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A: identifikační 
 

1) Číslo kódovací jednotky 

1 první kódovací jednotka 
... 
 

2) Deník 

1 čt24.cz 
2 lidovky.cz 
3 blesk.cz 
4 parlamentní listy 
 

3) Datum 

Např. 24.01.2016 
 

4) Měsíc 

1 leden 
2 březen 
3 duben 
… 
 

5) Název článku 

 

6) Počet řádků jednotky (odstavce) 

 

1 jeden řádek 
2 dva řádky 
… 
 
 
 
B: analýza 
 

7) Žánr 

 

1 zpráva (článek) 
2 reportáž 
3 rozhovor 
4 komentář 
5 projev v poslanecké sněmovně 
6 tisková zpráva  
7 usnesení (hnutí Svoboda a přímá demokracie) 
 

8) Mluvčí jednotky (kdo se vyjadřuje)- Mluvčí 1, Mluvčí 2 

1 autor článku (novinář) 
2 český politik- Sobotka, Scharzenberg, Kalousek, Vojtěch Filip (KSČM), Fiala (ODS), senátorka Wágnerová, 
Michal Borg (zelený), Paroubek, Uhde, Kubera (ODS), Valenta, Matějka (Svobodní), Kutílek (Zelený), Láska 
(Zelený), Petr Kolář, Roup (TOP 09), Adamová (TOP 09), Nacher, Michálek (Piráti), Kocáb, Soukup (ANO) 
3 prezident ČR 
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4 mluvčí prezidenta (Ovčáček) 
5 policie, policejní mluvčí- Jozef Bocán, Tuhý (policejní prezident), Jan Daněk, výpověď policisty, Andrea 
Zoulová, písemná instruktáž pro policii, Lubomír Němec 
6 organizace- AI, mluvčí nadace Forum 2000, spolek pro výstavbu sochy Václava Havla (předseda Petr Dauš), 
Hnutí Falun Gong (předsedkyně V. Sunová), občanské sdružení Lungta (Marcela Procházková), Asociace Fu-
lun-kung (Pavel Porubiak), antikorupční iniciativy (otevřený dopis) 
7 aktivisté- Bursík, meil k projekci na Hrad, bloger Chang Ping, Michaela Krausová, signatáři výzvy prezidentu a 
vládě, Peszynski, John Bok,  
8 organizátor demonstrace- Pikola, Bursík (spoluorganizátor), Vrobel 
9 jiné média- čínské- The Global Times, South China Morning Port 
10 svědek událostí- velvyslanec Petr Kolář, Petr Suda 
11 starosta Prahy 6 
12 mluvčí čínského ministerstva zahraničí 
13 jiné médium ČR- respekt, seznam.cz, ihned.cz, echo24.cz, Britské listy (Veselý), Zpravodajství ČT, Právo, 
DVTV (Veselovský), HN (Šídlo), Spencerová- editorka literárních novin, Reflex- JDX 
14 Agentura Reuters, BBC, agentura AP 
15 advokáti- Kalvoda, Jan Vobořil, (právník) Jan Kysela, Marvanová, právní zástupce žalobců (Bursíka), 
zástupkyně pražského magistrátu, zástupce vnitra Lang 
16 FAMU a rada vysokých škol 
17 náměstek vrchní státní zástupkyně (Adam Bašný) 
18 Předseda Senátu Parlamentu ČR 
19 Dokumentarista Remunda 
20 Ombudsmanka Šabatová (+její mluvčí Hrazdílková) 
21 čínský účastník, Raffy Wang (pořadatel vítání) 
22 politolog- Zbořil 
23 Zpěvák- Prokop, Brichta 
24 Analytik- Žantovský, Hreha, Kotrba, Koller 
0 nic 
 

9) Specifikace (skrz co/ koho se o aktivistech mluví- vyjádřen přímo?) 

1 aktivisté (lidskoprávní, pro-tibetský) 
2 organizace/ hnutí 
3 akce- demonstrace, věšení vlajek, projekce, protesty 
4 přímo uvedena osoba- Bursík a jeho žena, organizátor (Pikola), 33letý muž (který odřízl vlajky), Petr Dauš, 
Milan Troppauer 
0 bez specifikace- demonstrace, skupina lidí, zastánci LP, organizátoři 
 

10) Popis činnosti aktivistů 

1 ano 
2 ne 
 

11) Přívlastky, slovní spojení 

1 ano 
2 ne 
 

12) Připodobnění 

1 ano 
2 ne 
 

13) Kontext (jednotky) 

1 prohlášení prezidenta 
2 prohlášení mluvčího prezidenta (reakce, vyjádření) 
3 politikové- prohlášení, TOP 09, Kalousek a „Kníže“, prohlášení čtyř prohlášení stran, komentář, starosta Prahy 
6, Štěch, Chovanec, Kohout, Láska 
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4 policie- pochybení, ocenění, vyjádření, případy jiného pochybení, kritika policie, prohlášení Tuhýho 
5 návštěva čínského prezidenta- popis incidentů a potyček, akce aktivistů, uzavření HN, vyjádření aktivistů, 
vyjádření organizátorů demonstrace, vyjádření agentury R.  
6 vize průběhu návštěvy čínského prezidenta a přípravy- Hrad, petice aktivistů, billboard, poškození vlajek, 
projekce 
7 porušení (shromažďovacího) práva občanů 
8 reakce Číny- Global Times (čínský tisk), mluvčí Chung Lej, posílání dopisů radnicím, China in Perspective 
(otiskla německý článek o poničení vlajek) 
9 dokument o Číně 
10 směřování naší země 
11 LP- Havel, Dalajláma, Centrum pro demokracii, situace v Tibetu, výzva aktivistů vládě, prohlášení českého 
helsinského výboru, porušování 
12 vlajka v Královehradeckém kraji a jiné akce aktivistů- výstava a happening, prohlášení aktivistů pro 
prezidenta a vládu, promítání, pochod proti odebírání orgánů, demonstrace za svobodný Tibet (2014), komentář 
aktivisty vůči Gottovi 
13 česko-čínské vztahy 
14 text o „skutečných“ poměrech v Tibetu, idealizace Tibetu aktivisty, vztah k tibetu, tibetizace 
15 centrum pro LP v Číně 
16 návštěva premiéra Číny v roce 1997, Paroubek v Číně 2005 
17 reakce Tibetu na protesty v ČR 
18 soud- žaloba aktivistů 
19 politika- jednání aktivistů proti Zemanovi, Babišovi atd. 
20 rozdělení aktivistů 
 
 
 
C: rámce 
 

14) Rámec aktivistů (kdo jsou?) 

 
1 Záškodníci, možný ohrožovatelé, ideologové, pachatelé, sabotéři, snaha zviditelnit se, provokatér 
2 Podporovatelé- Havla, lidských práv, Dalajlámy, Tibetu, protibečtí, ochránci, příznivci, zastánci 
3 Odpůrci, kritici, opozice- čínské vlády, delegace, návštěvy čínského prezidenta, proti papaláštví, 
sbližování ČR a Číny 
4 Oběti- porušení jejich práv, zásahy policie, zamezení vstupu na MN, útoky Číňanů 
5 Neutrální- demonstranti, aktivisté, občané ČR, lidé vyjadřující svůj názor/nesouhlas, původci projekce, 
neziskovkáři 
 
 

15) Rámce tématu (kontext článku) 

 

a) Rámec Politiky 

1 přítomný 
2 nepřítomný 
 

b) Rámec Investic, ekonomiky 

1 přítomný 
2 nepřítomný 
 

c) Rámec Lidských práv 

1 přítomný 
2 nepřítomný 
 

d) Rámec Česko-čínských vztahů, směřování země 
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1 přítomný 
2 nepřítomný 
 

e) Rámec Policie, práv občanů 

1 přítomný 
2 nepřítomný 
 

f) Rámec Aktivismu 

1 přítomný 
2 nepřítomný 
 

g) Rámec Reakce zahraničí 

1 přítomný 
2 nepřítomný 
 

h) Rámec médií 

1 přítomný 
2 nepřítomný 
 
 

16) Počet jednotek na článek 

1 jedna jednotka 
2 dvě jednotky 
…. 
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Plné znění zpráv 

Štěpán Kotrba: Čeká nás invaze. Sobotka? 
14.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 

    Radim Panenka         

Ozubená pleš bez erotické přitažlivosti. Dopadne smutně a Zeman to nechce. ČSSD prohraje jako Fico, nebo i 
hůř 
Čeká nás turecká invaze do Evropy, předpovídá v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz analytik Štěpán Kotrba. 
Ten rovněž nevidí zářné zítřky pro českou sociální demokracii, jejíž naděje dle něj potápí její liberálně-levicová 
menšina. Ta má podle Kotrby na svědomí i volební neúspěch slovenského SMERu. 
 
 Zatím to vypadá, že klid zbraní v Sýrii se dodržuje, přesto se občas objeví zpráva o akcích ruské či 
syrské armády. Nakolik celý konflikt směřuje k definitivnímu konci? Začalo se mluvit o možnostech federalizace 
s tím, že Sýrie je umělý stát. 
 
 Kurdové si to myslí už půl století. Furt marně. Ale teď vážně: celý konflikt směřuje k definitivnímu konci v 
hlavách těch, kteří vidí svou vlastní prohru. Americký a evropský paramilitární intervencionismus selhal, “lev“ 
Asad nepadl. Zbytek je otázka délky ruské intervence a rozsahu vyčištěného území. Federalizace by měla být 
náplastí pro poražené domácí odbojáře. Myslím, že ji Rusko nepřipustí. Snad jedině u Kurdistánu, protože z 
toho Turky klepne.  
 
 Pokud jde o nedávný summit EU - Turecko a řešení, která přinesl, jak k tomu přistupovat? Některými 
bylo jednání prezentováno jako summit poslední záchrany, který nakonec přinesl dohodu s Ankarou, a český 
premiér následně oznámil, že ČR může přijmout uprchlíky přímo z Turecka. 
 
 Premiér je slaboch. Dohoda s Ankarou je nemožná, bude znamenat tureckou invazi do slabé a 
rozhádané EU. Invazi tureckého aktivismu, invazi turecké špionáže. Invazi erdoganovského konzervativního 
islámu. Chcete mít do dvaceti let z Evropy turecký sultanát? Já ne... Co k tomu říct víc? 
 
 Kde se vůbec vzalo přesvědčení celé řady evropských politiků, spoléhat se v takové míře na Turecko? 
S každým dalším summitem stupňují své požadavky a někteří politici jako prezident Zeman říkají bez okolků, že 
se EU nechává Tureckem vydírat. Kde se podle vás v Němcích bere to jemné zacházení s Řeckem, které 
nehlídá hranice, zatímco v případě řeckého krachu byl Berlín ultra nekompromisní? 
 
 Vy jste nezažil diskuse o “jižním křídle NATO“ pro poražení Chruščova a následně i Brežněva. Páteří 
této zadržovací taktiky bylo právě Turecko a Řecko. Jižní euroatlantická politika sahá až k zakladatelům 
geopolitiky: siru Halfordu Mackinderovi, generálmajorovi Karlu Haushoferovi a profesoru Nicholasi Spykmanovi.  
 
 Pro Haushofera byla Evropa rozdělena na Euroafriku a Panrusko, Mnichovskou zradu přivítal německý  
generál jako “šťastný den v historii geopolitiky...“ 
 
 Mackinderova kontinentální pevnost pevninských zemí Heartland, která v sobě skýtá potenciál vládnout 
celému světu (státy Baltického moře, střední a dolní Dunaj, Černé moře, Anatolie, Arménie, Persie, Tibet, 
Mongolsko, Rakousko-Uhersko a Rusko), našla u Spykmana vyústění v konceptu Rimlandu, jako “nárazníkové 
zóny pro konfrontaci mořské a pevninské síly“. Překryjte mapy Heartlandu, Rimlandu s nalezišti klíčových 
nerostných surovin (uhlí, ropa, plyn, ocel, hliník, titan, uran, lathanoidy), a dojdete k ohniskům současných i 
budoucích konfliktů... Mackinder považoval východní Evropu za bránu k ovládnutí Heartlandu a oblast 
bezpečnostního vakua mezi Ruskem a Německem. Boj o ni byl vyústěním dvaceti let studené války a 
následným vazalstvím v rámci východního rozšíření NATO. 
 
 Pro Spojené státy je dle Spykmana nejdůležitější zabránit, aby toto území bylo ovládáno jednou 
mocností. To je základ dosud nespojené a různými lokálními zájmy rozbíjené Evropy, jejíž politiky proti sobě 
štvou američtí diplomaté a rozdělují ji zájmy amerických firem. Klasika... Rozděl a panuj. 
 
 Turecko se svými 80 miliony muslimů, kteří se nikdy neztotožnili se sekulárním socialismem Ataturka, je 
faktorem nestability jižního křídla NATO, které ohrožuje celou Evropskou unii. Podívejte se na v dávných 
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dobách zamrzlý konflikt severního Kypru Raufa Denktaše. Důvod k současné proislámské orientaci Evropské 
unie. Sunnitský islám je de facto přes fanatickou snahu o kalifát geopoliticky bezvýznamný, šíitský socialismus 
byl chápán jako smrtelné nebezpečí. Hlavně samotnými muslimy - strážcem dvou svatých měst a dalšími vládci 
Zálivu. Proto musel být rozprášen či vybombardován všude, kde klíčil (Egyptské jaro a následující severoafrické 
nepokoje, Libye, Sýrie, Írán) a nahrazen sunnitskými fanatiky spálenou zemí. Prozatím odolává jen silný Írán. 
 
 Klíčem k zadržení Rusů během studené války bylo umístění Turecka mezi Černým a Středozemním 
mořem, jež mu  umožňovalo  mít vliv v zemích u Kaspického moře či na Blízkém východě, a v úžinách Bospor a 
Dardanely zadržet sovětskou černomořskou flotilu, aby neproplula do Středozemního  moře. Rusové jen 
částečně kontrovali pokusem o socialismus v Řecku, Sýrii, Iránu či Egyptě. Řecko nakonec sloužilo v NATO 
jako zadržovací bariéra před teoretickou tureckou expanzí. 
 
 Slovensko má za sebou parlamentní volby a vládu může někdo sestavit velice těžko. V čem vidíte 
propad Ficova SMERu? Jedni tvrdí, že si za to může sám, protože příliš vsadil na migrační krizi, druzí soudí, že 
sociální demokracie zažívá propad poslední dobou všude. Udělal Robert Fico nějaké chyby, kterými sám sebe 
oslabil? 
 
 Propad SMERu vidím ve slepotě a ideologickém doktrinářství. SMER-SD jako ideologicky 
internacionalistická, levostředová sociálně demokratická strana nedokázala pochopit sociálně psychologické 
kořeny konzervativního slovakismu. Ten netkví v protestantském “modli se a pracuj“, ani v brežněvovské 
normalizační sociální rovnosti, ale v jánošíkovském podtatranském nacionalismu, který nejlépe uchopili Tiso a 
Mečiar. Muselo se to stát. Fico musel vyhrát faktickou prohrou. Fico se choval jako tvrdý mocenský pragmatik, 
jako sociopatický manažer a ne jako empatický duchovní, žehnající národu pod Tatrami, kde sa blýska. 
 
 Kdyby chtěl uspět,  musel by se postavit do čela slovenského nacionalismu s valaškou nad hlavou. Ale 
on vnímá národ jako mrtvou kategorii. On pro silnou politiku potřebuje ekonomicky silný stát. Ber kde ber na 
politické scéně. I když má dějinnou pravdu, přeskočil povinný krok - inkorporaci toho vnitřně ztotožňujícího 
slovakismu do sociálnědemokratické politiky. Aliance s SNS byla pokusem, ale nedotaženým. Upnul se na 
internacionalismus trhu EU, na Euro, ale duše Slováků (ale i Čechů) po dosažení minimálního blahobytu v rámci 
EU (chudí příbuzní, mající otruby namísto kvalitních potravin) touží po něčem jiném - po posílení vlastní kulturní 
totožnosti, kterou kulturní hegemonie EU smazává. 
 
 Konzervativismus hodnot, katolická víra a odmítání bezhodnotového postmoderního liberalismu - jsou 
patrné v Polsku, Maďarsku, na Slovensku i v Česku. Přibližujeme se tak balkánské cestě - násilnému rozbití 
internacionalistické Titovy Jugoslávie vnitrostátními spory etnik a náboženství. Kotleba jako správný slovenský 
fašista šéfuje gardistům v pseudohistorických mundúrech z dob Tisa. Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) Gábora 
Vony má také polovojenskou organizaci - gardu “hájící zájmy všech Maďarů“, oblečenou za šašky. Střet obou 
kdesi na Dunaji pod heslem “Magyarország a magyaroké!“ na jedné straně a Slotovou vyhrůžkou tankovým 
útokem na Budapešť na straně druhé, se může stát legitimním důvodem k válce o Gabčíkovo. Situace v 
Rumunsku je podobná, o Albánii a Kosovu nemluvě. I v Česku bují snaha ustavovat paramilitární domobranu 
jako spodní patro budoucí nacionalistické, polofašistické strany. Koledujeme si tak o motostřeleckou bitvu u 
Břeclavi... 
 
 Volby navíc vystřelily do parlamentu Kotlebovu stranu, kterou mnozí považují za fašistickou. Slovenská 
média tvrdí, že jejich vzestupu pomohl právě Fico svou rétorikou. Naopak třeba prezident Zeman říká, že to byla 
slovenská média, která svoji kampaní nahnala voliče ke Kotlebovi... 
 
 Jako obvykle, Zeman má pravdu a “slovenskí radikální ľavičiari“ si jen hledají výmluvu. Už od protestů 
levice před prezidentským palácem v Bratislavě proti návštěvě čínské delegace je jasné, že liberální levice z 
bratislavských kaváren je mimo. Oslabila Fica a podráží mu nohy. Stejně jako Dienstbier a Zaorálek ničí 
vnímání české sociální demokracie a zadělávají jí na prohru ve volbách. Protože až do roku 2020 budou 
podstatná celostátní témata i v komunálních a regionálních volbách, nejen v parlamentních. Čím lépe 
sociálnědemokratičtí hejtmani pracují, tím méně mají jejich lokální starosti vliv na voliče. Trauma u občanů a 
důvod jít k volbám vyvolávají témata centrální politiky. A proto ČSSD prohraje stejně, ne-li hůř, než Fico.  
 
 Prezident Miloš Zeman oslavil tři roky od složení prezidentského slibu a nástupu na Hrad. Vás jsem se 
na otázky typu jak hodnotit jeho práci, jeho činnost v zahraniční politice, ptal mnohokrát. Nicméně poslední 
dobou výrazně roste Zemanovi popularita. Dělá něco jinak? 
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 Nedělá sobotkovské chyby. Přemýšlí dřív, než mluví a to, jak mluvil, umí doložit činy. I po letech se 
může vracet a říkat - tehdy a tehdy jsem vám to říkal. Jeho proslovy je nutno chápat jako dělostřeleckou 
přípravu dobytí území. Je názorově konzistentní. Ví, kam chce dojít. Nezdržuje se vnitřním manévrováním. Umí 
precizně pracovat se symboly a dokáže zaměstnat hlupáky v médiích svými provokacemi tak, že zaplňuje 
mediální prostor Peroutkou a tím úspěšně maskuje některé neúspěchy vlády. Sobotka nechápe, že mu Zeman 
vlastně pomáhá. Myslí si, že se mu Zeman jen vysmívá. Ale ono je to složitější. Zeman se, i když se Sobotkovi 
vysmívá a kritizuje ho, snaží zoufale premiérovi pomoci, protože ví, jak smutně dopadne. A nechce to. Marně. 
Sobotka jeho jazyku veřejných vzkazů  nerozumí. Je stále nevýrazný, přehlédnutelný a beznázorový. Byť 
pracovitý, tak mediálně neúspěšný. Neatraktivní ozubená pleš bez erotické přitažlivosti. Zmítaný preferencemi 
nahoru a dolů,  v pasti mezi názory převažující většiny občanů a názorem Bruselu. I korouhvička má pevnější 
názor. Natožpak vytrvalý Konvička.  
 
 Koncem března přiletí do Prahy na třídenní návštěvu čínský prezident, což je především právě 
Zemanova zásluha. Hrad chystá velkolepé přijetí hlavy ČLR, které by ale rádi překazili někteří politici. TOP 09 
usilovala o zrušení již přijaté dohody mezi Prahou a Pekingem a Bursík hodlá někam umístit svůj obří 
transparent s dalajlamou a nápisem “Češi podporují Tibet“. Jak to celé může dopadnout? 
 
 Češi nepodporují Tibet. Jen pražská a brněnská kavárna. Čínští představitelé jsou moudří, velkorysí  a 
čínská diplomacie je chápavá... V Česku jsou Číňané dlouho, česky rozumí a monitorují zdejší provoz lépe, než 
my sami. Své zájmy halí do zdvořilého úsměvu a plachých gest. Zaměřují se nikoliv na silná teatrální vystoupení 
nic neznamenajících šašků jako je Bursík, ale na win-win strategii vztahů mezi státy a silnými hráči s cílem “svět 
harmonizovat“. V tom je moudrost i síla kung-fu. Kellner je na české straně silný hráč. Tvrdík naštěstí stínuje 
úspěšně českou diplomacii v Pekingu a tak posthavlovští sirotci v Černínu nemají možnost brzdit ani škodit. 
Nikdo se jich na nic neptá. V podstatě je naše velvyslanectví v Číně jen konzulátem a šifrovou ústřednou. 
Diplomacii tvoří zvláštní zástupci. Tvrdík v Pekingu a čínská spojka prezidenta Si Ťin-pchinga, předseda 
představenstva CEFC Jie Ťien-ming u Zemana v Praze. Česká republika tak otevírá Číně cestu do Evropy, Čína 
otevírá Evropě dveře k odbytu do Asie jako možnost obrátit se k USA zády...  
 
 Takto vypadá mackinderovský boj dvou globálních námořních velmocí v centru pevniny. A to je i pointa 
celého příběhu o souvislostech východního rozšiřování NATO na Ukrajinu či do Gruzie a západního rozšiřování 
Říše středu do Prahy. Oslabené Rusko v tom divadle světa dělá dnes už jen kulisu severního naleziště a čeká, 
kdy se už konečně zvednou Američany a Saúdy zřícené ceny ropy a plynu. Mezitím si zpívá s Alexandrovci 
Stalinovu Suliku. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=426069 
 

Nemám prověrku, takže si nepřečtu dva až tři materiály za rok, pravil v 
rádiu Mynář. A přidal pár detailů k Babišovi se Zemanem 
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    spa         

Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl hradní kancléř Vratislav Mynář. S moderátorkou Helenou 
Šulcovou mluvil o čínských kontaktech prezidenta Miloše Zemana a také o tom, proč Zeman podporuje Andreje 
Babiše v kauze jeho farmy Čapí hnízdo. 
 
 “Já se přiznám, že jsem neměl tu šanci s panem prezidentem to probrat,“ řekl Mynář ohledně uzavření 
dohody mezi Tureckem a EU a dodal, že Zeman “uvítá jakoukoliv dohodu“, která povede k zabránění další 
migrace. O této dohodě má však Mynář pochybnosti, protože Zeman ji označil za vydírání ze strany Turecka. 
 
 Mynář uvedl, že výsledek dohody bude EU stát hodně peněz a nebude mít kýžené výsledky. 
 
 “Já nevím, jestli je správná definice, že se prezident postavil za Andreje Babiše,“ řekl Mynář s tím, že 
prezident se s vicepremiérem sešel a vyslechl ho, záleží však na “mnoha věcech“. Mimořádná schůze v 
Poslanecké sněmovně je dobrá proto, aby Babiš mohl “očistit své jméno“. 
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 Podle Mynáře Zemana mnohem více zajímá, co bude s nezaměstnanými horníky OKD, než kauza 
Čapího hnízda, která je podle něj “marginální“. 
 
 “Znovu říkám, mám informace o tom, že pan prezident byl informován panem Babišem a pan prezident 
byl uspokojen tím vysvětlením,“ řekl Mynář a dodal, že Babiš detaily oznámí na mimořádné schůzi 23. března. 
 
 Podle Mynáře je kauza Čapího hnízda “lehce vysvětlitelná“, sám se se svými zkušenostmi ohledně 
neudělení bezpečnostní prověrky do Babišovy pozice dokáže vcítit. 
 
 Mynář však neví, zda by na návrh premiéra Zeman Babiše odvolal, pokud by se prokázalo, že se 
dopustil podvodu. 
 
 Na otázku ohledně jeho bezpečnostní prověrky dodal Mynář, že se celou situaci “pokusí znovu 
vysvětlit“. Dodal, že není nutné mít bezpečnostní prověrku pro výkon jeho činnosti. “To, že nemám prověrku 
na stupeň přísně tajné, mě hendikepuje v tom, že si nepřečtu dva až tři materiály v průběhu roku.“ 
 
 Na otázku, proč tedy vůbec o prověrku žádal, odmítl Mynář odpovědět. 
 
 “Já jsem velmi rád, že je prezident mým přítelem a já jsem jeho,“ řekl Mynář a dodal, že je důležité být 
obklopen přáteli. Rozhodně však neplánuje po konci návštěvy čínského prezidenta v Praze ve funkci skončit. 
Skutečnost, že nemá prověrku, mu nikdy nebránila v práci, pouze vyvolávala reakce ze strany médií. 
 
 “Tahleta návštěva je zcela výjimečná,“ řekl Mynář a dodal, že se na návštěvu čínského prezidenta velmi 
těší. “Z bezpečnostního hlediska je to srovnatelné s návštěvou amerického prezidenta Baracka Obamy.“ 
 
 Návštěvu čínského prezidenta vidí jako ohromnou poctu a Česká republika z jeho pohledu nijak Číně 
nepoklonkuje. O problematice lidských práv se ale Zeman se Si Ťin-pchingem zřejmě bavit nebude. Protesty 
lidskoprávních aktivistů však nijak návštěvu čínského prezidenta neohrozí. 
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Autor výroku „Až Zeman chcípne, strašně se ožeru“ jde do ulic proti 
Číňanům. Prahu čeká mela. 
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A mezitím na druhé straně světa... 
 
Příjezd čínského prezidenta Si Ťi-pchinga víří emoce. Ať již ty pozitivní, či negativní. Kvůli jeho návštěvě se 
zamlouvají po Praze lukrativní místa – a to jak jeho příznivci, tak odpůrci. Píší to dnešní Lidové noviny. 
 
 Místa po Praze zabírají stovky Číňanů, aby mohli přivítat svého prezidenta. Paradoxně však nejde o 
Smíšenou česko-čínskou komoru Jaroslava Tvrdíka, která návštěvu organizuje, ale méně známou Česko-
čínskou obchodní asociaci. Zakladatelé asociace jsou neznámí, nevědí o nich nic ani na čínském velvyslanectví 
v Praze. Oficiální webové stránky patří Jamesi Ruizhenovi Wu, který podniká v asijské tržnici SAPA v pražské 
Libuši. Asociace si již stihla zamluvit prostor u sochy svatého Václava na Václavském náměstí, prostranství před 
Národním divadlem a Státní operou a Vyšehrad. A to hned od neděle až do čtvrtka.  
 
 Příznivci budou příjezd prezidenta monitorovat také na Hradčanském náměstí a na cestě od hotelu 
Hilton po Hrad. Pokoušejí se zabrat i prostranství v Lánech. Tam však musejí počkat na vyjádření policie. 
Přítomni chtějí být i na Masarykově nábřeží a Slovanském ostrově, kde se ve středu sejdou čínští a čeští 
byznysmeni.  
 
 Kromě příznivců se však chystají do ulic i odpůrci čínského komunistického režimu. Do služby se tak 
chystají stovky policistů. Některé ulice budou pro jistoty uzavřeny, bude odkloněna i hromadná doprava.  
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 Odpůrci si totiž rovněž zabrali cestu od hotelu Hilton na Hrad či prostor u prvního nádvoří Pražského 
hradu. Jedním z těch, který chce proti čínské hlavě státu vystoupit, je Tomáš Peszynski. Ten se netají svou 
antipatií k české hlavě státu Miloši Zemanovi, kdy v minulosti mimo jiné řekl, že “až Zeman chcípne, strašně se 
ožeru“. “Jsme proti tomu, aby se představitelé naší země setkávali s vůdci nedemokratických zemí,“ uvedl za 
odpůrce Peszynski.  
 
 Ten svolal demonstrace například na náměstí Jana Palacha či Hradčanské náměstí. Dorazit mají 
příznivci Tibetu, antikomunisté či čeští Vietnamci. Podobné protesty, či spíš happeningy, svolává i Kateřina 
Kudláčková, která chce v poklidu využít možnosti, jak upozornit na represe, kterým jsou vystavováni členové 
hnutí Fa-lu-kung. Za organizaci Lidská práva bez hranic vyzvala českého prezidenta, aby zveřejnil kompletní 
seznam čínské výpravy. Chtějí si totiž jednotlivé členy prověřit, zda se nedopouštěli zločinů proti lidskosti.  
 
 Čínský prezident stráví v Česku 40 hodin, ve dnech 28. - 30. března. Kromě Pražského hradu a zámku 
v Lánech, kde se setká s českou hlavou státu, se má sejít také s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), 
předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a předsedou Senátu Milanem Štěchem (oba ČSSD) či 
pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO).  
 
 Lidové noviny si v souvislosti s Čínou všímají také cesty současného prezidenta Německa Joachima 
Gaucka právě do země draka. Čínští hostitelé Gauckovi slíbili otevřenost v rozhovorech, které však budou 
probíhat za zavřenými dveřmi. A o návštěvě se hovoří jako o nejchoulostivější Gauckově cestě. Do Číny se 
vydal na pět dnů. 
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Blíží se návštěva čínského prezidenta a šéfa čínských komunistů Si Ťin-pchinga. Při poslední návštěvě 
čínského prezidenta ve Velké Británii obě strany hovořily o strategickém partnerství, byly podepsány kontrakty 
za ohromné peníze (40 miliard liber) a čínský prezident několik dní přebýval přímo v domě britské královny, v 
Buckinghamském paláci. Nevzpomínám si, že by nějaký významnější britský politik vedl protičínské řeči. 
 
 Podobné formální pocty jako v Británii se čínskému nejvyššímu představiteli dostává také při návštěvě 
Washingtonu, Paříže či Berlína. Nikdo z představitelů těchto zemí nepřehání lekce z lidských práv, nemluví za 
každou cenu o Tibetu či Tchaj-wanu. Ostatně, česká zahraniční politika po celou dobu existence ČR, po 
rozpadu Československa, uznává zásadu jednotné Číny. 
 
 V období, kdy jsem byl českým premiérem, jsem v červnu 2005 navštívil Čínskou lidovou republiku na 
oficiální státní návštěvě a jednal jsem s nejvyššími čínskými představiteli - prezidentem a šéfem komunistické 
strany, s předsedou čínské vlády, s předsedou parlamentu a dalšími představiteli. Počátkem prosince 2005 se v 
Praze na oficiální státní návštěvě objevil předseda čínské vlády a byla podepsána celá řada dohod o 
ekonomické spolupráci. Čína měla zájem o strategické partnerství s ČR. Tento její zájem pohříchu skončil či byl 
skončen nástupem pravicových vlád v září 2006. Česká republika promeškala ohromnou příležitost, které se 
chopili jiní. Ve středoevropském prostoru krom Německa také Polsko a Maďarsko. 
 
 Nevzpomínám si, že by mou cestu do Číny v červnu 2005 provázely protesty demonstrantů. Nebo že by 
se v tisku, kromě obligátního fantazírování o lidských právech, objevovaly nějaké odsudky. S exprezidentem V. 
Havlem jsem v té době konzultoval všechny své záměry v oblasti zahraniční politiky. A pokud jde o rozvoj 
vzájemně výhodných vztahů s ČLR, neslyšel jsem od něj ani jedno negativní slovo. Také návštěvu čínského 
premiéra v prosinci 2005, kromě protestů členů čínské sekty Fa-lun-kung, neprovázely žádné protesty. 
 
 Odvaha bojovat s čínským komunismem je poněkud opozdilá 
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 Současné duševní ejakulace některých pravicových politiků na adresu Číny jsou poněkud zpozdilou 
reakcí na komunistický režim u nás. Čeští pravicoví politici mají potřebu vymezovat se proti komunismu, a 
přitom státně-kapitalistický systém, který existuje v Číně, přestavuje mnohem liberálnější, chcete-li tvrdě 
kapitalistické, prostředí, nežli je u nás. 
 
 Odvaha Bursíků, Schwarzenbergů, Kalousků a jim podobných, bojovat s komunismem čínským, je 
tedy poněkud opozdilá. Většina současných bojovníků proti komunismu v éře komunistického režimu žádnou 
zvláštní statečnost neprojevila. Bursík, ani Kalousek a další. 
 
 Koneckonců ani před necelými 11 lety tito pánové neprotestovali, když se v Praze dělo prakticky totéž. 
Druhý nejvyšší představitel čínské exekutivy byl v Praze a žádné antikomunistické orgie či zpochybňování 
principu politiky jedné Číny se nekonalo. Ani fantazírování o Tibetu jako o samostatné provincii. To je stejně 
absurdní, jako kdyby k nám dnes čínský prezident přijel s požadavkem, abychom poskytli rozsáhlou autonomii či 
samostatnost například moravským Slovákům anebo Hané. 
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Aktivisté při návštěvě prezidenta Číny vyvěsí billboard s fotografií Havla a 
dalajlamy 
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Aktivisté ze Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla hodlají umístit po dobu návštěvy čínského prezidenta v 
Česku u Evropské ulice v Praze billboard se společnou fotografií bývalého prezidenta Havla a dalajlamy. 
Plán je reakcí na samotnou návštěvu a také na čínské vlajky a uvítací billboardy pro čínského prezidenta, 
instalované po Praze, které jsou podle spolku výsměchem svobodě, lidským právům a demokracii. ČTK to dnes 
sdělil předseda spolku Petr Dauš. 
 
 Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) dnes ČTK řekl, že spolek požádal pro billboard o zábor 
pozemku a městská část zábor povolila. Kolářův úřad v době návštěvy čínského prezidenta vyvěsí tibetskou 
vlajku, starosta již dříve kritizoval i vyvěšení čínských vlajek podél Evropské ulice. 
 
 Peking považuje dalajlamu za separatistu 
 
 Tibetský duchovní vůdce dalajlama uprchl v roce 1959 do Indie, když čínští vojáci rozdrtili pokus o 
povstání v Tibetu. Peking na dalajlamu pohlíží jako na separatistu, byť on sám nyní propaguje ve vztazích s 
Čínou autonomii, nikoli nezávislost pro Tibet. S Havlem dalajlamu pojilo osobní přátelství, na jeho pozvání 
několikrát navštívil Prahu. 
 
 Spolku pro Havlovu sochu se nelíbí, že na dobu návštěvy čínského prezidenta jsou blokovány větší 
pražské ulice a náměstí nahlášenými shromážděními podporovatelů Číny. “Jásající davy“ mají podle aktivistů 
nahradit čínské vlajky lemující Evropskou ulici a billboardy s nápisem Vítejte v České republice v češtině a 
čínštině, které se objevily po Praze. 
 
 Chceme připomenout, že v ČR nežijí jen Zeman a Tvrdík 
 
 “Rozhodli jsme se přivítat delegaci i jiným způsobem, připomínkou toho, že v České republice nežijí jen 
Miloš Zeman a Jaroslav Tvrdík, ale i občané svobodných myslí, stojící na pevných základech české historie a 
evropských hodnotách,“ uvedl spolek. Čínský prezident přijíždí na pozvání prezidenta Zemana, Tvrdík vede 
Smíšenou česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce, která jako reklamu platí vlajky v Evropské ulici. 
 
 Mobilní billboard se společným snímkem Havla a dalajlamy bude podle aktivistů stát v parku 
Velvarská, na křižovatce Evropské a Šárecké ulice. Fotografii doplní nápis Tady jsou doma tito pánové v 
češtině a angličtině. “Tímto gestem chceme připomenout, kdo v srdcích svobodných občanů zůstává čestným 
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prezidentem a po jakých velkých osobnostech, až následně, zde bude kráčet reprezentace komunistické 
Čínské lidové republiky,“ uvedl spolek. 
 
 Čínský prezident Si Ťin-pching do Česka přiletí v pondělí dvě hodiny po poledni. Při návštěvě trvající 
do středy kromě setkání s českými politiky například zasadí v Lánech strom nebo navštíví pražský Strahovský 
klášter. Kvůli první návštěvě nejvyššího čínského představitele v Česku budou v pohotovosti stovky policistů i 
vojáků. Podle úřadů bude nejdůležitějším výstupem z příjezdu Si Ťin-pchinga ustavení strategického partnerství 
mezi Českem a Čínou, které by mělo do budoucna znamenat příliv čínských investic. 
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Tady někdo nemá rád Čínu. V noci poškodili desítky vlajek vyvěšených k 
prezidentské návštěvě 
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V noci někdo tmavou barvou poškodil desítky čínských vlajek, které jsou po Praze rozmístěny v souvislosti s 
nadcházející návštěvou čínského prezidenta v České republice. Policejní mluvčí Jan Daněk ČTK řekl, že 
výzdoba byla takto poškozena v Chotkově a v Evropské ulici, podle informací ČTK jsou ale vlajky poničeny i na 
dalších místech hlavního města. 
 
 Vlajky byly poškozeny například i v ulici Jelení a Mariánské hradby nedaleko Pražského hradu. Podle 
reportéra ČTK jsou na zemi poházená vyfouknutá vajíčka, která byla naplněna modrou a šedivou barvou. 
Někdo je pak zřejmě házel na vlajky, kterou jsou rozmístěny ve výšce na sloupech veřejného osvětlení. Na 
sloupech jsou spolu ve dvojici vždy vyvěšeny česká a čínská vlajka, poškozeny jsou čínské vlajky. Mluvčí 
Daněk uvedl, že policie po pachatelích pátrá. 
 
 Čínský prezident Si Ťin-pching do Česka přiletí v pondělí dvě hodiny po poledni. Při návštěvě trvající do 
středy večer se setká s českými politiky. Podle úřadů bude nejdůležitějším výstupem z příjezdu Si Ťin-pchinga 
ustavení strategického partnerství mezi Českem a Čínou, které by mělo do budoucna znamenat příliv čínských 
investic. 
 
 Už v noci na pátek zadrželi policisté třiatřicetiletého muže, který ze sloupu veřejného osvětlení na 
Evropské třídě odřízl dvě vlajky. Nynější poškození výzdoby je ale podstatně rozsáhlejší. 
 
 V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta se chystají i některé protestní akce. Například aktivisté 
ze Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla hodlají umístit po dobu jeho návštěvy u Evropské ulice v Praze 
billboard se společnou fotografií bývalého prezidenta Václava Havla a dalajlamy. Plán je reakcí na samotnou 
návštěvu a právě i na čínské vlajky a uvítací billboardy pro čínského prezidenta instalované po Praze, které 
jsou podle spolku výsměchem svobodě, lidským právům a demokracii. 
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Ostuda se zničenými čínskými vlajkami je mezinárodní. Zaujala dokonce i 
BBC 
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O českém hlavním městě se znovu píše ve světě. Britská BBC se věnuje čínským vlajkám poničeným před 
návštěvou prezidenta Si Ťin-pchinga v srdci Evropy. Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček z toho viní TOP 09. 
A čestný předseda této strany se důrazně brání. 
 
 “Desítky čínských vlajek visících v hlavním městě Praze byly přes noc potřísněny černou barvou,“ píše 
BBC s odvoláním na informace od české policie. Čínský prezident přijede do Prahy v pondělí na dva dny, před 
cestou do USA, kde bude Si Ťin-pching jednat o jaderných otázkách se svým americkým protějškem Barackem 
Obamou. 
 
 Server dodává, že během pražské návštěvy lze očekávat i protesty ochránců lidských práv, kteří 
poukazují na porušování lidských práv v Tibetu ze strany komunistické vlády. Aktivisté plánují vystavit před zrak 
čínského prezidenta i billboard zobrazující tibetského vůdce dalajlámu s prvním českým prezidentem Václavem 
Havlem. Havel tibetského vůdce označoval za svého přítele. 
 
 Celou zprávu BBC v angličtině naleznete zde  
 
 Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček prohlásil, že morální odpovědnost za zničení čínských státních 
vlajek nese TOP 09. “Politickou a morální odpovědnost za vandalismus v Praze nese výhradně TOP 09, jejíž 
starosta Prahy 6 takové počínání posvětil,“ uvedl Ovčáček. “Poškozování státních vlajek nás vrací do doby 
druhé republiky, tedy do doby, kdy řádili fašizující čecháčci,“ dodal. 
 
 Sluší se připomenout, že se starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v pátek vyjádřil k odříznutí dvou čínských 
vlajek. Podle starosty šlo o očekavatelnou reakci “V případě člověka, který dnes &lrm;v noci odřízl na Evropské 
ze sloupu veřejného osvětlení čínskou vlajku, nemohu jinak, než si postesknout jak se do lesa volá, tak se z 
lesa ozývá,“ sdělil v pátek starosta Prahy 6 ČTK v tiskovém prohlášení. 
 
 Ve stejném duchu se v anketě pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i čestný předseda TOP 09 Karel 
Schwarzenberg. “Ostuda a vandalismus to není, spíše provokace a zajisté protest. Když se příliš okázale vítá 
diktátor, tak to vyvolává pochopitelné reakce,“ řekl Schwarzenberg. 
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V Praze opět vlají čínské vlajky. Děje se tak na počest státní návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v 
naší vlasti. Prezidenta však uvítají i dalajláma a Václav Havel. Píše o tom server Blesk.cz. 
 
 Poté, co v sobotu více než 50 čínských vlajek neznámý vandal poškodil barvou, měla Smíšená česko-
čínská komora vzájemné spolupráce napilno. Nyní však již vlajky znovu vlají, a to na veřejném osvětlení v 
Chotkově ulici, v ulici Mariánské hradby, Jelení a v Evropské.  
 
 V parku Velvarská u Evropské ulice se také objevil billboard s dalajlámou a portrétem bývalého 
prezidenta Václava Havla. “Tady jsou doma tito pánové,“ píše se na billboardu česky i anglicky. Billboard v 
parku umístil Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla. Tak se snaží protestovat proti nahlášeným 
shromážděním podporovatelů Číny. Vzhledem k tomu, že jimi byla prý zabrána nejen veřejná prostranství, ale i 
veškeré plakátovací plochy, rozhodl se předseda spolku Petr Dauš právě pro tento mobilní billboard za 15 tisíc 
korun. 
 
 Původní text ZDE. 
 
 Zábor spolku poskytla radnice Prahy 6, která také vyvěsila tibetskou vlajku. A nechybí již ani první 
protestující. V tichém protestu stojí od rána před čínskou ambasádou zhruba 15 aktivistů z hnutí Falun Gong, 
jež je v Číně zakázáno. 
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V Praze bylo dusno: Tibetské vlajky místo čínských, blokovaný billboard s 
Havlem a Dalajlámou, policie v akci 
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Několik aktivistů vyměnilo čínské vlajky umístěné v Praze 6 cestou z ruzyňského letiště za tibetské vlajky. 
Číňané pobývající v Praze podle všeho zase překazili akci aktivistů bojujících za lidská práva. Čínskou vlajkou 
totiž zakryli velkou fotku tibetského vůdce Dalajlamy s prezidentem Václavem Havlem. 
 
 Na Evropské třídě na Praze 6 zasahovala policie proti skupině aktivistů, kteří na sloupech vyměnili 
čínské vlajky vítající prezidenta Si Ťin-pchinga za tibetské. Z místa následně odjel policejní anton, který 
odvezl 12 lidí. Jak sdělila mluvčí pražské policie Andrea Zoulová, zadržení podle ní odmítali uposlechnout 
policejní výzvy a někteří z nich se ke sloupům připoutali. Jsou podezřelí ze spáchání přestupku. 
 
 (Foto: Karel Paták) 
 
 Aktivisté na trase z letiště umístili také velkou fotku prvního českého prezidenta Václava Havla s 
Dalajlámou, ale krátce poté dorazila na místo skupina asi deseti Číňanů a rozvinuli před fotografií tak velkou 
vlajku svého komunistického státu, že billboard s fotografií nebyl už vidět. V tuto chvíli bylo na místě asi 50 
Číňanů, aktivisté a policie. 
 
 "To, že ti čínští agenti ukrývají plakát s Havlem a Dalajlámou je naprosto nej. Dělají takovou reklamu 
českému odporu, že to je k nezaplacení," komentoval tuto akci na Twitteru komentátor Hospodářských novin 
Jindřich Šídlo. 
 
 "Vítači" čínského prezidenta přijeli do Prahy a následně se i po městě dále pohybovali autobusy. Na 
několik místech se dostali i do kontaktu s odpůrci a došlo na slovní i drobné fyzické výpady. Například když se 
do skupiny Číňanů připletl mladík s tibetskou vlajkou, která mu byla hned odebrána a zasahovala policie. Na 
jiném místě se do sebe pro změnu pustila čínská skupina v červených tričkách s partou mladíků s pomlázkami. 
Opět musela zasahovat policie. 
 
 Na podporu čínského prezidenta je v Praze zarezervováno na osm desítek míst jako místa 
demonstrací. Například naproti čínské ambasádě v Praze Dejvicích cvičilo několik desítek lidí meditační 
cvičení. Příznivci Číny stáli i před hotelem Hilton, kde se čínský prezident s delegací ubytoval. Bezpečnostní 
opatření jsou na maximální úrovni. Podle slov ředitele Ochranné služby Policie ČR Jiřího Komourouse se jedná 
o "největší bezpečnostní opatření v historii ochranné služby". 
 
 (Foto: Hans Štembera) 
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„Tuhle zemi největší český mafián Miloš Zeman léta systematicky rozprodává čínským a ruským totalitním 
strukturám. My už dnes musíme bránit tuto zemi,“ napsal na Facebooku aktivista Jan Vrobel. Jeho slova 
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předcházely a stále provázejí činy. S tibetskými vlajkami a transparentem protestuje proti prezidentské 
návštěvě z Číny. Aktuálně vzkazuje: „A teď pod Orlojem. Stáhli jste nás z blbýho mostu, budete nás mít všude.“ 
 
 Aktivista kritizuje na Facebooku přístup policie, která je při protestu kontrolovala: “Velkej banner 
&sbquo;Svědomí není na prodej&lsquo; a čtyři tibetské vlajky na mostě kudy projede čínská delegace. Jeden 
ze zasahujících policistů: “Vy věšíte vlajky Tibetu, jo? A proč vás zajímá politika? Vy si myslíte, že tomu 
rozumíte, jo?“ 
 
 Pak také Vrobel popsal, co bylo dál: “Trvalo přesně pět minut než na nás vlítly další dvě policejní 
hlídky doprovázený předchozím pěšákem a donutily nás složit vlajky i bannery pro absenci práva užívání od 
majitele mostu. Reagoval jsem, že doufám, že podobně agilně kontrolujou, jestli nám někdo nelepí samolepky 
na plot zahrady. Nic, boys maj uniformy, jsou tedy víc než občanský práva. Česká republika 2016.“ 
 
 (Facebook Jan Vrobel) 
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Parta aktivistů dnes vyvěsila několik Tibetských vlajek k přivítání čínského prezidenta. Tyto vlajky nahradily 
čínské vlajky, které nechal vyvěsit lobbista a bývalý ministr za ČSSD Jaroslav Tvrdík. Mezi aktivisty byla i 
Pirátka Michaela Krausová. Policie ČR jí při zásahu proti držení tibetské vlajky zbytečně pochroumala ruku. 
 
 "Odsuzuji bezdůvodnou policejní brutalitu proti pokojným protestům," říká Jakub Michálek, předseda 
zastupitelského klubu Pirátů v Praze. 
 
 "Politika černobílého vidění světa, který je rozdělený železnou oponou na demokratickou a 
nedemokratickou část, které se vzájemně izolují, je již překonaná. Demokracie a vláda občanů ovšem zůstává 
naší klíčovou hodnotou, kterou v naší kulturní oblasti chceme uhájit před vnucováním autoritářských východních 
režimu. To nám ale nijak nebrání v tom, abychom se státy, které zastávají odlišné hodnoty, navázali a udržovali 
kontakt. Je v zájmu mírového soužití národů, aby Čína využila ekonomický růst ke zvýšení životní úrovně 
obyvatel a také hlubokým reformám na své cestě od maoistické vlády k moderní společnosti. Je i v našem 
zájmu, abychom jí v tom pomohli. 
 
 Zároveň si musíme kriticky uvědomit problémy, např. přetrvávající diktatura, tendence k potlačování 
autonomie Tibetu a Taiwanu, zaostávání venkova za aglomeracemi, poškozování životního prostředí, cenzura a 
pronásledování disidentů. V zájmu dobrých vztahů s Čínou není nutné vzdát se našich hodnot, ale druhé straně 
bychom je ani neměli zbytečně vnucovat. Vedle přiměřeného symbolického uznání těchto problému (např. 
vyvěšování Tibetské vlajky, diplomatické zmínky) podporujme praktické a neagresivní způsoby jejich řešení či 
zlepšení, např. kulturní výměnu, technologickou expanzi a podporu disentu," doplňuje Michálek. 
 
 Prezident Zeman se podbízí vedení čínské komunistické strany 
 
 Zastupitelský klub Pirátů v Praze nesouhlasí s tím, že podpora Číny nabývá až servilní podoby, např. v 
prohlášení o partnerství Prahy a Pekingu nám vnutili vyjádření proti nezávislosti Taiwanu. Při návštěvě 
čínského prezidenta se vyvěšují po celé Praze čínské vlajky s komunistickými symboly jako za totality a 
prezident Zeman se podbízí vedení čínské komunistické strany. Čínu navštívil dvakrát, z toho jednou (jako 
jediný západní státník) na vojenské přehlídce na náměstí Nebeského klidu, kde čínský režim zmasakroval tisíce 
demonstrujících studentů. 
 
 Proto podporujeme pokojné protesty, během návštěvy čínského prezidenta, které vyvažují patolízalství 
českých politiků. Michaele Krausové přejeme, aby zranění nebylo vážné. 
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Krátce před čtrnáctou hodinou odpoledne přistál na Letišti Václava Havla čínský prezident Si Ťin-pching. Stojí 
za pozornost, že Česká televize směla z příletu přinášet živý vstup, ale fotografovi Českého rozhlasu nebylo 
dovoleno, aby přílet vyfotografoval. 
 
 Čínský prezident Si Ťin-pching dnes odpoledne přiletěl na třídenní návštěvu Česka. Policie má v 
souvislosti s touto akcí napilno, zadržela několik aktivistů, kteří se snažili upozornit na to, že v Číně není vše 
ideální, kupříkladu i ve vztahu k Tibetu, kde čínská komunistická moc v roce 1959 tvrdě potlačila národní 
povstání. Aktivisté, kteří chtěli po Praze vyvěsit tibetské vlajky, narazili na odpor čínských turistů a co do činění 
měli i s českou policií. 
 
 Problémy však podle všeho nemají jen aktivisté s tibetskými vlajkami. “Přílet čínského prezidenta, jak 
jej zachytila @CT24zive. Českému rozhlasu byla účast fotografa na letišti zamítnuta,“ lze se dočíst na sociální 
síti Twitter. Informuje o tom samotný Český rozhlas. 
 
 Diskutující si pod příspěvkem kladou otázku, proč se něco takového vůbec děje? Předpokládá snad 
někdo, že veřejnoprávní rozhlas nebude o návštěvě informovat “správně“? S odvoláním na ČTK rozhlas 
informuje také o tom, že policie zadržela např. muže, který se procházel po Hlávkově mostě v Praze s tibetskou 
vlajkou. 
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Proti návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku se ozývá řada aktivistů. Na sociální síti Facebook 
vznikl dokonce hashtag „svědomí není na prodej“, prostřednictvím něhož uživatelé upozorňují na porušování 
lidských práv v Číně. 
 
 Jedním z těch, kteří protestují proti návštěvě čínské hlavy státu, je i novinář Martin Uhlíř. Ten podle 
svého profilu na sociální síti je dokonce jedním z těch, kteří instalovali billboard s portrétem dalajlámy a Václava 
Havla s nápisem Tady jsou doma tito pánové. Sdílel pak například také snímky, kdy jsou sundáváni ze stožárů 
aktivisté vyměňující čínské vlajky za tibetské.  
 
 “Představ si, že jsi čínský prezident a jedeš po Evropské třídě v Praze, nikde nikdo a najednou u 
křižovatky se Šáreckou po pravé ruce vidíš na sebe namačkaných 50 Číňanů? No, nebylo by ti to nějaký 
divný?“ otázal se Uhlíř.  
 
 Fotografie Martina Uhlíře s portrétem dalajlámy a Václava Havla sdílel také europoslanec Jaromír 
Štětina (TOP 09). “Ano, tito pánové jsou tu doma,“ napsal. Akci aktivistů pochválil také bývalý předseda Strany 
zelených Martin Bursík (LES). “Pěkné,“ napsal a podotkl, že lidská práva jsou univerzální. Kateřina Bursíková 
Jacques na svém facebookovém profilu pak rovněž vyzývá k podpoře Tibetu. 
 
 Na svém facebookovém profilu poté sdílel video z Evropské třídy také havlista a pravdoláskař Tomáš 
Peszynski. “Hlavně, že prej muslimové chtějí dělat v Česku bordel. Tak se podívejte, co dělají čínští soudruzi,“ 
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napsal k videu, které ukazuje dle autora Petra Sudy na napadání aktivistů propagujících Tibet ze strany 
pročínských aktivistů.  
 
 Peszynski šel ve svých statusech ještě dál. Mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka nazval nevybíravě. Poté, co 
si povšiml Ovčáčkova twitterového stanoviska “Plnou politickou odpovědnost za řádění fašizující lůzy, která 
napadá Číňany v Praze, nese TOP 09“, napsal: “Ježišikriste, to je ale kretén.“ 
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Čínský prezident Si Ťin-pching dorazil o velikonočním pondělí do Česka na třídenní návštěvu. V ulicích Prahy 
ho vítají Číňané i Češi. Ale ne všichni. Někteří občané České republiky vyměňují čínské vlajky za tibetské, čímž 
se snaží poukazovat na porušování lidských práv v komunistické zemi. Jiří X. Doležal těmto aktivistům na 
serveru Reflex.cz připomíná něco, na co možná zapomínají... 
 
 Podle Doležala je neoddiskutovatelným faktem, že potřebujeme peníze. Celá Evropa je zadlužená. A 
Číňané mají hodně peněz. Ve své zemi uplatňují kapitalistické postupy v takřka krystalicky čisté podobě. Tedy 
mimo politiky a oblastí, které čínští komunisté považují za příliš důležité. Nad nimi si vláda udržuje přísnou státní 
kontrolu. Totéž platí i o konrtole nad populací. 
 
 “Nyní fakta o Číně: V současné době je to tuhý režim, který se sice nazývá komunistický, ale funguje 
plně kapitalisticky - až na rigidní, diktátorskou vládu a porušování lidských práv či obrovský počet poprav. Režim 
ale rozhodně není tak nelidský a tuhý, jako u našich spojenců v Kataru, kterým ochotně vracíme vilné prince, 
nebo dokonce v Saúdské Arábii,“ píše Doležal. 
 
 Celý komentář naleznete zde 
 
 Nesmíme navíc zapomínat na to, jak čínského prezidenta vítali v USA nebo dokonce ve Velké Británii. 
Tam ho dokonce vozila královna ve zlatém kočáře. v Česku jsme tak daleko nezašli. “Přesto se může česká 
sluníčkářská veřejnost pokálet hněvem a nějaký její performer poničil soukromé čínské vlajky barvou, protože 
komunisti fuj,“ doplňuje autor. 
 
 Čínské peníze se budou hodit i těm zmíněným sluníčkářům. To neznamená, že by český premiér či 
prezident neměli svému čínskému partnerovi říci, že se nám nelíbí popravy v Číně. Komunistická vláda tají, 
kolik lidí ročně popraví. Popravy je třeba kritizovat. Jenže i v Saúdské Arábii, která je spojencem Západu. 
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Kravin, které letos pěkně symbolizují „křesťanského ducha“ největších svátků roku v České kotlince, by se jistě 
našlo mnohem více. Ale pro vykreslení křupanské úrovně hochštaplerů hnípajících v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR nebo držících se zuby nehty dobře placených křesílek na tzv. ministerstvech uvedená tři témata 
bohatě stačí. I tak – jde o přehlídku takové morální bídy, že  se díky našim politikářům řadíme do té nejhustší 
stoky dějinného odpadu. 
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 Čapí hnízdo vs. hnízdo hadů 
 
 Aby bylo jasno - českým miliardářem se za čtvrtstoletí “budování“ kapitalismu nikdo poctivý nemohl stát. 
Takové peníze prostě vydělat nejdou, potřebujete kontakty na úplatné bankéře, stejně úplatné zahraniční 
kontakty, a “legislativu“ ušitou na míru mistry krejčíky ve fialových talárech. Uplatnění jánabráchysmu při 
rozbíjení a rozkradení státu tak, aby z toho “něco káplo“, umožňovalo po roce 1989 členství pouze v jediném 
bratrstvu - StB. 
 
 Někteří darebové, co se účastnili demontáže majetku Československa do svých špinavých pracek jsou 
inteligentnější, jiní méně, někteří pracovitější, jiní zase méně, někteří mají i zbytky povědomí národní 
přináležitosti k vlasti, jiní nemají ani zbla nějakého pocitu aspoň minimální odpovědnosti k zaprodání občanů 
Českosllovenska do poddanského chomoutu komukoliv. 
 
 Měřeno touto optikou a “čapí hnízda“ - “nečapí hnízda“, vypadá lidský profil ministra financí Babiše 
proti takovým bakalům, kellnerům i schwarzenbergům prakticky andělsky. Zdá se, že vsadil na udržení 
kapitalismu v jakžtakž snesitelné formě pro většinu občanů a tak umělá výživa zástupné a nenávistné kampaně 
proti němu spíše způsobuje růst preferencí v jeho prospěch. Masmédia, nejroztodivnější kalouskovské kreatury 
a zákeřní političtí “partneři“ ze slepence nazývaného koalicí překvapeně zírají na nulové výsledky a hystericky 
ječí už jen tak nějak ze setrvačnosti. Omílaných 50 miliónů vytažených snad z bruselské kapsy, je skutečně ve 
srovnání s miliardami, ukradenými horníkům a stovkami miliard ukradených “církevně“ restitučně všem, ve 
skutečnosti prd. Ale - na tapetě je prostě Andrej Babiš. 
 
 Prezidentovi se jeho úspěšná zahraniční politika nebude trpět... 
 
 Ukradená televize i se svými tištěnými a elektronickými souputníky jen neochotně připouští, že se 
prezident SI Ťin-pching rozhodl po tři dny trávit v naší republice se svým hostitelem - prezidentem Zemanem. 
Strategická poloha našeho státu a osobní úsilí Miloše Zemana přineslo tento výsledek. Parta bruselských plaček 
pod vrchním kvílilem Sobotkou by takového výsledku schopna nebyla, poněvadž jistá možná výlučnost vztahů 
ČR s asijským gigantem se lupičským “stážcům hodnot“ na západ od Aše vůbec nehodí. 
 
 Co si to vůbec ti Češi dovolují? A tak je nutno zapojit nejhorší póvl přežvykující v tlamičkách rudé karty, 
vybrat pár skutečně pitomých “aktivistů“, jak lze dnes honosně nazývat prachsprosté vandaly a pokusit se 
nejvýznamnější státnické návštěvě za poslední čtvrtstoletí vtisknout punc mezinárodní ostudy. Protože jinak se 
prznění státních symbolů hosta provedené pod rouškou noci nazývat nedá. A vzhledem k tomu, že v Číně se 
ceremoniálním částem jakéhokoli počínání věnuje historicky doložitelný důraz, vyplývající mimo jiné z 
mnohatisícileté tradice rozvoje sociálních vztahů, lze vandalství dopadající na naše hlavy klidně nazvat 
sabotáží. 
 
 A Hermana nepozvali 
 
 To ovšem klasický klerofašounek s bonvivánským širáčkem na hlavě příkře hodnotit nebude. Adorant 
ukrajinských fašistů a zběhlý kněz Herman v pozici ministra kultury si již médiím posteskl, že ačkoli jeho 
nejbližší program vůbec nekoliduje s tím hradním, nebyl nikam pozván. Přitom mohl státní návštěvu nesmírně 
obohatit výkladem o lidských právech, evropských hodnotách, jakož i o blahodárném vlivu tibetského 
středověku na duševní rozvoj poddaných, který je historicky tomu středověku katolickému tak jaksi tradičně 
blízký. 
 
 Možná by pan Herman prezidenta Si Ťing-pchinga mohl poučit, jak nebojovat s korupcí více než 
miliardové země a jak díky moudrému vedení by bylo možno masu Číňanů dále držet v poddanství a 
nevědomosti, což se tak “blahodárně“ projevovalo v době, kdy Číně civilizaci zprostředkovávaly hlavně anglické 
kanóny. Snad by pan Herman prezidenta ČLR přiměl i k zamyšlení o nějaké té docela malé církevní restitučce, 
poněvadž v Číně je koneckonců násobně více katolíků, než u nás. A docela jistě jim zlí komunisté po staletí 
kradený “majetek“ zestátněním “ukradli“. 
 
 Ale co se nestalo? Vrchního kulturtrégera a stoupence vyhledávání ruské propagandy po vzoru sester 
Němcové a Langšádlové nepozvali...! To pak mají být nějaké klidné a požehnané Velikonoce? 
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Svět nás sleduje: Co se vysílá o návštěvě šéfa Číny u nás 
29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    pro         

Média ve světě věnují pozornost návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga. BBC a tisková agentura AP 
informují o poškozených čínských vlajkách protibetských aktivistů a také o protestním zavěšení fotografií 
Václava Havla a dalajlámy. Čínská televize CCTV potom přinesla rozhovor s čínskou velvyslankyní v České 
republice. 
 
 O poškozených čínských vlajkách informovala BBC ještě před příjezdem čínského prezidenta do Prahy. 
Rovněž se zmínila o plánovaném zavěšení fotografie Václava Havla a tibetského duchovního vůdce dalajlámy. 
Britská veřejnoprávní stanice dále uvedla, že čínský prezident Si Ťin-pching se přímo z Prahy vydá do 
Spojených států, kde bude s americkým prezidentem Barackem Obamou jednat o jaderných otázkách. BBC 
dále odhadovala, že v průběhu návštěvy čínského vůdce dojde k hlasitým protestům protibetských aktivistů, 
což se také potvrdilo. 
 
 Americká tisková agentura AP se návštěvě čínského prezidenta věnuje poměrně zevrubně a 
konstatuje, že je jejím účelem posílení hospodářských a politických vazeb mezi oběma státy. Associated Press 
(AP) rovněž připomíná, že Česká republika je jediným evropským státem, který Si Ťin-pching před svou cestou 
do Spojených států navštívil. Podle AP je tato návštěva důsledkem změny přístupu České republiky k Číně pod 
taktovkou prezidenta Miloše Zemana. “Zeman se jako jediný z vůdců zemí EU zúčastnil čínských oslav u 
příležitosti výročí ukončení 2. světové války,“ připomíná AP. 
 
 Celý text tiskové agentury AP je ZDE. 
 
 “Český prezident se dostal pod palbu kritiky svým vyjádřením v rozhovoru pro čínskou televizi CCTV, ve 
kterém zmínil nepříliš dobré vztahy mezi oběma zeměmi v nedávné minulosti způsobené tím, že zahraniční 
politika České republiky byla příliš pod vlivem Spojených států a Evropské unie,“ poukazuje agentura AP a 
dodává, že šéf opoziční TOP 09 označil Zemanovy výroky za “odpudivé“. V textu AP se také hovoří o billboardu 
s Václavem Havlem a tibetským dalajlámou, který byl umístěn podél silnice, po které prezidentská kolona 
přijížděla z letiště. 
 
 Čínská státní televize CCTV u příležitosti návštěvy čínského prezidenta v ČR vysílala rozhovor s 
čínskou velvyslankyní Ma Kche-čching. Jak diplomatka uvedla, vztahy mezi oběma zeměmi jsou nyní nejlepší 
ve své historii. “Důkazem toho je skutečnost, že za 67 let společných diplomatických styků je to poprvé, kdy do 
Prahy přijel čínský prezident. Jde skutečně o historickou návštěvu, která bude hrát důležitou roli při utváření 
budoucích bilaterálních vazeb. Za povšimnutí jistě také stojí, že jde o první návštěvu čínského prezidenta v 
regionu střední a východní Evropy,“ zmínila Ma Kche-čching. 
 
 Více z rozhovoru v angličtině najdete ZDE. 
 
 Česká republika má podle čínské velvyslankyně dvě velké výhody. “Leží ve střední Evropě a je tedy 
snadné odtud cestovat do dalších zemí Evropy. Druhou výhodou je, že má země značné průmyslové kapacity. 
Zejména v oblasti automobilové výroby a telekomunikací. Obě země by měly dále posilovat své bilaterální 
vztahy. Bude podepsána celá řada obchodních dohod, mimo jiné také v oblastech civilního letectví, jaderné 
energetiky, cestovního ruchu a infrastruktury. Pro obě strany půjde o mimořádně plodnou návštěvu,“ uvedla 
Ma. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428329 
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Okamura (SPD): Ničení čínských vlajek? Politická provokace lokajů 
Evropské unie. A lidské vandalství 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům 
    PV         

Dnešní usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD): 
 
 1.) Předsednictvo SPD vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí teroru islamistů v Bruselu. Jde o 
pokračování války, která je vedena proti národům a kultuře Evropy. Odpovědnost za smrt obětí kromě vrahů 
nesou i politické elity EU a Evropy, které prosazují multikulturní integraci EU. 
 
 2.) Předsednictvo SPD vyzývá členy a příznivce SPD k účasti na demonstraci v Praze 14. 5. 2016. Je 
nutné jasně ukázat naši sílu a odhodlání při obraně svobody a demokracie. Požadujeme referendum o 
vystoupení z Evropské unie, odmítáme islamizaci a chceme zastavit nelegální imigraci. 
 
 3.) Je nutné, aby policie a zpravodajské složky soustředily svoji pozornost na islámské organizace 
propagující právo šaría a džihád. Je nutné sledovat jejich financování a činnost. Uvedené části islámu jsou 
zásadním nebezpečím pro svobodu a demokracii a je nutné je v České republice zakázat. Předsednictvo SPD 
odmítá šikanu policie proti lidem odmítajícím islamizaci. 
 
 4.) Hnutí SPD vítá úspěchy syrské a ruské armády v boji proti Islámskému státu. Poslanci hnutí vyzvou 
vládu České republiky k podpoře syrské vlády v boji s islamisty. 
 
 5.) Předsednictvo SPD považuje ničení čínských vlajek k uvítání státní návštěvy čínského prezidenta 
za politickou provokaci lokajů EU a lidské vandalství. Čína je důležitým partnerem naší země. Rozvoj 
ekonomických vztahů s Čínou je významnou šancí pro české podnikatele a firmy. Rozvoj vztahů s touto zemí je 
také zásadní otázkou suverenity České republiky. Nenávist a odpor proti návštěvě čínského lídra v ČR má 
jednoduchý důvod: naší zemi je bráněno v suverénní zahraniční politice. Chtějí, abychom přijímali pokyny z 
Bruselu a chovali se jako správní jednotka EU. S Čínou má jednat Evropská unie a ne její kolonie, tak chápou 
naše postavení v Bruselu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura prosazuje referendum o 
vystoupení z Evropské unie. 
 
 6.) V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta považuje předsednictvo hnutí SPD zpravodajství ČT 
za naprosto nevyvážené a zcela jednoznačně poškozující zájem občanů získávat objektivní informace. 
Konstatujeme, že Česká televize slouží zájmům Evropské unie a nikoliv zájmům českých občanů. Hnutí SPD 
odmítá jakékoliv nedemokratické praktiky. Proto považujeme propagaci Tibetu za lživou a falešnou. Vláda 
Dalajlámů v Tibetu se vyznačovala otrokářstvím, nevolnictvím a tělesnými tresty. Pokud ho pánové 
Schwarzenberg, Kalousek a další vydávají za symbol dodržování lidských práv, pak jde o naprostou lež a 
účelové matení veřejnosti. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=428379 
 

Profesor Krejčí o Číně: Nikdy tam nebylo tolik individuální svobody jako 
dnes 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politologové 
    Daniela Černá         

Směs sovětského socialismu a tržního hospodářství, originální jako sama Čína 
ROZHOVOR „Kdybych se podíval do dějin Číny, nikdy tam nebylo tolik individuální svobody jako dnes,“ 
říká profesor Oskar Krejčí, který v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz analyzuje situaci asijského tygra i po 
stránce zahraničních investic. A že je Čína komunistická? „To, co vidíme v současné Číně, je pozoruhodná 
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směs marxismu a konfucianismu, směs sovětského stylu socialismu s tržním hospodářstvím. Je to něco zcela 
originálního, tak jak je originální a svébytná čínská civilizace,“ uvedl Krejčí. 
 
 Při podpisu strategického partnerství mezi Čínou a Českou republikou topka vyvěsila ze sněmovny 
tibetské vlajky. O čem to svědčí? 
 
 Pokud jde o podpis uvedených smluv, hlavně o strategickém partnerství, jde o standardizovanou 
smlouvu, kterou podepisuje Čína s většinou západoevropských zemí. V tom není žádný politický nebo lidsko-
právní problém, jak se snaží naznačit někteří politici v Česku. Ti, kteří vyvěšují tibetské vlajky, tak činí ne proto, 
že je zajímá Tibet, o kterém většinou nevědí vůbec nic, ale proto, že se chtějí zviditelnit. Mají velkou výhodu, 
protože můžete napsat sto analytických komentářů o Číně a Česká televize si toho nevšimne, ale když vyvěsíte 
jeden billboard s Václavem Havlem s dalajlamou, máte zaručeno, že budete v České televizi od rána do večera. 
Pánové, kteří vyvěšují tibetské vlajky, tohle dobře vědí. 
 
 Čína je prezentována ve veřejnoprávních médiích jako “komunistická Čína“. Přesto vy, nejenže máte 
přehled jako politolog, ale také jste v Číně určitou dobu strávil. Jak to tedy je? Vládne v Číně komunismus, 
socialismus, nebo socialismus s prvky kapitalismu? Co se dá říci o jejich systému řízení státu? 
 
 Také jsem si tuto otázku často kladl, ale myslím si, že je postavena nesprávně. Nejdříve bychom se měli 
zeptat: “Co je to socialismus a co je to komunismus?“ To, že Česká televize používá spojení “komunistická 
Čína“, je samozřejmě jejich snaha o negativní hodnocení, což takto spousta lidí bude vnímat, ovšem část 
možná ne. Je to Čínská lidová republika, tak jak je uznána mezinárodním společenstvím. Každá generace si 
přináší vlastní definici socialismu. To, co vidíme v současné Číně, je pozoruhodná směs marxismu a 
konfucianismu. Je to pozoruhodná směs sovětského stylu socialismu s tržním hospodářstvím a je to něco zcela 
originálního, tak jak je originální a svébytná čínská civilizace. To, co se povedlo Mao Ce-tungovi a teď Si Ťin-
pchingovi, je vytvářet takový typ režimu, který nejlépe odpovídá čínským možnostem, tradici a dynamice. 
 
 Jsou dvě možnosti, jak se vyvíjet, když jde o rozvojovou zemi takových rozměrů, jako je Čína. My 
nemůžeme porovnávat Česko a Čínu, můžeme porovnávat Čínu a Indii. Když se podíváte na indexy týkající se 
kvality života, vidíte, že Čína je dál než Indie, to samé platí v ekonomice, zdravotnictví nebo školství. A přitom 
začínala Čína v poválečném období s horším základem než Indie. Když se bavíme o tom, který režim je kvalitní 
nebo který je socialistický, měli bychom se bavit o tom, který přináší víc pro své obyvatele. To, co se v Číně 
odehrává dnes, je přechodná situace, a to ne proto, že by spěchali k nějakému americkému způsobu života 
nebo snad českému způsobu života, ale proto, že je to země, která si stanovila fascinující cíle, které nikdy v 
dějinách žádná společnost nenastavila. Čína v roce 2020 bude jiná než dnes. Je pouze otázkou, zda to bude 
stabilní Čína, kde se lidem bude žít dobře. Pravděpodobně to bude země, která má socialistické nebo 
konfuciánské rysy, spíš bude vládnout meritokracie než liberální demokracie. I když samozřejmě v nižších 
složkách státních struktur je patrný nárůst tradiční západní demokracie. 
 
 Proboha, ale jaká je demokracie na Západě, když k tomu, abyste byl zvolen prezidentem, potřebujete 
miliardy dolarů? 
 
 Podle některých odborníků vyrůstá i dnešní zřízení z konfucianismu a z něj pak vyplývá spíš snaha 
upřednostňovat celek před individualismem. Do jaké míry přetrvávají v čínské společnosti tyto rysy a jak se 
projevují? 
 
 Když se podíváme na konfucianismus v Číně, měl období slávy a oblíbenosti a naopak dobu menší 
podpory. Důraz na tradici přispěl k tomu, že se Čína propadla v ekonomické dynamice a nebyla schopná 
zachytit průmyslovou revoluci. Svou tradicionalistickou povahou konfucianismus přispěl k tomu, že pak byla 
Čína Západem rozložena. Mám na mysli dobytí Pekingu v roce 1900 atd. V tomto momentě se začaly střetávat 
dvě koncepce modernizace Číny, které obě byly v rozporu s konfuciánskou tradicí. První byla neliberálně-
kapitalistická, kterou představoval Čankajšek, a druhá socialistická sovětského typu. Mao Ce-tung zvítězil a pak 
bylo potřeba tradici vstřebat. 
 
 Kolize mezi humanismem, který je obsazen v konfucianismu a marxismu, je ale minimální. 
Konfucianismus kladl důraz na vzdělání, důvěru v člověka a v to, že vzdělaný člověk má mít otevřenou cestu ke 
kariéře. To je přece osvícensko-marxistická vize. Sounáležití jedné z linií modernizace marxistické a 
konfucianismu nepokládám za příliš obtížné. Tato vazba je možná. 
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 Amnesty International se obrátila na prezidenta České republiky dopisem s výzvou, aby při setkání s 
čínským prezidentem vyslovil nesouhlas s tamějším režimem. AI ve své zprávě o stavu lidských práv v Číně v 
roce 2015 zdokumentovala řadu porušování práv lidí včetně útoků na obránce lidských práv, omezování 
svobody slova, svobody vyznání, reprodukčních práv či systémové diskriminace etnických Tibeťanů. Jak moc 
je podle vás kritická situace s demokratickými prvky v této zemi? 
 
 Kdybych se podíval do dějin Číny, nikdy tam nebylo tolik individuální svobody, jako je dnes. 
Samozřejmě pocit sounáležitosti od rodiny po stát, řekněme v antické podobě, je patrný dodnes a odporuje 
sobecky pojatému individualismu a egocentrismu, který hlásá liberalismus. Obec je více než jednotlivec, říká 
antická filozofie a říká to v podstatě i konfucianismus, i když trochu v jiné rovině, protože je zde důraz na 
vzdělání. To, co my dnes vidíme, je neuvěřitelná jednostrannost. Nechci tvrdit, že je v Číně vše v pořádku, je 
možné kritizovat nedostatky, ale je potřeba nechat na Číňanech, ať si to vyřeší sami. Zadruhé, měli bychom se 
dívat na vlastní nedostatky a učit se od Číny. 
 
 Chlapci vyvěšují vlajky Tibetu, ale kde jsou vlajky svobodné Havaje? Vždyť Havaj byla okupovaná 
Američany, kteří svrhli královnu a připojili si území. Proč tohle nikomu nevadí? Tibet je v podstatě většinu svých 
dějin součástí Číny. Když se podíváte na smlouvu mezi Brity a Rusy z roku 1907, poté, kdy Britové násilím 
dobyli Tibet a zmasakrovali obránce Tibetu, tak říká, že o Tibet se budou Londýn a Petrohrad dohadovat přes 
Peking. To je jasné uznání suverenity Číny nad územím Tibetu. Chápu, že některých jednotlivců se dotýká 
svoboda slova, ale proč jim nevadí Guantánamo? Buďme kritičtí vůči Číně, ale poslouchejme i Čínu. Učit se 
navzájem, a ne se poučovat a prohlašovat jeden režim za lepší než druhý. Podstatné na návštěvě čínského 
prezidenta je, a v tom vidím obrovský přínos českého prezidenta při našem politickém prostředí, že základem 
pro politiku by měla být komunikace. Nestačí to, co předvádějí vyvěšovatelé tibetských vlajek a Česká televize. 
Je potřeba o věcech přemýšlet. 
 
 Zaznívaly informace o ekonomické nestabilitě Číny. Hrozí, že se hospodářství a třeba i režim 
rozkymácí? 
 
 Nikdy se neměli lidé v Číně tak dobře, mám na mysli masy, ne elitu, jako se mají dnes. Ovšem stále je 
to rozvojová země, kde žijí desítky milionů lidí pod hranicí chudoby. Na Číně posledních třiceti let je fascinující 
nebývalá ekonomická dynamika. Ta je dnes zpochybňována, protože se relativní růst dostal pod deset procent 
HDP. Jenže množství vydělaných peněz je větší, než bylo před deseti lety, protože procenta se počítají z 
vyššího základu. Pravdou je, že Čína musí změnit vnitřní ekonomiku a zavřít nerentabilní provozy. Ovšem 
zároveň takový zásah znamená najít uplatnění pro cca šest milionů lidí. Je důležité také dostat do pohybu 
provázanost čínské a zahraniční ekonomiky způsobem, který začali dělat před dvěma a třemi lety, a to jsou 
investice v zahraničí. Jsou pro to dva důvody. Investice v zahraničí jsou zdrojem dynamiky, a pak tím vyřeší 
problém, o kterém se nám může jen zdát. Mají nadbytek rezerv. Ještě před rokem a půl byli na 3,8 bilionu 
dolarů. A co s tím? Zvlášť když víte, že dolar i euro jsou nejisté měny? Nakupují zlato a investují v zahraničí. 
Pryč s dolarem a obligacemi. Uvidíme, co z toho bude, ale jde o velmi racionální chování, které nás nijak 
neohrožuje. Je to normální byznys.  
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1407&clanek=428402 
 

John Bok o čínské návštěvě: Ovce lezou do řiti mandarínovi. Alkoholický 
strejda si sem zve monstr režim. Lampasák Tvrdík je kolaborant a zločinec 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Zprávy 
    Olga Böhmová         

ROZHOVOR „Pro mne je čínský prezident představitelem totalitního komunistického monstr režimu. No a že jej 
tam nahoře přijme ten alkoholický strejda? To je v pořádku, vždyť si ho tam pozval! Uráží mne ale, že za ním 
lezou ostatní čeští politici. Jsou to ovce, co lezou do řiti nějakýmu čínskýmu mandarínovi!“ rozčiluje se na konto 
státní návštěvy prezidenta ČLR Si Ťin-pchinga v Česku politický aktivista a předseda Spolku Šalamoun John 
Bok. 
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 Jak hodnotíte to, co se v ČR právě teď odehrává v souvislosti s historicky první návštěvou prezidenta 
Čínské lidové republiky v Praze? 
 
 Velmi mne potěšilo dnešní prohlášení bývalého zpravodajce a experta přes bezpečnost Andora 
Šándora, který se podobně jako já veřejně podivil postupu policie ohledně těch lidí, kteří v klidu rozvinuli na 
Evropské třídě tibetské vlajky. Totiž zatímco proti nim policie zasahovala, naopak nechávala být ty agresivní 
Číňany, kteří tam vyvolali rvačku. No a přitom jsem si vzpomněl na to, jak jsem si před lety v soukromí hotelu 
Jalta popovídal s dalajlámou, což je úžasný a mimořádný člověk. I já jsem totiž tehdy demonstroval před 
čínskou ambasádou s tibetskou vlajkou v ruce a volal jsem spolu s dalšími: “Svobodu Tibetu!“ Protože je lež to, 
co se o Tibetu dlouho říká, tedy že snad byl součástí velké čínské říše. 
 
 Ještě v dobách druhé světové války byl totiž Tibet mezinárodně uznáván jako neutrální stát. Uznávali jej 
Čína, Japonsko, Němci, Angličané, Američané, tedy všechny válečné zúčastněné strany. Dokonce byly výpravy 
nácků do Tibetu, stejně tak tam pobývali i Angličané. Je novodobá lež, že Tibet patřil vždycky Číně, neboť v 
minulosti býval Tibet nezávislým královstvím. Až od padesátých let 20. století je součástí Čínské lidové 
republiky. Když chtěli předtím čínští vládci vstoupit do Tibetu, museli mít od tibetské strany dokonce k tomu 
souhlas. Dnes jen pokračuje nezákonná anexe Tibetu, a celý svět to přitom akceptuje a tvrdí, že se nebudeme 
vměšovat do vnitřních záležitostí Číny. Jenže Tibet byl anektován stejně, jako kdysi Putin anektoval Krym! 
 
 Na adresu čínského prezidenta zaznívají různé a často velmi protichůdné názory. Jak se na jeho osobu 
díváte vy?  
 
 V Číně je klasický totalitní komunistický monstr režim, který má nějaký státní kapitalismus, protože bez 
centrálního orgánu komunistické strany Číny si ani vrabec na větvi neuprdne. Čínský prezident je podle mne 
zločinec, neboť posvěcuje zabíjení lidí a vraždy oponentů. Navíc v Číně jsou potlačovány ve velkém menšiny, 
které jsou nespokojené s tím, co se v jejich zemi děje... A tohohle člověka my tady vítáme? Jenom kvůli 
obchodu? Sice už řada lidí u nás řekla přímo, že kšeft nesmí být nadřazen nad slušností a lidskými právy, ale 
náš prezident a další někteří politici to nevnímají. Jsou hluší a kvůli žvanci a pohodlnosti jsou ochotní se vzdát i 
toho, o co jsme v roce 1989 bojovali. 
 
 Neuctivě přitom pliveme na oběti všech čínských čistek a všech kulturních revolucí, při nichž bylo 
zavřeno a zabito mnoho lidí. Prostě je to tentýž zločinný režim, a mě přitom vůbec nezajímá, že jsou nyní 
ekonomicky úspěšní a že měli úspěšné olympijské hry - takový Hitler měl přece také úspěšné olympijské hry! 
Jako by se historie opakovala, jako by bychom nechtěli akceptovat fakt, že zločinci jsou zločinci a že se se 
zločinci nekamarádí, a to i kdybychom měli začít žebrat! A tady se navíc ještě stalo hrozný divadlo v tom, že ty 
mladé lidi, co rozvinuli tibetskou vlajku na Evropské třídě kvůli papaláši, co jede z Ruzyně za druhým papalášem 
na Pražský hrad, zatkli v okamžiku, kdy byli sami napadeni. Mě přitom fascinuje, jak dokážou být lidé i dnes 
odvážní a rozvinout tibetskou vlajku na veřejnosti jen kvůli připomenutí faktu, že v Tibetu bylo povražděno za 
dobu, co ji Číňané anektovali, mnoho lidí. 
 
 Někteří analytici ale naznačují, že urputná kritika sbližování s Čínou se netýká ani tak Číny, jako spíš 
toho, že se o to zasazuje právě Miloš Zeman... 
 
 Pro mě čínský prezident ale není prezident, je to jen jakýsi představitel totalitního komunistického 
režimu. No a že jej přijme tam nahoře ten alkoholický strejda? To je v pořádku, vždyť si ho tam pozval! Uráží mě 
ale, že za ním lezou ostatní čeští politici. Že za ním lezou do toho paláce na Kampě namísto toho, aby je on 
navštívil ve vládě a v parlamentu. Jsou to ovce, co lezou do řiti nějakýmu čínskýmu mandarínovi, který nemá s 
demokracií a s respektováním lidských práv vůbec nic společného. Je to plivnutí nejenom na všechny čínské 
oběti, ale i na oběti našeho režimu. 
 
 Ten Tvrdík, co je dnes prezidentem Česko-čínské komory, je pro mě také úplným mimozemšťanem, i 
když se na druhou stranu u něj nedivím příliš tomu, že se tak chová, neboť to byl přece bývalej komunistickej 
lampasák, který byl kdysi ochotný sloužit Moskvě! No a dnes je ochotný sloužit zase Číně, takže pro mě je pan 
Tvrdík zločincem, který kolaboruje se zločinným režimem. 
 
 Co říkáte na názory bývalého premiéra Petra Nečase, jenž považuje návštěvu čínského prezidenta v 
ČR za obrovský zahraničněpolitický úspěch Miloše Zemana? Nečas navíc v rozhovoru ParlamentníchListů.cz 
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řekl na vrub těch, kteří se bouřili kvůli čínským vlajkám v ulicích Prahy, že jde jen o lacinou hysterii, o snahu se 
zviditelnit a o neznalost kontextu. 
 
 Nečas jen pokračuje ve svých žvástech, že se nemáme vměšovat do vnitřních věcí Číny. On kdysi 
dokonce použil termín dalajlámismus, což je nehorázné! Jenže zatímco po Nečasovi nezbude ani prd, dalajláma 
zůstane vepsán v historii hodně dlouho. Dalajláma je totiž osobnost a jeho duchovní poselství spočívá v tom, že 
brání svůj národ. Nikoliv násilím, chce dojít k nějakému kompromisu, chce se domluvit. A tomu se tito 
“nečasové“ vysmívají? Jaká je ale v Číně hodnota nějakého výrobku oproti lidské svobodě? Já navíc nevěřím 
tomu, že když budeme vyrábět škodovky pro Číňany, že by to našim lidem dalo zároveň více pracovních 
příležitostí. Česká republika se má hlavně starat o to, aby vlastními zdroji a prostředky zaměstnala lidi. Vždyť to 
dělala již za první republiky, kdy tady nebyly žádné investice z Číny nebo z Německa! 
 
 Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg dnes řekl, že se sluší demonstrovat proti (čínskému) 
diktátorovi, který nechá hromadně popravovat. “Takové řiťolezectví jsem ještě nikdy nezažil, jako teď vidím,“ 
prohlásil Schwarzenberg s tím, že do zámku v Lánech nepozval snad nikdy samotného Hitlera ani Hácha. 
Nynější předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zase poznamenal, že se z Evropské třídy stala třída Leninova, kde 
jsme kdysi všichni vítali soudruha Brežněva. Prý si to ale ČR nezaslouží. Souhlasil byste s nimi? 
 
 Určitě s nimi v tom souhlasím. Vždyť vyvěšování čínské vlajky na Evropskou třídu je opravdu 
nehorázné. Ta jejich vlajka má oproti sovětské jen navíc hvězdy, ale je to stále ta samá bolševická vlajka, která 
hlásá násilí a nesmířlivost. Oni si snad naivně myslí, že byznysem Čínu předělají. Víte, že obchod ČR s Jižní 
Korejí anebo třeba obchod s Tchajwanem dodneška mnohonásobně převyšuje obchod s Čínou, a přitom Koreja 
a Tchajwan mají té populace jen sotva třetinu oproti Číně? Ale kdo na tom obchodu s Čínou vydělá? Především 
zase papaláši, a ne občané. V souvislosti s tím jsem si teď vzpomněl na sportovce Nedvěda, který také 
předvedl, jak je vůči Číňanům převelice ochotný... No ale co čekat od blbýho fotbalisty, kterej by klidně hrál snad 
i pro Hitlera? (Fotbalista Pavel Nedvěd loni v září v Šanghaji oficiálně otevřel fotbalovou školu pro čínské děti. 
Slavnostního aktu se tehdy zúčastnil i prezident Miloš Zeman, který byl v Číně na pětidenní návštěvě, pozn. 
red.). Historicky se totiž ta podobnost uvažování opakuje. Vždyť i před válkou udělal Hitler olympijské hry a 
všichni papaláši tam tehdy byli a Hitlerovi lezli do řitě! K nacistovi, který už měl koncentrační tábory, kde se 
vraždilo... 
 
 Ministři české vlády se svými čínskými protějšky dnes podepsali memoranda o porozumění v oblasti 
průmyslu, dopravy, zdravotnictví nebo školství... Jak se vám to poslouchá?  
 
 Naše malá země má najednou být základnou Číny, odkud budou Číňané expandovat po celé Evropě? 
Vždyť je to hrozné! My přece nejsme nějakou základnou pro Čínu, jsme svobodná země, která má nějakou 
historii a měla by mít i nějakou důstojnost. A ti servilní blbouni politici - a k nim se řadí i Sobotka, který se mi 
poslední dobou líbil, protože se postavil Zemanovi - se teď unisono takto servilně chovají? A to jen kvůli 
investicím? Vždyť Čína je pořád dobyvačná země, to si neuvědomují? 
 
 Jenže v Evropě není ČR zdaleka sama, která se chová k Číně takto přívětivě. Vzpomeňme třeba na 
loňskou státní návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Velké Británii. I Britové se chovali k čínskému 
prezidentovi přátelsky, dokonce jel spolu s královnou zlatým kočárem po Londýně... 
 
 Na to já ale kašlu! Když mi budete říkat, že soused taky kamarádí s tím zmetkem, tak tím chcete říci, že 
i mě podobné chování omlouvá? Ano, britská královna dokonce Si Ťin-pchinga vezla ve zlatém kočáře... Ovšem 
mě toto nezajímá! Přece se nemám chovat podle toho, jak se chovají jiní, mám se chovat podle svého svědomí 
a nějakých zásad. Ale tady jde ještě o to, že Anglie a ani další země nebyly pod vlekem komunistického režimu 
jako my. My bychom si ale měli pamatovat, co to jsou komunistický režim a utlačování svobod, kdy je třeba za 
své náboženské přesvědčení zavíráno mnoho lidí... Vždyť i ten nejslavnější čínský architekt měl domácí 
vězení, což se jinde nestane. Jak můžeme srovnávat Velkou Británii s námi, když Anglie nemá tu životní 
zkušenost, co máme my? Žádné olympijské hry, žádné investice a žádný zvýšený obchod ale Čínu nezmění. 
Může ji však změnit to, že zůstane v izolaci a začne se sama bortit. Ten kšeft ji jenom podporuje... A naši politici 
by měli být za naši zemi zodpovědní. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1387&clanek=428390 
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Prezident uchvatitel, nehoráznost. Kolaborace, servilita. Čínská návštěva 
očima diplomata Koláře 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    mp         

Někdejší diplomat ve Spojených státech a Rusku Petr Kolář zavítal do úterního Interview ČT24. Obsáhle se 
vyjádřil k Číně. Osobně prý nemá nic proti obchodu s Říší středu, ale měli bychom si dát pozor na to, abychom 
se nestali čínskou kolonií. Čína není náš spojenec. Vláda by proto měla umravnit prezidenta Zemana, který se 
podle hosta chová přímo „nehorázně“. Je to prý „prezident uchvatitel“. Neměli bychom zapomínat, že Číňané 
nám nedají nic zadarmo. 
 
 “Číňany pobuřují tibetské vlajky, protože Tibet je z pohledu Číňanů součástí Číny. Je to země, kterou ze 
svého pohledu osvobodili z nevolnictví,“ prohlásil hned na úvod Kolář. Číňané tak opakují oficiální politiku státu. 
Opoziční názor se netoleruje, protože tamní režim je autokratický. 
 
 Pár slov padlo ke střetům mezi čínskými a českými občany na Evropské třídě. Číňané útočili na Čechy, 
kteří přišli vyjádřit svůj názor např. s tibetskou vlajkou. “Já jsem tam nebyl, ale to, co jsem viděl, ve mně vyvolalo 
zděšení. Tady je nějaká skupina čínských občanů, kteří buď volně, či organizovaně vítají svého prezidenta, ale 
pokud se tam objeví někteří čeští občané, kteří chtějí  ve své svobodné zemi vyjádřit svůj názor, tak proti nim 
zakročí policie. To skoro vypadá jako invaze,“ kroutil hlavou rozladěně Kolář. 
 
 Podle hosta je namístě obrátit se na ministerstvo vnitra a ptát se člena vlády Milana Chovance, proč 
naše policie konala tak, jak konala. 
 
 Premiér Sobotka si vysloužil pochvalu 
 
 S Čínou bychom měli vést dialog a obchodovat s ní jako jakákoli jiná země, ale to neznamená, že 
bychom neměli poukazovat na to, že jsou v Číně porušována lidská práva. Že jsou v zemi lidé zavíráni pro 
politické přesvědčení. “Dialog nesmí být servilní a nesmí to být kolaborace,“ konstatoval jasně Kolář. 
 
 Následně pochválil premiéra Bohuslava Sobotku za to, jak se zhostil čtyřicetiminutové schůzky s 
čínským prezidentem. Podle tiskové zprávy byla oblasti lidských práv věnována doba v délce asi pěti až sedmi 
minut a podle Koláře je to odpovídající. “Premiér splnil svoji roli předsedy vlády členské země Evropské unie. 
Mohl udělat to, co udělá třeba kancléřka Merkelová nebo někteří jiní politici. To je něco, co je téměř předepsáno 
Evropskou unií pro členské země,“ zaznělo z úst hosta. 
 
 Když budeme mluvit o lidských právech, naše ekonomické vztahy s Čínou to nijak neovlivní. Číňané 
usilují o vyšší profit. Panuje tam státem řízený kapitalismus, který je velmi dravý a je velmi podobný tomu, který 
jsme znali v Evropě v 19. století. Snaha vydělat je v pořádku, a pokud budeme mluvit o lidských právech, 
Číňané budou chtít stejně vydělat. 
 
 “Pokud vím, tak česko-čínský obchod rostl nejvíce, když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg 
a premiérem Mirek Topolánek, který se nezdráhal připnout si na klopu saka i tibetskou vlajku... Rozhodně by to 
tedy nebyl konec ekonomické spolupráce,“ zhodnotil Kolář. 
 
 Zeman je prezident uchvatitel! Dovoluje si neuvěřitelné věci 
 
 Zatímco se premiér Sobotka dočkal pochvaly, pro prezidenta Zemana měl Kolář jen tvrdá slova. “My 
jsme už měli prezidenta osvoboditele, tak teď z mého pohledu máme prezidenta uchvatitele, který si vzal 
občany republiky jako rukojmí,“ rozpálil se někdejší diplomat. 
 
 Nechápal, proč je český prezident tolik servilní k čínskému prezidentovi. Je sice pravda, že britská 
královna Alžběta II. vozila čínskou hlavu státu ve zlatém kočáře, ale český prezident je prý v jiném postavení 
než britská královna. 
 
 “To je něco úplně jiného, protože královna nemá možnost vyjadřovat se k ekonomickým a politickým 
otázkám. Ona ho provezla ve zlatém kočáře, ale britský premiér se nestydí vést se svým partnerem dialog o 
lidských právech. U nás se hlava státu pustila do politiky. Pan prezident se v čínské televizi vyjádřil o 
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politickém směřování naší země, a to je něco zásadního. To je ohrožení bezpečnosti naší země!“ zuřil před 
kamerou Kolář. 
 
 “Překvapuje mě, že ho za to vláda nepeskuje. Především si musíme položit otázku, zda mu k tomu ta 
vláda dala mandát. Podle naší ústavy prezident reprezentuje Českou republiku navenek. Ale zároveň je ze své 
funkce neodpovědný. Za jeho kroky odpovídá vláda, takže se musíme ptát, zda mu k takovým projevům dala 
mandát. Pokud mu ho dala, je to opravdu velký problém. Jak je možné, že prezident členské země EU 
vyjadřuje v televizi takové nehoráznosti!“ nebral si servítky host. 
 
 Čína není náš spojenec 
 
 Kolář nemá nic proti obchodování s Čínou, ale měli bychom si dát pozor na to, v čí prospěch čínské 
angažmá směřuje. Měli bychom si udržet kontrolu nad tím, o co se u nás Číňané vlastně zajímají. Jinak se také 
můžeme jednoho dne divit, co se kolem nás děje. “Buďme opatrní a uvažujme, do čeho je pustíme. Čína není 
náš spojenec. Je to politický systém stojící na úplně jiných hodnotách, než jsou ty naše,“ zvedal ve studiu 
varovně prst Kolář. Pokud si nedáme pozor, může se z nás stát toliko čínská kolonie, a to bychom si snad 
rozhodně nepřáli. 
 
 “To, že oni tady investují peníze, není žádný dárek pro nás, oni za to od nás něco budou chtít, 
minimálně dividendy. Některé investice lze vnímat čistě obchodně. Některé investice mohou být strategické a 
mohou mít dopad na naši bezpečnost. A tady by to chtělo výraznou parlamentní kontrolu. Měli bychom přitom 
spolupracovat i se svými spojenci. Já znovu říkám, nemám nic proti obchodu, ale měli bychom si na tyto 
obchody posvítit, aby to opravdu byly obchody typu win-win,“ řekl Kolář. 
 
 Měl tím na mysli obchody oboustranně výhodné. Obchody, při nichž se jeden z partnerů nezlomí v pase 
a nebude u svého partnera provozovat “anální alpinismus“. Na ten bychom si zkrátka měli dát pozor. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428418 
 

FOTO Kalousek se v čele průvodu dobýval na Hradčany. Mával tibetskou 
vlajkou a křičel o právu 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    mp         

Stovky protestujících proti čínské lidskoprávní politice, kteří odpoledne protestovali na Kampě, se dnes 
vpodvečer marně domáhaly vstupu na Hradčanské náměstí. To je uzavřeno do půlnoci kvůli návštěvě čínského 
prezidenta Si Ťin-pchinga. Se zlou se potázal i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Informuje o tom ČTK. 
 
 Většina demonstrantů se nakonec vydala do nedalekého parku, kde se uskutečnil další program. 
Organizátoři akce pokládají uzavření náměstí až do noci za nesmyslné, protože čínská delegace na Hradě už 
není přítomna. 
 
 S demonstranty se během pochodu na Hradčany sešel předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Jednal 
také s policisty, kteří bránili průvodu v cestě na Hrad. Předseda TOP 09 držel v ruce tibetskou vlajku. Lidé 
skandovali “Máme na to právo!“. Kalousek jim odpovídal “Máte na to právo“. “Já a europoslanec Jaromír 
Štětina jsme požádali bezpečnostní složky, abychom mohli projít, protože jsme státní činitelé a žádná represivní 
moc nám nesmí bránit ve svobodném pohybu,“ řekl protestujícím za bouřlivého potlesku. 
 
 Kromě Kalouska byl v čele demonstrantů také pořadatel tichého shromáždění, protibetský aktivista a 
bývalý politik Martin Bursík, nebo někdejší ministr pro lidská práva a hudebník Michael Kocáb. Demonstranty 
přišel podpořit také bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. 
 
 Policie i přes naléhání politiků odmítla kvůli bezpečnosti cestu na Hradčanské náměstí uvolnit. Kolem 
18:00 se organizátoři rozhodli, že se průvod přesune k nedalekému Pohořelci do parku Maxe van der Stoela. 



 
 

Plné znění zpráv  34 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Tam se kolem 16:00 shromáždily zhruba dvě stovky demonstrantů, vyrostlo tam i pódium, na kterém vystoupili 
hudebníci. 
 
 My žijeme v demokratické zemi a čínský totalitář to musí vzít na vědomí 
 
 Na shromáždění v parku nakonec dorazilo několik set lidí. Bursík ČTK řekl, že zákazem vstupu na 
Hradčanské náměstí byla porušena lidská práva. Demonstrace podle něj byla řádně nahlášena. Police podle 
něj svévolně uzavřela náměstí a neumožnila, aby se shromáždění konalo. “Snažili jsme se nimi vyjednávat, to k 
ničemu nevedlo,“ uvedl. “My žijeme v demokracii, ve svobodné zemi a kvůli návštěvě předsedy čínské 
komunistické strany, který přijel z totalitní země, kde porušují lidská práva, zabíjejí lidi, lidé mizí, kvůli tomu se 
nenecháme omezovat na našich právech,“ řekl také. Kvůli postupu policie hodlá podat žalobu, zákazem 
demonstrace podle něj porušila ústavně zaručené právo na shromažďování. 
 
 Na shromáždění vystoupil také bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Kritizoval zahraniční 
politiku prezidenta Zemana, který podle něj zcela popřel polistopadový vývoj v Česku. “Vnucuje se Rusku i Číně 
zcela ponižujícím způsobem a nepřekáží mu ani vláda,“ prohlásil Kocáb. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428421 
 

Martin Bursík z rádia: Já zvonil klíči, abychom se dostali na Západ, a teď 
nějaký prezident oznámí, že už tam zase nejsme? 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    spa         

Dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl bývalý ministr životního prostředí a předseda Strany zelených 
Martin Bursík. S moderátorem Petrem Dudkem se bavili o návštěvě čínského prezidenta v Praze a o jeho 
názorech na celou situaci. 
 
 “Zdá se, že česká politická elita se snaží vyjít Si Ťin-pchingovi v tom, že on neuvidí žádné protesty,“ 
vysvětlil Bursík s tím, že demonstrace bude i “za lidská práva v České republice“, protože takové jednání jsme 
od roku 1989 nezažili. 
 
 Bursík v současnosti žije v Londýně a tam také čínského prezidenta nevítal. “Je důležité zdůraznit, že 
Británie si pořád drží pozici země, která kritizuje lidská práva,“ podotkl s tím, že Britové umějí obchodovat s 
Čínou a zároveň i mluvit o lidských právech. 
 
 “Najednou jsme jedni z největších kolaborantů, kteří ohrožují pozici Evropské unie,“ řekl Bursík s tím, 
že kdysi jsme byli známí jako ochránci lidských práv bez ohledu na následky. 
 
 Bursík dále zdůraznil, že politici prostě nemají poklonkovat Číně ani slovně, ani formou písemných 
dohod. To, že čeští politici odmítli podepsat text, ve kterém je napsáno, že uznáváme jednotné území Číny, 
nemá podle něj žádnou váhu, protože nejsou konzistentní ve svých výrocích a jde jen o “kus papíru“. 
 
 “Já jsem se vrátil poté, co jsme zvonili klíči na náměstí, jako součást Západu, ale teď prostě nějaký 
prezident České republiky mi oznamuje, že mě vytahuje z tohoto civilizačního okruhu,“ řekl Bursík s tím, že se 
otáčíme směrem na východ, což si nikdo nepřeje, a dodal, že by prohlášení Miroslava Kalouska, ve kterém se 
vymezuje proti papalášským praktikám vlády, podepsal. Dal by však větší důraz na lidská práva. 
 
 “Je to velikánské selhání naší demokratické vlády a našeho prezidenta,“ shrnul Bursík celou situaci o 
návštěvě čínského prezidenta. 
 
 Celý pořad zde. 
 
 “Já si myslím, že bych ho pozval,“ řekl Bursík na otázku, jestli by v případě, že by byl prezidentem ČR, 
pozval čínského prezidenta, s tím, že by “pojmenoval tu situaci nejtvrději, jak kdy ji kdo pojmenoval“. 
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 Vadí mu však i čínské investice v České republice a i české v Číně. Čínské firmy jsou totiž “ovládané 
čínskou komunistickou vládou napojenou na vojenský komplex“. Čína tak rozšiřuje svůj vliv, a to Bursíkovi 
velmi vadí, jelikož jde o “totalitní komunistický režim“. 
 
 “My jsme součástí Evropské unie a ochrana přírody v Evropě je téma, které je poměrně podrobně 
regulováno,“ řekl Bursík o možném kanálu Dunaj - Odra - Labe, který prosazuje prezident Zeman. Mohl by se 
realizovat pouze v případě, že bychom nebyli členy EU. “Nikdy by ten projekt nedostal souhlas z Evropské 
komise.“ 
 
 “To už je taková symbolika, ta panda za to nemůže,“ řekl Bursík s tím, že kvůli pražským politikům a 
uzavření sesterské dohody s Pekingem nebude bojkotovat zoologickou zahradu. “To spíš budu bojkotovat tu 
paní primátorku Krnáčovou, o té si myslím své.“ 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428409 
 

To jsou věci: Zatímco aktivisté zuřivě měnili vlajky Číny a Tibetu, cizinec 
kradl 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    vam, čtk         

V souvislosti s pondělními protesty, které provázely přílet čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do České 
republiky, zadržela policie i jednoho cizince, kterého obvinila z krádeže. Informovala o tom mluvčí pražské 
policie Andrea Zoulová. Celkem bylo v pondělí zadrženo 13 lidí, a to především kvůli přestupkům proti 
veřejnému pořádku. 
 
 Muže cizí státní příslušnosti policisté zadrželi v souvislosti s potyčkami mezi odpůrci a převážně 
čínskými zastánci prezidenta Si Ťin-pchinga na Evropské ulici. “Po zhodnocení celé situace byl obviněn z 
přečinu krádeže dle trestního zákoníku. Celou věc budou policisté řešit ve zkráceném přípravném řízení,“ 
uvedla Zoulová. 
 
 Dalších 12 lidí policisté zadrželi při pokusu vyměnit čínské vlajky na sloupech veřejného osvětlení za 
tibetské. “Tyto osoby odmítaly uposlechnout policejní výzvy a některé z nich se ke sloupům připoutaly. 
Vzhledem k tomu policie na místo přivolala hasiče s výškovou technikou a všechny odpůrce svedla na zem,“ 
uvedla Zoulová. Jednání těchto osob policie klasifikovala jako přestupek proti veřejnému pořádku. Dva lidé 
navíc vyslechli i obvinění ze spáchání přestupku proti majetku. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428303 
 

Aleš Brichta: Aktivisté hrdě bojují proti návštěvě čínského prezidenta, 
proč ale ne za samostatný stát Katalánců? 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 
    PV         

ČSSD, TOP 09 a lidovci jsou dopředu připosraní 
Komentář na sociální síti Facebook k návštěvě čínského prezidenta v České republice: 
 
 Aktivisté hrdě bojují proti návštěvě čínského prezidenta, čili představitele momentálně největší a 
nejsilnější světové ekonomiky v České republice, místo, aby se pyšnili politickým a hospodářským důsledkem 
takové návštěvy, a provokují Tibetem. 
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 Pročpak tak nebojují třeba za samostatný stát Basků, či Katalánců ve Španělsku? Jasná ukázka 
"všechno proti Zemanovi a Babišovi", protože ČSSD, TOP09 a lidovci jsou dopředu připosraní z odhadu 
výsledků následujících voleb. Ono je to logické, protože podpora členů Bilderbergu (v Německu Angela 
Merkelová a u nás třeba Karel Schwarzenberg) a jejich rozvracečské antievropské politiky jim hlasy lidí prostě 
nepřinese. 
 
 Tak se zkrátka hledají zástupné problémy, na které by mohli svojí kampaň navléknout. Jednoduché, jak 
facka. Alespoň je vidět, na čí straně jsou která média a co od nich očekávat. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=428315 
 

FOTO Vítáme prezidenta Číny! Ať se ti debilové poserou. Pravdoláskařská 
pakáž, hlásá exčlen Strany zelených u Pražského hradu 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    vef         

Bývalý politický vězeň, amatérský botanik a exčlen Strany zelených Pavel Křivka se připojil k aktivistům, již se 
rozhodli dnes vítat hlavu Číny Si Ťin-pchinga při jeho příjezdu na Pražský hrad. 
 
 U zátarasů vedoucích na Hrad stojí zhruba od půl osmé, v rukou drží transparenty s hesly “Ať žije 
Xičko!“ a “Západ - oceán lži. Ať žije ČLR!“. Většina projíždějících na aktivisty podle slov reportéra 
ParlamentníchListů.cz, který je na místě, nereaguje, pouze z jednoho auta na ně někdo zakřičel “ty hajzle“. 
Čeští novináři je povětšinou ignorují.  
 
 “Ale kdybychom tu stáli s tibetskou vlajkou, tak by se ti havlisti na nás sesypali jak na bonbon,“ řekl k 
tomu Křivka a dodal, že Západ je prolezlý rakovinou a lží a ta místní pravdoláskařská pakáž tomu všemu 
slouží. 
 
 “My tady prezidenta Číny vítáme srdečně, ať se ti debilové třeba poserou,“ uzavřel ostře Křivka. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428295 
 

Čínský prezident dnes bude jednat se Sobotkou i  Zemanem 
29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    vam, čtk         

Čínský prezident Si Ťin-pching bude dnes jednat na Pražském hradě s českou hlavou státu Milošem 
Zemanem. Odpoledne se v Lichtenštejnském paláci na Kampě setká s dalšími ústavními činiteli včetně 
premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Hlášena jsou i protestní shromáždění. 
 
 Zeman přivítá na Hradě Si Ťin-pchinga dopoledne ceremoniálem s vojenskými poctami, následovat 
bude podpis dokumentů mezi zástupci České republiky a Čínské lidové republiky. Zeman se s prezidentem 
komunistické Číny setkal neformálně už v pondělí na zámku v Lánech, kde mimo jiné společně zasadili pamětní 
strom. 
 
 Odpoledne čekají Si Ťin-pchinga v Lichtenštejnském paláci setkání s předsedy obou parlamentních 
komor Milanem Štěchech a Janem Hamáčkem (ČSSD), Sobotkou a pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou 
(ANO). 
 
 Na dohled od paláce, u Sovových mlýnů, se mají odpoledne sejít lidé, kteří upozorňují na porušování 
lidských práv v Číně. V podvečer se uskuteční shromáždění na podporu demokracie v Číně na Hradčanském 
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náměstí. V pondělí se někteří aktivisté dostali až do potyček s lidmi, kteří čínského prezidenta v ulicích 
metropole vítali. 
 
 V hlavním městě budou nadále platit mimořádná bezpečnostní opatření, v ulicích budou stovky 
policistů a vojáků. Dají se očekávat i dopravní uzavírky. Čínský prezident odletí z Prahy ve středu odpoledne. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428266 
 

Aktivista Vrobel: Vy zbabělá chátro, bijou naše lidi! Náš prezident ochotně 
orientálnímu despotovi dělá fasádu. V rudém svetru 

29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 
    PV         

Komentáře aktivisty Jana Vrobela na sociální síti Facebook, kde od včerejška glosuje návštěvu čínského 
prezidenta v České republice: 
 
 Čínští aparátčíci svezení do Prahy na vítání svého prezidenta (byť nevím, jestli je titul označující 
pouhého státního úředníka reprezentujícího lid pro orientálního despotu úplně ten správnej termín) se culili jen 
do čínskejch kamer. 
 
 Na fotoreportéry webu Aktuálně.cz již tak přívětiví nebyli. 
 
 *** 
 
 V životě bych nevěřil, že takové obrazy budou k vidění v roce 2016 v České republice. Čínská kulturní 
revoluce ve středu Evropy, v naší hrdé a slavné Praze. Davy rudejch aparátčíků svezenejch autobusama 
bůhvíodkud strhávají z lidí vlajky, když uplatňují svá politická práva. 
 
 Notoricky skvělej Petr Zewlakk Vrabec zachytil notoricky božího Ondřej Mazura, kterej byl loni v srpnu 
na Keleti mezi úplně prvními Čechy pomáhat uprchlíkům. Furt máme svý rytíře. 
 
 *** 
 
 Česká republika na všech titulkách People&acute;s Daily, jednoho z největších čínských 
zpravodajských webů. Zástupy smějících se lidí v rudých svetrech, Zeman, Zeman, zeman, rudé svetry, Zeman, 
Lubomír Zaorálek se sklopenou hlavou doprovází toho čínskýho mafoše na červeným koberci z letadla. 
 
 Čína zaujímala podle mezinárodního indexu svobody tisku v roce 2010 krásné 168. místo z 178, což 
dělá Čínskou lidovou republiku jedním ze států s nejtotalitnějším mediálním systémem, jaký si vůbec umíte 
představit. 
 
 Tomuto režimu náš prezident zvolený na základě lží a pomluv, který se v poslední době snaží chovat 
jako ryzí autokrat, dělá ochotně fasádu a pomáhá mu s propagandou. 
 
 Kde máme všechny hrdý vlastence z NE Bruselu - Národní demokracie,Tomio Okamura - SPD Blok 
proti islámu ? Kde je to vaše "Čechy Čechům" a vlastenectví, když Prahou mašírují čínští soudruzi v rudejch 
stejnokrojích a bijou naše lidi? Nebo že by to bylo tak, že fakt jste jen a pouze sprostí rasisti a s vlastenectvím 
nemáte společného vůbec nic? Vy zbabělá chátro, dělat ramena na pár válečnejch uprchlíků, to by vám šlo, ale 
když po Češích fakt někdo jde, to jste všichni posmolení. 
 
 *** 
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 Nikdy služebníky. Nikdy poddanými. Vždy občany ochotnými se domluvit, když je zle. A hlavně 
svobodnými lidmi.Zdroj: Facebookový profil Jana Vrobela.  
 
 Kdyby si někdo myslel, že občanský akce nepomáhají, takto si našich dnešních aktivit všimli 
hongkongští aktivisté. Takhle se dělá mezinárodní politika. Ono se to rozkřikne, co tu děláme. My ze sebe 
nenecháme dělat fasádu. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=428290 
 

Bude největší demonstrance od roku 89! Kalousek a spol. přikulují 
29.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    vam         

„Čínští aparátčíci svezení do Prahy na vítání svého prezidenta“ „se culili“ jen do čínských kamer. „Na 
fotoreportéry webu Aktuálně.cz již tak přívětiví nebyli,“ napsal aktivista Jan Vrobel na sociální síti, kde průběžně 
komentoval návštěvu čínského prezidenta. Zmínil při té příležitosti také protesty proti přijímání uprchlíků, jejich 
účastníky přitom označil za chátru. 
 
 Vrobel také napsal, že by v životě nevěřil, že takové obrazy budou k vidění v roce 2016 v České 
republice. “Čínská kulturní revoluce ve středu Evropy, v naší hrdé a slavné Praze. Davy rudejch aparátčíků 
svezenejch autobusama bůhvíodkud strhávají z lidí vlajky, když uplatňují svá politická práva,“ napsal v narážce 
na to, že někteří Číňané vítající prezidenta strhávali z českých aktivistů tibetské vlajky. 
 
 V této souvislosti si položil několik otázek: “Kde máme všechny hrdý vlastence z NE Bruselu - Národní 
demokracie, Tomia Okamuru - SPD, Blok proti islámu? Kde je to vaše &sbquo;Čechy Čechům&lsquo; a 
vlastenectví, když Prahou mašírují čínští soudruzi v rudejch stejnokrojích a bijou naše lidi? Nebo že by to bylo 
tak, že fakt jste jen a pouze sprostí rasisti a s vlastenectvím nemáte společného vůbec nic?“ ptal se Vrobel a 
dodal: “Vy zbabělá chátro, dělat ramena na pár válečnejch uprchlíků, to by vám šlo, ale když po Češích fakt 
někdo jde, to jste všichni posmolení.“ 
 
 ČLR má jeden z nejtotalitnějších mediálních systémů 
 
 Upozornil také, že Čína zaujímala podle mezinárodního indexu svobody tisku v roce 2010 168. místo ze 
178. “Což dělá Čínskou lidovou republiku jedním ze států s nejtotalitnějším mediálním systémem, jaký si vůbec 
umíte představit,“ podotkl s tím, že právě tomuto režimu dělá náš prezident “ochotně fasádu a pomáhá mu s 
propagandou“. 
 
 Z videa je vidět agresivita Číňanů 
 
 Potyčku, ke které došlo po odvezení aktivistů s tibetskými vlajkami policejními antony, si natáčel na 
video Petr Suda. Podle něj došlo jednoznačně k napadení občanů České republiky ze strany Číňanů. “Z videa je 
jasně vidět také agresivita, se kterou několik Číňanů vystartovalo na kluky, kteří šli na koledu (s pomlázkami v 
ruce) a chtěli projít po chodníku. Následně jednomu klukovi, který pouze točil situaci na kameru a který měl přes 
ramena tibetskou vlajku, někdo z Číňanů vlajku strhl a ten kluk se vrhl k Číňanům, aby mu ji vrátili. V ten 
moment se na něj sesypalo několik Číňanů a začali jej mlátit, a to i tyčemi od vlajek,“ popsal Suda incident. 
 
 Video policii nezajímalo, na rozdíl od redaktorů 
 
 Kritizoval také postup policie. Ta prý okamžitě odvedla kluka s kamerou a Číňany nechala na pokoji. “Z 
jejich řad nezadržela nikoho. Šel jsem za policií a řekl jim, že mám vše natočené a nechápu, jak mohli sbalit jen 
Čecha. Navíc, když je evidentně nevinen. A že jim mohu poskytnout video, kde je to jasně vidět,“ popsal s tím, 
že delší čas to policii nezajímalo. 
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 Na rozdíl od redaktorů z Primy a České televize, kterým video již poslal. “Pak přišel i nějaký policista a 
dost nevybíravým způsobem si vyžádal občanku, že si mne prověří. O video žádný zájem a kluka s kamerou 
stále drželi dva policisté,“ popsal Suda další vývoj situace. 
 
 Nakonec prý přišel jiný policista a ptal se po videu. Zběžně jej v mobilu zhlédl a vzal si kontakt, kdyby 
mělo dojít ke svědectví. 
 
 Proč česká policie nechrání české občany? 
 
 Suda závěrem píše, že nedokáže pochopit, proč Policie ČR nechrání občany České republiky před 
agresivitou cizích státních příslušníků. “Po celou dobu se jejich zájem stáčel pouze na Čechy. Nejen na 
aktivisty, ale na jednotlivé další náhodné občany. Když byli Číňané přivezeni autobusy, nikdo z policistů si jich 
vůbec nevšímal,“ dodal Suda s tím, že policií byli odvezeni i ti z občanů, kteří drželi tibetské vlajky a pouze stáli 
na chodníku. 
 
 Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek na svém twitterovém účtu se ještě vrátil, byť nepřímo, k obvinění, že 
TOP 09 může za poničení vlajkové výzdoby v pražské Evropské ulici. Čínské vlajky, které ulici zdobily, totiž 
neznámí pachatelé polili tmavou barvou. Jiný pachatel před tím dvě čínské vlajky ze stožárů odřízl. Když 
starosta pražské městské části za TOP 09 vyjádřil pro takový čin pochopení, prezidentův mluvčí dal vinu za 
poškození vlajek TOP 09. Kalousek ve zřejmé souvislosti na sociální síti pak ironicky napsal: “V nejmenované 
čínské restauraci nalezl host v polévce ruského švába. Policie po pachateli pátrá. Plnou politickou odpovědnost 
nese TOP 09.“ 
 
 Největší demonstrace od roku 1989? 
 
 Aktivista Jakub Pitron se rozhodl svolat k jednání zástupce všech spolků, institucí, odborů, svazů, hnutí 
a stran, kteří se hlásí k prozápadnímu směřování. “Nejedná se o nic menšího než o boj za další směřování ČR. 
... Nastal čas buď dokončit listopad 89, nebo prohrát. Jiná varianta není! A začněme už konečně brát vážně lidi, 
kteří na tuto situaci už dva roky upozorňují!“ vyzval. 
 
 Dodal, že slibuje, že zorganizuje největší demonstraci v Česku od roku 1989. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428323 
 

Svolávám největší demonstraci od roku 1989. V Česku jde o všechno, 
burcuje aktivista Jakub Pitron 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    Lucie Bartoš         

Nesmíme prý politickým predátorům dovolit, aby k nám pustili drancovat čínského draka. Tak hovoří Jakub 
Pitron, který na sociální síti odvážně prohlásil, že spunktuje nejmasivnější demonstraci od 
devětaosmdesátého roku. Už svolává do boje organizace, spolky, včetně odborů, které prý musí přestat mlčet. 
Podniky J&T, Penta, PPF, kterým zdárně sekundují Zeman, Babiš, Klaus – téměř kompletní partička z 90. let, 
která byla skutečným vítězem převratu, dnes podle něj stojí v první linii jako jeden muž, sešikována, aby 
poskytla své firmy, moc a kontakty čínským soudruhům. Schyluje se k něčemu ještě katastrofálnějšímu, než 
jsme zažili v 90. letech, míní aktivista. 
 
 Návštěva čínského prezidenta, jemuž podle slov aktivistů česká hlava státu “dělala fasádu“ v rudém 
svetru, byla pro Jakuba Pitrona jednou z posledních kapek. “Tohle překračuje úplně vše, co jsem schopen 
tolerovat,“ napsal po zhlédnutí videa, v němž čínští hosté útočí na Čechy, protizemanovský aktivista, novinář, 
správce facebookové skupiny Občanská společnost spojený s červenými kartami, či loňský organizátor 
občanských akcí Hi Friends (spojených s podporou průjezdu spojeneckých vojsk územím ČR). 
 
 Hodlá proto zorganizovat demonstraci, která bude největší od roku 1989. Na Facebooku již vyzval 
všechny, kdo sdílejí jeho postoje, aby mu posílali co nejvíce kontaktů na potencionální soukmenovce. 
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 Jeho motivace? Začíná to u Číňanů 
 
 Něco je opravdu hodně špatně, říká. Signálů, které to potvrzují a které vedou Jakuba Pitrona k další 
velké občanské aktivitě, je několik. Ten první, který dnes po návštěvě čínského prezidenta v Praze vyzdvihuje, 
se točí kolem soukromé šanghajské společnosti China Energy Company Limited (CEFC). Ta začala 
mimochodem prostřednictvím právní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři rozesílat vybraným českým médiím 
hrozby žalobou, pokud budou nadále poukazovat na možné propojení CEFC s čínskou vojenskou rozvědkou. 
“Hrozby - zdá se - vyvolal investigativní článek LN o neobvyklém angažmá představitelů CEFC jako 
&sbquo;poradců&lsquo; hned tří vrcholných ústavních činitelů ČR - prezidenta, premiéra a ministra vnitra. 
Hlavní partner kanceláře Pokorný, Wagner & partneři je přitom znám svým blízkým vztahem k premiéru 
Sobotkovi, což nutně jen dále prohlubuje dojem postupného fúzování českého státu s CEFC,“ cituje Pitron z 
portálu Hlidacipes.org. 
 
 A pokračujeme... naší kontrarozvědkou 
 
 Tomu zdárně sekundují, jak Jakub Pitron odkazuje, veřejně dostupné závěry, k nimž při sledování rizik 
propojování vlivu se zahraničními politikami došla česká kontrarozvědka neboli Bezpečnostní informační služba. 
“Česká BIS už ve výroční zprávě za rok 2014 uvedla: V případě čínské moci a jejích zpravodajských služeb se 
nesl rok 2014 ve znamení důrazu na vlivovou infiltraci do českých politických a státních struktur a sběru 
politického zpravodajství, a to vše za aktivní pomoci některých českých občanů, včetně politiků a státních 
úředníků.“ 
 
 Zpráva potvrzuje, že hlavními cíli zájmu BIS v kontarozvědné činnosti na našem území jsou aktivity 
ruské, ukrajinské a právě čínské. 
 
 Strýčkové Zeman ani Babiš proti tomu nemají ani ťuk. Alarmující! 
 
 Společnost CEFC, u níž dotčená média poukazují na vazby na čínskou vojenskou rozvědku, realizovala 
v České republice řadu ne bezvýznamných akvizic, které nelze přehlédnout. “Máme nákupy té samé čínské 
společnosti CEFC ve společnostech jako je J&T, Penta, Médea Group... Nezapomeňme ani na spolupráci PPF 
Group Petra Kellnera s čínskou China Development Bank - Kellner provozuje v Číně Home Credit. A 
samozřejmě proti takto masivnímu nástupu nemají vůbec nic ani Babiš, ani Zeman,“ kritizuje otevřenou náruč 
prezidenta i vicepremiéra. 
 
 “Ať si lidé připomenou, kdo jsou klíčové osoby těchto firem: Kellner, Dospiva, Tkáč, Křetinský, Haščák, 
Kušík... A politicky jim v tom sekundují Babiš, Zeman, Klaus... To je šílené. Ti samí lidé, kteří mají přímo obří 
podíl na divoké privatizaci z 90. let, nyní stojí opět bok po boku a dávají čínským soudruhům k dispozici své 
firmy, kontakty a moc; přitom tvrdí, že jejich konání je v zájmu České republiky a jejích občanů. Mnoho informací 
lze najít na www.mapovani.cz,“ ponouká Pitron a shrnuje, že v oněch nákupech je třeba vidět zaměření na 
strategické komodity: média, energetika, reklama, zemědělství, průmysl... “To mi připadá naprosto alarmující,“ 
hodnotí to. 
 
 Čínská společnost CEFC mimo jiné v současnosti například kupuje od investiční skupiny Rockaway 
Capital 50 až 90procentní podíl největšího internetového prodejce dovolených v Česku Invia.cz. Celkem u nás 
za necelý rok proinvestovala dvacet miliard. V oblasti médií jde rovněž o Empresa Media, jež mimo jiné vlastní 
TV Barrandov a časopis Týden; a většinový podíl přebírá také v Pivovarech Lobkowicz Group. Za zmínku stojí 
také 50 procent v aerolinkách Travel Servis nebo většinové vlastnictví Slavie Praha. Letos firma převzala 
pětihvězdičkový hotel Le Palais Art Hotel Prague. Čínská telekomunikační Huawei je v ČR úzce provázaná se 
společností Telefónica O2, ovládanou rovněž Kellnerovou skupinou PPF. “Huawei je považována za 
bezpečnostní riziko například v Kanadě, Austrálii nebo USA. Huawei byla nucena trh v USA opustit i poté, co na 
bezpečnostní rizika spojovaná s touto firmou upozornil mimo jiné osobně prezident USA Barack Obama,“ 
připomíná Pitron. 
 
 “Takže si to shrneme. Všichni výtečníci z &sbquo;devadesátek&lsquo; táhnou za jeden provaz: Dostat 
do Česka čínské peníze prostřednictvím firmy, která je přímo napojená na čínskou vojenskou rozvědku, a být 
branou Číňanům pro trh EU. Všichni prošli najednou stejnou přeměnou osobnosti z bezohledných predátorů na 
hodné strýčky. I když to by sedělo: &sbquo;Strýčku&lsquo; oslovuje i čínský lid toho pána, co je u nás na 
návštěvě,“ poznamenává. 
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 Již loni na začátku září hlavní ekonom skupiny Roklen 24 Lukáš Kovanda publikoval text s názvem 
“Stojí za CEFC čínské zpravodajské zájmy?“ Pro Finanční noviny v té době jako negativum zmínil 
neprůhlednost české pobočky firmy, která v červnu v Praze vznikla. “...jistě věc, na kterou je třeba hledět se 
zvýšenou pozorností, a to zejména kvůli potenciálnímu střetu zájmu pramenícímu z propojení obchodních a 
politických zájmů,“ uvedl doslova. 
 
 Společnost CEFC je největší soukromou společností v Šanghaji a šestou největší privátní firmou v 
Číně. Působí především v oblasti financí, energetiky a průmyslu. Svoje zastoupení má například v USA, Velké 
Británii, Kanadě, Mexiku, Rusku, UAE, Indonésii, Singapuru, Jižní Koreji nebo Japonsku. CEFC byla zařazena 
do TOP 500 firem světa. Opakovaně byla zařazena mezi TOP 10 nejvlivnějších společností ČLR. Od roku 2013 
rozdělila do charitativních a kulturních aktivit přes 2 miliardy korun a poslední 4 roky byla oceněna jako jeden z 
TOP 10 největších charitativních dárců Číny. CEFC se rozhodla expandovat do Evropy a Českou republiku si 
vybrala jako hlavní sídlo svých evropských aktivit. (Zdroj: http://CEFCeurope.com) 
 
 Partička, která chytla další dech 
 
 Na dotaz, zda je reálné dnes zorganizovat převrat srovnatelný s 89. rokem a zda je tím možné dnes - v 
záplavě ostatních demonstrací a protestních happeningů - něco změnit, reaguje: “Co mám jiného možnost 
dělat, než proti tomu protestovat?“ Vidí jen dvě možnosti. “Za prvé nechat to být, věnovat se své práci a pokud 
by se mé obavy naplnily, rychle odjet. Nebo - snažit se lidem ukázat, že ta parta z devadesátek se nadechla 
možná ještě k něčemu většímu, co pro nás může mít katastrofální důsledky,“ varuje. 
 
 Uvědomuje si ovšem, že spletité mocensko-ekonomické vlivy, kvůli nimž bije on i řada dalších aktivistů 
na poplach, spousta lidí nemusí pochopit nebo je pro ně řada jmen zcela neznámá. “Ano, jsem si vědom toho, 
že většina občanů nemá tolik času a možná ani chuti věnovat se politice do detailu. Mají mnoho svých 
problémů, spoustu z nich žije z měsíce na měsíc a neřeší tyto věci...,“ pokyvuje s tím, že ale na druhou stranu - 
jak v podstatě potvrzuje i citovaná zpráva BIS za rok 2014 - tohoto faktu využívají tentokrát ne čínské, ale ruské 
tajné služby. 
 
 “Pokud dovolíme této partě popojít ještě dál, budou na tom opět biti nejvíce ti, kteří se nemohou bránit... 
Nemůžu udělat nic jiného, než oslovit lidi ve svém okolí, vysvětlit jim mé obavy a požádat je, aby mi pomohli,“ 
dodává. 
 
 Mlčící odbory? Důsledky si poneseme všichni 
 
 Iniciátor budoucí “nej“ demonstrace má velký zájem na zapojení odborářských organizací. “Napadlo mě 
to právě z důvodu, že doposud se ve velké míře k těmto typům akce nevyjadřovali. Dokážu to pochopit, protože 
občanská společnost je velmi rozmělněna do spousty malých skupin, takže je pro tyto organizace možná těžké 
brát někoho jako relevantního partnera... Spousta lidí také není mediálně známa... Ale domnívám se, že situace 
je natolik vážná, aby k ní zaujaly postoj i další organizace sdružující občany, podnikatele a firmy napříč 
společností. Protože důsledky za naše nynější postoje - ať už budou jakékoli - poneseme všichni,“ zdvihá 
varovný prst. 
 
 Nemusí podle něj jít jen o apolitické iniciativy. “Problém, který vidím, nespočívá v tom, jestli někdo 
prosazuje pravicovou nebo levicovou politiku. Ale jestli chceme demokracii v ČR nebo ne,“ nevymezuje se proti 
spolupráci s politickými hnutími, pokud se ztotožní se stejným cílem. Mnohem více se podle něj jedná o to, 
kterým směrem se budeme ubírat, jestli na Východ, nebo na Západ. “Ona ta otázka v podstatě nebyla ani moc 
veřejně probrána. Po listopadu 89 jsme věděli, že nechceme komunismus... Ale proběhla ona identifikace se 
Západem?“ vznáší řečnickou otázku. 
 
 Netvrdí tím prý ale, že by neměly být korektní vztahy s Ruskem i Čínou. “Ale neznamená to přeci, že 
predátorům z devadesátek dovolíme se nadechnout a vpustit čínského draka drancovat naši zem. Já nemám 
nic proti čínských, ruským ani jiným občanům. Mají to nesrovnatelně těžší než my. Mám ale hodně výhrad proti 
režimům, které jim vládnou,“ objasňuje. 
 
 Moc dramatické? Svoboda versus životní úroveň 
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 Pokud někomu připadá, že vidí současnou situaci až přespříliš dramaticky, má se prý podívat na 
rozhovor s Jiřím Žůrkem z KPMG, který odvysílala DVTV o studii Češi 1990 - 2015. “Podle tohoto dlouhodobého 
výzkumu je pro 37 procent občanů na současném režimu důležitější svoboda, možnost se prosadit a 
demokracie... Pro zbytek je důležitější životní úroveň. Já jsem z těch lidí, pro které je důležitější svoboda a 
demokracie,“ říká a dodává: “To ale není odsuzování těch 63 %, protože nic není černobílé. Chápu, proč někteří 
spoluobčané mají jiné priority. Ale problém je, že bez té demokracie, svobody a možnosti se prosadit, nebude v 
budoucnu možné zvýšit životní úroveň. Lidé mají pocit a do jisté míry oprávněně, že je politici a vůbec ten 
polistopadový vývoj zklamal. Chápu proč, ale zároveň si myslím, že osmdesát procent věcí funguje... Ukažte mi 
společenství států, které funguje lépe než Evropská unie. 
 
 Když se, například i v kontextu aktuální diskuze nad lidskými právy v Číně, zamyslíme, těžko budeme 
hledat místo, kde mají lidé lepší životní úroveň a více svobody. “Nikdo nepředstavil lepší plán. Spojení Slovanů? 
Pod kým? Matkou Rusí? Úzké vazby s Čínou? Proč? Tohle všechno jsou důvody, které mě vedou k tomu, že 
chci protestovat. Jsem přesvědčen, že čelíme zcela zásadním tlakům, které mohou otočit směřování naší země 
směrem na Východ, a je třeba říct této změně zcela zásadní: NE, prostě to nedopustíme! Cítím nejen právo, ale 
povinnost se vyjádřit.“ 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428518 
 

Zemanův poradce a exministr Kohout se vysmál kritikům Číny: Češi jsou 
rozumní, vaše řeči vůbec nevnímají 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Radim Panenka         

Největší vlna čínských investic teprve přijde. A slavný Zemanův sen... 
ROZHOVOR Čínské investice v objemu desítek miliard, podepsané při návštěvě prezidenta Si Ťin-pchinga, jsou 
teprve začátkem masivní čínské investiční vlny. ParlamentnímListům.cz to řekl exministr zahraničí, vlivný 
poradce prezidenta Miloše Zemana a prezident Institutu Nové Hedvábné stezky Jan Kohout. Za masivní 
kritikou čínské návštěvy a investic ze strany TOP 09 i dalších organizací a aktivistů vidí Kohout ideologickou 
zaslepenost a zabržděnost. Tito lidé prý mají mizivý vliv na českou společnost, jen mají větší přístup do médií. 
Většina rozumných lidí je ale podle něho nebere vážně. 
 
 Od pondělí byl na státní návštěvě ČR čínský prezident Si Ťin-pching. Jde vůbec o první návštěvu vůdce 
nejlidnatější země světa od navázání diplomatických vztahů. Co k tomu říci obecně? Co považujete za důležité? 
 
 Návštěva je pro mě signifikantní v tom, že fakticky uzavírá první etapu dynamického rozvoje 
vzájemných vztahů ve všech oblastech, ať už jde o politiku, nebo ekonomiku. Zároveň to všechno stvrzuje 
deklarace o strategickém partnerství. Dosáhli jsme velmi širokého rozvoje vztahů, které byly návštěvou 
zafixovány, a to nikoli ve smyslu, že by se neměly rozvíjet dál. Ale naopak na základě toho všeho se otevřou 
ještě širší možnosti spolupráce v mnoha oblastech. Tuto návštěvu považuji za konec začáteční fáze a naopak 
za začátek mnohem širší, bohatší a strukturovanější spolupráce v mnoha dalších oblastech. 
 
 Funguje tedy v případě Číny jednoznačně princip politického otvírání dveří byznysu. Lze uvažovat 
směrem, že ve chvíli, kdy další čínské společnosti v budoucnu uvidí, že u nás byl na třídenní státní návštěvě 
jejich nejvyšší představitel, pomůže to v jejich rozhodování, zda u nás investovat? 
 
 Samozřejmě, i tohle má velký vliv. Z hlediska dopadu na čínské obyvatelstvo včetně byznysové sféry a 
turistických možností tato návštěva pana prezidenta Si Ťin-pchinga obrovským způsobem nasvítí Českou 
republiku. Bude to ve všech médiích a každý Číňan bude vědět, že jejich prezident navštívil Českou republiku, 
má s ní přátelské vztahy, je to krásná země s vyspělou ekonomikou atd. To jsou momenty, které budou mít 
mimořádně dlouhý pozitivní efekt. 
 
 Čím jsme Číňany tak zaujali, že restart vztahů nabral takovou rychlost? 
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 Je to souběh několika faktorů, nejde o jedinou věc. V každé oblasti najdeme něco, co k tomu přispělo. V 
politické rovině je to v první řadě nezanedbatelná role prezidenta Zemana a jeho přímočarého a naprosto 
jasného kurzu na rozvoj vztahů s Čínou, který odpovídá trendům v ostatních zemích Evropy. Tím se výrazně 
odlišil od předchozích vlád. Druhým elementem je velice aktivní a v tomto směru hodně pročínsky pozitivně 
orientovaná vláda, která má zájem rozvíjet vztahy s Čínou. A doprovázeno je to velkou aktivitou na místní a 
regionální úrovni včetně hejtmanů. V oblasti politické je vidět velký zájem o rozvoj vztahů s Čínou. Za další jsou 
důležité i další iniciativy, které vznikly. Například iniciativa 16 + 1 nebo zájem o projekt Nové Hedvábné cesty. 
Toto je jeden element. 
 
 Druhý element je ekonomický. Podařilo se nám znovu dostat na mentální mapu Číňanů Českou 
republiku, která s výjimkou několika málo období zmizela na dlouhé dekády. Budujeme vztahy na historickém 
obrazu, který tam Československo mělo s tím, že jsme ovšem země nová a moderní, s vyspělým průmyslem, 
vyspělými technologiemi a chytrými a pracovitými lidmi. Tyto elementy se protínají v jeden okamžik a výsledkem 
je to, že když se Čína dívá po střední a východní Evropě, o kterou má zájem, z mnoha ohledů je Česká 
republika zemí, která pro ni může být branou minimálně do střední Evropy. 
 
 Kritici masivního přátelení se s Čínou hovoří o tom, že se sice vyzdvihují čínské investice, ty jsou ale v 
porovnání třeba i s Tchaj-wanem velmi malé... 
 
 Porovnáme-li investice z ostatních asijských zemí, tak první bylo dlouhodobě Japonsko, druhá Korea a 
třetí Tchaj-wan; a Čína výrazně zaostávala. Dohody a smlouvy, které tu byly během návštěvy podepsány, 
posunuly Čínu v pomyslném žebříčku na vyšší pozici. Podstatné také je, že současné investice nejsou žádný 
konec, to je naopak začátek. Nepůjde třeba o tak velký objem najednou, ale pramínky, silnější prameny, říčky a 
řeky čínských investic se stále budou zvětšovat a přilévat. My chceme, aby šly do sektorů s vysokou přidanou 
hodnotou a měly aspekt společného vývoje a dalších produktů. Máme také zájem o příchod investorů do 
produkce na zelené louce, kteří budou stavět nové kapacity. Z hlediska objemu čínských investic jsme skutečně 
teprve na začátku. 
 
 Jedním z projektů, na kterém by se mohli v budoucnu Číňané podílet, je prezidentův vysněný vodní 
koridor Dunaj-Odra-Labe (DOL). Nakolik je podle vás reálné, že by čínští investoři s výstavbou této náročné 
stavby pomohli? 
 
 Kanál je z mého pohledu projekt realistický, ale je třeba ho fázovat a nevidět to jako jednu velkou 
stavbu, ale několik dílčích projektů. Některé z nich jsou realizaci blíže, třeba severní větev, která by měla 
spojovat Odru s Ostravou. Druhou, v tuto chvíli méně připravenou záležitostí je Dunaj směrem nahoru k Moravě. 
I to je samozřejmě v dohledné době realistické, ale později než první část. Pakliže bude jasně prokázáno, že má 
toto dílo nejen silný ekonomický efekt z hlediska transportu zboží, ale i z hlediska vodohospodářského, tedy 
zachycování vody, má to celé velkou šanci na realizaci. A víme, že Čína je v budování těchto velkých 
infrastrukturních projektů nejlepší na světě. 
 
 Někteří komentátoři, politici i sinologové upozorňují, že například šanghajská společnost CEFC, která u 
nás loni nakupovala firmy za zhruba deset miliard, může být bezpečnostním rizikem a obecně i další možné 
investice jsou vedeny prý spíše z politického a ne ekonomického zájmu a upevnění vlivu. Jak tohle vidíte? 
 
 Je načase, abychom se na Čínu přestali dívat ideologicky. Koukejme se objektivně, realisticky a velmi 
pragmaticky, neboť taková Čína je. Tento přístup je charakteristický pro naprostou většinu zemí Evropy. My se 
vracíme do tohoto mainstreamu. Za tím spekulárním, které jste zmínil, je vidět ideologická zaslepenost a 
zabržděnost ve vztahu k Číně, která pramení z totální neznalosti současné reality v Číně. Spekulace ohledně 
CEFC jsou pouze spekulace. Nečetl jsem jediný nezpochybnitelný fakt. Komentovat spekulace by se rovnalo 
vyrábět spekulace další a toho jsem dalek. 
 
 Vše k tématu ČÍNSKÝ PREZIDENT V PRAZE 
 
 Máme v České republice celou řadu čínských firem, nezapomínejme třeba na Huawei. To jsou investice 
přispívající k rozvoji naší země a já je vítám. Nepoměr investic z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu je veliký 
a já jsem rád, že dochází ke změnám. Bezpečnostní rizika, to je věc, kterou je v potaz třeba brát pochopitelně 
vždycky, ale v tomto případě se jedná o absurdní tvrzení. Vidíme třeba, že v Anglii budou dostavovat jadernou 
elektrárnu, jsou v mnoha oblastech a sektorech Evropy a nikdo to tak neprožívá. Tohle je bohužel typicky české 
nahlížení bez vnímání světové reality. 
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 Nedávno schválilo pražské zastupitelstvo sesterskou dohodu s Pekingem, proti čemuž se následně 
ostře postavila TOP 09. Nyní sice byla smlouva stvrzena primátory Prahy i Pekingu, nicméně co soudíte o 
protiargumentech, že jde o sklánění se před čínským režimem, pokud je v partnerské smlouvě měst pasáž o 
politice jedné Číny, tedy včetně Tibetu a Tchaj-wanu? 
 
 Partnerství i deklaraci vítám. Spolupráce Prahy s Pekingem vnímám jako důležitý element v celkovém 
rozvoji společných vztahů. Osobně přikládám velký význam i spolupráci českých krajů a čínských provincií. Ale 
k té deklaraci mezi Prahou a Pekingem. Nebyl jsem u všech jednání a nevím, proč dokument nakonec vypadá 
tak, jak vypadá. Vnímám ji ale velice pozitivně. A ta kritika? To už asi patří ke koloritu TOP 09, že se chce 
profilovat protičínsky. Jestli jí to pomůže ve volbách, je to jejich kalkul, ale v tomto případě jdou, myslím, proti 
větru. 
 
 Právě v reakci na hlasité protesty ze strany TOP 09 se objevovaly i komentáře s tím, že je to už 
přehnané a strana Miroslava Kalouska může poškozovat strategické zájmy a záměry českého státu. Co k tomu 
říci? 
 
 Já se obávám, že strana, která má v mnoha průzkumech pětiprocentní podporu v české populaci, může 
velmi těžko ovlivnit strategické zájmy České republiky. Nedokážou přesvědčit většinu českých obyvatel ani v 
ostatních elementech svého programu, nedokážou to ani v tomto. 
 
 Prezident Miloš Zeman je za svou náklonnost k Číně a čínským představitelům kritizován už od své 
první cesty do Říše středu. Je mu vytýkáno, že se klaní před čínskými komunisty, lichotí jim nevhodnými 
poznámkami atd. Z druhé strany mu ovšem roste popularita u našich občanů, v současné době mu důvěřuje 
kolem šedesáti sedmdesáti procent. Jak to vnímáte? 
 
 Jednak si myslím, že to poukazuje na hlubší problém, který tu nastal. To znamená, že většina obyvatel 
této země má zdravé instinkty a přestala věřit mainstreamovým médiím, která jsou výrazně zideologizovaná a 
prosazují jeden pohled na svět, který neodpovídá realitě. Pan prezident je silná osobnost, která skutečně má 
jasnou představu, jak by se Česká republika měla v mezinárodních vztazích chovat a jednat, a nebojí se to 
prosazovat. Tomu samozřejmě obyvatelé České republiky rozumí a vnímají to pozitivně. 
 
 Zároveň označování, že pan prezident nadbíhá nebo poklonkuje Číně třeba tím, že zve pana prezidenta 
ČLR do Lán, to mi přijde naprosto mimo mísu, to je absurdní obvinění. Pokud bychom tomuhle říkali podlézání, 
potom se i britská královna, když vezla Si Ťin-pchinga ve zlatém kočáře, před Čínou plazila po břiše na zemi. 
To si asi nikdo nedovolí říct a není to tak. Opět jde o snahu určité skupiny s marginálním vlivem na veřejnost, 
ale výrazným vlivem v určitých médiích, prosazovat svůj pohled na svět, který se objektivně míjí a většina lidí 
mu už nevěří. 
 
 x; 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=428551 
 

Kalousek je herecká hvězda, ale role bojovníka za Tibet už je moc, vysmáli 
se mu u Bakaly. A přišla ostrá reakce 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    mp         

Petr Honzejk z Hospodářských novin v minutovém videu okomentoval počínání předsedy TOP 09 Miroslava 
Kalouska během návštěvy čínského prezidenta v Praze. Nástupci Karla Schwarzenberga se to asi moc líbit 
nebude. 
 
 V druhý den návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze byla naplánována, řádně nahlášena a 
schválena demonstrace na Hradčanské náměstí v Praze. Na obhajobu lidských práv v Číně. V čele průvodu 
demonstrantů šli exministr životního prostředí Martin Bursík (LES) a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. 
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Policie však celý průvod na demonstraci nepustila a odvolávala se na zvláštní opatření související s návštěvou 
čínského prezidenta v Praze. 
 
 Kalousek oponoval, že je poslanec a má tedy právo projít policejním zátarasem a vyjádřit svůj názor na 
porušování lidských práv v Číně a v okupovaném Tibetu. Ale Petr Honzejk si klade jednu důležitou otázku: 
Uvěří Kalouskovi vůbec někdo roli obhájce lidských práv? 
 
 “Tenhle celoživotní pragmatik nám bude tvrdit, že mu nic neleží na srdci více, než lidská práva v tisíce 
kilometrů vzdálené čínské provincii? To znělo napříč sociálními sítěmi. Něco na tom je. Říká se, že 
důvěryhodný herec musí umět důvěryhodně zahrát jakoukoli roli, ale tohle je asi moc i na takovou hvězdu, 
jakou je Miroslav Kalousek,“ poznamenal komentátor. 
 
 Kalousek s tibetskou vlajkou tak podle Honzejka jen znovu odhalil to, co je zjevné už delší dobu. Že 
totiž stoupenci prvního českého prezidenta Václava Havla postrádají autentického lídra minimálně od okamžiku, 
kdy čelo TOP 09 opustil Karel Schwarzenberg, čestný předseda této strany. 
 
 Tady nešlo o Čínu, ale o Českou republiku, oponuje Kalousek 
 
 Miroslav Kalousek se následně proti Honzejkově kritice ohradil na sociální síti Twitter. Zdůraznil, že mu 
v prvé řadě jde o svobodu v Česku a ta byla během návštěvy čínského prezidenta upozaděna. “Bolševizace 
společnosti a omezování práv v ČR mi leží na srdci hodně.To bylo včerejší téma, ne vztahy s Čínou,“ 
poznamenal předseda TOP 09. 
 
 O Honzejkově hodnocení si myslí pouze tolik, že se mu svým vystupováním nehodí do scénáře, který 
Honzejk předpokládá. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428595 
 

Dopadlo to dobře, pochválila vláda policii za čínskou návštěvu 
30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    mp         

Vláda se na dnešním jednání shodla, že bezpečnostní opatření při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-
pchinga zvládla policie dobře, řekl novinářům ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Incidenty, na které se 
zeptal ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), budou podle 
vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) vyšetřeny. Bude se jimi zabývat i Generální inspekce 
bezpečnostních sborů (GIBS), řekl Bělobrádek. 
 
 “Byla o tom vedena na vládě debata, shodli jsme se na tom, že policie ten nelehký úkol zvládla,“ řekl 
Stropnický na tiskové konferenci po jednání vlády. “Samozřejmě vždycky může dojít k nějakým dílčím sporným 
momentům, ale v tom celku a s tím určitým potenciálem rizika, který to mělo, to dopadlo dobře," uvedl. Zprávu 
přinesla ČTK. 
 
 Podle mluvčích policejního prezidia a pražské policie se třídenním intenzivním nasazením policistů, 
strážníků, ale i vojáků podařilo předejít eskalaci drobných pouličních potyček a narušení veřejného pořádku. Na 
policejních služebnách skončilo 23 lidí, byli mezi nimi odpůrci i příznivci návštěvy čínského prezidenta. “Valná 
většina osob je postihována za přestupkové delikty, jeden z cizinců čelí trestnímu stíhání ve zkráceném 
přípravném řízení pro přečin krádeže,“ uvedli mluvčí na policejním webu. 
 
 Armáda podle Stropnického hrála v opatřeních jen doplňkovou roli. “Spíš hrálo roli, že v rámci toho 
prvního vyhlášeného stupně z předchozích dnů asistovala jako doplněk policejních hlídek,“ řekl. První stupeň 
ohrožení terorismem byl v ČR vyhlášen minulé úterý po teroristických útocích v Bruselu, které si vyžádaly přes 
30 obětí. 
 
 Ambasáda a čínští studenti 
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 Incidenty, v nichž figurovali příznivci čínského prezidenta, vyzbrojení tyčemi praporů, například v úterý 
v Chotkových sadech nebo v pondělí u Evropské třídy, se bude zabývat i GIBS. Na práci policie se dnes na 
zasedání vlády ptal ministr kultury Herman, který se na Twitteru několikrát vyhranil proti spolupráci ČR s Čínou. 
Dnes si stěžoval na špatnou průjezdnost Prahou kvůli bezpečnostním opatřením. 
 
 Podle médií čínští účastníci, kteří vítali čínského prezidenta, dostali pokyny z čínského velvyslanectví. 
Pozvaní se tam sešli už v pátek. Dostali prý rady, jak mají proti odpůrcům návštěvy a zastáncům lidských práv 
s tibetskými vlajkami postupovat. Za účast dostali stravu a trička. Sdělovací prostředky citovaly účastníka 
schůzky na čínské ambasádě. 
 
 Mezi těmi, kteří čínského prezidenta na trase vítali, byla řada studentů. Podle zdroje ČTK je 
velvyslanectví všechny eviduje, pokud jim přikáže dorazit, poslechnou. Závisí na tom jejich další pobyt v české 
škole. Zmínky o různých asociacích, které by “vítací akce“ organizovaly, považuje odborník za zástěrku, aby 
skutečného pořadatele nebylo možné dohledat. 
 
 Návštěva čínského prezidenta trvala od pondělí do dnešního odpoledne. Provázela ji přísná 
bezpečnostní opatření a nezvyklé chování demonstrantů, kteří nevybíravým způsobem napadali protestující 
proti lidskoprávní politice Číny. Na postup policie si stěžovali někteří čeští aktivisté. Podle nich policisté 
zasahovali spíš proti nim, ne proti agresivnějším čínským účastníkům. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428589 
 

Tibet? Tak se podívejte na černochy v USA. Když jsme byli v Číně, viděli 
jsme megafirmy a mluvili o komunistech i lidských právech 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Kauzy 
    Jan Rychetský         

REPORTÁŽ Nezáleží, jakou má kočka barvu, hlavně když chytá myši. To kdysi poznamenal čínský vůdce Teng 
Siao-pching o receptu, který naordinoval Číně. Jakýsi kapitalismus v komunismu, jím zvaný socialistická tržní 
ekonomika. Reportér ParlamentníchListů.cz Jan Rychetský loni projel značnou část Číny a na vlastní oči se 
přesvědčil, jak to funguje. 
 
 “Pořád kritizujete Čínu, třeba za porušování lidských práv, ale nevidíte její rozvoj a fakt, že naše vláda 
dokáže rok od roku systematicky zlepšovat životní podmínky občanů, což v nejlidnatější zemi světa není 
jednoduché. Zdá se mi to dost nespravedlivé, ukazujete jen jednu stranu mince. Podle mě je to západní 
propaganda,“ zlobila se Mo Li, šéfka českého oddělení Čínského rozhlasu pro zahraničí, když jí novináři kladli v 
pekingské redakci otázky ohledně Tibetu, cenzury médií či událostí na náměstí Nebeského klidu, nazývaných 
“pekingský masakr“. ParlamentníListy.cz se podívaly do mnoha koutů Čínské lidové republiky, jejíž prezident Si 
Ťin-pching právě navštívil Česko. 
 
 Na začátku stezky 
 
 Hlavní mezinárodní vizí tohoto doktora práv a tvrdého potírače korupce je výstavba takzvaného 
ekonomického pásu podél Hedvábné stezky a jeho námořní obdoby. Podle sympatizantů jde o ekonomické, 
obchodní a hospodářské posílení vnitrozemí Eurasie, které horizontálně pomůže všem dotčeným zemím. “Tato 
iniciativa je harmonická a inkluzivní. Prosazuje toleranci mezi civilizacemi, respektuje cesty a způsoby rozvoje 
zvolené různými zeměmi a podporuje dialog mezi různými civilizacemi na principech hledání společného 
východiska,“ píše se v oficiálním materiálu čínského ministerstva obchodu. Kritici namítají, že Čína po této ose 
začne vyvážet i svou komunistickou ideologii. 
 
 Pozemní Hedvábná stezka sama začíná v milionovém městě Yiwu, kde se nachází největší tržnice se 
spotřebním zbožím na světě. Obchodní komplexy jsou plné stánků, v nichž se dá sehnat téměř cokoliv. Figurky 
britských Teletubbies, ruské matrjošky, v porcelánu vyvedený americký strýček Sam či z drahého dřeva 
vyřezaný předseda Mao Ce-tung. “Přistěhovala jsem se před jedenácti lety. Je to tady bezpečnější než jinde v 
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Asii. Člověk se nebojí jít o půlnoci domů. Lidé jsou tady milí, místní autority nám dost pomohly v podnikání. Z 
vašeho zboží, co vím, jsou hodně oblíbené české granáty,“ podotýká malajská obchodnice Aileen Lim, která 
vlastní v jednom z pavilonů obchod Fulgent Hall. 
 
 Právě zde začínají i končí koleje, které vedou až do španělského Madridu. Jak se Číňané rádi chlubí, 
prý nejdelší železniční trať na světě. Nicméně tohle tvrzení je dost nadnesené, trať totiž vznikla pospojováním již 
existujících železničních tahů Eurasie. Nákladní vlak po ní prý jezdí zatím jen dvakrát týdně. Na mapě 
společnosti YXE International Container Train, která dopravu zajišťuje, nelze přehlédnout chybu v tisku, jakýsi 
samostatný stát Kašmír. Ve skutečnosti jde o území, kde své nároky prosazují Indie, Pákistán a částečně i 
Čína. 
 
 Čínské hospodářství je takový kočkopes, vedle sebe zde fungují soukromý a státní sektor. Podle 
komunistů jde o socialistický systém s čínským charakterem. Toto uspořádání prosadil čínský vůdce Teng 
Siao-pching, který zemřel v roce 1997. “Nezáleží, jakou má kočka barvu, hlavně když chytá myši,“ poznamenal 
na to konto. V zemi rostou jako houby po dešti zóny volného obchodu. Někdy na takových místech, že si člověk 
pokládá otázku, jestli budou vůbec schopné plně fungovat. Ostatně v obrovských výstavištích jsou některé sály 
zaplněny jen zpoloviny. 
 
 V čínských megafirmách 
 
 V centrále firmy Alibaba Group ve městě Chang-čou to vypadá jako ve vesmírné stanici, ale nedaleko 
roste firemní areál v tradičním čínském stylu. Založil ji v roce 1999 učitel angličtiny Jack Ma, který je nyní 
považován za nejbohatšího Číňana. V současnosti má firma hned několik dceřiných společností a výrobci 
luxusních značek ji obviňují, že vědomě umožňuje prodej padělků na svých internetových stránkách po celém 
světě. O budování největšího on-line tržiště světa podrobně pojednává kniha Alibaba.com, jež byla nedávno 
vydána i v Česku. 
 
 “My nejlépe víme, co čínští zákazníci potřebují. Ohledně importu jsme optimističtí, Číňané bohatnou,“ 
prohlásila Judy Tong, ve firmě Alibaba Group vysoce postavená manažerka. Když dostala otázku ohledně 
cenzury internetu v zemi, odpověděla suše: “Internet je otevřený. Nicméně existují země, kde je cenzura 
problém.“ O platech zaměstnanců, jichž měla firma před dvěma lety přes dvaadvacet tisíc, řekla: “O platech 
mezi sebou nemluvíme. Nicméně platy jsou zde takové, že jsme dobře zabezpečeni a nemusíme se bát 
životních krizí.“ 
 
 Ostatně i předváděcí centrum mezinárodní telekomunikační společnosti Huawei v Pekingu připomíná 
sídlo z futuristických filmů. Na zemi leží balvany, v nichž se zrcadlí okolí, nedaleko stojí kovový strom se 
světýlkem na konci každé větve. Jsou zde například předváděny “chytré hodinky“, aktuální hit společnosti. Jinak 
je budova celá z mramoru, na záchodech umyvadla od italského návrháře Versaceho. Firmu, jako společnost 
vlastněnou zaměstnanci, založil v roce 1987 Žen Čeng-fej. Dnes má přes dvě stě tisíc zaměstnanců, pobočku i 
v Česku a podle obratu byla v roce 2010 největší čínskou a druhou největší světovou společností vyrábějící 
telekomunikační zařízení. 
 
 “Věříme v lépe propojený svět,“ řekl na úvod představitel vedení firmy Glenn James Schloss a dodal: 
“Neříkám, že technologie všechno zařídí, ale určitě pomohou v komunikaci třeba na poli byznysu.“ Ohledně 
cenzury internetu byl také dost odtažitý: “Na to se musíte zeptat čínské vlády.“ 
 
 O Tibetu a Ujgursku 
 
 Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu došlo v roce 1989 z popudu vlády ke tvrdému potlačení 
demonstrací armádou, při němž zemřelo podle vyjádření Čínského červeného kříže od 2 000 do 3 000 lidí. 
Náměstí hlídá nespočet policistů a někdy ho ohrazují zátarasy. “Nezajdeme na pivo,“ oslovily reportéra 
ParlamentníchListů.cz lehce oděné dívky, které se nicméně obezřetně rozhlížely, aby je nezaslechl někdo z 
místních. Po odmítavém gestu ale ochotně poradily, kde se nachází prodejna cizojazyčných knih. V ní nicméně 
moc velký výběr nebyl. 
 
 “V Česku se pořád omílá Tibet, ale porušování lidských práv už se mnohem více děje v jiných 
oblastech, například v Ujgursku. Také kritičtí intelektuálové jsou umlčováni,“ řekla při jednom ze setkání 
ParlamentnímListům.cz aktivistka v oblasti lidských práv, která chtěla zůstat inkognito, nicméně studovala v 
Česku. Ve spojení s internetem vyrostla celá řada čínských disidentů. Například v roce 2005 byl odsouzen na 
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deset let žaláře blogger a novinář Shi Tao za “protistátní činnost“. Vládě jeho e-maily poskytla firma Yahoo!. 
Čína má pro účely cenzury a “správného“ prohlížení internetu vlastní maskoty - policisty Jing-Jing a Dža-Čcha. 
 
 “Podívejte se na USA a lidská práva tam. Myslíte si, že tam mají Afroameričané a Mexičané stejná 
práva jako bílí Američané? Já si to nemyslím! Všechny národy jsou si v Číně rovny. Zavádíme spousty 
opatření, abychom podporovali malé národy. Třeba Tibeťany. Pro ně existuje jiná politika než pro nejpočetnější 
etnikum, tedy národ Chanů,“ podotkla odbornice na spolupráci se zeměmi východní a střední Evropy z čínského 
ministerstva zahraničí Huo Yuzhen, která působila v Česku jako velvyslankyně. Její současná nástupkyně Ma 
Keqing v této souvislosti zmínila čínské rčení: “Jestli boty sedí, ví jen ten, kdo je má na noze.“ 
 
 Říše středu je zemí mnoha paradoxů. V jednom parku v Šanghaji funguje seznamovací kancelář pod 
širým nebem. Dohazovači mají na cedulkách napsána jména lidí, kteří by rádi partnera. Důležitými údaji jsou 
měsíční plat a vlastní byt. Vrchol materialismu. V Číně funguje nespočet klášterů, kde mniši žijí postaru, takže z 
meditace a misky rýže. Vrchol tradicionalismu. A jak zaznívá ve zpěvohře Příběh ze západních komnat 
dramatika Wang Š'-fu z přelomu třináctého a čtrnáctého století: “Až spatříš v dálných krajích divukrásné květy, s 
tím, co jsme spolu prožili, je nesrovnávej.“ 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1388&clanek=428434 
 

Nahlédněte do Říše středu. Zpravodajka ČT v Číně popsala své zážitky 
30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    mp         

Když se v Číně přestěhujete do sousední oblasti, nesmíte tam děti posílat do školy a nemáte v novém bydlišti 
nárok na zdravotní péči. Dokud o tom nerozhodnou úřady. A ty někdy rozhodují velmi pomalu. I to je Čína, 
druhá nejsilnější ekonomika světa. Číňany prý nezajímá pojetí lidských práv, jak ho vnímáme na Západě. Chtějí 
se mít dobře, jsou ochotni proto hodně pracovat a někdy se dokonce upracují k smrti. 
 
 Zpravodajka České televize v Číně Barbora Šámalová: “To samozřejmě není spontánní akce. To je 
pečlivě připravená akce, pravděpodobně organizovaná čínskou ambasádou. V každé té skupině byl nějaký tajný 
policista či rozvědčík, který tuto skupinu řídil,“ poznamenala. Mně to připomíná mé dětství, kdy nás před rokem 
1989 vyvedli ze školy a museli jsme vítat třeba severokorejského vůdce. 
 
 V Praze měli především za úkol zakrýt tibetské vlajky, zakrýt protesty, aby o nich neinformovala média. 
Kdyby se někdo v Číně procházel na ulici s tibetskou vlajkou, pravděpodobně by byl zadržen a bylo by na něj 
vytvořeno obvinění z rozvracení státu nebo nějaké podobné. 
 
 Co chce obyčejný Číňan? 
 
 Průměrný Číňan se snaží, aby přežil. Aby mohl dát peníze dětem, rodičům, aby mu zbylo něco na 
důchod. Pokud jde o bohatšího Číňana, tak ten usiluje o to, aby mohl cestovat, aby mohl děti poslat na prestižní 
vysoké školy a tak podobně. Sami Číňané vůbec nechápou, proč se svět tolik zajímá o Tibet. Pro ně je to 
zaostalá část země. Lidská práva, jak je chápeme na Západě, Číňany v podstatě vůbec nezajímají. 
 
 “Důležitá pro ně je rodina a děti. Chtějí se mít dobře. To, že v současné čínské společnosti převažují 
materiální hodnoty, to je pravda,“ prozradila. Číňané jsou velmi pracovití a navíc jejich pracovní podmínky 
nebývají právě nejlepší. Není tam tedy výjimkou, že se tisíce lidí upracují k smrti. Možná i proto teď začínají sílit 
odbory. 
 
 V Číně se na řadě míst vůbec nesmí točit. Absolutně nejstřeženějším místem z hlediska médií je 
Náměstí nebeského klidu. Tam s kamerou nesmí vůbec nikdo, ale západní novináři z tohoto náměstí občas 
záběry přinesou. “Platí pravidlo, že čím menší máte kameru, tím spíš uniknete pozornosti, Někteří novináři točí i 
na mobil a takové záběry jsou již dnes dost kvalitní.“ 
 
 Další rozvoj Číny brzdí mohutná byrokracie 
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 Zahraniční novináři navíc mají absolutně zakázáno cestovat do Tibetu a do Sin-ťiangu smí cestovat jen 
v doprovodu policistů a pracovníků ministerstva zahraničí. Pokud novináři někoho osloví, policisté bdí nad tím, 
aby na kameru nezaznělo nic, co je zakázáno říkat. Pokud se novináři ubytují v hotelu, ihned je nahlásí úřadům. 
Kdyby se žurnalisté pokusili ubytovat u někoho doma, v soukromí, se zlou by se potázali. Především obyvatele 
domu by čekaly tvrdé tresty. 
 
 Sin-ťiang je ujgurskou autonomní oblastí, na kterou čínská komunistická vláda bedlivě dohlíží, protože v 
minulosti zde docházelo k teroristickým útokům. 
 
 “Pokud někomu telefonujeme, víme, že je člověk odposloucháván. Takže s disidenty se snažíme 
telefonický kontakt omezit na minimum. Někdy nám řeknou: “Minulý měsíc nás hlídali velmi intenzivně, protože v 
Číně byla zahraniční návštěva. Ale teď to zkuste, protože ta policejní ostraha pominula.“ 
 
 Další rozvoj Číny brzdí mohutná byrokratická mašinérie. Pokud Číňan opustí své rodné město, ve 
kterém je registrován, a přestěhuje se do sousední oblasti, nesmí tam dát děti do školy a nemá nárok na 
zdravotní péči. Komunistická vláda slibuje, že tento velmi zastaralý model změní,ale zatím se to moc nedaří. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428575 
 

Bránit někomu, aby měl ve viditelné poloze tibetskou vlajku, je porušování 
demokracie, udeřil Milan Uhde v ČT 
30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
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„Kolosální selhání politických elit.“ „Stydíme se za to, že si Česká republika zadává s komunistickou mocí.“ To 
jsou jen některá z hesel, která se objevila v takzvané „Výzvě prezidentu a vládě“. V úterních Událostech, 
komentářích ČT byl bývalý předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde, který je také jedním ze signatářů 
výzvy. Na otázku moderátora, proč výzvu podepsal, odpověděl, že mu mluví z duše. 
 
 “Stydíme se za to, že pan prezident Zeman a vláda se rozhodli vyměnit principiální obhajobu lidských 
práv za spolupráci s komunistickou totalitní Čínou. Stydíme se za to, že si Česká republika zadává s 
komunistickou totalitní mocí. Stydíme se za to, že Česká republika oslabuje společnou pozici Evropské unie k 
Číně.“ To jsou některá z hesel, která se ve výzvě objevila. 
 
 “Podstata této petice mi mluví z duše,“ přiznal Uhde. Bývalý politik se domnívá, že má česká vláda vůči 
Číně dluh. “Dluží jí důraz na to, že Česká republika zažila v předchozím století dvě okupace, a proto se 
zvýšenou citlivostí reaguje na jakoukoli jinou okupaci, včetně například čínské okupace Tibetu.“ 
 
 Uhdeho neuspokojila ani zmínka Bohuslava Sobotky o lidských právech při jednání s čínským 
prezidentem. “Ta poznámka byla z mého pohledu příliš obecná. Bylo to hodně zdrženlivé a nevystihuje to, co by 
při jednání s čínskou stranou mělo být vyjádřeno.“ 
 
 Na otázku moderátora pořadu, jaký je rozdíl v tom, jakým způsobem s Čínou jedná Česká republika a 
jiné západní státy, Uhde zmínil odlišnou historickou zkušenost ČR a například Spojených států nebo Velké 
Británie, které nebyly okupovány a jejichž obyvatelé netrpěli represemi. “Američané a Britové tento dluh nemají, 
Česká republika byla dvakrát okupována, a proto by z úst českých politiků měla přijít daleko razantnější zmínka 
o lidských právech v Číně. U našich západních kolegů taková slova nehledám,“ vysvětlil svou pozici Uhde. 
 
 Ani s průběhem demonstrací v Praze a zásahem bezpečnostních složek nebyl spokojen. “Jsem 
přesvědčen, že bránit někomu, aby měl ve viditelné poloze tibetskou vlajku, je naprosto zbytečné a 
nemístné, je to porušování demokracie,“ zmínil host v závěru pořadu. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428536 
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Vilém Rössler: Jsou zpravodajci placeni podle toho, jak moc budou 
kritizovat Miloše Zemana? 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 
    PV         

Poprvé v historii navštívila hlava čínského státu Prahu. Čínský prezident Si Ťin-pching  přiletěl na pozvání 
Miloše Zemana. Jestli tato návštěva bude úspěšná z ekonomického hlediska jistě ukáže čas, ale našemu 
prezidentovi nelze upřít diplomatický tah, který  jen dokazuje, že máme za prezidenta politika světového 
formátu. 
 
 Jsem přesvědčen, že drtivá většina občanů, tuto návštěvu musela s povděkem kvitovat, a nic na tom 
nemění štvavá kampaň, kterou hned po příletu čínského prezidenta rozpoutala Česká nezavislá televize a její 
zpravodajství. 
 
 Hned po příletu nás ČT začala bombarovat informacemi, že přiletěl šéf činských komunistů, prezident 
komunistické Číny a za každou větou nesmělo chybět, že přiletěl na letiště Václava Havla. Divák České televize 
se v podstatě nedozvěděl nic jiného, než o porušování lidských práv, o komplikacích v dopravě v Praze, o 
mohutných protestech zastánců lidských práv v čele s Miroslavem Kalouskem a desítkách zadržených 
podporovatelů Tibetu. 
 
 Chtěl bych vyzvat naše politiky, aby se situací ve veřejnoprávní televizi začali bezodkladně zabývat, 
neboť už nabývám dojmu, že zpravodajci jsou placeni podle toho jak moc budou kritizovat Miloše Zemana a 
jeho kroky. 
 
 Chci veřejně poděkovat našemu prezidentovi, že díky němu přiletěl do naší vlasti jeden z nejmocnějších 
mužů planety, kterého s úctou vítali v daleko významějších zemích, než je Česká republika. 
 
 Vilém R&ouml;ssler: Zakladatel facebookových skupin na podporu pana prezidenta 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=428465 
 

Karel Paták: Nikdo Zemanovi nedal mandát, aby změnil kurz ze západního 
na totalitní východní 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 
    PV         

Glosy Karla Patáka, člena spolku Podhradí, na sociální síti k návštěvě čínského prezidenta v České republice: 
 
 Zeman se neustále zaštiťuje podporou lidu, podporou většiny, pořád hází procenty, která ho 
podporují...Kde je teď to jeho proklamované vládnutí ve shodě s většinou národa?...Nikde, nehodí se mu...Kašle 
na lidi, jen je využívá, když je potřebuje. Třikrát soudem uznaný lhář ani jinak jednat nemůže. Nikdo nikdy mu 
nedal -ani nikomu jinému- v žádných volbách mandát ke změně kurzu ze západního na totalitní východní. 
Kolaborace s cizí mocností a zrada vlastního národa. 
 
 Jo a taky, kde jsou všichni ti vlastenci a slušnoČeši, kteří přesně znají svých 108 důvodů, proč 
nepomoci uprchlíkům z války, hmmm? To ticho je dnes od nich příznačný... 
 
 (...) 
 
 V momentě, kdy budou stát za těmahle šmejdama čínský miliardy, jejich bezskrupulosní tajný služby, 
budou mít obrovskou moc a krytý záda, tak jako komouši v minulosti od Rusáků. Pak už si tu budou moc dělat s 
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náma dělat, co budou chtít, uvidíme, že to s tou ''stabilizací společnosti '' myslel tehdy Zeman smrtelně 
vážně......a většina pitomců tu pořád bude honit a zabývat se zoufalcema, který utíkají z války... 
 
 (...) 
 
 Jsme to, co jíme. Zvolili jsme si bezskrupulosního šmejda. Právě nás prodává žebrákům, kde nemá 4/5 
lidí vodu ani záchod a kde se za odlišný názory střílí do zátylku.. Zahraniční obchod s Čínou- 7% objemu 
zahraničního obchodu, s Ruskem 3%, s EU 70%. 
 
 Dobře nám všem tak. 
 
 Aktuální Česko: Protičínské aktivisty policie sundavá a zatýká a pročínští, kteří jsou na trasu 
prezidentské kolony sváženi autobusy, těm pomáhá a chrání je. 
 
 Pročínským kolaborantům bylo umožněno schválně si stoupnout, aby zakrývali transparent českých 
aktivistů z dalajlamou a Václavem Havlem. 
 
 (...) 
 
 Je po akci, mají odpracováno. Číňané nastupují před sídlem PPF do předem připravených autobusů a 
odjíždějí. A takhle si s námi budou pořád dělat, co budou chtít. Je to momentálně nejagresivnější velmoc světa. 
Pokud se jim nepostavíme. 
 
 (...) 
 
 ...Tak ne, beru zpět...už jsou zase v Lánech.  Přebírání republiky totalitní zájmovou skupinou pokračuje 
vesele dál. Politici- a to ještě jen někteří- píší ''rozhorlené'' statusy na sociálních sítích, drtivé většině národa je 
to jedno. Sloužili jsme C a K monarchii, sloužili jsme Hitlerovi, Rusákovi, tak teď Číńanovi...No a co, nějak bylo 
nějak bude, ne? Jo, ideály? A principy? Cože, morálka?! Toho se chlapče nenajíme.... Aspoň, že nás ten 
Zeman ochránil před těma 64 uprchlíkama, který sem omylem zabloudili... Vítejte v Česku, v zemi kde zítra 
znamená již v prdeli... 
 
 (...) 
 
 Líbí se mi ten férový přístup, jedny výtržníky zpacifikují a zadrží a druhým jen domlouvají.Celej život 
jsem o tom snil a už je to tady...Fakt jsem si myslel v listopadu 89, že za politiku mě už tehdy sbírali naposledy. 
Po tomhle jsem si jistej, ze jsem se mýlil...Tak co, tož budeme sedlat. Nebude to poprvé. 
 
 Zdroj: facebookový profil Karla Patáka, fotografie: Zewlakk - aktivistická fotografie. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=428419 
 

Policie nikomu nenařizovala, aby sundával tibetské vlajky, říká mluvčí 
30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    spa         

Policie odmítla, že by cíleně nařizovala sundávání tibetských vlajek z oken budov v blízkosti pražského 
hotelu Hilton, kde bydlel čínský prezident při návštěvě Česka. V rámci bezpečnostních opatření policisté pouze 
odstraňovali z oken vlajky různých států nebo noviny, za kterými byl patrný pohyb lidí, uvedla na webu pražská 
policejní mluvčí Andrea Zoulová. Informaci o policií vynuceném odstranění tibetské vlajky zveřejnil jeden z 
uživatelů facebooku. 
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 Napsal, že lidé s páskou policie na rukávech přišli do jeho kanceláře asi půl hodiny poté, co na její okno 
směřující k Hiltonu jeho kolega vylepil tibetskou vlajku. Odstranění vlajky odůvodnili tím, že odstřelovači 
nevidí, co nebo kdo se za vlajkou skrývá. Napůl shora stažená žaluzie policii nevadila, napsal. "Podle nich si 
můžeme vyvěsit vlajku českou, popřípadě čínskou," tvrdí. 
 
 Zoulová uvedla, že na vyhodnocení rizikovosti nemá typ předmětu zakrývajícího okno vliv. "V okolí 
hotelu Hilton jsme během trvání bezpečnostního opatření dosud odstraňovali z oken předměty, za kterými byl 
patrný pohyb osob, téměř v deseti případech. Šlo přitom nejen o vlajky různých států, ale i o další předměty, 
jako jsou noviny apod.," oznámila. 
 
 Vyvěšování vlajek Tibetu, který Čína obsadila na začátku 50. let minulého století a kde v roce 1959 
potlačila povstání za obnovení nezávislosti, doprovází nynější návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga 
opakovaně. Dvě tibetské vlajky z oken Sněmovny vyvěsila opoziční TOP 09, na své budovy je umístily radnice 
Prahy 6 a Prahy 7. S tibetskými vlajkami demonstrují účastníci protestů proti návštěvě čínského prezidenta v 
Česku a upozorňujících na porušování lidských práv v Číně. V pondělí policisté zadrželi 12 lidí při pokusu 
vyměnit čínské vlajky na sloupech veřejného osvětlení za tibetské. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428512 
 

To jsou plky. Hnus. Knížepán a pravdoláska dostali na řiť. Toto nám řekli 
Gazdík, Filip, Keller či Okamura 

31.3.2016    euportal.cz    str. 00    Politika 
    Lukáš Petřík         

V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta v ČR čestný předseda TOP 09 a předseda zahraničního výboru 
Poslanecké sněmovny Karel Schwarzenberg řekl, že se sluší demonstrovat proti diktátorovi, který nechává 
hromadně popravovat, zavedl osobní kult a tuhou cenzuru. 
 
 V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta v ČR čestný předseda TOP 09 a předseda zahraničního 
výboru Poslanecké sněmovny Karel Schwarzenberg řekl, že se sluší demonstrovat proti diktátorovi, který 
nechává hromadně popravovat, zavedl osobní kult a tuhou cenzuru. 
 
   
 
 „Protestujeme proti přístupu papalášů. Takové – promiňte – řiťolezectví jsem ještě nikdy nezažil... Ani 
Hácha tam (míněno do zámku v Lánech, pozn. red.) Hitlera nepozval,“ řekl Karel Schwarzenberg na setkání s 
novináři. 
 
 ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si myslí o těchto slovech Karla Schwarzenberga a co 
obecně soudí o návštěvě čínského prezidenta v ČR. Velká většina politiků s návštěvou čínského prezidenta 
nemá problém. 
 
 Někteří připomínají, že se Schwarzenberg přátelí s představiteli Saúdské Arábie, kde je islamistický 
nedemokratický režim vykonávající kamenování a sekání rukou, takže jeho obhajobu lidských práv považují za 
pokryteckou. Europoslanec Keller připomněl, že Schwarzenberg, když byl ve funkci, obchodní kontakty s Čínou 
fungovaly dobře, takže považuje chování TOP 09 za účelovou pózu. 
 
   
 
 Psali jsme: 
 
 Kalousek (TOP 09): Papalášská estetika. Neděláme si iluze, že zazní hlasitá připomínka lidí 
utlačovaných diktátorským čínským režimem 
 
 Schwarzenberg (TOP 09): Takto se chová slušný člověk, který neohýbá páteř 
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 Schwarzenberg je nespokojen se Zemanem: Znesvářené tábory neusmířil. Vnímání ČR ve světě 
nezlepšil. Štve proti uprchlíkům. A ta Čína... 
 
   
 
 Proč Schwarzenberg neodsoudí i porušování lidských práv Tureckem? 
 
 Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš ani předseda KDU-ČSL a vicepremiér Pavel 
Bělobrádek a ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek na dotaz nereagovali. 
 
 „Myslím si, že jde o velmi nevěrohodné stanovisko. Od Karla Schwarzenberga bych spíše očekával 
vzhledem k historické tradici odsouzení postupu Turecka a porušování lidských práv tam včetně bombardování 
našich spojenců Kurdů v boji proti Islámskému státu a také odsouzení postupu vlády ČR jako opozičního 
politika, že máme Turecku platit za plnění jeho povinností půl miliardy korun,“ řekl ParlamentnímListům.cz 
předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. 
 
 „S tím, co řekl Karel Schwarzenberg, lze jen souhlasit. Opatření provázející návštěvu čínského 
prezidenta považuji za zcela neadekvátně pompézní. Soudě podle vnějších atributů této návštěvy je teď Čína 
naším nejváženějším zahraničním partnerem, což kategoricky odmítám. Zděšen jsem postupem policie, 
zhnusen nevkusnými výroky čelných představitelů státu. Je to škoda, návštěva čínského prezidenta je jistě 
velmi významná událost, její průběh však zanechává velmi hořkou pachuť,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz 
místopředseda Poslanecké sněmovny a úřadující předseda STAN Petr Gazdík. 
 
 „Návštěva čínského prezidenta vyvolává emoce všude ve světě. Pro Českou republiku není podstatné, 
na kolika sloupech v Praze se vyvěsí vlaječky. Pro nás je důležité mít zahraniční politiku, která se dělá ve 
prospěch českých národních zájmů. Karlu Schwarzenbergovi se jako hlavnímu eurofederalistovi čínská 
návštěva nelíbí hlavně proto, že posiluje naši nezávislost na EU. Investice do ČR a naše dobré kontakty po 
celém světě jsou proti zájmu centralistického Bruselu. Na rozdíl od něj my chceme silnou a nezávislou Českou 
republiku, které nebude nikdo diktovat,“ říká předseda Úsvitu Miroslav Lidinský. 
 
 „Jsem přesvědčena, že převažující část exportu z České republiky do Německa se v současné době 
realizuje prostřednictvím Německa. Pokud jde o lidská práva, je třeba je hájit za každých okolností vždy a 
všude. Ostatně sama se tak snažím,“ říká místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková. 
 
 „Bylo to přehnané a přeexponované divadlo. Na něco tak kýčovitého nejsme zvyklí a na mě to působilo 
nedůstojně, všechno má mít svou míru,“ odpověděl místopředseda ODS a europoslanecEvžen Tošenovský. 
 
 Vítání Brežněva a Kim Ir-sena. Co kdyby se u nás popravovalo za rozkrádání jako v Číně? 
 
 „Pan Karel má pravdu. Nic proti návštěvě nejvyššího čínského soudruha v Praze, ale maškarády kolem 
toho byly odporné. Stejně se vítali soudruzi Brežněv a například Kim Ir-sen. Jediný rozdíl byl v tom, že na 
chodníky nahnali komunisté školní děti. Takhle monstrózní vítačky do dnešní doby vůbec nepatří a pro normální 
lidi jsou spíš k smíchu. Návštěva ukázala, co je Zeman zač,“ myslí si předseda poslaneckého klubu TOP 09 
František Laudát. 
 
 „Nejprve chci zdůraznit, že by všichni, a to zejména politici, měli používat rozum. Na vaši otázku 
odpovím opět otázkou. Pokud by měl mít pravdu pan předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny 
Schwarzenberg, proč s ČLR spolupracují USA, Velká Británie, Německo, Francie a další demokratické země? 
Zmínka o Hitlerovi je podle mého názoru velmi nepatřičná. Upřednostňovat politické stranické cíle před 
národními zájmy naší země není vhodné. Naopak jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce může pozitivně 
působit i na demokratizační vývoj v ČLR,“ domnívá se místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Antonín Seďa. 
 
 „Nevím, co si o tom myslet. Pozitivně vidím investice směrem k nám, což kníže nikdy nezařídil – tedy 
nevím o nich,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ANO a předseda Severočechů.czBronislav Schwarz. 
 
 „Čínský prezident je syn disidenta vězněného během kulturní revoluce. On sám je známý tím, že má 
tvrdý postoj ke korupci a prosazuje tržní reformy. A ano, za velkou korupci padají v Číně exemplární tresty smrti. 
Podmíněný trest smrti tam dostal i exministr železnic. Tak tvrdý boj se zloději a s korupcí musí být pro partu 
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kolem lidí z TOP 09, kterou vede Karel Schwarzenberg, jako jsou pan Kalousek, paní Parkanová a další, 
skutečně vrcholem zla. Představte si, že bychom se inspirovali a začali gaunery, kteří okrádali stát, trestat takto i 
my v ČR. To je jistě v uvozovkách „vrchol diktatury‘, když zloději a podvodníci, jež si nakradli miliardy, dostanou 
exemplární tresty,“ uvedl předseda SPD a poslanec Tomio Okamura. 
 
 „Pan exministr zahraničí Schwarzenberg by si také měl zopakovat dějepis – Hitlera ‚stvořili‘ a 
zafinancovali američtí průmyslníci. A časopis Time řadí čínského prezidenta mezi 100 nejvlivnějších lidí světa a 
pozoruhodné je, že všechny západní země se předhánějí v tom, aby získaly čínský byznys – má snad pan 
Schwarzenberg pocit, že nemáme Američanům a Západu lézt do zelí? Čí zájmy vlastně hájí? České zájmy asi 
ne...,“ dodal Okamura. 
 
 Pokrytectví? Proč nedemonstrovali proti americkému prezidentu Obamovi, který se setkal s Castrem 
 
 „To, co předvádí pan Schwarzenberg, je pokrytectví. Proč nedemonstrovali proti americkému prezidentu 
Obamovi, který se minulý týden setkal na Kubě s Raúlem Castrem? Proč denně nedemonstrují proti vraždění a 
zotročování dětí, žen a každého, kdo má jinou víru než islám? Proč neprotestují proti prodávání dětí do 
thajských nevěstinců? Proč neprotestují proti Turecku za útoky na Kurdy nebo za genocidu Arménů? Je to jen 
pokrytectví. Pokud pan kníže hovoří o řiťolezectví, měl by se spíš zamyslet nad svým podlézáním Bruselu. 
Zavírat si dveře před Čínou jako možná největší světovou ekonomikou by byl nesmysl. Jak jsme dopadli tam, 
kde jsme měli silné postavení? Po revoluci jsme ty trhy opustili. Okamžitě nás nahradily jiné země. Chceme 
prosperující stát, chceme zahraniční politiku, která bude posilovat naši ekonomiku. Chceme silnou a suverénní 
Českou republiku. To je vše,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. 
 
 „Myslím si, že je pod úroveň takové bláboly komentovat. Pan kníže se zřejmě probudil ze zimního 
spánku, a to oteplení s ČLR je na něj moc. Jinak bych mu snad připomněl, že Hitler nepotřeboval jezdit do Lán, 
jel rovnou na Hrad,“ reagoval předseda SPO a senátor Jan Veleba. 
 
 „Příliš nerozumím hysterii, kterou vyvolala návštěva čínského prezidenta v České republice. Na jedné 
straně až přílišné ovace a oslavy jeho příjezdu, na straně druhé pak demonstrace a přehnané démonizování 
Číny. Podle mne je třeba se řídit zdravým rozumem. Česká republika by se neměla uzavírat před okolním 
světem. Je velmi důležité využívat obchodního potenciálu, který může spolupráce s Čínou naší ekonomice 
přinést. A nejde přitom pouze o příliv čínského kapitálu do ČR, ale také například možnost vytvoření nových 
příležitostí pro české firmy, které mohou exportovat právě do Číny,“ říká senátor Ivo Valenta. 
 
 Kšeftaření s krvavým čínským režimem patří k dalším skvrnám TOP 09 
 
 „Porušování lidských práv je nepřijatelné a zločiny proti lidskosti jsou neomluvitelné,“ říká poslanec 
KDU-ČSL Ludvík Hovorka. 
 
 „Kalousek prohlásil, že v době, kdy byl Schwarzenberg ministrem zahraničí, rostl náš obchod s Čínou 
nejrychleji. Pokud pan Kalousek z nějakého důvodu mluví pravdu, pak lze jen konstatovat, že kšeftaření s 
krvavým čínským režimem patří k dalším skvrnám na štítu TOP 09, který je ostatně skvrnami poset. Na rozdíl od 
účelových póz politiků topky se stavím k obchodu s Čínou kriticky. Čína zničila dumpingovými cenami naše 
textilnictví, ničí naše ocelářství a dodává k nám hračky a kočárky, které ohrožují zdraví dětí. Proti takovým 
prkotinám ale Karel s Kalouskem protestovat nebudou, takové věci je nezajímají,“ zdůraznil europoslanec ČSSD 
Jan Keller. 
 
 „‚Pravdoláska‘ už snila i o trůnu dědičné monarchie. V přímé volbě dostala na řiť. Teď bloudí podsvětím 
hysterie. Čína proti fašismu položila víc životů než celý ‚euroatlantický‘ svět. Stavět jejího prezidenta na roveň 
Hitlerovi je vrchol sprostoty. Knížepán kope za velmoc vraždící nonstop. S miliony obětí jen v tomto století. Víc 
lidí než pětkrát lidnatější Čína drží i za katrem. Víc než celé světadíly koná i poprav. Ze ‚strýčka Si‘ vyzařuje 
kultivovaná inteligence. Státníka par excellence. Vedle dinosaurů, co ho ostouzejí, je to nebetyčný kontrast. 
Nová Hedvábná stezka nabízí unikátní šanci. Ekonomickou a ve finále i bezpečnostní. Hysterie už ji 
nezablokuje, i kdyby se rozkrájela. O to víc bije do očí, co je zač. Má to řiťolezectví, co vlastní zemi jen škodí, i 
nějaké dno? Umberto Eco už tu není. Věčná škoda. Námětem z terária, plného lži a nenávisti, by jeho ‚Dějiny 
ošklivosti‘ určitě nepohrdly,“ uvedl kandidát na předsedu KSČM Josef Skála. 
 
 „Ten ‚cirkus‘ okolo je na můj vkus trochu přehnaný. Na druhou stranu Číňané si na okázalost potrpí a 
nemyslím, že by nám to nějak zásadně ublížilo. Nicméně zmínit při této příležitosti otázku lidských práv je určitě 
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namístě. Doufám, že pan kolega Schwarzenberg bude příště stejně zásadový, až se zase potká s králem 
Saúdské Arábie a odsoudí cenzuru, veřejné popravy, sekání rukou, kamenování a bičování za pouhé projevení 
názoru, které je tam běžné,“ říká místopředseda Úsvitu a poslanec Martin Lank. 
 
 „Myslím si, že bývalý ministr zahraničí značně přehání. V Číně se pohybuji již od roku 1998, a to 
privátně. Nebyl jsem nikdy v žádné oficiální delegaci. Myslím si, že znám Čínu mnohem lépe než pan bývalý 
ministr. Je to svébytná stabilní světová velmoc. Vzpomeňme si, jak jsme neustále kritizovali stav demokracie a 
lidských práv v Sýrii, Libyi, Egyptě, Iráku a tak dále. A teď Evropa jen kouká a nestačí se divit, co se s těmito 
zeměmi děje po takzvaném arabském jaru,“ upozorňuje senátor ODS Jaroslav Zeman. 
 
 Kamenování lidí v Saúdské Arábii... 
 
 „Karel Schwarzenberg má za sebou kontakty s představiteli zemí, kde se o dodržování lidských práv 
nedá ani šeptat. Nepamatuji si, že by za celou svoji kariéru kritizoval kamenování lidí v Saúdské Arábii, vadila 
mu zvěrstva páchaná v Jugoslávii a dalších zemích. Naopak se s osobami s tím spojenými stýkal. Umím jeho 
postoj pochopit s ohledem, v jaké situaci se nachází. Jako zakladatel TOP 09 se dívá, jak letí preference jeho 
straně rapidně dolů, sám již má na vývoj v naší zemi minimální vliv, a domnívám se, že většina národa je tomu 
ráda. Prezident Zeman nemá zlatý kočár, aby v něm vozil svého čínského kolegu jako britská královna. Přivítal 
jej ale důstojně, jak se na hlavu velmoci sluší a patří. Měli bychom se jako politici začít starat o práva českých 
občanů, o zajištění jejich bezpečnosti, abychom zajistili budoucnost našim dětem. Chování pana 
Schwarzenberga jako katolíka mi připomíná příměr ‚V oku jiného vidí třísku, ve svém oku však má trám‘,“ říká 
senátor Jozef Regec. 
 
 „Selektivní obhajoba lidských práv z důvodů čistě politických a zištných, kterou účelově dělají po roce 
1989 lidé z Havlovy party, mně nebyla nikdy lidsky blízká. Řiťolezectvím bych spíše nazval iniciativy Karla 
Schwarzenberga směrem k sudetoněmeckému Landsmanschaftu. V tomto případě se ale ubírá  knížecí touha 
po spravedlnosti ‚kupodivu‘ prazvláštním směrem. Návštěvu čínského prezidenta považuji z politického i 
ekonomického hlediska za správnou a za bojem proti ní vidím pouze nenávist ke všemu ‚východnímu‘, 
socialistickému a komunistickému. Obávám se však, že následující čínská návštěva v USA tam bude pojímána 
zcela odlišně, než jak ji nyní chápou někteří naši pražskou kavárnou ideologicky intoxikovaní spoluobčané,“ míní 
poslanec KSČM Jiří Valenta. 
 
 „Schwarzenberg má nejméně co kritizovat. Pokud někdo má jiný pohled na zahraniční vztahy než on, 
tak se může zbláznit a tropí komedii. Viz tibetská vlajka v oknech sněmovní kanceláře. Proč, když byl ve funkci, 
nic pro Tibet nevykonal? A teď je aktivní? Proč označuje prezidenta cizího státu a jeho stát za totalitní? Vždyť i 
mnohé americké státy mají ve svém právním řadu trest smrti a také ho vykonávají. Dovolujeme si je kritizovat? 
Ne! A přitom se prokazuje, kolik lidí bylo souzeno a odsouzeno v rozporu se zákonem. Je zajímavé, že to v 
převážné míře byli černoši. A přesto jsou USA dávány jako vzor demokracie. Bohužel se znovu ukazuje, jak 
málo jsme schopni vést samostatnou politiku a jak moc a rádi sklouzáváme do polohy prostých komediantů,“ 
zlobí se senátor ČSSD Miloš Malý. 
 
 „Hitler by do Lán nikdy nejel. Hácha byl pro něj subalterní úředník,“ reagoval poslanec ANO Pavel 
Plzák. 
 
 „Jsou to účelové žvásty ze závisti. To nemá cenu ani komentovat,“ reagoval na Schwarzenberga 
senátor KSČM Václav Homolka. 
 
 „Pan Schwarzenberg je už muž v letech, tak mu lze leccos prominout. Návštěva prezidenta Číny je 
něco, co vejde do dějin naší země i střední Evropy. Patří za to poděkování panu prezidentu Zemanovi, panu 
premiéru Sobotkovi, který Čínu navštívil, ale také člověku, o kterém se nemluví, a tím je poslanec Jan Birke, 
jenž je jistým pojmem ve vztazích s Čínou a průkopníkem spolupráce. Stejně tak je to zúročená vynikající práce 
Jaroslava Tvrdíka,“ míní poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. 
 
   
 
 Psali jsme: 
 
 Ze Zemana by kvůli tomu udělali blázna a zrádce. Může za to i krteček a moudrý český národ. Kníže, 
Bělobrádek, Gazdík i Filip promluvili 
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 Země, se kterou se přátelí Zeman, se stala největším světovým tygrem, USA a EU zaostávají a tímto 
pomohly Rusku. A tohle nám řekli Zaorálek, Filip, kníže i Okamura 
 
 Lež! Zeman promluvil k Tibetu a naštval tyto politiky. A ke slovům Obamy, že Čína je stabilní, padlo... 
 
 Lízání řiti, pochlebování Číně i kupčení. I tak to Zaorálek od některých schytal kvůli Tibetu 
 
 Zaorálek míří do Číny zlepšovat české vztahy se světovou velmocí 
 
   
 
 Zatímco Evropa dlouhodobě stagnuje, Čína je v současnosti nejrychleji rostoucí ekonomikou 
 
 „Slova Karla Schwarzenberga nechci komentovat. Návštěvu čínského prezidenta vnímám po stránce 
ekonomického přínosu pro naše hospodářství. Stát stranou ekonomické spolupráce je špatné a zase se 
staneme subdodavateli,“ říká senátor ODS Jiří Burian. 
 
 „Zatímco Evropa dlouhodobě stagnuje, Čína je v současnosti nejrychleji rostoucí ekonomikou. Z čistě 
obchodního hlediska by proto bylo odmítání prohlubování ekonomické spolupráce s Čínou z naší strany 
nerozumné. Mnoho jiných alternativ, jak rozjet naši ekonomiku, momentálně nemáme. Mohli a měli bychom ve 
vzájemném dialogu samozřejmě nastolovat i otázku demokracie a lidských práv, na druhou stranu si nemyslím, 
že by názory českých politiků dokázaly zásadním způsobem ovlivnit myšlení čínských představitelů. To by bylo 
velmi naivní,“ míní senátor ČSSD Petr Gawlas. 
 
 „Karel Schwarzenberg a jeho názory mě už vůbec nezajímají. Je to překvapivé od člověka, který 
otevřeně podporuje neonacisty například na Ukrajině a nejenom tam. TOP 09 už ztratila byť i náznak smyslu pro 
realitu,“ míní poslanec KSČM Vojtěch Adam. 
 
 „On prachy má. Kšeft pro jiné jej tedy nezajímá. Jak vidno, TOP 09 tematicky zcela vyhasla,“ míní 
poslanec ČSSD Jiří Koskuba. 
 
 „Návštěvu čínského prezidenta považuji za významnou státní návštěvu a bude ku prospěchu ČR. A řeči 
pana Schwarzenberga nemá cenu komentovat,“ soudí poslanec ČSSD Pavel Ploc. 
 
 „Pro tak malou republiku je návštěva prezidenta Číny malý zázrak. Plky modré krve ignoruji,“ odpověděl 
poslanec ČSSD Stanislav Huml. 
 
 Teď jsme znovu nezávislá země a formulujeme svou zahraniční politiku 
 
 Karlu Schwarzenbergovi také vadí, že prý Česko opouští svoji zahraniční politiku a její základy. Kriticky 
reagoval na slova prezidenta Miloše Zemana, který v rozhovoru pro čínskou televizi CCTV uvedl, že bývalá 
koaliční vláda Petra Nečase měla velmi špatné vztahy s Čínou a velmi podléhala tlaku Spojených států a 
Evropské unie. „Teď jsme znovu nezávislá země a formulujeme svou zahraniční politiku, která je založena na 
našich vlastních zájmech. Nevměšujeme se do zájmů žádné jiné země,“ řekl televizi CCTV Zeman. 
 
 „Není to pravda,“ řekl. „To byla naše vlastní politika, že jsme se stavěli ano za ochranu lidských práv a 
ano i v Tibetu. Ale nikdy žádný nátlak nebyl na nás, nikdy,“ zdůraznil.  
 
 Ve dnech 28.–30. března 2016 proběhla státní návštěva Xi Jinpinga, prezidenta Čínské lidové republiky, 
v České republice. Česko a Čína kromě navázání strategické spolupráce podepíšou různá memoranda a různé 
dohody. Zeman už dříve uvedl, že očekává další investice v objemu zhruba 45 miliard korun. 
 
 www.parlamentnilisty.cz 
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URL| http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/15219-to-jsou-plky-hnus-knizepan-a-pravdolaska-dostali-na-rit-
toto-nam-rekli-gazdik-filip-keller-ci-okamura.aspx 
 

Policie vstoupila do bytu Bursíkových. Kvůli nočnímu promítání nápisů na 
Pražský hrad 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    spa         

Policie přišla na to, odkud se na zdi Pražského hradu promítaly kritické texty vůči návštěvě čínského 
prezidenta v Praze. Vzhledem k tomu, že se však projektor nacházel mimo bezpečnostní okruh, policie ani 
Hrad nebudou situaci dále řešit. Informují Lidovky.cz. 
 
 Ve středu v noci promítali aktivisté na zeď Pražského hradu kritická hesla a obrazy, vyjadřující se k 
návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v České republice. Policie poté objevila, odkud aktivisté promítali, 
jelikož se však místo nacházelo mimo bezpečnostní okruh Hradu, nebude nijak dále postupovat. 
 
 Fotky místa zveřejnila na Facebooku i bývalá poslankyně Strany zelených Kateřina Jacques. Situaci 
však podle policejního mluvčího Tomáše Hulana nebudou instituce dále řešit. Totéž uvedl i mluvčí prezidenta 
Jiří Ovčáček. 
 
 Vzhledem k tomu, že se projektor nacházel na Malé Straně, navštívila policie i byt manželů 
Bursíkových, ti však uvedli, že nikomu vstup do bytu nepovolili. S hesly vyjádřili souhlas, neřekli však, zda 
stáli za projekcí. Kateřina Jacques-Bursíková pouze uvedla, že pořídila zmíněné fotografie. 
 
 Celý text zde 
 
 “Na návštěvu čínského prezidenta v Praze reagujeme unikátní světelnou projekcí na Pražský hrad. 
Věříme že skutečná pravda a láska alespoň na fasádě Pražského hradu osloví nejednoho občana ČR,“ stálo v 
e-mailu aktivistů, kteří promítali hesla připomínající bývalého prezidenta Václava Havla. Byla mezi nimi 
prohlášení jako “FREE TIBET“ či “prezident na prodej“. 
 
 Policie začala situaci řešit kolem druhé hodiny ranní, na místě, odkud probíhala projekce, však již 
žádný přístroj nenašli a nikoho nezadrželi. Důvodem, proč se policie situací zabývala, byla skutečnost, že 
zasahovala do bezpečnostních opatření v průběhu návštěvy čínského prezidenta. “Na základě zhodnocení 
všech prvotních informací policie neshledala protiprávnost tohoto jednání,“ uvedla policejní mluvčí Andrea 
Zoulová. 
 
 Nejednalo se o jediný protest vůči návštěvě čínského prezidenta, kterou mluvčí Jíří Ovčáček považuje 
za mimořádně úspěšnou a historickou událost. Dalším takovým bylo například umístění billboardu s fotografií 
Václava Havla a dalajlámy, který Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla umístil u Evropské ulice. Další 
protesty se konaly na Kampě a u Pražského hradu, a kterých se účastnil i předseda TOP 09 Miroslav 
Kalousek. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428538 
 

Zákon padajícího hovna. Být dnes u policie? Ne. Zasloužilý příslušník 
vystupuje proti složkám, které zasahují proti vlastním občanům 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Petr Blahuš         

Bezpečnostní odborník, válečný veterán a bývalý dlouholetý elitní policista Lumír Němec v rozhovoru s 
ParlamentnímiListy.cz ostře kritizuje policejní zásahy proti účastníkům proti imigrační politice EU a Sobotkovu 
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kabinetu nebo proti antičínským aktivistům. A není sám. Za zbytečně brutální, zpolitizované jak za 
komunistického režimu a profesně zfušované je považuje i mnoho bývalých policistů. Jejich názory, za které se 
už nemusejí bát msty státu, jemuž věrně sloužili mnohdy desítky let, se šíří jako lavina po sociálních sítích. 
 
 Jak dlouho jste sloužil u Policie České republiky? Byl jste jejím příslušníkem už za minulého režimu?  
 
 U policie jsem sloužil od roku 1991 do roku 2005. Nejdříve jsem pracoval u Ochranné služby a od roku 
1993 do 2005 jsem byl příslušníkem URNA. Za minulého režimu jsem nesloužil. Ne že bych neměl k 
ozbrojeným složkám vztah, to právě naopak. Sloužit v té době u ozbrojených složek ale znamenalo být 
železnou pěstí komunistické strany a vzhledem k tomu, že komunisty bytostně nesnáším, nechtěl jsem se stát 
součástí jejich represivního aparátu. 
 
 Jak hodnotíte - jako sám dlouholetý policista - poslední zákroky české policie jednak vůči nahlášené 
demonstraci proti imigrantům a pak zásahy proti odpůrcům příjezdu čínského prezidenta? Připomínám, že 
policisté se ve druhém případě vždy vrhli na české občany s vlajkami Tibetu a nijak nereagovali na jejich fyzické 
napadání čínskou ambasádou najatými lidmi.  
 
 Policejní zákroky z poslední doby vnímám jako neadekvátní. Policie by měla chránit občany republiky, a 
ne je trestat za projevení názoru, který není souhlasný s politikou vlády a bruselského diktátu. A pozor, nejde mi 
ani tak o to, co kdo říká, ale o principy demokracie dané Listinou lidských práv a svobod, která je součástí 
nejvyšší zákonné normy tohoto státu, Ústavy České republiky. Podle ní má totiž každý občan tohoto státu právo 
vyjádřit svobodně své politické názory. S názory pana Bartoše se neztotožňuji, ale rozehnat demonstraci lidí, 
kteří nedělají nic jiného, než že pouze projevují svůj vlastní názor, považuji za svinstvo. Tato demonstrace 
nebyla nezákonná a byla povolena, takže nebyl žádný důvod použít násilí. Když vidím zasahující policisty, jak 
míří zbraní na lidi, kteří říkají, že zde nechtějí imigranty, je mi z toho smutno. Co se týká reakce na Evropské 
ulici a okolí, mám dojem, že zde došlo k nějakému časovému posunu. Vzhledem k mému věku si velmi živě 
pamatuji, jak jsme museli jít vítat soudruha Brežněva na cestě z letiště k Hradu. Stáli jsme tam úplně stejně jako 
čínští studenti a nedej bože kdyby někdo nemával a netvářil se radostně. Ten, kdo se pokusil projevit 
nesouhlasný názor s politikou vlády, byl okamžitě zatčen. Mám dojem, že na Evropské se nyní odehrálo něco 
podobného. 
 
 Chtěl byste být dnes českým policistou? A pokud ne, proč? 
 
 Svou práci jsem měl rád, nikdy jsem to nebral jako poslání, dělal jsem něco, co mě bavilo, a dělal jsem 
to s chutí. I jako příslušník URNA jsem se zúčastnil zásahů proti demonstrantům, ale to byly zásahy proti lidem, 
kteří zapalovali auta, rozbíjeli výklady obchodů a po policistech házeli kameny a zápalné láhve. Naštěstí to byla 
doba, kdy policie nebyla nucena rozhánět demonstrace lidí hlasitě projevujících vlastní názor nebo 
nesouhlasících s příjezdem nějakého papaláše. Policie je nyní stále více zneužívána k “udržení pořádku“ tam, 
kde by se dříve starala pouze o to, aby někdo z davu nespadl pod projíždějící auto. Takže policistou pod tímto 
vedením a vládou, která opět zneužívá represivní aparát k prosazování mocenských zájmů, bych být nechtěl. 
 
 Myslíte si, že obyčejní řadoví policisté mohou zasahovat nějak jinak, než jak zasahují na rozkazy svých 
nadřízených, kteří se evidentně bojí - jak prý hovoří zkušenosti všech bývalých policistů, se kterými jsem mluvil -
, v první řadě ani ne tak o zachování zákonitosti jako o svá místa. V září 1938 třeba měli policisté zasahující 
proti demonstrantům bouřícím se proti přijetí německého diktátu instrukce, cituji: “Držet se zpátky, a bude-li 
nejhůře, stáhnouti se do kruhu a zpívati státní hymnu.“  
 
 Chyba není v těch chlapech na ulici, ale v těch, kdo je tam poslal. Policista zasahuje pod jednotným 
velením a na rozkaz. Každý, kdo se postaví proti rozkazu, riskuje, že bude kázeňsky potrestán nebo přijde o 
místo, prostě ho vyrazí. Je to klasický zákon “padajícího hovna“. Někdo nahoře vydá rozkaz, někdo, kdo není 
vidět, a ukryje se za hromadu papírů a nařízení. Tak to jde dál až k těm klukům na ulici. Ti jsou vidět, a když 
někdo z nich odmítne rozkaz vykonat, tak bude problém, za který někdo musí být potrestán. 
 
 Totéž ale přece hrozilo jejich osobně asi statečnějším předchůdcům z dob Masarykova 
Československa. Proč to nedělají jejich současní nástupci? Na sociálních sítích koluje třeba velmi sdílené video 
ze Španělska, na kterém tamní policisté po poradě odkládají na hromadu své plexi štíty a odcházejí z ulice, kde 
stáli proti krajanům. 
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 Ti, kteří nejsou vidět, jistě potrestáni nebudou. Vždyť my ani nevíme, kdo ten zákrok nařídil! Ale 
neuposlechnutí rozkazu na ulici vidět bude a ten chlap to odskáče. Nikoho nebude zajímat, že nechtěl pouze 
rozhánět teleskopem starý dědky. 
 
 Na videu z policejního zásahu proti odpůrcům diktátu EU přijímat muslimské běžence je vidět, jak 
policisté kopou ženy nebo teleskopickými obušky útočí na životně důležité body lidského těla. Myslíte si, že z 
toho GIBS, paradoxně samotnými policisty přezdívaná Gestapo, něco zaujme? 
 
 Nelze hodnotit zákrok z nějakých výřezů záběrů videa na internetu. Myslím, že 90 % těch chlapů je 
normálních a nemají žádné potěšení z toho někoho tlouct. To video může být tendenčně upravené a nemůžeme 
vědět, co předcházelo tomu, než se policista rozhodl použít donucovací prostředek. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=428438 
 

Babišův politik udeřil: Kdo ničí vlajky USA, je chuligán. Kdo ničí vlajky 
Číny, je aktivista. Homofob, rasista, ignorování zločinů uprchlíků... 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    vef         

Zastupitel hlavního města Prahy za hnutí ANO Patrik Nacher a majitel portálu Bankovnípoplatky.com se ve 
svém komentáři pro ParlamentníListy.cz vyjádřil k uplynulé návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v 
Česku. 
 
 Podle Nachera jsme v uplynulých dnech byli opět svědky značkování, paušalizování a osočování ze 
strany jediných nositelů pravdy. “Podle nich to bylo podbízení se, útok na lidská práva, byznys na úkor 
demokracie a podobně,“ uvedl s tím, že z toho důvodu se na celou věc podíval ze širší perspektivy. 
 
 “Kdo ničí americké vlajky, je považován za chuligána. Kdo poškodí ty čínské, je nazýván aktivistou. 
Kdo udělá politikům na billboardech tykadla, musí do vězení. Setkání anglické královny s čínským prezidentem 
je symbolem mostu mezi východní a západní civilizací. Setkání českého prezidenta s čínským se označuje za 
nechutnou zahraniční politiku ČR. Politika jedné Číny je, z úst Karla Schwarzenberga, svého času ministra 
zahraničních věcí, ukázkou státnické rozvahy a diplomatického nadhledu. Ze strany hlavního města Prahy pak 
je takové stanovisko považováno za zásadní nerozvážnost a pochybení,“ zmínil mimo jiné Nacher.  
 
 Připomněl také Majdan v Kyjevě, případ Pussy Riot či házení vajíček na prezidenta. “Kdo nesouhlasí s 
multikulturní politikou, bývá označen za xenofoba, kdo podporuje rodinu, je implicitně homofob, kdo není 
ochoten pronajmout byt komukoliv, je rasistou. Kdo si hraje na jediného spravedlivého, který stojí nad zákony, 
je zástupce neziskového sektoru či organizace pro lidská práva. Samozřejmě za peníze daňových poplatníků,“ 
sdělil také Nacher.  
 
 Povšiml si rovněž faktu, že v případě Blízkého východu a severní Afriky vystupujeme jako exportéři 
západní demokracie jako vrchol občanů. Ale v momentě, kdy v referendu lidé neschválí nějaký evropský 
dokument, například evropskou ústavu, hlasuje se podle Nachera buď znovu, dokud to nedopadne správně, 
nebo se to napříště řeší jen schvalováním v parlamentech.  
 
 V případě Číny si dle jeho názoru zase hrajeme na světového soudce se zdůrazňováním práv 
jednotlivých národů na svoje sebeurčení, na samostatnost a vlastenectví. “V rámci Evropské unie se jakékoliv 
vyzdvihnutí a obhajoba práva jednotlivé země na samostatný vývoj vnímá jako nemoderní nacionalismus. A teď 
pár čísel, abychom se vrátili na zem. Kdo byl například v Německu v roce 2014 největším investorem? 
Překvapení se nekoná, byla to Čína s téměř 12% podílem ze všech investic. Kdo je největším držitelem 
amerických dluhopisů (nepočítáme-li americkou centrální banku Fed)? Vedle Japonska to je samozřejmě Čína, 
což by se dalo mediální zkratkou popsat také jako to, že komunistická Čína je největším věřitelem 
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kapitalistických Spojených států, nejbohatší to země světa. Takže si u nás sypeme popel na hlavu úplně 
zbytečně,“ uzavřel s tím, že principem dvojího metru děláme ze sebe spíše kašpárky.  
 
 Celý text Patrika Nachera: 
 
 Slovník politické korektnosti aneb návštěva čínského prezidenta 
 
 Tak nás navštívil prezident nejlidnatější země a opět jsme byli svědky značkování, paušalizování a 
osočování ze strany jediných nositelů pravdy. Podle nich to bylo podbízení se, útok na lidská práva, byznys na 
úkor demokracie a podobně. A tak mě napadlo se na věc podívat ze širší perspektivy a nabídnout jiný úhel 
pohledu na lidská práva, demokracii, svobodu slova: 
 
 Kdo ničí americké vlajky, je považován za chuligána. Kdo poškodí ty čínské je nazýván aktivistou. 
Kdo udělá politikům na billboardech tykadla, musí do vězení. 
 
 Setkání anglické královny s čínským prezidentem je symbolem mostu mezi východní a západní 
civilizací. Setkání českého prezidenta s čínským se označuje za nechutnou zahraniční politiku ČR. 
 
 Politika jedné Číny je, z úst Karla Schwarzenberga, svého času ministra zahraničních věcí, ukázkou 
státnické rozvahy a diplomatického nadhledu. Ze strany hlavního města Prahy pak je takové stanovisko 
považováno za zásadní nerozvážnost a pochybení. 
 
 Hlas proti Číně či Rusku je projevem občanské společnosti a osobní statečnosti. Hlas proti ilegálním 
imigrantům projevem zbabělosti a egoismu. 
 
 Kdo podporoval Majdan v Kyjevě, byl ryzím demokratem. Kdo byl na druhé straně barikády, byl 
rusofilem. Fotbaloví ultras jsou vždy chuligáni, pokud ovšem nedemonstrují na “správné“ straně, jako v tomto 
případě. 
 
 Demonstrace potlačované v Moskvě jsou útokem na základní hodnoty vyspělé civilizace nebo jako v 
případě Pussy Riot neakceptovatelnou agresí vůči svobodě projevu a umělecké nezávislosti. Demonstranti 
zmlácení například v New Yorku na demonstraci Occupy Wall Street jsou naproti tomu provokatéři a 
antidemokraté a kapela Ortel symbolem nesnášenlivosti. 
 
 Házení vajíček na prezidenta je projevem odvahy a svobody slova. Vyjádření svobodného byť kritického 
názoru na náměstí například proti imigrační politice nebo proti vládě, je porušení zákona. 
 
 Kdo nesouhlasí s multikulturní politikou, bývá označen za xenofoba, kdo podporuje rodinu je implicitně 
homofob, kdo není ochoten pronajmout byt komukoliv je rasistou. Kdo si hraje na jediného spravedlivého, který 
stojí nad zákony, je zástupce neziskového sektoru či organizace pro lidská práva. Samozřejmě za peníze 
daňových poplatníků. 
 
 Zprostředkovat informaci o podkopnutí imigranta je mediální povinností. Při informování o násilí ze 
strany imigrantů či odmítnutí nabízeného bytu ze strany uprchlické rodiny, má nebo spíše musí, nastoupit 
“přirozená“ autocenzura. 
 
 V případě Blízkého východu a severní Afriky vystupujeme jako exportéři západní demokracie jako vrchol 
vlády občanů. V momentě, kdy v referendu lidé neschválí nějaký evropský dokument, například evropskou 
ústavu, hlasuje se buď znovu, dokud to nedopadne správně nebo se to napříště řeší jen schvalováním v 
parlamentech.  
 
 V případě Číny si zase hrajeme na světového soudce se zdůrazňováním práv jednotlivých národů na 
svoje sebeurčení, na samostatnost a vlastenectví. V rámci Evropské unie se jakékoliv vyzdvihnutí a obhajoba 
práva jednotlivé země na samostatný vývoj vnímá jako nemoderní nacionalismus. 
 
 A teď pár čísel, abychom se vrátili na zem. Kdo byl například v Německu v roce 2014 největším 
investorem? Překvapení se nekoná, byla to Čína s téměř 12% podílem ze všech investic. Kdo je největším 
držitelem amerických dluhopisů (nepočítáme-li americkou centrální banku Fed)? Vedle Japonska to je 
samozřejmě Čína, což by se dalo mediální zkratkou popsat také jako, že komunistická Čína je největším 



 
 

Plné znění zpráv  61 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

věřitelem kapitalistických Spojených států, nejbohatší to země světa. Takže si u nás sypeme popel na hlavu 
úplně zbytečně. Principem dvojího metru děláme ze sebe spíše kašpárky.  
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428714 
 

Zelení: Policie musí chránit zákony a ústavní hodnoty, ne být ozbrojenou 
složkou prezidenta 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům 
    PV         

Zásahy policie ČR u příležitosti návštěvy čínského prezidenta jsou podle Strany zelených vyvrcholením 
dlouhé řady excesů, které v občanech posilují nedůvěru v policii. SZ dlouhodobě kritizuje zejména ministra 
vnitra Chovance, který nedokáže usměrnit policejní složky tak, aby zasahovaly zejména proti projevům 
neonacismu a podněcování k násilí. 
 
 "Policie nechrání základní občanská práva, jako je právo na svobodu projevu nebo shromažďování, ale 
zjevně stojí na straně těch, kteří tyto svobody porušují," uvádí Michal Berg, 2. místopředseda SZ. 
 
 “Policie příliš často zasahuje zcela neadekvátně proti demonstrantům pokojně vyjadřujícím svůj názor. 
Omezování demonstrantů vyjadřujících svou podporu dodržování lidských práv v Číně a Tibetu během návštěvy 
čínského prezidenta je jen vyvrcholením těchto chyb. Za tato trvající pochybení musí nést ministr vnitra 
politickou odpovědnost,” uvádí Petr Kutílek, 3. místopředseda SZ. 
 
 Nelibost nad postupem policie vyjádřila i senátorka za SZ Eliška Wagnerová. "Z aktivit policie se mi 
zdálo, že se místy chová jako ozbrojená složka prezidenta republiky, že neslouží pořádku a bezpečnosti lidí v 
tomto státě, ale zájmům prezidenta republiky," uvedla senátorka s tím, že policie byla při zákrocích proti 
demonstrantům s tibetskými vlajkami aktivnější, než by bývala měla být. "Lidé tím projevovali svůj politický 
názor a ten má velmi vysokou ústavní ochranu," uvedla bývalá ústavní soudkyně. 
 
 “Policie jako celek se v uplynulých dnech chovala opět jako represivní složka, která chrání pravdu jen 
jedné strany. Tentokrát té hradní. Potírá práva na svobodu projevu i vyjádření názoru. V době, kdy policii 
potřebujeme pro zajištění bezpečí a je nanejvýše důležité, aby měla důvěru občanů, ji takovým přístupem 
vedení policie a ministerstva vnitra diskreditujete,” uvádí senátor Václav Láska (SZ). 
 
 Strana zelených se již dříve ohradila proti poslední čtvrtletní zprávě o extremismu, kde ministerstvo 
vnitra zařadilo mezi krajní levicové extremisty lidi, kteří se nenásilným způsobem postavili proti pravicově 
extremistickým a populistickým uskupením. 
 
 Přehled závažných pochybení policie v posledních měsících 
 
 1. července 2015: Policie nezasáhla proti nošení šibenic na demonstraci proti imigrantům a EU. 
 
 1. července 2015: Ve stejný den naopak policie zasáhla naprosto neadekvátně vůči poklidně 
protestujícím odpůrcům neonacismu v dolní části Václavského náměstí. 
 
 28. října 2015: Policie České republiky na Hradčanském náměstí surově napadla člověka, který v 
průběhu kladení věnců vykřikl: "Ať žije Havel!" Z veřejně dostupného videozáznamu je vidět, že policisté 
dotyčného člověka nijak neupozornili na případnou protiprávnost jeho chování, ani ho k ničemu nevyzvali, a 
rovnou se na něj vrhli a odtáhli ho pryč. 
 
 17. listopadu 2015: policie znemožnila přístup zástupcům studentů 17. listopadu na Albertově. Kvůli 
akcii Bloku proti islámu a prezidenta policie odmítla pustit studenty ke studentské pamětní desce na Albertově, 
která upozorňuje na zásluhy studentů na 17. listopadu 1989. 
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 17. listopadu 2015: Při demonstraci Tomia Okamury v horní části Václavského náměstí zase skupinka 
neonacistů za nečinného přihlížení policistů napadla kameramana serveru iDNES.cz. 
 
 17. listopadu 2015: Policie nezasáhla ani na demonstraci extremistické Dělnické strany sociální 
spravedlnosti (DSSS), kdy na slova o vlastizrádcích pomáhajících uprchlíkům začal dav skandovat: "Pověsit, 
pověsit!" 
 
 4. února 2016: Policista Martin Herzán, který byl členem jednotky vypomáhající slovinské policii 
kontrolovat uprchlíky, publikoval na nejčtenějším serveru Novinky.cz vylhaný článek o tom, že migrantům byly 
zabavovány kilogramy zbraní a do EU byli vědomě vpouštěni teroristé. Policejní prezident následně označil 
jeho vyjádření za nepravdivá a s Herzánem bylo zahájeno kázeňské řízení. 
 
 8. února 2016: Policie nezakročila proti maskovaným výtržníkům napadajícím průvod aktivistů mířících 
k Pražskému hradu. 
 
 8. února 2016: Redaktor Českého rozhlasu Filip Titlbach oznámil, že se demonstranti  pokusili vniknout 
do vozu veřejnoprávního rozhlasu a když byla policie požádána o pomoc, odpovědí od policisty údajně bylo, že 
si za to rozhlas může sám, protože lže a že když to potřebuje, má si najmout soukromou ochranku. 
 
 28. a 29. března 2016: Policie na několika místech v Praze naprosto neadekvátně zasahovala proti 
lidem, kteří "vítali" čínského prezidenta vlajkami Tibetu, a naopak nechala bez povšimnutí útoky na tyto osoby. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=428713 
 

Tereza Spencerová: Sílí Havlův kult osobnosti 
31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Kauzy 

    Martin Huml         

Myslela jsem, že to skončilo Stalinem. Média žvaní, všude nový Kojzar. A takto to je skutečně mezi USA a 
Ruskem 
OKNO DO SVĚTA TEREZY SPENCEROVÉ Chápu radost z čínských miliard, ze Západu už nic podobného 
nepřijde, shrnuje návštěvu Si Ťin-pchinga analytička a editorka Literárních novin Tereza Spencerová. Ta se 
směje "doprovodnému programu" návštěvy spočívajícímu v demonstrování proti ní a zaměřuje se i na důležité 
globální otázky: Rozdílné tendence ve vládě USA ohledně vztahů s Ruskem a situaci v Sýrii. 
 
 Vy jste se pokusila zarmoutit protikremelské aktivisty souhrnem konstatování z návštěvy Johna Kerryho 
v Moskvě, stejně tak vyjmenováním ústupků jiných západních vlád vůči tezi “Asad musí jít“. Do jaké míry je 
schůzka Kerryho s Lavrovem průlomová, stejně jako ostatní dění? Jak chápat slova o “normalizaci“ vztahů mezi 
USA a Ruskem v kontextu plánovaného přisunutí dalších vojsk k východní hranici NATO? Tak tedy - do jaké 
míry se s Ruskem mluví a nemluví?  
 
 Kerry byl v Rusku, s nímž nikdo slušný přece nemluví, za necelý rok už potřetí a opakuje se starý 
scénář - zase se skoro nic neví. Obvykle se do médií cíleně vypouštějí “úniky“, ale nyní zase nic. Putin s Kerrym 
na tiskovce žertovali o “kufříku plném tajemství“, který americký ministr ruskému prezidentovi přivezl a nedal ho 
cestou z ruky, všichni vypadali náramně spokojeně... Vlastně jediné, co z toho všeho vyplývá, je poučení, že 
velmoci se mezi sebou vždy na něčem dohodnou, protože jsou tak velké a “všudypřítomné“, že si v 
globalizovaném světě prostě nemohou jít neustále jen po krku. Mezitím bylo oznámeno, že na počátku března 
byl v Moskvě jednat šéf CIA John Brennan, a americká média nyní mluví o jakémsi “tání“ ve vztazích s Ruskem, 
a to především na Blízkém východě. Zdá se totiž, že se Barack Obama rozhodl “nepouštět se už do žádných 
větších akcí“ a stihnout diplomatické urovnání syrského konfliktu ještě před listopadovými prezidentskými 
volbami, aby konečně dostál té své nobelovce za mír. I proto se USA s Ruskem dohodly, že nová syrská ústava 
“bude připravená“ do srpna, ať se děje, co se děje, a mezitím už jen bude stačit, když donutí každý “ty své“ 
účastníky konfliktu, aby se podvolili “vůli silnějších“.  
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 Obama už na tom podle všeho pracuje - turecký prezident Recep Erdogan je aktuálně v USA na 
jaderném summitu a Bílý dům schůzku s ním ani nemá na programu, za to ale do Ankary vzkazuje, že by nebylo 
od věci dodržovat zákony, lidská práva a takové ty další věci, které západní politici neustále omílají. A k tomu v 
jednom rozhovoru na otázku, zda je Saúdská Arábie americkým spojencem, Obama vyhýbavě odpověděl, že “je 
to složitější“, čímž musel v Rijádu vyvolat paniku, tím spíš, že Trump hrozí, že USA od Saúdů přestanou 
kupovat ropu...  
 
 Zmiňujete rozšiřování NATO k ruským hranicím. Ano, to je druhá tvář zahraniční politiky USA. V ní totiž 
proti sobě vystupují diplomaté a vojenskoprůmyslový komplex - čili ministerstvo zahraničí se přetahuje s 
Pentagonem. A vojáci v přerozdělování financí vítězí, o čemž svědčí třeba fakt, že většinu americké zahraniční 
pomoci rozděluje Pentagon a nikoli ministerstvo zahraničí, což ve výsledku znamená, že americká pomoc ve 
světě je vlastně především ta “militarizovaná“. Neboli USA dnes do světa mluví těmito dvěma hlasy, ale vrchním 
velitelem je stále ještě Obama. A ten válku s Ruskem nechce. Od příštího ledna, zvlášť pokud zvítězí Hillary 
Clintonová, už by to samozřejmě mohlo být jinak, ale netvrdím, že tomu tak - pokud pomineme očekávanou 
záplavu protiruské rétoriky - opravdu bude, protože svět se rychle mění a pozice USA už není taková jako ještě 
před dvěma dekádami.  
 
 Takže ano, s Ruskem se samozřejmě mluví, protože bez něj se mnoho světových problémů vyřešit 
prostě nedá.  
 
 K Sýrii jako takové: Je osvobozena Palmýra, která, jak jste psala, leží mimo území srdce Asadovy Sýrie. 
Když se podíváte na mapu: Co všechno asi bude nakonec Asad schopen se svými spojenci natvrdo dobýt tak, 
aby o tom nemusel s nikým diskutovat? Rusové se na Asada též snaží dělat “bububu“; čili jak si to vyložit? 
 
 V tomto ohledu je asi nejdůležitější postulát z rusko-americké dohody o “ukončení nepřátelských akcí“ v 
Sýrii, který praví, že proti Daeši, Al-Káidě a dalším teroristickým skupinám, které nesložily zbraně a nepřidaly se 
k příměří, se bojovat může dál. A syrská armáda s širokou plejádou spojenců včetně ruských zvláštních oddílů a 
bombardérů už z Palmýry vyrazila na “hlavní město“ Daeše v Sýrii, tedy na Rakká, a k tomu se snaží prolomit 
obklíčení v Dejr i Zoru na východě země. Čili triumfem v Palmýře nabuzená syrská generalita má adrenalinově 
našlápnuto k tomu, že zlikviduje Daeš a ostatní džihádisty v Sýrii co nejrychleji. Z hlediska diplomatických 
jednání v Ženevě by to nemělo být na škodu, protože s Daešem beztak nikdo jednat nechtěl, a současně by se 
tím ale významně posílila vyjednávací pozice Damašku. Exilová opozice, která v samotné Sýrii skoro nikoho 
nezastupuje, by ztratila poslední zbytky nároků si diktovat nějaké své podmínky. Bašár Asad už - nejspíš i pod 
tlakem Moskvy - říká, že by “nebyl problém“ zformovat novou vládu s účastí opozice, opozičníci to ale hnedle 
odmítli, protože dál setrvačně chtějí ze všeho nejdřív jeho “hlavu“. To bylo ale ve středu; dnes, ve čtvrtek, USA 
ještě tvrdí, že si budoucnost Sýrie s Asadem v čele neumějí představit, a tak totéž bude opakovat i syrská 
opozice, ale příští čtvrtek už to může být všechno jinak... Navíc Moskva zahájila jednání s Washingtonem o 
koordinaci útoků na Rakká, jako by nabízela americké straně podíl na vojenském vítězství nad Daešem v Sýrii. 
Nevím, jestli USA kývnou, ale z hlediska píáru by to pro ně mohlo být významnější a hmatatelnější než jejich 
nově zřízená medaile za “kampaň proti Islámskému státu“.  
 
 Přitom je zajímavé, jak k Asadovi přistupuje Rusko. Lavrovova mluvčí po jednáních s Kerrym 
připomněla, že Bašár Asad na rozdíl od svého otce “nebýval nejlepším přítelem Ruska, ale Západu“. Přesto prý 
Rusko podporuje “zachování zákonné vlády“, protože “v případě prezidentova odchodu by odešla i vláda, 
výkonná moc by se rozpadla, stejně jako armáda; a Libye by se všem najednou jevila jako procházka“. Hned 
potom ale Putin pogratuloval osobně Asadovi k osvobození Palmýry a v médiích se objevily spekulace, že 
“částečným odsunem“ ze Sýrie Putin nechtěl ztrestat Asada (ten je prý náležitě “flexibilní“), ale jeho generály, 
kteří si myslí, že existují jen dva možné výsledky: buď vítězství, nebo porážka. To je podle Ruska z hlediska 
budoucí stability Sýrie a regionu jako celku nerealistické, a proto je třeba “k lizu“ pustit všechny zúčastněné 
strany, včetně těch vnějších, aby konečné řešení nenutilo nikoho ztratit tvář a nezavdávalo do budoucna důvody 
k různým pnutím.  
 
 Jinými slovy, Rusko obecně mluví “jen“ o podpoře legitimní vlády svrchovaného státu, ale jeho mantry, 
že o budoucnosti země musejí rozhodnout sami Syřané, současně zajišťují místo v budoucnosti právě Asadovi, 
protože široko daleko stále není nikdo, kdo by ho mohl nahradit. V kostce tedy podle Ruska platí, že bez Bašára 
by stát zkolaboval, země by upadla do ještě většího násilí, pro region by to byla katastrofa a pro mezinárodní 
bezpečnost jakbysmet. Takže Rusko Bašára ve finále podporuje jaksi kvůli “vyšším cílům“. Samozřejmě je 
otázkou, zda podobné vidění dlouhodobých “vyšších cílů“ akceptuje i Západ. U nás v Evropě sílí strach z 
vracejících se stovek bojovníků Daeše a nedávné masakry v Bruselu by se pro státy EU měly stát imperativem, 
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aby namísto svých partikulárních zájmů usilovaly o konec války v Sýrii a neopakovaly jen to své tupé “Asad 
musí jít“. Asad sice nemusí být pro všechny zcela ideální, ale máme s ním společné zájmy i nepřátele.  
 
 Je jeden důvod, proč jsme si v ČR minulý týden asi tolik nevšímali syrské krize ani uprchlické krize. Ano, 
návštěva Si Ťin-pchinga. Také vás (jako mnohé aktivisty) urazilo, že prezident Miloš Zeman prý poklonkoval 
totalitní Číně, která potlačuje lidská práva? Bylo vám líto Tibetu? Popravených politických vězňů, za které 
Tomáš Halík sloužil mši? Potlačení občanské společnosti? A jak se vám líbil pohled na Miroslava Kalouska, 
kterak se s tibetskou vlajkou v ruce hádá s policií u Hradčanského náměstí, že chce projít, a naříká, že po 26 
letech opět stojíme proti ozbrojencům? 
 
  Popisujete tu “doprovodný folklorní program“, který byl ale podle mého málo zábavný a navíc jako by 
spoléhal na to, že Češi jsou ve své většině lehce připitomělí a dá se jim nakukat cokoli. Pozoruhodná byla třeba 
už jen mediální mantra o vůdci “komunistické“ Číny. Měla nejspíš vyvolat dojem čehosi “fuj“, co už máme dávno 
za sebou. Jak ale potom vysvětlit, že se těm “komunistům“ ekonomicky daří řádově líp než nám, kapitalistickým 
demokratům? Omílání “organizovanosti“ pročínských demonstrací pak mělo navodit dojem, že naši selektivní 
“bojovníci za lidská práva“ se prostě takhle ráno probudí a hned na duši pocítí jakousi naléhavost, načež jim 
hluboce zakořeněný havlovský instinkt “pravdy a lásky“ najisto ukáže cestu na místo, kde už se mezitím sešli 
ostatní takto duchem oslovení, a mají s sebou i přístroje k promítání jakýchsi hesel na Hrad, nemluvě o tom, že 
jim cestou ještě instinkt do ruky vtlačí tibetskou vlaječku. Takové věci se u nás totiž dějí úplně normálně; nikdo 
nic organizovat nemusí! Mimochodem, zcela vážně: všiml jste si, jak sílí Havlův kult osobnosti? Myslela jsem, 
že podobné zhůvěřilosti skončily kdysi se Stalinem nebo Gottwaldem, ale ukazuje se, že jsem na omylu. 
Neuvěřitelné. Tím samozřejmě myslím ten svůj omyl...  
 
 A že někteří aktivisté chystají “největší“ demonstraci v dějinách (ČR) proti čínské nadvládě, mi připadá 
pochopitelné. Doteď už třetím rokem stáli kdesi na kraji Prahy a ruské tanky furt nikde, takže je potřeba se 
postavit nové hrozbě. A že si někteří politici nebo rádoby politici přihřáli rychle polívčičku? No, od toho jsou to 
přece politici. Sice to nejsou žádní státníci, ale pro naši dost nízkou úroveň demokracie stačí vrchovatě. 
Miroslav Kalousek je nyní obzvlášť aktivní - bojuje proti Babišově korupci, hájí církevní restituce, bojuje proti 
Číňanům, kandiduje na dalajlámu, hájí živnostníky i svou poslaneckou nadřazenost... Prostě, kam se podíváte, 
tam je, hned v první řadě, a je mu nejspíš jedno, kde je a kvůli čemu. Otázkou samozřejmě zůstává, jestli zrovna 
tímhle všudybylstvím zachrání nejen svou image, ale především svou “topku“, nebo jestli ji bude - coby už 
nevolitelnou hříčku - donucen zmačkat, hodit do koše a vymyslet zase novou “stranu“ s novým chytlavým 
“lídrem“. Počítám, že by číro tentokrát mohl nahradit havel.  
 
 A teď zcela vážně: Co ta návštěva reálně znamenala, jak hodnotit to, co se dohodlo? A jak vnímat 
žaludeční křeče některých lidí, kteří hlásali, že je ohrožena naše příslušnost k Západu? Miloš Zeman je poněkud 
namíchnul už konstatováním, že v minulosti jsme byli submisivní vůči politice USA a EU.  
 
 Tvrzením, že už nejsme pod takovým vlivem USA a EU, mě Zeman zaskočil, protože jsem si ničeho 
podobného nevšimla, a proto tento výrok řadím k jeho myšlenkovým podivnostem typu “tahle země je naše“. Ta 
slova sice znějí pro někoho možná pěkně, ale jsou to zase jen slova, jejichž platnost nelze doložit.  
 
 Nicméně, samotná návštěva čínského prezidenta je svým způsobem skutečná “bomba“. Byl poprvé 
nejen u nás, ale v celé střední a východní postkomunistické Evropě! Peking už nějakých pět šest let mluví o 
potřebě budovat “mosty do Evropy“, pročež si střední a východní Evropu nahrnul na jednu kupu a začal s ní 
jednat ve formátu 16+1. Prvními favority, z nichž se mohla stát čínská bašta v regionu, se už v roce 2011 jevili 
Poláci - jsou největší, nejlidnatější, mají největší průmysl i trh. Polsko je ale současně prodlouženou rukou 
Ameriky v EU, a tak nakonec z nadějných námluv s Čínou - nejspíš na nátlak z USA - sešlo a dnes se některá 
polská média najednou pohoršují nad tím, že “lezeme“ Číňanům kamsi. Druhou volbou bylo Maďarsko, které má 
nejpočetnější čínskou diasporu a Viktor Orbán čínský model dokonce zmiňoval jako vzor pro svou zemi, ale 
nakonec jel loni Miloš Zeman do Pekingu na oslavy 70. výročí vítězství nad nacismem sám - jako jediná hlava 
členského státu EU. A to se podle všeho počítá. V čínských výhledech jsme beztak byli “trojka“ a zdá se, že se 
staneme oním čínským “mostem do Evropy“ právě my. Máme výhodnou polohu, můžeme posloužit jako 
základna čínských firem pro expanzi na sousední západní trhy a máme dobrý poměr mezi kvalitou a náklady na 
práci. Ale abych náš význam nepřeháněla, dodám, že takových “mostů“ budou mít Číňané v Evropě jistě víc a 
jejich smyslem bude propojit prostory obecně vymezené Ruskem, Německem a Řeckem.  
 
 Chápu nadšení českých oligarchů i českého státu z hromady podepsaných smluv a z desítek a možná i 
stovek miliard na obzoru, protože z krizemi prohlodaného Západu nám nic takového opravdu “nehrozí“. Takže 
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třikrát hurá. Přitom je ale potřeba si uvědomit, že čínský přístup k práci, potažmo zaměstnancům, se blíží čirému 
otrokářství, tím spíš, že český stát je slabý a nejspíš nedokáže - tedy, pokud by vůbec chtěl - zajistit ochranu 
pracujících, jak to třeba dokázala švédská vláda poté, co Číňané koupili například Volvo. Čili nezaměstnanost 
se sice možná ještě sníží, ale cena za to může být nepříjemně vysoká. A výmluvné jsou i čerstvé statistiky třeba 
z kanadského Vancouveru - Číňané tam loni skoupili třetinu všech prodávaných domů, a protože až tak nehledí 
na peníze, vyšroubovali ceny nemovitostí natolik, že mnozí vancouverští rodáci už nemají na to, aby ve svém 
městě dál žili...  
 
 A pak je tu ještě jeden ohled. V týdnech a dnech před Siovým příjezdem do Prahy eskalovalo sbližování 
čínské politiky s tou ruskou. Provázela je hesla o strategické spolupráci, koordinaci zahraničních politik, některé 
komentáře už rovnou mluvily o faktickém vzniku čínsko-ruské aliance. A řeči o strategické spolupráci se pak 
najednou vedly i v Praze... Chci říct, že by bylo možná zajímavé, kdybychom se alespoň částečně vymanili z 
nynější vazalské podřízenosti USA a EU, ale opravdu nebude zajímavé, kdyby se vše dělo jen proto, abychom 
vzápětí spadli jen pod vliv jiný. Vím, že jsme malá země a nemůžeme si moc vyskakovat, ale trocha nezávislosti 
a svrchovanosti by možná neuškodila, přinejmenším z pohledu případného zrodu čehosi, jako je pocit národní 
hrdosti.  
 
 Nicméně, při všech výtkách se mi čínská investiční intervence líbí mnohem víc než včerejší zpráva, že 
USA vysílají do našeho regionu plně vyzbrojenou brigádu. Stačí se na to jen podívat: Číňané nabízejí peníze a 
možná i roztomilou pandu, Američané stereotypně jen vojáky, zbraně a vyhlídku na nějakou tu válku. Volba 
“sympatií“ pak není nijak složitá.  
 
 K čemu se nevracíme, leč to je stále s námi, je ukrajinská krize. Zajímavé je možná už to, že ji neřešíme 
na začátku našeho rozhovoru - v sekci o schůzce Kerry/Lavrov - ale až teď. Mohlo se totiž zdát, že díky otázce 
Sýrie není Ukrajina určujícím faktorem pro postoj USA vůči Rusku. Čili kromě shrnutí stavu v bývalé “obilnici 
Evropy“ vás žádám o odpověď na dotaz: Do jaké míry už Američané Ukrajinu (možná) odepsali?  
 
 Odpověď je složitá, protože i tady platí, že americký politický establishment mluví zmatečným 
mnohohlasem: jestřábi typu Johna McCaina Ukrajinu určitě neodepsali, ale nemají žádnou pravomoc jí 
především vojensky (jak jinak!) “pomoci“, což je svým způsobem dobře, protože by to ve finále z hlediska 
obyčejných Ukrajinců beztak nespíš vedlo k ještě větší katastrofě, než v jaké jsou už nyní. Ukrajinským 
oligarchům by to samozřejmě až tolik nevadilo, protože z každé takové “pomoci“ si lze pořádně nakrást. Stačí 
vzpomenout, jak se britské obrněné transportéry dodané ukrajinské armádě, obratem objevily k prodeji na 
internetu. Nicméně i oligarchy už pronásleduje fakt pech - když chtěl před pár dny ve washingtonském Kapitolu 
prezident Petro Porošenko oslovit “přátele Ukrajiny“, tak tam zrovna začal střílet nějaký pomatenec a dveře na 
Porošenkovu přednášku byly z bezpečnostních důvodů uzavřeny...  
 
 Druhá strana, tedy ministerstvo zahraničí a Bílý dům, zřejmě už krizi prohlubovat nechtějí. Omezují se 
na prohlášení typu “protiruské sankce budou zrušeny až po splnění minských dohod“, na což Rusko vždy 
připomene, že s tím nemá nic společného, protože přece není subjektem minských dohod... Všichni jsou 
spokojeni, že si řekli to své, a život jde dál, tím spíš, že obchodní obrat mezi USA a Ruskem během těchto 
sankcí dokonce vzrostl.  
 
 Zajímavé ovšem je, že současně s Johnem Kerrym byl v Moskvě i německý ministr zahraničí Frank-
Walter Steinmeier a mimo jiné se mezi čtyřma očima v jednom z luxusních moskevských hotelů sešel s 
Germanem Grefem, takto šéfem Sberbank, která je na unijním sankčním seznamu. To pro Kyjev vůbec není 
dobrá zpráva, stejně jako to, že se zdá, že Francie už nad celou Ukrajinou zlomila hůl a další vývoj krize už ji 
jakoby přestal zajímat. Takže se zdá, že patroni “demokratické Ukrajiny“ nechávají své rozmazlené děcko na 
holičkách. Kyjev se mezitím utápí ve snahách sesadit premiéra Jaceňuka, ale tamní oligarchické zkorumpované 
strany jsou tak rozhádané, že místo demokracie nabízejí jen pohled na neuvěřitelně trapné divadlo. A aby to 
nějak zakryly, vymýšlejí proti Rusku bezzubé sankce kvůli “Nadě“ Savčenkové. Nevím, jestli si jich v Rusku 
všimnou.  
 
 Osobně mně proto pobavilo vlastně jen to, že v rámci pokračující dekomunizace kdesi na Zakarpatí 
neprošlo přejmenování Leninovy ulice na Lennonovu. Byl by to přitom hodně kreativní počin.  
 
 Není to zcela zahraničně-politické téma, nicméně veřejné vnímání prezidenta určuje do značné míry 
jeho zahraničně-politická agenda. Slýcháme, že nás táhne k Rusku. Že pomáhá Kremlu. Že jeho volební 
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kampaň platili Rusové. Že zhoršuje vnímání naší země na Západě. Že se západní státníci vedle něj cítí trapně. 
Že ho vůbec nezvou na Západ... Na druhou stranu má rekordní podporu obyvatelstva. Co z toho usuzovat?  
 
 To je zajímavý úkaz. Říkáte, že “slýcháme“ to či ono, jako kdyby to byly nějaké platné a plošné názory 
obyvatel České republiky. Kdysi jsem narazila na jakési sociologické zjištění, že si lidé vybírají “své“ noviny 
hlavně proto, aby se tam dočetli cosi, co potvrdí jejich vlastní názory, cosi, co posílí jejich pocit jistoty ve světě. 
U nás v trafice v centru Prahy mainstreamové deníky prodají asi čtvrtinu dodaných výtisků, zbytek končí v 
remitendě. O kvalitě zpravodajství na ČT ani nemluvím. Není to samozřejmě žádný empirický důkaz, ale určitý 
obrázek se tím nabízí. Čili to, co “slýcháme“ z médií, prostě jen “slýcháme“ z médií, která jsou taková a maková, 
patří těm a těm a ti mají takový a makový program a zájmy, takže ve skutečnosti vlastně není třeba se až tak 
zabývat tím, co “slýcháme“, protože především nevíme, proč to “slýcháme“. Opravdu nevím, jestli se vedle 
Zemana západní “státníci“ - on mezi nimi opravdu je nějaký “státník“ ??? - cítí trapně. Opravdu mi nepřijde až 
tak divné, že ho nezvou na Západ, protože se všichni stokrát ročně setkají v Bruselu nebo na nějakém 
“výjezdním“ summitu někde jinde, takže zmiňovaných návštěv ubylo obecně, neb není jasné, co by si pořád měli 
říkat. A opravdu nevím, co je na Rusku až tak strašidelného, kromě faktu, že za Putina - na rozdíl od Jelcina - 
nechce západním koncernům vydat k vydrancování své suroviny. Udržujeme přece přátelské vztahy s mnohem 
strašidelnějšími “přáteli“.  
 
 Jak už jsem ale řekla, nejsem si vůbec jistá, zda naše “politické elity“ ustojí čínskou finanční a jinou vlnu 
(vlastně si jistá jsem: neustojí), a proto nad výsledky Siovy návštěvy nijak nejuchám, na druhou stranu je ale 
jasné, že jsme se tak nějak - stejně jako s tím Havlovým kultem - dostali zpět do minulosti, kdy si média něco 
žvaní, utápějí se v ideologii a mají své nové Kojzary, ale většina lidí si díky selskému rozumu myslí - a 
především ví - to své.  
 
 A když pak současní ideologové vidí, že jsou se všemi svými hesly a podivnými myšlenkovými 
konstrukcemi u většiny lidí jen pro srandu králíkům, neumějí vymyslet nic jiného, než jakési centrum v Bruselu, 
které bude “bojovat“ proti “ruské propagandě“. Oni opravdu vidí svět podle měřítek studené války, tedy černobíle 
a s jedinou povolenou “pravdou“. Jako kdyby jim ani nedošlo, že takový kontrast v časech globalizace není 
vůbec reálný.  
 
 A na závěr tradiční otázka: Co bychom měli v nejbližší době rozhodně sledovat?  
 
 Netuším, co vypíchnout, protože skoro každý den přináší něco nového. Pro nás - tím myslím Západ - 
většinou jobovky. Takže doporučuji jen zadržet dech a nechat se nepříjemně překvapit.  
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1388&clanek=428645 
 

Tak nepoužívejte nic z Číny, vysmál se Kubera protestujícím. Evropa je 
prý zpitomělá 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Zuzana Koulová         

ROZHOVOR „Detekce obličejů nám nepomohou,“ řekl k útokům v Bruselu senátor za ODS Jaroslav Kubera. 
Podle něj jsou přehnaná opatření a zpitomělá Evropa pro teroristy jako balzám na rány. Útoky fyzické se 
budou měnit v technologické, na které zatím nemají útočníci sílu. Ale budou ji mít, tvrdí Kubera v rozhovoru pro 
ParlamentníListy.cz 
 
 V Čechách jsme měli čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Objevily se různé druhy protestů, ať už právě 
s vlajkami, nebo projekce na Pražský hrad. Co si o nich myslíte? 
 
 Ze všech stran mnoho povyku pro nic. Nevidím důvod, proč policie zasahovala proti vlajce vystrčené z 
tramvaje a podobně. Na vlajkoslávy jsme hákliví z minulosti a nejsme na ně zvyklí jako jinde, třeba ve 
Spojených státech, kde vlaje vlajka na každém hotelu. Pokud jde o protestanty, jestli chtějí protestovat proti 
Číně, vyzývám, aby nepoužívali nic, co je čínské. Ale nebudou moci ani telefonovat, psát na počítači a jíst 
mnoho potravin. Ničení za hrdinství nepovažuji, já jsem jim nefandil. Ničení kontejnerů není způsob protestu, 
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podobné bojůvky byly zbytečné. Překvapilo mne, jak sem dostali Číňany mikrobusy, ale není nic zvláštního 
přivézt příznivce, aby se protesty vyvážily. 
 
 Protesty se určitě objeví i v USA, leč určitě to nebude vypadat jako tady, kdy se konaly neuvěřitelné 
policejní manévry. Je potřeba říci, že Čína je velmocí a nedá se řídit jako Česká republika, takové představy 
jsou naivní. Naše republika je velká jako jedno středně velké čínské město. Používat evropská kritéria na Čínu 
nebo Indii je obtížné. U nich trvají všechny procesy dlouhou dobu, což jsme viděli i při arabském jaru. Chtěli 
jsme vše udělat rychle a jak to dopadlo? Změny se musí dít evolucí, nikoliv revolucí; a evoluce je dlouhá, 
zatímco náš život krátký. My jsme netrpěliví, chceme všechno hned, a ono to hned nejde. 
 
 Islám sám o sobě bude mírnější, ale východní národy nás převálcují množstevně. Proporodní opatření 
jsou nesmysly, teď už jde jen o to, jak budou v budoucnu tyto skupiny spolu vycházet. Situace není jednoduchá, 
moc toho nenaděláme. Je potřeba říci, že ve věci lidských práv mám jiný názor než Čína, ale to neznamená, že 
nemůžeme rozvíjet obchodní styky s Čínou. 
 
 Zeman a čínský prezident podepsali strategické partnerství, pomůže nám to k něčemu? 
 
 Ta čísla nejsou k zahození, ale slovo strategické je trochu nebezpečné. Nevím, jestli je vhodná doba na 
termín “strategické“. Čína není nepřítel. Pokud se však čínské firmy rozhodnou nám vypnout internet, my se 
budeme jen divit. Ani obrovská Evropa jim nestačí, růst nebude nekonečný a levná pracovní síla se bude 
zdražovat. Čísla spolupráce zní impozantně a jsou závratná, hlavně aby jen neskupovali, ale také investovali. 
Přinést pracovní místa nebude jejich zájem, pro ně je lepší vyvážet než zajišťovat. 
 
 Jsou čínské investice pro Českou republiku důležité? Nebudou důležité jen pro několik soukromých 
podnikatelů? 
 
 I když budou výhodné pro několik podnikatelů, tak přinesou pracovní místa a i konkurence bankám by 
mohla být zajímavá. Což může být výhoda v krizi, která přijde. Jedni říkají, že dát jadernou elektrárnu Číňanům 
považují za strategickou chybu, ale ať ji dáme komukoliv, tak v ní bude čínská technologie a není možné, aby 
tam nebyla. Je všude. 
 
 Měli bychom se hlasitěji zastávat lidských práv v Tibetu? 
 
 Měli bychom říci, že nám vadí potírání lidský práv. Považujeme však lidská práva nade všechno, ale už 
se nemluví o povinnostech. Měli bychom se lidských práv zastávat obecně, stačí se podívat do Hongkongu, 
porušována jsou všude, nejen v případě Čína versus Tibet. Představa, že se problém vyřeší, když budeme 
protestovat, je mylná. Znovu říkám, že jsme netrpěliví. Chtěli bychom vše zítra - jako se Sýrií. Ale dokud tam 
bude tisíce zájmů, tak k tomu nedojde. 
 
 Tyto velké mocnosti jako Čína, podobně i Rusko nebo USA, se nedají řídit jako Švýcarsko. Kdyby chtěl 
někdo řídit firmu velikosti Microsoftu jako podnik s deseti zaměstnanci, narazí. Mnozí už to zkoušeli a nedopadli 
dobře. Byznys a práva nejdou dohromady, jde hlavně o zájmy, třeba získání území. Čína s Taiwanem vesele 
obchoduje, i když navenek to tak nevypadá. Nejde o to, abychom při každém jednání vykládali o lidských 
právech. Věřím, že i prezident Miloš Zeman na lidská práva slyší, ale to se nedozvíme. On sám to neřekne a k 
návštěvě se chováme zdvořile. Je to podobné jako s politiky na opačném pólu politického spektra. Jsou tam, ale 
to neznamená, že se budou prát.  
 
 Když jsme se bavili před půl rokem, ptal jste se mě, kde si myslím, že dojde k  dalším útokům. Já 
odpověděla, že v Bruselu, Německu nebo Anglii. Odvětil jste: Přesně tak. Považujete útoky v Bruselu za 
potvrzení těchto slov? 
 
 Samozřejmě. Mohl bych spekulovat, které místo bude další. Pravděpodobně budou ustupovat útoky 
fyzické a přejdou na technologické. Jejich dalším cílem bude útok elektronický, na počítačové sítě, internet a tak 
dále. Zatím nemají tu sílu, ale jednou ji dostanou. Naše reakce je nesmyslná, jestliže vyženeme lidi do fronty 
před letiště, tak nám to nepomůže. Venku to naopak bude ještě horší a snadnější než uvnitř. Začneme dělat 
šílená opatření z jednoho případu. Pro teroristy je to úžasný balzám na ránu, jak je Evropa celá zpitomělá, co 
by ještě přijala za opatření. Politici si teď dělají body s ochrankou, ale také probémy jako například s 
vyzvedáváním dětí ze školky. Když se dva rozvádí a tatínek si pro dítě přijde a unese ho, družina tomu 
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nezabrání. Nebo po jedné události chceme snižovat věk pro trestní odpovědnost, tomu však musí předcházet 
vážná debata. A také obecná, zda to má vůbec smysl a bude to k něčemu dobré? Represe nepřínáší prospěch. 
 
 Jak dalším útokům zabránit? Pomůže nám vůbec například plánovaná detekce obličejů na pražském 
letišti? 
 
 Ne, nepomůže. Takové věci nepomohou - jen někomu, kdo s těmi daty může kšeftovat. Ale jestli si ti 
idioti nevšimli dvou pánů s jednou rukavicí, to je samo o sobě dost podezřelé. Nikomu to nepřišlo divné a u 
kamer vše sledují, ale nikdo je neviděl. Detekce obličejů nepomůže. Pomůže nám jediné, že s teroristy se 
nevyjednává. Oni mají radost z těch opatření. Navíc bezpečnostní rámy něco stojí; podobně majitel firmy na 
výrobu elektronických pokladen podporuje evidenci. Je třeba se podívat, kdo to říká.  
 
 Jak vnímáte kauzu Čapí hnízdo? A postoj Andreje Babiše k celé situaci? 
 
 Jeho projev jsem očekával téměř doslovně, až na to, že minitr naštval a odehnal spoustu spřátelených 
lidí. Pošpinil kde koho, a to není dobré. Čekal jsem, že na konci projevu Babiš odstoupí a další volby vyhraje o 
třídu. K tomu ale nedošlo. 
 
 Andrej Babiš nerezignoval. Nebyla to vzhledem k jeho předchozímu chování trochu bludná představa? 
 
 Byla to jedna z variant. Po nějakých jednáních s poradci zvolil tuhle variantu, stoupání křivky však není 
nekonečné. Nejraději by byl premiérem a neotravoval se s koalicí, ale to je ta demokracie. Nikdo nic lepšího 
zatím nevymyslel. Podobně jako Ficova koalice nyní na Slovensku, ta asi také dlouho nevydrží, ale nezbylo mu 
nic jiného. Voliči takto rozdali karty. 
 
 Znamená to, že se v české politice posunula hranice, kdy není rezignace nutná? 
 
 To jsme si způsobili sami presumpcí viny. Musí fungovat presumpce neviny. Povídky od sociální 
demokracie, kdo je obviněn, ať raději odstoupí a pak se do politiky vrátí, to je blábol. Nikdo se nemůže vrátit a 
nikdo se nevrátil. Princip není ve vlastnictví firmy, ale že by sám neměl využívat státní zakázky. Z principu, ne 
ze zákona, ale pro čistotu svého konání. Nelze však za trest zakázat podnikat všem. V těchto věcech se 
utápíme.  
 
 Kauza Čapí hnízdo se rozvířila na anonymní udání. Jde už o předvolební boj? 
 
 Předvolební boj už pomalu začíná, to je jasné. Krajské volby by všichni chtěli vyhrát, ale vládu nepoloží. 
Kdyby to chtěl Babiš zabalit a dostat se k předčasným volbám, bude to velmi složité. A kdyby on odstoupil, v 
hnutí ANO by nebyl žádný velitel a rozpadlo by se. Jsou to spekulace co by kdyby. Jsme stále netrpěliví. 
 
   
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=428637 
 

Show s tibetskou vlajkou vyděsila i Martina Bursíka. Najednou tam přiběhl 
Kalousek a chtěl konflikt, líčil 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    mp         

Předseda Liberálně-ekologické strany (LES) Martin Bursík ve čtvrteční Kauze dne na Rádiu Impuls promluvil o 
Číně i předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Ani čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, ale ani 
Kalouskovi by se Bursíkova slova zřejmě nelíbila. První totiž utlačuje svůj lid, odpírá svobodu politickým 
vězňům a drží zemi v plném sevření. Miroslav Kalousek je prý muž, který si přeje vyvolávat konflikty. 
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 “Je to krutá totalita a pak se celá debata smrskne na nějaké promítání na Hrad,“ oznámil hned v úvodu 
host. V roce 2008 byl členem vlády a předkládal návrh k hlasování, pro který hlasovala celá vláda “včetně 
takových lidí, jako je Petr Nečas. My jsme vyzývali Čínu k tomu, aby zahájila dialog s dalajlámou,“ doplnil na 
adresu Číny. 
 
 Z bytu Bursíkových se prý ale rozhodně nepromítala slova, že “pravda a láska zvítězí“. Když se média 
zabývají více tímhle nápisem než tím, co se děje v Číně, tak to ukazuje, jak jsou média povrchní. Vždyť je tam 
minimálně 1 300 lidí vězněno pro své politické názory. Podle Bursíka jich navíc ve skutečnosti bude mnohem 
více. V obecné rovině má zkrátka za to, že nelze lidská práva zaprodat za obchod s Čínou. Tato země prostě 
musí projít určitými reformami, musí se změnit. Vždyť si nelze hrát na to, že jde o kapitalistickou zemi, která je 
ve skutečnosti totalitně řízená. 
 
 Protest pro vás zaznamenaly i ParlamentníListy.cz: 
 
 Pokud jde o demonstrace za Tibet, pak tu směřující na Hradčanské náměstí prý komplikoval Miroslav 
Kalousek (TOP 09). Je dobře, že se tábor obhájců lidských práv rozšířil, ale i Kalousek by měl jednat pokojněji 
při vyjednávání s policisty. “Miroslav Kalousek to hodně komplikoval. My jsme šli klidně vyjednávat s těmi 
policisty, tak se tam najednou přiřítil Miroslav Kalousek a bylo vidět, že si přeje konflikt... Komunikace s policií 
byla otřesná. A Kalousek tam prostě volal, že za pět minut prorazíme zátarasy. To je přece v rozporu s 
konceptem nenásilí.“ 
 
 Nakonec byl rád, že to dobře dopadlo, na to si to vyříkávat s Miroslavem Kalouskem nebyl čas. 
 
 Do nejvyšších pater politiky se prý nijak zvlášť nehrne. Je sice bytostně politický člověk a zajímá se o 
veřejné dění, ale nemusí za každou cenu někam kandidovat. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428739 
 

Matějka (Svobodní): Český socialismus si čínským kapitalismem rozvracet 
nenecháme. Jak krátkozraké 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům 
    PV         

Čína nemůže za to, že jsme se stali montovnou. Nemůže za naši byrokracii, nestálost práva, nejsložitější 
daňový systém v EU, rozkradené veřejné peníze nebo za úpadek morálních hodnot. Zameťme si před vlastním 
prahem. 
 
 Návštěva čínského prezidenta v České republice vyvolala až panické reakce. Někteří poukazují na 
potřebu hájit lidská práva a samostatnost Tibetu. Kéž by mnozí z nich jen tušili, jak krutý režim v Tibetu taky byl. 
Jiní spílají prezidentu Zemanovi za okázalost formy přijetí. Vážení, nedosahovala zdaleka toho, jaký způsobem 
byl čínský prezident přijat například královnou Alžbětou II. nebo prezidentem Obamou. Mimochodem, věděli 
jste, že Barack Obama ujistil v listopadu 2014 při návštěvě Pekingu čínského prezidenta, že jeho administrativa 
nepodporuje nezávislost Taiwanu a Tibetu, ani hnutí pro větší demokracii v Hongkongu? Taková je realita. Rád 
bych se ale vrátil k tomu, co podle mě jediné má ambici zlepšit život lidem a místo prázdných politických hesel 
pomoct při zlepšení úrovně lidských práv ve světě. Obchod je tím, co životy lidí mění k lepšímu. 
 
 Měli by si to uvědomit zejména ti, kteří brojí proti investicím Číny u nás. Pamatujete? Dříve jsme 
ustoupili ze zbrojních trhů a obsadili je jiní. Naše vláda zvedla ruku pro sankce proti Rusku, ale německé firmy s 
ním obchodují vesele dál. Zvedla ruku pro sankce i proti některým oligarchům na Ukrajině, kteří nás nic nestáli, 
ovšem ti noví, kteří nás stojí balík peněz na podpoře dotacemi, jsou v pohodě. Teď raději nad vývojem na 
Ukrajině zatáhneme oponu, ještě by si mohl někdo vzpomenout na nějaká jména našich politiků z obrazovky. A 
Čína? Ta má masivní investice po celém světě, nevyjímaje největší firmy v Německu. Vlastní budovy na Wall 
Streetu, nejvyšší podíl zahraničního dluhu USA, mají podíl dokonce ve fotbalovém klubu Inter Milán, v 
automobilce Saab nebo Volvo, vlastní největší síť kin v Americe. Nedávno koupili další velké firmy ve Francii, 
Británii a v Izraeli a v loňském roce se dohodli například na převzetí italského výrobce pneumatik Pirelli za 7,1 



 
 

Plné znění zpráv  70 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

miliardy eur. Obchod byl vždy základem klidu a prosperity. Politika do obchodu nepatří. Nevidím jediný důvod, 
proč by Čína v rámci naší vlastní diverzifikace rizik a investic nemohla být partnerem firem v České republice 
stejně, jako každý jiný silný investor. 
 
 Číňané nemohou za to, že jsme se stali montovnou Evropy. Nemohou za to, že máme složitý daňový 
systém a byrokracii jako prase, které demotivují a berou čas od práce a tvorby skutečných hodnot. Nemohou ani 
za to, že tu šíbři a kmotři politických stran rozkradli veřejné peníze, že si o dotace, na které se složili i chudší ze 
svých daní, řekne a dostane je i miliardář. Nemohou za úpadek našich hodnot obecně, kdy nechat se zvolit a 
řídit stát je možné za koblihu nebo pivo s párkem na tácku. V Číně je v mnohém, pokud jde o peníze a obchod, 
větší kapitalismus, než na Západě. Tedy pokud se vůbec v tom našem socialismu dá o zbytcích 
neregulovaných oblastí o náznacích kapitalismu mluvit. Hlavě že tu máme sdílenou odpovědnost a sdílenou 
solidaritu, potírající od základu principy osobní odpovědnosti za konkrétní kroky konkrétních lidí. 
 
 Mám řadu výhrad k životu v jiných státech světa a nikdy bych tam žít nechtěl. Nechci ani tahat jejich 
problémy k nám. Sami jich máme dost. Nechtěl bych žít ani v Číně, což mě ale ani na okamžik neopravňuje k 
tomu, abych se vozil po jejich kultuře, tradicích a způsobu života, založeného několika tisíci lety historie. Třeba 
se tam časem život lidí změní. Třeba to bude k lepšímu - tedy podle našich měřítek. Do té doby obchodujme a 
falešně pod deštníkem vlastních ismů neodmítejme investice a spolupráci s nikým. Kdekoli ustoupíme z 
obchodu, trhu a oblasti investic, okamžitě toho využijí ti, kteří jsou na summitech našimi partnery a společně s 
našimi představiteli se fotí s úsměvem. 
 
 Vyšlo také na Facebookovém profilu autora a na blogu iDnes.cz. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=428718 
 

Miroslav Macek: My a oni - panstvo a plebs. Sázet vše na jednu kartu je 
zhoubné 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 
    PV         

Čtvrteční glosy Miroslava Macka: 
 
 Aniž bych chtěl hodnotit oprávněnost či neoprávněnost bezpečnostního uzavření Hradčanského 
náměstí během návštěvy čínského prezidenta, nemaje k tomu žádné bezpečnostní informace, zcela 
fascinovaně naslouchám redaktorce Radiožurnálu, Michaelovi Kocábovi a dalším, jak se rozhořčují nad tím, že 
tam nebyli vpuštěni ani ústavní činitelé a poslanci europarlamentu. Zřejmě neustále rozlišují občany na dvě 
kategorie: my a oni, panstvo a plebs. 
 
 A nejvíce mě odrovnala redaktorka Radiožurnálu dotazem, zda-li jsou snad poslanci či europoslanci 
nějak nebezpeční. Troufám si totiž tvrdit, že většina z nich ano, byť spíše nám, než čínskému prezidentovi. 
 
 Troufám si též tvrdit, že 99% (ne-li všichni) akutní podporovatelé Tibetu a odpůrci vítání čínského 
prezidenta tak činili ze zcela jiného důvodu: stále se nesmířili s tím, že v přímé volbě prezidenta nezvítězil jejich 
favorit. 
 
 Zestručnělá zpráva: 
 
 Staré paní ukradl zloděj psa. Zachytila jej bezpečnostní kamera. Protože má však pes cenu jen 4.000 
Kč, jde o přestupek a fotografie zloděje nemůže být zveřejněna, neboť v tomto případě požívá práva ochrany 
osobnosti. 
 
 Dodávám: 
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 Neuvěřitelné! Není nejvyšší čas uzákonit paragraf, který by jasně řekl, že v okamžiku, kdy se někdo 
rozhodne spáchat něco protizákonného, veškeré právo na soukromí ztrácí? Nechtějí se toho zákonodárci ODS 
ujmout? 
 
 Politika vstřícnosti k nepřizpůsobivým občanům nepřináší jejich nápravu, ale jejich expanzi. 
 
 Přítel Z. Š. připomíná velmi vhodně jednu opomíjenou pravdu:  
 
 Je to dvojsečná zbraň ta lidská práva, hlavně pokud se berou bez své druhé stránky, jimiž jsou 
odpovědnost a povinnosti. 
 
 Tomáš Haas: 
 
 Martin Bursík z rádia: Já zvonil klíči, abychom se dostali na Západ, a teď nějaký prezident oznámí, že už 
tam zase nejsme? 
 
 Dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl bývalý ministr životního prostředí a předseda Strany 
zelených Martin Bursík. S moderátorem Petrem Dudkem se bavili o návštěvě čínského prezidenta v Praze a o 
jeho názorech na celou situaci.  
 
 Asi Martinovi pošlu odkaz na tu informaci o tom, jak jeho milovaný Obama odmítá nezávislost Tibetu. A 
jak názor jím nenáviděného Zemana shodný s Obamovým. 
 
 Není to Zeman, kdo nás obrací na východ, je to Bursík a jemu podobní, kteří nás obrací na dálný 
východ - až do Tibetu, aniž o Tibetu cokoliv vědí a aniž znají názor Tibeťanů. 
 
 A k těm klíčům? 
 
 Zajímavá byla reakce čtenáře PL v diskuzi pod článkem: 
 
 Kdybych tušil, že vedle mě cinká Bursík, přeběhl bych k Lidovým milicím. 
 
 František Matějka na svém blogu: 
 
 Čína nemůže za to, že jsme se stali montovnou. Nemůže za naši byrokracii, nestálost práva, 
nejsložitější daňový systém v EU, rozkradené veřejné peníze nebo za úpadek morálních hodnot. Zameťme si 
před vlastním prahem. 
 
 Jeden z titulků mne zaujal: 
 
 Přirozené místo České republiky je v Evropě, její ekonomika je na ní závislá. 
 
 Dodávám: 
 
 První tvrzení je nevyvratitelné a nemůže být jinak, druhé pak velmi neblahé a varovné, neboť vsázet vše 
na jednu kartu a nediverzifikovat jak import tak export, je velmi nebezpečné až zhoubné. 
 
 Ota Vychodil: 
 
 Dnešní zpráva: Muž z Egypta neunesl rozchod se svou ženou, takže unesl letadlo. - Vzhledem k 
nesouměřitelné váhové kategorii si s Járou Cimrmanem musím povzdechnout :" To musí být ale ženská!" 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=428717 
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Petr Hájek: Mravní obr řádí v ulicích. Raději hlad a stát vyrabovaný s 
Bruselem, než blahobyt se Zemanem 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 
    PV         

Petr Hájek je mírně konsternován drzostí, s níž dolaroví „nevládní aktivisté“ pořádají v Praze další bojové 
manévry a přináší úvahu Michala Semína o jednom pohlavku a cynismu TOP generála pražské kavárny 
 
 Všichni do ulic! Lide, povstaň! Čína s námi chce obchodovat, přinést do naší země desítky či stovky 
miliard investic! Nebezpečí je kvůli tomu vlastizrádci na Hradě (který má momentálně nejvyšší podporu 
veřejnosti za celou dobu svého úřadování) naprosto aktuální! 
 
 Vždyť nejenže ta jeho "čínská mise" může pomoci našemu hospodářství, vytvořit nová pracovní místa, 
ale staví to Českou republiku na roveň Německu, Francii, Británii a dalším zemím EU, které s královskými 
poctami vítaly čínského prezidenta, doufajíce v totéž. Na to přece v protektorátu nemáme nárok! Do ulic, pryč s 
tyranem! 
 
 Oni ani nejsou migranti! 
 
 A vůbec nejhorší je, že tihleti zlomyslní Číňané nejsou ani trochu zastoupeni v populární migrantské 
vlně! Tohle už je opravdu na pováženou. Znamená to, že je neschválila božská Angela. A jsou navíc pěkně 
rafinovaní. Z té jejich hrůzovládné komunistické totality, kterou nám tak pěkně předvádějí v nekonečných 
speciálech bdělí soudruzi z České televize, u nás nikdo kupodivu nežádá o politický azyl. 
 
 Celkový dojem z čínského investičního zájezdu do “zlaté Prahy“ je tedy, navzdory vcelku příjemnému 
počasí, poněkud mrazivý. A delegaci z Pekingu za to ani při nejhorší vůli vinit nemůžeme  
 
 Pokud chtějí, normálně si vyřídí na českém zastupitelském úřadě papíry, přijedou s menším či větším 
kapitálem - a prostě tady podnikají. Nechtějí žádné dávky z našich daní - naopak tyto daně platí spolu s námi. 
Jejich děti tady chodí do škol a není třeba pro ně vymýšlet žádné “inkluzívní“ programy sponzorované 
Bruselem. A když přijede na návštěvu jejich prezident, jdou ho uvítat, protože jsou na něj (a na svoji vlast) hrdí. 
To už přestává všechno... Správně se jich jeden redaktor z Českého rozhlasu ptal, jestli musejí být v 
komunistické straně a dost se divil, když překvapeně nevěděli, na co se jich ptá. Prý nemusejí - no věřte jim, 
agentům Pekingu! 
 
 Jednu takovou rodinu mimochodem znám. Mají zelinářství za rohem, kam rád chodím, protože oproti 
supermarketům (už to je podezřelé) mají skutečné ovoce a zeleninu, nikoli jejich chřadnoucí karikaturu. Jak to ti 
komunističtí špióni dělají, že? Doufejme, že už to mají tajné služby pod kontrolou a brzy je odtud vyženou, nebo 
zavřou. Tady musíme mít prověřený německý potravinářský odpad! 
 
 Pravdu, lásku a prachy 
 
 Ještěže máme ty naše milé “aktivisty“ z nevládních organizací. Bude jim třeba navýšit rozpočet (z 
našich daní, tedy i těch, co platí ti vykutálení čínští zelináři a restauratéři), protože měli teď nečekané výdaje. 
Aktuálně museli praštit s “rudými kartami“ a transparenty zvoucími a vítajícími naše nové muslimské 
spoluobčany a “zainvestovat“ tibetské vlajky (žádná láce) a vysoce výkonné projektory, jimiž promítali na 
Pražský hrad svou odvážnou mantru “Pravda a láska“. 
 
 Asi tím chtěli demonstrovat, že se jim obojího nedostává, takže by to mohli přiřadit Číňané do svých 
zdejších investic. Je to hodně odvážný nápad, protože by se tím dost promíchaly dolary z Washingtonu s těmi z 
Pekingu. Ale něčím tak podřadným, jako je účetnictví, se přece bojovníci za (jejich) nadlidská práva (proti našim 
občanským svobodám), nezabývají. Ještě tak, aby je třeba někdo z finančáku kontroloval, to by byl plný 
Václavák! Pochopitelně pod vedením ČT, která vlastní jednu z nejbohatších s neoficiálním titulem Pánek a 
Bursík ve věčné finanční tísni. 
 
 Internacionála má zvláštní práva 
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 Už se to rozjíždí. Možná i několik hodin vysílali z Kavčích hor napínavý thriller o nepředstavitelné drzosti 
policie, která si dovolila bránit těm báječným Dienstbierovým aktivistům, aby potřísnili či přímo strhli ze stožárů 
vlajky čínské a nahradili je tibetskými. Že si tu vlajkoslávu někdo nechal vyrobit, pronajal si pro ni prostor - a 
kdosi mu teď jeho majetek ničí? No a co? Oni jsou revoluční “předvoj“, jich se zákony netýkají! 
 
 Jednomu jen vrtá hlavou, proč titíž “novináři“ před pár lety tak zpochybňovali právo jiného revolucionáře, 
který na billboardy politických stran dokresloval politikům “tykadla“? Tehdy to byl útok na soukromý majetek, teď 
ne? Ale “kdož by se vzpomínkou týral, odplaty náš přišel čas“, jak praví jeden revolucionářský evergreen, který 
se opět vrací. A kdože stojí v čele této nové revoluce, která nás má uchránit před čínskou invazí? Všímá si toho 
Michal Semín. 
 
 Michal Semín: Není pohlavek jako pohlavek 
 
 Z návštěvy císaře Říše středu, představujícího možnou tvář budoucnosti globálního státního kapitalismu 
(jíž se nechal okouzlit nejen náš prezident, ale i mnozí jiní představitelé Západu) mi toho dlouhodobě v paměti - 
přes veškeré úsilí havlistických aktivistů a Hradu - asi mnoho neutkví. Budu se však snažit, aby to neplatilo v 
následujících bodech. Už jen proto, že lze na nich leccos užitečně ilustrovat. 
 
 Veřejnoprávní média, jež by měla zohledňovat reálně existující názorovou různost, se opět stala - po 
kolikáté již? - přehlídkou jednostranných výkladů a manipulativních zjednodušení. Plejádu známých tváří z 
kampaňovitých “komentovaných událostí“ na ČT nyní doplnili tzv. odborníci na Čínu - sinologové (Klimeš, 
Lomová). 
 
 Je to jako s těmi našimi rusisty (Dvořák, Putna apod.). Kritériem odbornosti nejsou ani tak znalosti dané 
materie, jako spíše “příkladné“ nepřátelství k dané zemi. Příslovečnou korunu tomu nasadil donekonečna 
reportovaný “student čínské literatury“, který přítomné čínské vlastenecké vítače vyprovokoval vlajkou 
separatistického regionu islamistických Ujgurů k pohlavku. 
 
 Mravní obr v ulicích 
 
 A to neměli dělat. Na veřejné pohlavkování tu má přeci monopol jiný soudruh. I ten byl toho dne spatřen 
v ulicích, hrdě zahalený do tibetské vlajky. A to natolik důkladně, že mu nebyla vidět jindy tak okázalá placka se 
sadisticky orientovanou Nadijou Savčenkovou. 
 
 Kdo si myslel, že po uložení Karla Schwarzenberga na kanape, kde se přeci jenom chrní příjemněji, než 
při jednání sněmovny či reprezentaci státu, se TOP 09 posune alespoň mírně k rozumu, zmýlil se. Předseda 
Miroslav Kalousek - snad proto, aby pochopitelné obavy “středových“ extrémistů zaplašil - kráčí neochvějně a 
čím dál zběsileji v knížecích stopách. Až by mu ten jeho náhlý pokrokářský idealismus mohl někdo hodně naivní 
(a bez paměti) bezmála uvěřit. 
 
 Bylo by docela zajímavé zjistit, co si o jeho (tentokrát jen slovních) potyčkách s policisty myslí jeho 
stranická poslanecká kolegyně Jitka Chalánková. Neznám sice její postoj k otázce Tibetu (proč také?), jen stěží 
si však může myslet, že lidskoprávní aktivismus jejího předsedy plyne z nějaké hluboké mravní integrity. 
 
 Vztyčený prostředníček českým dětem 
 
 Proč? Stačí si poslechnout Kalouskův výrok na adresu statečného boje paní poslankyně za práva 
českých dětí, unášených norským Barnevernetem, odvysílaný v pořadu veřejnoprávní Nory Fridrichové: 
 
 “To je aktivismus a já nemám rád, když jsou poslanci aktivisté“. To říká tentýž politik, jenž se slovy “já 
jsem poslanec českého parlamentu“ proráží kordon zakuklených policistů. 
 
 Ostatně podobně odpudivě se v daném pořadu na adresu poslankyně Chalánkové vyjadřovali i ostatní 
členové vedení TOP 09. Strany, která demonstrativně vyvěšuje vlajky na hony vzdáleného Tibetu, aniž by jí 
sebeméně trápil osud českých dětí, ohrožovaných našimi “hodnotovými“ spojenci v NATO. 
 
 Celkový dojem z čínského investičního zájezdu do “zlaté Prahy“ je tedy, navzdory jinak vcelku 
příjemnému počasí, poněkud mrazivý. A delegaci z Pekingu za to ani při nejhorší vůli vinit nemůžeme. 
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 Vyšlo na protiproud.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=428593 
 

Je to jednoduché jak facka. Aleš Brichta po rockersku rozebral, proč si 
Schwarzenbergova mládež najednou vzpomněla na Tibet 

31.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    vef         

Zpěvák Aleš Brichta se na svém facebookovém profilu vyjádřil k návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga 
a k aktivistům, kteří proti návštěvě bojovali. 
 
 “Aktivisté hrdě bojují proti návštěvě čínského prezidenta čili představitele momentálně největší a 
nejsilnější světové ekonomiky v České republice, místo aby se pyšnili politickým a hospodářským důsledkem 
takové návštěvy, a provokují Tibetem,“ řekl Brichta s otázkou, proč třeba nebojují za samostatný stát Basků či 
Katalánců ve Španělsku. 
 
 Dle něj je jednání aktivistů jasnou ukázkou “všeho proti Zemanovi a Babišovi“. “Protože ČSSD, TOP 09 
a lidovci jsou dopředu připosraní z odhadu výsledků následujících voleb,“ tvrdí Brichta.  
 
 “Ono je to logické, protože podpora členů Bilderbergu (v Německu Angela Merkelová a u nás třeba 
Karel Schwarzenberg) a jejich rozvracečské antievropské politiky jim hlasy lidí prostě nepřinese. Tak se zkrátka 
hledají zástupné problémy, na které by mohli svoji kampaň navléknout. Jednoduché jak facka. Alespoň je 
vidět, na čí straně jsou která média a co od nich očekávat,“ uzavřel zpěvák. 
 
 Celý text Aleše Brichty: 
 
 Aktivisté hrdě bojují proti návštěvě čínského prezidenta, čili představitele momentálně největší a 
nejsilnější světové ekonomiky v České republice, místo, aby se pyšnili politickým a hospodářským důsledkem 
takové návštěvy a provokují Tibetem. Pročpak tak nebojují třeba za samostatný stát Basků, či Katalánců ve 
Španělsku? Jasná ukázka "všechno proti Zemanovi a Babišovi", protože ČSSD, TOP09 a lidovci jsou dopředu 
připosraní z odhadu výsledků následujících voleb. Ono je to logické, protože podpora členů Bilderbergu (v 
Německu Angela Merkelová a u nás třeba Karel Schwarzenberg) a jejich rozvracečské antievropské politiky jim 
hlasy lidí prostě nepřinese. Tak se zkrátka hledají zástupné problémy, na které by mohli svojí kampaň 
navléknout. Jednoduché, jak facka. Alespoň je vidět na čí straně jsou která média a co od nich očekávat. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428687 
 

Martin Bursík: Podáme žalobu. Někdo bude mít velký problém. Policie 
nebránila agresivním projevům nakoupené čínské kliky 

1.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Libuše Frantová         

ROZHOVOR Předseda Liberálně ekologické strany (LES) Martin Bursík v souvislosti se snahami o navázání 
užších kontaktů s komunistickou Čínou míní, že určitá skupina lidí napojených na prezidenta si buduje svůj 
byznys a vytváří dojem, že je to nesmírně výhodné pro Českou republiku a její občany. „Ale ona to není pravda, 
protože potenciální investice doprovází ohromné politické riziko a navíc kroky prezidenta a vlády mají zásadní 
dopad na pozici a autoritu České republiky ve světě,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý ministr 
životního prostředí Martin Bursík, který spolu s dalšími aktivisty chce podat žalobu na porušení 
shromažďovacího práva. 
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 Státní návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v České republice skončila, ale otazníky nad ní 
zůstávají. Vy upozorňujete na řadu nebezpečí souvisejících s rozvojem vzájemných česko- čínských vztahů, ale 
nemohou být alespoň z ekonomického hlediska přínosem? 
 
 Nejsem ekonom, abych hodnotil význam dohod a investic. Ale samozřejmě jsem i toto téma sledoval, 
protože to je jeden aspekt návštěvy, který mne zajímal. Četl jsem komentáře například ekonoma Tomáše 
Sedláčka, což je pro mne autorita v ekonomickém světě, ale i dalších, kteří hovořili o tom, že i kdyby skutečně 
slibované objemy investic byly realizovány, dostane se Čína v objemu investic v České republice někam na 
úroveň Kypru nebo Belgie. Stále je to tak, že například jižní Korea tady má investice o řád vyšší. Takže je 
legitimní otázka, proč tolik humbuku, proč tak ohromná opatření a zásahy do života občanů a lidských práv. 
Navíc čínské firmy si primárně kupují akvizice, to znamená podíly ve stávajících firmách, přinášejí tedy sice 
kapitál, kupují si ve firmách podíly, ale výnosy půjdou ven. V České republice nevytvářejí nová pracovní místa, 
nota bene v nějakých moderních odvětvích průmyslu nebo služeb. Na mne to působí tak, že určitá skupina lidí 
napojených na prezidenta si buduje svůj byznys a vytváří dojem, že se jedná o veřejný zájem a že je to 
nesmírně výhodné pro Českou republiku a její občany. Ale ona to není pravda, protože potenciální investice 
doprovází ohromné politické riziko a navíc kroky prezidenta a vlády mají zásadní dopad na pozici a autoritu 
České republiky ve světě. 
 
 TÉMA: Čínský prezident v Praze 
 
 Ale i kdyby byly čínské investice u nás několikanásobně vyšší, vyvážilo by to určitá rizika, například 
bezpečnostní, zahraničně politická nebo ohrožení demokratických principů, jak už jsme mohli vidět při návštěvě 
čínského prezidenta? 
 
 Určitě ne. Určitě by to nestálo za to. V té vší bídě několika dní, kdy člověk jel po Evropské třídě a měl 
zase pocit, že jede po Leninově třídě, jak řekla velmi trefně bývalá mluvčí Charty 77 Dana Němcová na našem 
pokojném shromáždění na podporu lidských práv, mne potěšil výsledek průzkumu veřejného mínění, který zadal 
Český rozhlas. Vyplynulo z něj, že asi šedesát čtyři procent českých občanů upřednostňuje lidská práva před 
obchodem s Čínou. Takže prezident a vláda se dostali do rozporu s většinovým názorem obyvatel České 
republiky. I když se samozřejmě společnost za těch 25 let proměnila, těší mne, že pořád ještě uvnitř dřímá 
zdravé hodnotové jádro a že když lidé cítí, že jsou nějakým způsobem tyto hodnoty ohroženy, tak se ozvou. 
Vedlo to k mobilizaci společnosti, protože Zeman, Tvrdík a Sobotka to přehnali. 
 
 Myslíte, že ten humbuk kolem návštěvy čínského prezidenta spíš postoj Čechů k rozvoji vzájemných 
vztahů s Čínou poškodil? 
 
 Určitě. Bylo to kontraproduktivní. 
 
 Co jste říkal bezpečnostním opatřením v souvislosti se státní návštěvou Číny? Říká se, že tak silná 
bezpečnostní opatření, jaká tuto událost provázela, nemají obdobu, že taková nebyla ani při návštěvách 
prezidentů USA a Ruska Obamy a Medveděva nebo Putina. 
 
 Působí to na mne tak, že nešlo primárně o bezpečnost, že cílem policejních manévrů bylo zajistit, aby 
čínský prezident, který je zároveň šéfem komunistické strany a Čína je komunistickou totalitní velmocí, nebyl 
konfrontován s demokracií. Mám na mysli s vyjádřením svobodných názorů veřejnosti na Čínu a na porušování 
lidských práv v Číně. Svědčí o tom jednotlivé příběhy, kdy například nějaký člověk vyvěsil z okna kanceláře z 
domu proti hotelu Hilton, kde byl ubytován čínský prezident, tibetskou vlajku, a zakrátko tam měl policisty, kteří 
ho žádali, aby ji odstranil. Nebo jak byly zakrývány jakékoli projevy solidarity s Tibeťany, jejichž lidská a 
občanská práva jsou pošlapávána. Cílem těchto opatření bylo zajistit, aby čínský prezident nic neviděl. A pak už 
dochází ke skandálním situacím, například na fotografiích z Kampy je vidět nějaké hrazení, na jedné straně 
hrazení jsou lidé, kteří pokojně demonstrují za lidská práva, a na druhé straně hrazení není policie, ale stojí tam 
Číňané s velkými prapory, kteří zakrývají demonstranty, aby nebyli vidět. A policie tomu nečinně přihlíží. 
Takových obrazů je celá řada. 
 
 Akce čínských vítačů zřejmě organizovala čínská ambasáda nebo česko-čínská společnost. Bývalá 
předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová prohlásila, že to považuje za naprosto nepřípustné 
vměšování čínské ambasády do života České republiky. Souhlasíte s tím? 
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 To byla organizovaná klika vítačů, byli agresivní, vnímal jsem, že mnohde došlo k incidentům. Kamarádi 
z Greenpeace mi například říkali, že nějaký Číňan vytrhl z ruky tibetskou vlajku jednomu z aktivistů, a když ho 
aktivista doběhl a vzal si vlajku zpátky, policie zadržela aktivistu z Greenpeace a Číňana nechali být. A takových 
případů je celá řada, ale já čtu, že jednání policie se nebude prověřovat, že všechno bylo v pořádku. Dokonce 
jsem četl, že ministr obrany Stropnický je všechny pochválil. To je úplně skandální, když policie jednoznačným 
způsobem vystupuje na podporu manipulovaného vítání a není schopna zajistit základní práva občanů České 
republiky. To by mělo mít dohru, policejní inspekce by to měla řešit. Je zřejmé, že tam byli lidé, kteří za to 
dostávali z čínské ambasády peníze nebo z česko-čínské společnosti, to není jasné, ale důležité je, že policie 
tomu nechala volný průběh. My už jsme to jednou zažili, když tady bylo ekonomické fórum na Pražském hradě, 
konala se tam také demonstrace vedle sochy T. G. Masaryka. Donesli jsme billboard Václava Havla s 
dalajlámou z našeho domu ve Sněmovní a najednou se objevili Číňané s ohromnými čínskými vlajkami, kterými 
zakrývali přicházejícím delegátům výhled na billboard. A také vytvářeli napětí a byli agresivní. To je jejich 
metoda. My jsme byli zdrženliví, nestáli jsme o žádný konflikt, ale tehdy zasáhla policie, odklonila je a vykázala, 
čímž nám umožnila protest uskutečnit. Ale tohle se velmi proměnilo. Tentokrát měla policie zřejmě odlišné 
zadání - nebránit agresivním projevům nakoupené čínské kliky a nechat jim prostor. 
 
 Advokátka Hana Marvanová říká, že kdyby někdo z aktivistů a organizátorů demonstrace, kterým byl 
zabráněn přístup na místo, kde byla řádně ohlášena demonstrace, podal žalobu, měl by naději, že vyhraje, 
protože byl podle jejího názoru porušen shromažďovací zákon. Nehodláte podat žalobu, protože vám bylo 
znemožněno projevit svobodně názor? 
 
 My tu žalobu podáme. V tuto chvíli se radíme, protože osobami zmocněnými jsme byli já a moje 
manželka, svolával to náš přítel, protože jsme v té době byli ještě v Londýně. K naší iniciativě se postupně 
připojilo deset organizací, jejich seznam je uveden na adrese www.podporujemetibet.cz. Tam máme také 
zveřejněnu výzvu prezidentovi a vládě, aby přestala kolaborovat s komunistickou totalitní Čínou, kde 
vysvětlujeme, o co nám šlo a proč jsme takovou iniciativu dělali. Jsme rozhodnuti žalobu podat, a to z důvodů 
principiálních. Je to důležité i do budoucna, aby se nemohlo stát, že tady nastane taková zvůle, že dojde k 
uzavření prostoru, na kterém se má konat řádně ohlášené shromáždění. 
 
 To jste zažili nyní, když jste se marně snažili projít přes policejní kordón na Hradčanské náměstí, kde se 
mělo vaše shromáždění uskutečnit. Viděli jsme záběry na internetu. Jak jste jednání policie vnímali? 
 
 Magistrát a policie nás dostaly do situace, že se zhruba tisíc lidí snažilo marně dostat na místo, kde 
mělo ohlášené shromáždění, ale narazilo na zátarasy a policisty v plné zbroji. A nejvíc mne na tom rozhořčilo, 
že tam stáli, demonstrovali moc a na jejich straně nebyl nikdo, kdo by byl kompetentní vést nějaký dialog a 
vysvětlit nám, proč, z jakých důvodů nám znemožňují průchod. Nebyli nám schopni ukázat nějaký papír ani říci, 
kdo zásahu velí, kdo je za to zodpovědný. Prostě tam stáli jako tvrdé y a nebyli schopni nějaké komunikace. Pak 
řekli, že čekají na příjezd magistrátního úředníka, ten se vůbec nedostavil a celou dobu tam vřelo tisíc lidí toho 
shromáždění. A to mi přijde absolutně nezodpovědné, šlo o totální selhání policie. Vypadalo to, jako kdyby 
policie chtěla vyhrotit situaci, aby k něčemu došlo. Vypadalo to, jako by se na to těšili. Pro mne bylo veliké 
zklamání, že policie v roce 2016 se chová tak neprofesionálně. Podstatné je, že máme z Ústavy právo 
shromažďovací a zákon říká, z jakých důvodů je možné toto právo omezit. Ale oni teď šermují nějakým ptydepe 
o nějakých dopravních opatřeních, to jsou všechno jen takové konstrukce. Viděl jsem vyhlášky, které magistrát 
vydal, pouze upravují nějaké dopravní značky, ale v žádném případě nám nic nezakazují. Nám nikdo nic neřekl, 
my jsme se nic nedozvěděli. Proto tu žalobu jistě podáme a myslím, že někdo bude mít veliký problém. Ať už to 
bude ředitel Komorous, policejní ředitel nebo primátorka Krnáčová. 
 
 Vzhledem k tomu, že Hradčanské náměstí nebylo ještě nikdy v minulosti uzavřeno kvůli nějaké státní 
návštěvě, dokonce ani v 80. letech, kdy přijel nejvyšší ruský komunistický představitel Leonid Brežněv, byla 
tentokrát bezpečnostní opatření skutečně mimořádná. Navíc někdo zablokoval ohlášenými akcemi i desítky míst 
v Praze, kudy projížděl čínský prezident, ale žádné akce se tam nekonaly. Jak si to vysvětlujete? 
 
 Tohle je naprosto podstatné říci a bude to také předmětem šetření soudu, jaké byly důvody těchto 
opatření. My jsme hledali místo tak, abychom se vyhnuli nějaké konfrontaci, nám nešlo o to, abychom za 
černými skly limuzíny zahlédli Si Ťin-pchinga, nám šlo o to, abychom se důstojně a poklidně vyjádřili k té situaci 
a vznesli protest. Chtěli jsme poukázat na to, že Čína porušuje lidská práva, že tam je podle oficiálních údajů víc 
než 1300 politických vězňů, ale ve skutečnosti jich bude o řád více, že lidé sami sebe upalují pod tlakem teroru 
v Tibetu, že Tibet je země, která je na seznamu zemí s porušováním lidských práv hned za Sýrií na druhém 
místě. Tohle jsme chtěli svobodně vyjádřit a nebylo nám to umožněno. Vzpomínám, když jsem byl v roce 1988 
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ilegálně v Tibetu, byl Tibet zavřen, tehdy tam ještě nebyla železnice, jediná možnost přepravy tam byla po 
horské silnici. Několik dní nás tam Číňané nechtěli pustit, měli nějaký papír v čínštině, a když jsme žádali 
vysvětlení, řekli: Tibet is not closed, but is not opened, tedy Tibet není uzavřen, ale je neotevřen. Mně to 
připomíná situaci tady v Praze, až na to, že jsme demokratická společnost v roce 2016: Hradčanské náměstí 
není uzavřeno, ale není otevřeno. Tohle jde opravdu strašně daleko. 
 
 Jaké vy máte zkušenosti s chováním policistů před Hradčanským náměstím? Na záběrech z akce je 
vidět, že chvílemi byla situace opravdu velmi napjatá, zejména, když se tam objevili předseda TOP 09 Miroslav 
Kalousek a europoslanec Štětina.  
 
 Ta situace tam byla opravdu nepříjemná. Přihrnul se tam pan předseda Kalousek a strašně tu situaci 
hrotil, šel přes ty zátarasy a do konfliktu, vyloženě si konflikt přál, křičel, že za pět minut prorazíme zátarasy. 
Štětina byl zdrženlivý. A já jsem cítil, že tohle nedopadne dobře. Cítil jsem zodpovědnost za shromáždění, které 
jsme svolali, a teď tam přijde nějak povzbuzený Kalousek a takovým způsobem hecuje lidi. Vzal jsem megafon a 
požádal jsem lidi, aby se otočili a poklidně odešli z toho místa. Na konci jsem řekl, že je to hanba, ale že 
nechceme lidi hnát do konfliktu s policií, ale že se přesuneme do parku, kde bude demonstrace pokračovat. Ti 
lidé byli skvělí a tohle udělali. Ale předcházel tomu jeden moment, kdy se megafon najednou ztratil a já jsem 
žádal policisty, jestli mají megafon nebo nějaké zařízení, kterým mohu oslovit lidi, aby mi ho půjčili, že je to v 
jejich zájmu, protože chci ty lidi požádat, aby se otočili a odešli. A policisté na mne koukali a neřekli ani slovo. 
Něco úplně neuvěřitelného. To jsem naposledy zažil na demonstracích před rokem 1989. 
 
 Bránění policie v projevování svobodného názoru byla jen další kapka. Nemáte pocit, že tady pomalu a 
postupně dochází k různým změnám, že regulacemi a zákazy dochází k čím dál většímu oklešťování 
demokratických práv a svobod?  
 
 Myslím, že je důležité rozpoznávat podstatné od méně podstatného. Samozřejmě registruji, že Andrej 
Babiš a jeho ANO je s demokratickou pluralitní společností a soutěží demokratických stran nekompatibilní 
element. Je to cosi, co on tady vymyslel a etabloval, co je neslučitelné se standardní demokratickou soutěží 
politických stran. On vytvořil jakési uskupení, kterému říká hnutí, ale ve skutečnosti je to vlastně instrument k 
tomu, aby posílil své impérium, posílil pozici oligarchy v duchu toho vtipu Všeci kradnú, jen já čerpám. Je 
ohromná ostuda, co se tady děje. V momentě, když se před několika měsíci objevila žaloba občana 
Olbramovic, který ji podal anonymně, říkal jsem: tohle je vážné, to je tak dobře vystavěné, že s tím bude mít 
Babiš problémy. A skutečně se to naplnilo, ale ukazuje se, že demokratické pojistky nefungují, protože premiér 
Sobotka a lidovci Babiše drží, protože se bojí, že padne vláda. Je pro ně cennější udržet si pozice ve vládě. A to 
je samozřejmě vážné, vnímám to jako veliké ohrožení demokracie v Česku. A druhý aspekt, který vnímám s 
velkými obavami, je, že prezident a okruh lidí kolem něj, ale za asistence slabého premiéra vlády postupně 
oslabují pozici České republiky v západním společenství. To znamená, že naše autorita jako člena Evropské 
unie a jako součástí NATO se oslabuje, protože Česká republika podniká sólo kroky a akce vstřícné ve vztahu k 
Putinově Rusku a ve vztahu k Číně a tím oslabuje společnou pozici směrem k EU a NATO. Považuji to za velmi 
vážné, protože to byl asi nejvýznamnější moment, který nám přinesl pád komunismu vedle demokracie a 
svobody, že jsme se znovu zpátky zase stali součástí západního civilizačního okruhu a vymanili jsme se z 
pozice satelitu Sovětského svazu. I když se Sovětský svaz rozpadl, jsou tady pořád neoimperiální zájmy Putina, 
který vnímá Českou republiku v okruhu teritoria jeho zájmu. A stejně tak strategie Číny je otevřít si vrátka do 
Evropské unie a využívá k tomu zemí střední a východní Evropy. Byla ustavena tzv. skupina G 16, kterou tvoří 
země střední a východní Evropy, a Čína s nimi navazuje bilaterální vztahy. Znepokojilo mne, když byla přijata 
rezoluce Evropského parlamentu ze 14. prosince minulého roku o vztazích EU-Čína, že se mimo mnoho jiného 
vymezuje nepřímo vůči České republice, protože se dotýká této iniciativy 16 zemí s Čínou. A upozorňuje, že tato 
iniciativa by neměla vést k oslabení společné pozice EU ve vztahu k Číně, že by EU měla hovořit jedním hlasem 
a že státy, které jsou součástí této iniciativy, by měly v jednáních s Čínou zmiňovat téma ochrany lidských práv. 
To tedy znamená, že už i Evropský parlament zaznamenal, že Česko narušuje a rozbíjí společnou evropskou 
politiku ve vztahu k Číně. 
 
 Už delší dobu se hovoří o změně zahraničně politické orientace České republiky s příchodem Miloše 
Zemana na Pražský hrad. Nepotvrzuje to výrok českého prezidenta v rozhovoru pro čínskou televizi, kde 
prohlásil, že mezi Čínou a bývalou vládou České republiky byly velmi špatné vztahy, protože ta vláda podléhala 
tlaku Spojených států a Evropské unie? Teď jsme podle hlavy státu znovu nezávislá země a formulujeme svou 
zahraniční politiku. 
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 Za každého prezidenta byly tahanice o to, kdo má kompetenci ve formulování zahraniční politiky. 
Pamatujeme si, že v této věci často vládlo napětí mezi prezidenty a premiéry. Ale Miloš Zeman jako prezident, 
který se z ústavy spolupodílí na formulování zahraniční politiky, zpochybňuje naše členství v Evropské unii, když 
říká, že jsme byli pod negativním vlivem. Bylo by to možné zlehčit a jen tak přejít. Ale podle mého názoru se tím 
nejen Zeman sám izoluje ze společnosti slušných evropsky uvažujících politiků. To je naprosto otřesné a 
neloajální ve vztahu k EU, jejíž jsme součástí, ale oslabuje tím i pozici České republiky. A já se ptám, proč se 
premiér a ministr zahraničí neozvou? Já jsem si toho nevšiml. Věřím tomu, že si tohle Sobotka ani Zaorálek 
nemyslí, ale nechávají to být. Nechtějí jít do konfliktu s prezidentem, obávají se toho. Ale to je postupné 
selhávání, krok po kroku Zeman s tou svou klikou si okolo sebe vytváří větší a větší prostor, což mne 
samozřejmě znepokojuje. 
 
 Ale příznivci Zemana oponují, že Česká republika není v Evropě ani ve světě jedinou zemí, která 
rozšiřuje vztahy s Čínou. Poukazují na pompézní přijetí čínského prezidenta ve Velké Británii i dalších zemích. 
V čem se tedy lišíme? 
 
 Ano, když jsem sem přijel, četl jsem, že s Čínou obchoduje mnoho zemí. Ano, ve Velké Británii byl 
čínský prezident přijímán s pompami britskou královnou, nechyběl červený koberec a zlatý kočár. Ale tady 
spousta lidí nemá informace, že existuje jeden zásadní rozdíl. A to v tom, že politika obchodní výměny 
privátních společností je kompenzována tím, že vláda a prezidenti se jednoznačně vyjadřují ve vztahu k 
porušování lidských práv v Číně a Tibetu. Mne zarazilo, že tady vůbec nebyla řeč o tom, že 10. března u 
příležitosti Dne Tibetu, v den výročí povstání tibetského lidu v roce 1959, vznikla v Ženevě iniciativa čtrnácti 
zemí, které vyzvaly čínskou vládu k propuštění politických vězňů a k tomu, aby přestala porušovat lidská práva. 
A Česká republika se nepřipojila, což bylo velké překvapení pro ty, kteří to iniciovali. Podobně to dopadlo, když 
velvyslanci Kanady, Spojených států, Evropské unie poslali nedávno kritický dopis k tomu, že Čína přijala tzv. 
antiteroristický zákon a připravuje další dva zákony, které omezí svobodu informací na internetu. Čína utahuje 
šrouby, ale Česká republika se k této kritice nepřidá. Vedle toho vidím pasivitu a rezignaci na ochranu lidských 
práv, v tom vidím velké selhání nejen prezidenta, ale i vlády. A to je podle mne vážné, protože česká zahraniční 
politika je velmi nevyvážená, protože jsme úplně opustili pozici země, jejíž zahraniční politika je postavena 
principiálně na ochraně lidských práv. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=428843 
 

Šílené, je mi stydno, láteří zpěvák Michal Prokop. Přijel soudruh z 
Východu a z prezidenta je servilní šašek, jako před třiceti lety 

2.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Olga Böhmová         

ROZHOVOR „Za provaz samozřejmě táhne čínský prezident, protože zastupuje velmoc, která ve světě za ten 
provaz tahá, ale teď jde o to, jestli se ten druhý partner nedostává do role nějakého servilního šaška, anebo 
jestli umí zachovat za stát nějakou slušnou pozici. To mi ale přijde, že se zrovna neděje,“ hodnotí události kolem 
návštěvy čínského prezidenta v Praze v krátkém rozhovoru mezi natáčením nového CD hudebník, moderátor a 
také někdejší politik Michal Prokop. 
 
 Jak hodnotíte to, co se v ČR v minulých dnech odehrálo v souvislosti s historicky první návštěvou 
prezidenta Čínské lidové republiky v Praze? 
 
 Vše, tedy i ta samotná návštěva čínského prezidenta, bylo v pořádku. Otázka je, jak to celé bylo 
zorganizované a co se kolem toho dělo včetně těch naordinovaných vítačů a konfliktů, které se kolem lidí s 
vlajkami odehrály. To jsou ale věci, které bohužel příliš připomínají to, na co jsem byl zvyklý, když jsem byl malý 
a když odněkud z Východu k nám přijel nějaký “vážený soudruh“. To se chodilo mávat mávátky a prapory 
povinně. Ovšem tohle, co se v Praze odehrávalo před pár dny, bylo organizované čínskou ambasádou a zřejmě 
i jinými organizacemi, což mi přijde docela hodně šílené a je mi z toho smutno a stydno. Samozřejmě že 
neumím posoudit míru ekonomických dopadů této návštěvy, ale to, co o tom čtu, tak se mi zdá, že je to také 
taková dost nafouknutá bublina. Prostě že je tam více propagandy nežli reálného výsledku. Řekl bych, že 
bychom se, my Češi, měli chovat více důstojněji. 
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 VŠE O NÁVŠTĚVĚ ČÍNSKÉHO PREZIDENTA V PRAZE 
 
 Jenže kromě těch “vítačů“ s čínskými vlajkami byli po Praze k vidění i zastánci Tibetu a ti také dost ostře 
vystupovali. Neměli by i oni ubrat? Vždyť otázka lidských práv v Tibetu, v dnešní době, v době imigrační krize a 
dalších světových problémů... 
 
 To je ale běžné, že v každé demokratické zemi se i takové věci dějí. Když si vzpomeneme na zasedání 
Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000, tedy před šestnácti lety, jaké se tam tehdy děly 
demonstrace, tak bychom to také mohli odsuzovat neustále dokola, podle mne je to ale ona svoboda názorů a 
projevu, jaká má být. No a je plným právem policie, jak to řeší. Teď jsem zvědavý na to, jak to inspekce, jak to 
pan ministr vnitra Chovanec vyšetří a jak to celé dopadne. Takové běsnění v ulicích je ale normální, patří to k 
takovým událostem, můžu s tím souhlasit, nebo nemusím, ale je to běžná součást demokracie. Já sám žádný 
aktivista s vlajkami nejsem a takové věci nedělám, není to můj styl, ale na druhou stranu chraňbůh, abych 
někomu v demokratické společnosti upíral právo, aby to dělal. Osobně se snažím dělat věci, které mají pro mne 
nějaký význam. 
 
 Máte pravdu, zatímco vás jsem na pražském Hradčanském náměstí v úterý, kde došlo ke střetu 
podporovatelů a fandů Tibetu s policií, neviděla, naopak tam nechyběli exministr Michael Kocáb a předseda 
LES Martin Bursík, přičemž protestující skupině s tibetskými vlajkami v ruce vévodil šéf TOP 09 Miroslav 
Kalousek. Ten pak přes bariéru vyjednával s policisty. “Já potřebuji projít po této veřejné cestě. Jsem stíhán 
svými ústavními úkoly a potřebuji projít,“ rozčiloval se Kalousek a při tom se pokoušel prorazit zátarasy. Bursík 
ovšem o dva dny později řekl, že Kalousek zbytečně situaci vyhrotil, což je prý přímo proti myšlení dalajlámy. 
Nebylo tak od Kalouska toto chování zbytečně kontraproduktivní?  
 
 Ano, viděl jsem tam Bursíka i Kalouska na videozáběrech, ale jak se tam chovali, co tam říkali, tak o 
tom nejsem až tak podrobně informován. Ale znovu říkám, že každý má právo to dělat, no a jestli se někdo od 
někoho distancoval, tak mi to přijde tak trochu na hraně, trošku mimo, když už byli na jednom místě vedle sebe. 
Ale každý by měl dělat to, co chce. Spíše jde o to, aby se k němu stát a jeho zástupci chovali slušně a umožnili 
každému svobodné vystupování. Vždyť jsme také kdysi kvůli této svobodě cinkali klíči, mně o tuto svobodu jde a 
cítím, že je tady v tomto ohrožena. No a jaké metody k tomu kdo volí, to už je druhá věc. Víc už vám k tomu 
všemu těžko řeknu... 
 
 Přece jen by mne zajímala ještě jedna věc. Hlavní roli kolem této návštěvy hrál prezident Miloš Zeman, 
do něhož se většina médií obouvá už kvůli údajné jeho servilitě vůči Číně, která popravdě lidská práva příliš  
nehájí. Dost často se přitom pejorativně zdůrazňuje, že Zeman a Si Ťin-pching jsou přátelé a také, že “táhnou“ 
provaz jedním směrem... 
 
 Mně se to celé vůbec nelíbí... Nejde tady o to, že to jsou kamarádi a že táhnou jedním směrem provaz. 
Za provaz samozřejmě táhne čínský prezident, protože zastupuje velmoc, která ve světě za ten provaz tahá, 
ale teď jde o to, jestli se ten druhý partner nedostává do role nějakého servilního šaška, anebo jestli umí 
zachovat za stát nějakou slušnou pozici. To mi ale chvilkami přijde, že se zrovna neděje. Já ale znovu říkám, že 
i když mám samozřejmě vůči Číně mnoho výhrad, nemám nic proti tomu, že tady čínský prezident byl. Ovšem 
byl bych rád, kdyby určitou míru důstojnosti a nějaké kontinuity naší zahraniční politiky, která tady je už 
pětadvacet let, naše věrchuška v čele s panem prezidentem držela a ctila. Zvláště jde o to, aby ji ctil Zeman. A 
to se - bohužel - neděje a z toho jsem smutný. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=428919 
 

Žantovský sledoval návštěvu čínského prezidenta v ČT a nevycházel z 
úžasu. 

2.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    Jiří Hroník         

Vrcholem byl jeden oblíbený expert, který může dokonce kandidovat na prezidenta 
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TÝDEN V MÉDIÍCH Na absurdní divadlo, které rozehrála některá média v čele s Českou televizí, že Čína k nám 
díky prezidentu Miloši Zemanovi importuje komunismus, se zaměřil při mapování končícího týdne Petr 
Žantovský. Jeho pozornosti nemohl ujít už stálý televizní host Petr Kolář, jenž hlavu českého státu označil za 
prezidenta uchvatitele, který si bere občany jako rukojmí. Analytik se věnoval i partičce, která pod hlavičkou 
svobody médiím rozehrává hru pro ovládnutí rad veřejnoprávních médií. 
 
 Mediálním odrazem třídenní návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v České republice začíná 
Petr Žantovský své pravidelné ohlédnutí za tím nejzajímavějším, co v uplynulém týdnu objevil ve sdělovacích 
prostředcích. “Budu mluvit hlavně o reakcích České televize, protože ty byly úplně říčné ve smyslu hysterických 
reakcí úplně za hranicí normality, za hranicí zdravého rozumu. V úterý, v nejdůležitější den návštěvy čínského 
prezidenta, jí bylo v České televizi věnováno Interview ČT24, poté velká část zpravodajství, pak dvouhodinový 
speciál ČT24 &sbquo;Čínský prezident v Praze&lsquo; a potom ještě valná část Událostí, komentářů. Celý 
večer byl ve znamení čínské návštěvy,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský s tím, že to bylo až 
neúměrné tomu, že šlo o standardní byznysovou návštěvu hlavy jedné ze supervelmocí, která ale podobné 
návštěvy vykonává ve většině zemí, které považuje pro Čínu za důležité. 
 
 Proto považuje za absurdní divadlo, které se někteří politici a některá média snažili rozehrát, že Čína 
přináší do České republiky díky prezidentu Miloši Zemanovi komunismus. “Proč tedy nepřiváží komunismus do 
Spojených států? Inu proto, že o žádný komunismus v Číně nejde. Tam je komunistický režim, vládne tam jedna 
strana, která má své stanovy, své ideologické mantinely, ale jinak je tam úplně normální hospodářství. To, že je 
státem řízené, není až tolik velký rozdíl, protože i v západní Evropě je spousta podniků, které jsou považované 
za klíčové pro národní hospodářství, vlastněna státem ať už ve Francii, v Itálii, o Skandinávii nemluvě. Takže jen 
záměrně vytváříme problém. Ten samozřejmě není o Číně ani o komunismu, ale je o Miloši Zemanovi. Zeman je 
hlavním terčem této kampaně, to je naprosto zřetelné. A bylo to zřetelné z téměř všech vyjádření, která v té věci 
padla,“ tvrdí mediální analytik. 
 
 Bývalý velvyslanec v Rusku a v USA už má snad v ČT svůj spacák 
 
 A na ukázku si vybral to do očí nejvíce bijící. “Jednak jsem nepochopil, proč byl hostem úterního 
Interview ČT24 Petr Kolář, který teď už asi v České televizi bydlí. Myslím, že už tam má asi i svůj spacák a svůj 
suchý záchod jako někteří jeho političtí kolegové před šestnácti lety, protože ho vidím na obrazovce pomalu 
každý den. A vyjadřuje se ke všemu, asi si myslí, že všemu rozumí. Proč se vyjadřuje k Číně, jsem nepochopil. 
Byl diplomatem v Rusku, že byl diplomatem ve Spojených státech, ale v Číně možná nebyl ani na výletě, no 
možná se byl podívat na Velkou čínskou zeď. Pochopil jsem, že pan Kolář dělá všechno pro to - a Česká 
televize mu k tomu rozvíjí červený koberec - aby byl co nejvíce veřejnosti na očích. To si mohu vykládat pouze 
jediným způsobem, a to tím, že nastoupí do příští přímé volby prezidenta proti Zemanovi a dalším kandidátům,“ 
poznamenává Petr Žantovský. 
 
 CELÝ SERIÁL PL.CZ "TÝDEN V MÉDIÍCH" PETRA ŽANTOVSKÉHO 
 
 Podle něj o tom svědčí všechny podpůrné aktivity, které se na propagaci tohoto pána a jeho 
blazeovaného úsměvu konají, a to zejména ve veřejnoprávních médiích, o tom svědčí. “Koneckonců je 
zajímavé, v jakých různých souvislostech pana Koláře vídáme. Nejenom že sedí v České televizi, ale také 
objíždí s eurokomisařkou Věrou Jourovou vzdělávací a další veřejné instituce pod hlavičkou sdružení Evropské 
hodnoty a pořádají společné besedy o tom, jaké hodnoty má Evropa vyznávat. To je spanilá jízda, která má 
pana Koláře propagovat. Proč u toho asistuje paní Jourová, nevím, to by se asi měli ptát voliči hnutí ANO. Nebo 
snad bude hnutí ANO podporovat pana Koláře jako svého kandidáta do přímé volby? Dávám to jako otevřenou 
otázku. Moje hypotetická odpověď je, že nikoli, že to je soukromá aktivita paní Jourové. Ale pak ať si hnutí ANO 
zamete před vlastním prahem,“ míní mediální odborník. 
 
 Reportáže ze strkanic byly pro ČT největšími událostmi 
 
 Zaujala ho “úžasná“ otázka, kterou moderátorka Světlana Witowská položila Petru Kolářovi ve 
zmíněném pořadu. “Zeptala se, co by se stalo, kdyby náš prezident pokládal čínskému protějšku otázky na 
téma lidských práv. A pan Kolář velmi správně odpovídal, že vůbec nic, že by to Čína ignorovala a byznys by šel 
dál. To je naprostá pravda, a tak si kladu otázku, proč bychom měli dělat něco, o čem víme, že nemá žádný 
efekt. Ať si ti, kteří to považují za otázku svého srdce a svého přesvědčení, jdou s tibetskou vlajkou po ulicích a 
volají &sbquo;Svobodu Tibetu&lsquo;. Ale proč by stát, ať už v osobě prezidenta nebo kohokoli jiného, měl 
ztrácet čas tím, že si bude &sbquo;třepit&lsquo; ústa na téma, o kterém Čína stejně mluvit nebude. Pro ni to 
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neznamená ani políček, byznys tu dělat chce, potřebuje vytlačit z Evropy Spojené státy, to je geopolitické, 
ekonomické přetlačování a v tom nějaká slova na téma Tibet opravdu nehrají pro Čínu sebemenší roli,“ 
upozorňuje Petr Žantovský. 
 
 Za zmínku stojí i to, jak veřejnoprávní televize referovala o nejrůznějších strkanicích, potyčkách a 
konfliktech. “Třeba jak na jedné straně stáli pan Kalousek s panem Bursíkem, na druhé straně stála policie, 
nebo další scénka, kde byli nějací čínští studenti, zřejmě angažováni čínskou ambasádou, s čínskými 
vlajkami, proti nim pak nějací naši aktivisté s tibetskými vlajkami. To je v pořádku. Jsou tu nějaké názorové 
skupiny, ať se hádají. Mohou se hádat na ulici, mohou si uspořádat konferenci, mohou vydat nějaké tiskoviny, to 
je úplně v pořádku. Ale není v pořádku, když pan Kubal, který moderuje ten dvouhodinový speciál věnovaný 
Českou televizí této události, říká: &sbquo;Naši zpravodajové z míst, kde se dějí podstatné věci, týkající se 
návštěvy čínského prezidenta&hellip;&lsquo;,“ cituje mediální analytik moderátorova slova. 
 
 Protesty proti čínské návštěvě očima PL.cz: 
 
 Dva zástupci jednoho sdružení říkali v jednom pořadu úplně to samé 
 
 Nedá mu to se nad nimi nepozastavit. “Uf, to jsou podstatná místa? Nevím, jestli podstatné místo je 
náměstí, jestli podstatné místo je parčík, kde se &sbquo;perou&lsquo; zastánci a odpůrci návštěvy čínského 
prezidenta. Je podstatná věc, že někdo pomaloval čínské vlajky, nebo je nahradil tibetskými? Myslím, že to 
není podstatná věc. Tohle je zpráva o tom, že názor ve společnosti na tuto věc není jednotný, že tu jsou různé 
názorové skupiny, že máme pestrý společenský názor na tyto události. To je v pořádku. Ale podstatné věci 
týkající se návštěvy čínského prezidenta se odehrávaly v Lánech, na Hradě a na Žofíně. Ale pro pana Kubala 
je zřejmě podstatné to, že se perou nosiči vlajek, nikoli to, že se podepisují ekonomické dohody. Tak nevím, co 
pan Kubal v té televizi pohledává, pokud to vidí v této hierarchii,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. 
 
 Ve dvouhodinovém speciálu, kde se k návštěvě vyjadřovali různí více nebo méně závislí či nezávislí 
lidé, byli i zástupci Asociace pro mezinárodní otázky. “Vždy, když vidím takový název, mám takové svrbění, že 
to je další parta typu Evropské hodnoty, tedy nějaký vlivový soubor jedinců, kteří mají veřejnosti říkat nějaké 
teze, které pak poslouží nějakému jinému účelu. Jestli to je případ Asociace pro mezinárodní otázky, nevím, ale 
každopádně je prapodivné, že do jednoho jediného pořadu pozvali hned dva odborníky z této asociace, kteří 
jako z udělání říkají ty samé věci téměř stejnými slovy. Tak to je úžasné. Samozřejmě že ty názory nebyly v 
pořadu vyváženy názorem opačným, ale to už tak v České televizi bývá,“ připomíná mediální odborník. 
 
 Máme prezidenta uchvatitele, který se zmocnil naší země 
 
 Klade si ale otázku, proč se k návštěvě čínského prezidenta vyjadřuje Milan Uhde, kterého si jinak 
velice váží. “Vysvětlil bych si to jedině tím, že pan Uhde se v poslední době velice aktivizuje a spojuje s lidmi, 
jako jsou Kocáb, Halík a podobně, podepisuje kdejakou petici a vyjadřuje se k věcem, o nichž má zřejmě pocit, 
že z hlediska svého věku a zkušeností má automatické právo se k nim vyjadřovat. Ale mám za to, že o Číně 
toho ví pramálo. Asi tak málo jako pan Kolář. I když asi víc, protože přece jen byl předsedou parlamentu, kdežto 
pan Kolář byl pouze velvyslancem, takže mezinárodněpolitická zkušenost pana Uhdeho je určitě vyšší. Nicméně 
v daném kontextu byly jeho názory jen dalším hlasem v tom kánonu, který měl unisono vykřikovat do veřejnosti, 
že návštěva čínského prezidenta je import komunismu do České republiky,“ vysvětluje Petr Žantovský. 
 
 Jako vrchol tohoto tématu pak bere výrok Petra Koláře, který už úplně říčný prohlásil, že Miloš Zeman je 
prezident uchvatitel, který se zmocnil naší země a vzal si nás jako rukojmí. “Pan Kolář má samozřejmě právo 
myslet si o panu Zemanovi, co chce, ale když už vystupuje jako veřejná osoba a vleze do každého pořadu 
veřejnoprávní televize, tak by měl vážit svá slova, protože prezident uchvatitel je hodně vážné obvinění. Když 
má pocit, že se prezident zmocnil naší země, prohlásil se monarchou, to se jinak nedá interpretovat, tak by měl 
podat podnět k Ústavnímu soudu, k senátu a podobným institucím a zvažovat, zda se prezident náhodou 
nedopouští velezrady, když se zmocnil naší země, a je tedy uchvatitelem. To vážné obvinění by se mělo 
dotáhnout do konce. Tak bych panu Kolářovi doporučil, aby to přestal říkat jen na obrazovce České televize a 
šel skutečně do boje, protože to je vážná věc,“ poznamenává mediální analytik. 
 
 Přímá volba možnému kandidátovi na prezidenta pranic neříká 
 
 Je ovšem zvědav, jak se Petru Kolářovi podaří toto vážné obvinění prokázat. “Takže já kladu 
protiotázku. Jestliže se Zeman zmocnil naší země, co říká pan Kolář na téma přímá volba prezidenta, které se 
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možná zúčastní v příštím termínu? Nebyl náhodou pan Zeman zvolen přímou volbu? Ta znamená, že uchvátil 
naši zemi nebo že se jí zmocnil? Já myslím, že byl svou zemí zvolen. A tou zemí může být také odvolán 
nějakým ústavním způsobem v případě, že se dopustí velezrady. Nebo ho ta země už příště nezvolí do 
prezidentské funkce, pokud její občané dojdou k pocitu, že jejich země byla uchvácena a z nich se stala 
Zemanova rukojmí. To je spravedlivé a funguje to takto v demokratických poměrech. Ledaže pan Kolář zná jiné 
poměry, které jsou lepší než tyto demokratické, a pak tedy čekám na poučení. Ale stále jenom čekám,“ 
konstatuje Petr Žantovský. 
 
 Svou pozornost od návštěvy čínského prezidenta přesouvá k dopisu, který platforma Svobodu 
médiím! zaslala premiéru Bohuslavu Sobotkovi a předsednictvu ČSSD. “Platforma Svobodu médiím, která 
zahrnuje organizace typu FITES, Nadační fond Josefa Luxe, Asociace režisérů, Syndikát novinářů a další, píše 
premiérovi, že jednak vítá usnesení předsednictva ČSSD, které zdůraznilo, že média mají být nezávislá, ne být 
loajální součástí podnikatelských struktur, ale také připomíná nutnost oddělení politické, ekonomické a mediální 
moci. Tento požadavek by se měl podle jejich názoru uplatnit nejen u médií v soukromém vlastnictví, ale stejně 
tak u médií veřejné služby. To se dá samozřejmě chápat jediným způsobem, a to že Svoboda médiím tleská 
nápadu na Lex Babiš a že se staví na jednu stranu jakéhosi vnitrokoaličního sporu,“ poukazuje mediální 
odborník. 
 
 Nejdříve vyjádřit loajalitu současné moci a pak přijít s požadavkem 
 
 To právo platformě nikdo neupírá, i když úvodní věta dopisu “s potěšením jsme přijali usnesení 
předsednictva“ velmi připomíná časy, kdy společenské organizace také s potěšením, někdy dokonce s hrdostí či 
nadšením přijímaly jiná usnesení jiných předsednictev, ale tehdy se tomu neříkalo demokracie. “Možná že už to 
zase není demokracie, kdož ví. Každopádně ta formulace je docela výmluvná a říká o svých petentech a jejich 
mentalitě hodně. Už jen to, že nejprve vyjádří loajalitu moci a pak té moci připomenou, že by ještě mohla udělat 
to či ono, aby se nám společně tady pěkně žilo. A to či ono znamená změnu zákona o České televizi, z níž by 
vypadla nominační klauzule, která platí od roku 2001, kdy byl přijat tento artikul po televizní krizi, tedy že 
sněmovna volí členy Rady České televize a Českého rozhlasu z řad společenských organizací, které nominují 
své kandidáty, a poslanci je volí do rady,“ domnívá se Petr Žantovský. 
 
 Jde o zprostředkovanou demokracii, i když se ví, že jde o kamufláž už od roku 2001, kdy Rada ČT 
vybrala podle zákona ředitele České televize, který se ovšem nelíbil zaměstnancům. “Ti rozpoutali stávku a 
výsledkem bylo, že došlo k odstranění regulérně zvoleného ředitele a jeho nahrazení někým jiným za použití 
velice revolučního činu, kdy ředitele jmenovala přímo Poslanecká sněmovna. A potom došlo ke změně zákona o 
nominaci radních. Všechny ty zahrádkářské, sportovní, církevní a jiné organizace, které nominují kandidáty do 
rady, jsou jenom zástěnka, která má vyhovět zákonu a zakrýt to, že ti nominanti jsou političtí. Cožpak současní 
členové Rady ČT nejsou zástupci určitých politických struktur a politických názorů? Stačí se podívat na seznam 
členů a dohledat si jejich konotace k různým politickým stranám, strukturám a událostem a bude jasné, že to 
nejsou zahrádkáři nebo včelaři. Je to pokrytecké, je to tichá dohoda o tom, že tomuhle budeme říkat 
demokracie,“ kritizuje mediální analytik. 
 
 Platforma Svobodu médiím! by do rad chtěla nominovat své kamarády 
 
 Sám by uvítal, kdyby se legislativní rámec změnil, ale potíž vidí v tom, co navrhuje platforma Svobodu 
médiím!. “Chce tenhle způsob volby nahradit nominací lidí od organizací, které - jak píše - podporují tuto aktivitu 
a jsou - cituji - &sbquo;ochotny přijmout úkol přímo nominovat své reprezentanty do Rady ČT a ČRo&lsquo;. 
Některé organizace jsem jmenoval včetně Syndikátu novinářů, koneckonců pod výzvou je podepsán jeho 
předseda Adam Černý. Trochu mě udivuje, že je tam i Česká konference rektorů. Nevím, co má v takové 
souvislosti dělat Česká konference rektorů nebo co tam má dělat Česká lékařská společnost. Ale asi jsou 
nějakým způsobem propojeny, spíš personálně než ideově, protože nevím o tom, že by posláním lékařské 
organizace mělo být posuzovat kvalitu mediální legislativy. Zkrátka si představují, že nominují do rad své 
kamarády z těchto organizací,“ myslí si Petr Žantovský. 
 
 Ke všemu to celé nazvou “Svobodu médiím“, což je lež jako věž. “Je to úplně největší ze všech lží, jaké 
jsem slyšel v minulých týdnech. Protože jestli někdo opravdu požívá absolutní svobody slova a absolutní 
svobody mediálního vyjádření, jsou to právě tito lidé, kteří volají po větší svobodě médií. Petenti ze Svobody 
médiím totiž mají volný přístup do všech mainstreamových médií, kdykoli se jim zachce. Ale lidé, proti nimž 
vystupují, tam přístup nemají. To jednak znamená, že se porušuje zákon o České televizi a Českém rozhlase, 
který hned v prvních artikulech dává za povinnost poskytovat absolutně pluralitní názorovou nabídku občanům, 
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tak aby se mohla vyjádřit rozmanitost společenského názoru. A nikoli razit jednu politickou linii, což se ale děje, 
jak vidíme všichni, kdo se podíváme po krajině našich mainstreamových médií, zejména tedy veřejnoprávních,“ 
připomíná mediální odborník. 
 
 Jména Marvanové, Klvani a Halíka dávají tušit, o co jde 
 
 Podle jeho názoru je dopis Svobody médiím adresovaný premiérovi v podstatě vyjádřením loajality 
současné části vládní koalice vedené Bohuslavem Sobotkou. “A také jakýmsi beranidlem, protože platforma 
poskytuje té části vládní koalice příležitost, aby mohla různé legislativní změny, které by sloužily jí, zdůvodňovat 
tím, že jen odpovídá na požadavek občanských pracovníků různých organizací od lékařů přes rektory až po lidi 
kolem médií. To je velmi varovné, protože se tady nabízí zástupná organizace, kterou se bude argumentovat, a 
je klidně možné, že v důsledku toho sněmovna nějaký takový zákon přijme. A protože politické strany se chovají 
často velmi málo rozumně a velmi málo myslí dopředu, budou chtít vyhovět momentálnímu mediálnímu tlaku a 
být takzvaně hezké. Myslím, že tím u voličů ztratí, ale hlavně tím strašlivě poškodí společenské ovzduší pro 
všechny,“ obává se Petr Žantovský. 
 
 Doporučuje se podívat na výbor platformy Svobodu médiím, kde jsou vskutku “nepolitické“ osoby jako 
Hana Marvanová, Tomáš Klvaňa nebo notorické petenty jako Břetislav Rychlík. “Pak je tam seznam 
podporovatelů, kde najdeme lidi typu Tomáše Halíka, je tam samozřejmě i pan Kolář, abych nezapomněl. Takže 
je to stále stejná skvadra, která tady o cosi usiluje. To &sbquo;cosi&lsquo; by mohlo být zhruba to, o co šlo v 
televizní krizi na přelomu let 2000 a 2001, tedy o zvrat poměrů, které jsou důsledkem voleb. Tehdy šlo o zvrat 
poměrů, jež byly důsledkem voleb do parlamentu a uzavření smlouvy o stabilitě politického prostředí, takzvané 
opoziční smlouvy. Dnes jde o zvrat poměrů nastolených přímou volbou prezidenta Zemana. Je to úplně totéž a 
je to repetice patnáct let poté. Kdo by se na to podíval tehdejšíma očima, zjistí, že mnoho věcí se opakuje téměř 
na chlup. A to dokonce včetně person, které se toho zúčastňují, viz paní Marvanová,“ upozorňuje mediální 
analytik. 
 
 Z médií u nás se vytratila veškerá tolerance k názoru druhého člověka 
 
 Poslední téma věnuje časopisu ČAS, od jehož založení novinářem, spisovatelem a historikem Janem 
Herbenem letos uplyne 130 let. “Přispívali do něj Tomáš Masaryk, historik Jan Gebauer, Karel Kramář, historik 
Jaroslav Goll a spousta dalších zajímavých lidí. ČAS vedle sebe také postavil tak odlišné autory, jako byl Petr 
Bezruč, kterému vydal poprvé Slezské písně, a Jan Karafiát, autor Broučků, křesťanského povídání pro děti. 
Připomínám to - a 130. výročí mi to jenom umožňuje - proto, že se z médií u nás strašlivě vytratila veškerá 
tolerance k názoru druhého člověka. Bojujeme neustále nějaké ideologické boje, rozdělujeme svět na černou a 
bílou, na přátele a nepřátele, na &sbquo;my a oni&lsquo;, ukazujeme na ty druhé, že když nejdou s námi, jdou 
proti nám,“ stýská si pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. 
 
 Všechny tyto tradiční veteše z období třídního boje mu připomínají, jak marxisté-leninisté říkávali, že 
socialistická revoluce se odehrává ve vlnách, a když se porazí vnější nepřítel, tak se začne hledat vnitřní 
nepřítel. “Tomu se říká zostřování třídního boje a já se obávám, že přesně v tomhle období zrovna teď jsme. 
Koneckonců svědčí o tom i ta výzva sdružení Svobodu médiím. Tak já bych věnoval velmi pozitivní vzpomínku 
na časy, kdy žurnalismus znamenal ještě úctu ke druhému člověku. To neznamená, že se ti lidé neprali 
názorově, že nevedli veliké, rozsáhlé a často velmi tvrdé názorové polemiky, ale ta polemika musela být 
odargumentovaná. Kdo neuměl argumentovat a neuměl za svoji věc racionálně bojovat, byl z boje vyloučen, 
neboť se s ním nikdo nebavil. Protože snižovat svůj význam bojem s někým, kdo nemá pro svoji věc argumenty, 
bylo ponižující,“ připomíná mediální odborník. 
 
 Česká televize váš názor nesdílí, vlepila moderátorka políček Faltýnkovi 
 
 Úroveň autorů v tehdejších novinách byla podle něj opravdu výrazně jiná, než je většinou úroveň 
novinářů dnes. “Takže tímto připomínám jak Jana Herbena, tak tento časopis. Ten nápad mi vnukl časopis ČAS, 
který dodnes vychází. Vydává ho jako občasník Masarykovo demokratické hnutí, což je takové memoriální 
sdružení lidí, kteří připomínají odkaz první republiky a Tomáše Masaryka. Je to velmi ctihodné memoriální 
sdružení, které založil dnes už nežijící hudební dirigent a swingový muzikant Emil Ludvík a dodneška existuje a 
vydává tenhle ČAS jako vzpomínku na ten tehdejší Herbenův ČAS. Takže ČAS se mění, časy se mění, novináři 
se mění a ten první ČAS byl asi opravdu ČASem, z jakého bychom si mohli brát hodně vzoru,“ uznává Petr 
Žantovský. 
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 Na závěr si nechává blbost týdne, na niž ho upozornil analytik Jan Schneider svým textem v Lidových 
novinách. V článku připomíná, co zaznělo v hlavním večerním zpravodajském pořadu České televize během 
živého rozhovoru s poslancem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, jenž na závěr prohlásil, že se v případě 
Čapího hnízda podvod nestal. Načež moderátorka reagovala dosti neuvěřitelně: “Ano, já jenom dodám, že 
Česká televize váš názor nesdílí. Naopak dáváme vám prostor k vyjádření.“ Na to jí už konsternovaný politik 
odvětil, že to je hodná. “Nu já nevím, jestli Česká televize má mít na něco - Čapí hnízdo nebo cokoli jiného - 
názor. Každopádně tuto větu dávám jako výrok týdne a měla by se tesat a učit ve všech žurnalistických školách 
jako něco, co se nesmí, co je absolutní překročení všech pravidel v žurnalistice,“ dodává mediální analytik. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428974 
 

Zaživa vytržená srdce křesťanů, hlavy a orgány pověšené před branou. To 
je ten mírumilovný Tibet. 

3.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Radim Panenka         

Expert na Čínu vysvětlil i další věci, které vás v týdnu překvapily 
 
ROZHOVOR Pavel Křivka je botanik a milovník čínské přírody i kultury, do Říše středu opakovaně jezdí na 
dlouhodobé pobyty, dokonce i jako učitel hudby. Dlouhodobě se zabývá Tibetem a jeho problematikou a vždy 
ostře nesouhlasí s vyvěšováním tibetských vlajek. Při návštěvě čínského prezidenta se účastnil vítacích akcí, 
jak sám, tak se skupinami Číňanů. Pro ParlamentníListy.cz osvětluje některá tvrzení, jež se i na jeho adresu 
objevila. 
 
 Zúčastnil jste se akcí vítajících čínského prezidenta v Praze. Některé servery psaly, že transparenty, 
které jste měl v ruce, vám dodalo čínské velvyslanectví. Bylo to tak?  
 
 Všichni tři, kteří jsme se “vítací“ akce účastnili, jsme členy Sdružení přátel Srbů na Kosovu. Máme 
kladný vztah k ČLR. Nezapomněli jsme také, že při bombardování Bělehradu v roce 1999 zabily americké 
rakety tři čínské novináře, a připomněli jsme jejich památku na pietním aktu před velvyslanectvím Srbska minulý 
týden. 
 
 Zprávy o tom, že nám něco mělo dodat velvyslanectví, se ke mně nedostaly. Je to nesmysl, protože 
ambasáda by nikdy neschválila familiérní oslovení prezidenta jako “Xičko“ (doufám, že by mi to pan prezident Xi 
velkoryse prominul). 
 
 Transparenty jsem objednával u agentury, která dodávala transparent pro demonstraci za “svobodný 
Tibet“ v květnu 2014, již pořádal RNDr. Martin Bursík. Tehdy mi jej nedokázal vytrhnout, ani poškodit se vší 
vehemencí útočící Petr Placák, takže vím, že ona agentura je schopna dodávat transparenty tzv. placákfest, a 
jsem ochoten si za to i patřičně připlatit. 
 
 VŠE O NÁVŠTĚVĚ ČÍNSKÉHO PREZIDENTA V PRAZE 
 
 Co se týče státní návštěvy Si Ťin-pchinga jako takové, co to pro vás znamená? Jaký význam to má pro 
Českou republiku? Nepřeceňuje se to? 
 
 Pro kvalifikované zhodnocení návštěvy určitě nemám dostatek informací. Řekl bych, že jde o obrovský 
diplomatický úspěch pana prezidenta Zemana. Vždyť k nám přijel nejvyšší představitel země, která je co do 
počtu obyvatel stotřicetkrát větší. Zlé jazyky tvrdí, že všechno se děje jen kvůli provizím pro “Jardu“, ale já si 
myslím, že je tam i velký význam geopolitický a že rozpuk vztahů s lidovou Čínou bude mít dokonce vliv i na 
naše vnitropolitické poměry. 
 
 Moc bych si přál, aby nešlo jen o družbu miliardářů, ale aby se dostalo i na obyčejné lidi, kteří nepracují 
ve veřejném sektoru. Aby například bylo zjednodušeno získávání víz nebo aby byla vízová povinnost zrušena 
úplně. Nebo aby léčiva tradiční čínské medicíny proplácely zdravotní pojišťovny. Tohle přání je asi pošetilé, 
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protože západní chemičky si svoje zisky nenechají jen tak vyrvat. Velmi bych také ocenil, pokud by vznikla 
nějaká nová pracovní místa pro naše lidi, kteří se naučili čínsky. 
 
 Myslíte si, že Čína vyslyší neustálé volání po větší liberalizaci hospodářského prostředí a že vzniknou 
další možnosti pro české podnikání v Číně? 
 
 Čína má velmi neblahé historické zkušenosti s pokusy o svou kolonizaci Západem, zejména Velkou 
Británií. Proto si myslím, že k žádné liberalizaci či deregulaci nedojde. Vždyť od liberalismu se odklání i některé 
státy v Evropě - viz třeba projevy maďarského předsedy kabinetu Viktora Orbána. Uvolnění v této oblasti by 
znamenalo, že Čína bude riskovat, že ji skoupí cizí kapitalisté. Myslím si, že asymetrická situace bude 
pokračovat. Živnostenské podnikání cizinců je v ČLR zhola nemožné, připouští se jen zakládání větších firem, 
kde vzniknou pracovní místa pro Číňany. Proces založení trvá několik měsíců, kdy je třeba minimálně zaplatit 
čínského asistenta a mít pronajatou kancelář, přičemž příslušné orgány mohou založení takové firmy 
odmítnout. Tedy ne jako u nás, že do obchodního rejstříku je zapsán kdokoli. 
 
 V Číně není státní ochrana investic, kterýkoli “investor“ může být kdykoli bez milosti ze země vypráskán 
a u žádné arbitráže nic nevysoudí. Všechny nemovitosti lze pouze pronajmout, ani Číňané nemají neomezené 
vlastnické právo k nemovitostem. I přesto se ale věčně nenažraný cizí kapitál do země hrne za vidinou miliardy 
koupěschopných lidí. V tomto smyslu tedy zasluhuje obdiv úspěšný velkopodnikatel Petr Kellner - i jeho riziko je 
totiž obrovské. Nelze ale vyloučit, že díky nynější úrovni vztahů bude podnikání některých českých subjektů v 
Číně selektivně usnadněno a objeví se i nové příležitosti. 
 
 Co soudíte o vizi na stavbu kanálu Dunaj - Odra - Labe s čínskou účastí? 
 
 Tak tady je snadná odpověď. Pokud by stavba stála celkem například 250 miliard Kč, připadlo by na 
projektové práce třeba 17,5 miliardy Kč. Řekl bych, že projektová lobby tady šikovně využila zálibu pana 
prezidenta ve velikášství. Obyčejný občan z takové megalomanie nebude mít zhola nic, určitě nebudeme nikde 
cestovat lodí místo vlakem. 
 
 Po Praze se v těchto dnech konala i řada manifestací, které proti příjezdu prezidenta ČLR protestovaly. 
Často byl zdůrazňován Tibet jako černé svědomí Pekingu, jako symbol útlaku čínským režimem. Co na to 
říkáte? 
 
 O vylhanosti “tibetské otázky“ jsem už napsal mnoho článků, například na server “Czech Free Press“. 
To nemá cenu opakovat. Letos ale články vyšly i v lokálních tištěných médiích v Pardubicích, a majiteli jedněch 
novin dne 29. března kvůli tomu telefonicky vyhrožovaly hned čtyři osoby, a to jednak fyzickým násilím, jednak 
podáním trestního oznámení. Napsal jsem totiž článek o sadistických vraždách spáchaných mnichy (lámy) a 
použil jsem k tomu málo známé svědectví skotského botanika George Forresta z roku 1905. 
 
 Forrest píše například o tom, jak si lámové uřezané hlavy, končetiny a vyřezané orgány svých obětí 
vyvěšovali na žerdě před svými kláštery. Popisuje třeba vytržení srdce z těla francouzského jezuity 
Dubernarda zaživa. Nedivím se, že takové články bojovníky za svobodu Tibetu doběla rozžhaví, protože je 
bourán mýtus o mírumilovnosti buddhistických mnichů, přičemž se jakékoli násilí připisuje jen čínskému 
vojsku. Tohle je horší, než chválit lidovou Čínu. Proto má být podle představ pardubických fangličkářů vydavatel 
novin demokraticky odstíhán... 
 
 Bylo možné zaznamenat i kritiku ve smyslu, že skutečnou Čínou je Tchajwan a v Pekingu vládnou jen 
potomci vzbouřenců v rámci tuhého režimu, který utlačuje, vraždí, zavírá a pronásleduje vlastní občany s tím, 
že pro čínský režim lidský život, na rozdíl od našeho vnímání, nic neznamená. Co byste na takovou kritiku 
vzkázal?  
 
 Především je třeba zdůraznit, že lidová Čína nikoho druhého nepoučuje ani o lidských právech, ani o 
liberalizaci hospodářství. Poučovat stát s kulturou starou bezmála 5 000 let - to je od bělochů drzost. Kritiky 
spíše štve, že Čína je úspěšná, že si komunistická strana dokázala udržet kontrolu i za podmínek bouřlivého 
rozvoje hospodářství na tržních zásadách, což žádný další komunistický stát nedokázal. Zlatý kočár pro 
prezidenta Xi v Londýně možná ukazuje na to, že západní elity uznaly čínskou realitu, zatroubily k ústupu a naši 
přátelé Tibeťanů a Ujgurů se jednoho dne ocitnou osamoceni jako onen pověstný kůl v plotě. 
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 Kdo protestuje jen před čínskou ambasádou a nikdy před tureckou, je nevěrohodný. Tahle selektivní 
kritika je přinejmenším pošetilá. Vždyť i v naší zemi máme politické vězně. Nedávno byl například podmíněně 
odsouzen pan Bartoš za verbální delikt spáchaný v lese. Já sám jsem byl rovněž za verbální delikt spáchaný mj. 
v lese u Rožďalovic odsouzen v roce 1985 ke třem letům vězení. Staré časy se nám vracejí. Zameťme si před 
vlastním prahem a pak případně kritizujme i Čínu. Za největší její problém v tomto ohledu považuji nucené 
přesídlování velkého počtu lidí. 
 
 Úterní demonstrace, kde byly stovky lidí, se zúčastnil kromě Michaela Kocába, Martina Bursíka, 
Kateřiny Jacques také Miroslav Kalousek, který se s tibetskou vlajkou v ruce téměř bil za právo demonstrantů 
projít na uzavřené Hradčanské náměstí. Jak na to nahlížíte? Nebyla některá opatření zbytečně přísná? 
 
 Bezpečnostní opatření byla správná, vždyť šlo o představitele velmoci a v sázce bylo opravdu hodně. Já 
sám jsem měl pocit, který pořád nedokážu nijak popsat a uchopit - poprvé jsem totiž demonstroval ve shodě s 
vládou a prezidentem, zatímco v minulosti jsem navštěvoval jen demonstrace protestní. Miroslav Kalousek s 
tibetskou vlajkou - to je ovšem nová kvalita. 
 
 Řada komentátorů, politiků nebo analytiků hovořila o tom, že prezident Zeman příklonem k Číně naši 
zemi zase o něco vzdálil od Západu, našich spojenců a de facto prodal Českou republiku Číně. Co si o tom 
myslíte? Není to zrada odkazu Václava Havla, jak někteří tvrdí? 
 
 Každé “vzdálení se“ západnímu oceánu lži (viz náš vítací transparent) vítám. I z hlediska rozrůznění 
vnějších hospodářských vztahů je orientace na Čínu a další doposud opomíjené země logická a dokonce 
nezbytná. Je nebezpečné být závislý jen na Německu, jemuž v budoucnu hrozí islamizace, a tím pádem i 
zhroucení ekonomiky. Dosavadní “čínské investice“ sice skutečně připomínají pouhý výprodej, ale očekávám i 
zde zlepšení situace. 
 
 Na závěr ještě otázku z jiného soudku. Haagský tribunál tento týden osvobodil srbského politika 
Vojislava Šešelje, kterého předtím držel skoro 12 let ve vazbě. Týden předtím naopak odsoudil Radovana 
Karadžiće na 40 let vězení. Vy se tím rovněž zabýváte, před lety jste přímo v Haagu podpořil Svobodana 
Miloševiće. Co na to všechno říkáte? 
 
 Někde jsem psal, že proti tribunálu ICTY v Haagu je kterýkoli čínský soud selankou. Stačí si přečíst 
knihu “Justiční tyranie uprostřed Evropy“. Odsoudit Šešelje za projevy v parlamentní opozici asi bylo trochu moc 
i na tento tribunál lži. V Šešeljově případu neměla být vůbec ani sepisována obžaloba. Nelze vyloučit, že 
osvobozujícím rozsudkem chtěl haagský soud zmírnit rozhořčení nad svým nedávno vyhlášeným skandálním 
rozsudkem nad dr. Radovanem Karadžičem. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=428976 
 

Pragmatik Kalousek jako bojovník za Havla a morálku? Expert vysvětlil, 
proč se musel snížit k tomuto zoufalství 

3.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politologové 
    Olga Böhmová         

POLITOLOGOVÉ „Kalousek se dříve o otázku Tibetu nezajímal a myslím, že se choval vůči Číně úplně stejně 
pragmaticky jako většina jiných politiků. Ovšem najednou, ve snaze uměle využít toto téma pro posílení svých 
pozic popularity, se oblékl do dresu tibetské vlajky a šel na demonstraci, kde se navíc ještě choval dost 
agresivně. To ale opravdu nepůsobí moc důvěryhodně,“ rozebírá pro ParlamentníListy.cz aktuální chování 
předsedy TOP 09 politolog Jan Bureš. Při tom všem si dává otázku, kam až může TOP 09 v preferenčních 
číslech klesnout, když se navíc Kalousek zbavuje jednoho politika po druhém... 
 
 Strana TOP 09 poté, co její otěže ve svých rukách drží Miroslav Kalousek, nemá zrovna moc důvěry u 
lidí, její preference stále klesají a podle některých agentur se strana ocitá téměř na hraně volitelnosti. Dá se 
předjímat, jakým způsobem se budou preference TOP 09 ubírat dál? 
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 To se ještě uvidí, kam se stranické preference budou ubírat, ale je tady mnoho faktorů. Předně topce 
body tak trochu zvyšoval především Karel Schwarzenberg, který svým jménem a renomé oslovoval i voliče, kteří 
se mohli označovat jako sympatizanti protitotalitní politiky, jež klade důraz na ochranu lidských práv, svobod, 
životního prostředí a podobně, tedy na to, čemu se zjednodušeně říká pražská kavárna. Tady jde o moderně a 
liberálně uvažující voliče, kteří se kdysi stýkali a znali nejen s Václavem Havlem, ale i s dalšími ikonami roku 
1989. 
 
 Momentální problém je také v tom, že Miroslav Kalousek je ekonom a byl vždy známý jako dravý 
ekonomický politik a nikdy se příliš neangažoval v otázkách lidských práv a svobod a podobně, tedy v 
takovýchto humanitárních záležitostech, zato teď se do toho snaží angažovat poměrně výrazně. Asi aby 
nahradil Karla Schwarzenberga. Otázkou ale je, nakolik je to pro voliče důvěryhodné. Samozřejmě že z 
průzkumů, kde preference topky spíše klesají, lze něco vyvodit. Na zamyšlení je, že v těch posledních 
průzkumech topku přeskočila i ODS, která byla vždycky za TOP 09. 
 
 Možná že to značí pro voliče nějakou nejednoznačnost směřování TOP 09 už s ohledem na to, že 
momentálně veřejnou diskusi zajišťují převážně vládní strany, tedy hlavně Andrej Babiš, ale často i sociální 
demokracie, a ten prostor, který zbývá pro skutečnou opozici, tedy pro ODS a TOP 09, je pak relativně malý. 
Jejich síla v parlamentu je také malá a vystupování na parlamentní půdě pak občas nešťastně sklouzává k 
určitým emocím a k vyvolávání mimořádných schůzí proti Babišovi - třeba ta poslední schůze naprosto jasně 
ukázala, jak to Babiš dokázal obrátit proti TOP 09. Koneckonců topkaři si tady vlastně naběhli sami. 
 
 Navíc jsme nyní v období, kdy není jasné, jaká má být alternativa vůči současné vládě. Dnešní kabinet 
totiž nedělá nějaké zásadní chyby, nejsou tam ani velké problémy a kromě Babiše se neodehrávají ani nějaké 
zásadní skandály. Proto se opozice dost těžko do něčeho strefuje, což bylo patrné v těchto dnech, kdy si hlavně 
TOP 09 kolem návštěvy čínského prezidenta nevedla zrovna příliš lichotivě. Jde o to, že si většina lidí 
uvědomuje podtext týkající se otázky lidských práv a svobod, ale na druhé straně ona návštěva vyzněla celkově 
ekonomicky přínosně pro ČR, což jistě ocení i řada pravicových voličů, takže není moc dobré se právě příliš 
strefovat do lidskoprávní tematiky. To ale Miroslav Kalousek dělal. 
 
 Na pražském Hradčanském náměstí v úterý došlo ke střetu podporovatelů a fandů Tibetu s policií, kdy 
protestující skupině s tibetskými vlajkami v ruce vévodil právě Miroslav Kalousek. Ten pak přes bariéru 
vyjednával s policisty. “Já potřebuji projít po této veřejné cestě. Jsem stíhán svými ústavními úkoly a potřebuji 
projít,“ rozčiloval se Kalousek a při tom se pokoušel prorazit zátarasy. Vedle Kalouska se ale u zátaras zjevili i 
exministr Michael Kocáb a předseda LES Martin Bursík, který ovšem o dva dny později řekl, že Kalousek 
zbytečně situaci vyhrotil, což je prý přímo proti myšlení dalajlámy. Nebylo tak od Kalouska toto chování 
zbytečně kontraproduktivní? 
 
 Samozřejmě že ano. Kalousek se dříve o otázku Tibetu nezajímal a myslím, že se choval vůči Číně 
úplně stejně pragmaticky jako většina jiných politiků. Ovšem najednou, ve snaze uměle využít toto téma pro 
posílení svých pozic popularity, se oblékl do dresu tibetské vlajky a šel na demonstraci, kde se navíc ještě 
choval dost agresivně. To ale opravdu nepůsobí moc důvěryhodně. Já si dokonce myslím, že stejně jako velkou 
část voličů obecně otázka Tibetu už nezajímá, respektive se u nich proměnilo vnímání této tibetské otázky, tak 
pak tento problém nezajímá ani voliče topky. 
 
 Z počátku devadesátých let se to zdálo být jako určité velké téma, jako zosobnění našeho odporu vůči 
komunismu, dnes ale už Tibet není pro většinu lidí nijak zajímavý a náboženský podtext už vůbec ne, protože 
dnešní společnost je obecně spíše ateistická a buddhistické náboženství tady nemá ani žádné kořeny. Navíc 
všichni vnímají spíše to, že Tibet je vnitřní záležitostí Číny, a když se proti tomu nebouří sami Číňané, tak proč 
by se proti tomu měli bouřit nějací Češi? Nadto Čína dlouhodobě zdůrazňuje, že si do těchto otázek nenechá 
mluvit, a to přesto, že v západním světě již pětadvacet let funguje hnutí na podporu Tibetu. Čína si prostě dělá 
svou politiku a západní důraz na otázku Tibetu ji nijak výrazně neovlivňuje. 
 
 Proto je to dnes už absurdní téma a politici - nevyjímaje Kalouska - by podle mne měli o trochu více 
vnímat realitu, kde dominují ekonomické vztahy. Čína je významná velmoc a představa, že nějaký český tlak na 
ochranu lidských práv může Čínu někam posunout, není úplně reálná myšlenka. 
 
 VŠE O NÁVŠTĚVĚ ČÍNSKÉHO PREZIDENTA V ČR 
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 Někdejší dlouholetý místopředseda TOP 09 Pavol Lukša opustil tento týden stranické řady TOP 09. 
Vysvětlil to tím, že se neumí ztotožnit s politickou linií, kterou zastává nový předseda Miroslav Kalousek. Podle 
Lukšy stranická politika kromě útoků a agresivity nic jiného nenabízí a zcela opomíjí práci ve prospěch občanů. 
Do kritiky svého stranického šéfa se ale dokonce pustil i nejmladší radní v České republice, Dominik Feri (TOP 
09). Na svém facebookovém profilu poukázal na to, že podle posledního průzkumu by TOP 09 získala jen 5,5 
%. “Ani nevím, jestli o nás má náš předseda vůbec zájem,“ rýpl si Feri do Kalouska. O čem to svědčí?  
 
 Největší problém topky je v tom, že je její vedení poměrně dost odtrženo od členské základny, 
respektive od místních organizací. Ty žijí svým životem, mají své starosty, kteří musejí řídit města, přičemž ze 
strany vedení jsou akcentována spíše okrajová témata. Tedy boj proti Babišovi, boj proti komunismu a v tuhle 
chvíli i boj za Tibet, to vše se ale děje ve chvíli, kdy má členská základna pocit, že se strana oddaluje od voličů 
svými postoji. To ale nijak nepřispívá k vnitřní stabilitě strany. Zřejmě je tady i vážný problém nekvalitní 
komunikace mezi vedením a úzkými buňkami. 
 
 Dalším problémem bude i jakási nevyjasněnost nad základními ideologiemi, tedy že tam jsou lidé s 
různými názory, kteří byli spíše spojeni sympatiemi k osobnosti Karla Schwarzenberga než s nějakými pevnými 
hodnotami. TOP 09 se preferuje jako konzervativní strana, ale na druhou stranu v ekonomických otázkách se 
chová spíše liberálně a k tomu ještě čelí vládě, která je levicovo-středová a dělá sociálně-levicovou politiku, což 
je pro občany spíše příznivé. A proto topka jakoby neví, kde si má najít svůj prostor. Abych to shrnul: Zatímco 
Kalousek a všichni ti hlavní vůdci kolem stranického centra v posledních týdnech a měsících zdůrazňují témata, 
která nejsou v centru pozornosti občanů, v místní politice nějaká ideologie není až tak moc důležitá, protože tam 
řešíte denní starosti měst a obcí. Říkám to proto, že TOP 09 do značné míry stojí na regionálních politicích. 
 
 A co Starostové a nezávislí, kteří mají smlouvu s TOP 09 opřenou hlavně o spolupráci na celostátní 
úrovni, ovšem v krajských a senátních volbách už nejsou s topkou nijak smluvně svázáni? Navíc to vypadá, že 
společně nepůjdou už ani do voleb do Poslanecké sněmovny. Nemůže toto topce ubrat preference?  
 
 To se uvidí spíš později. Ono ale popravdě Starostové a nezávislí topce nikdy nějaké velké preference 
nepřinášeli, byli pro partaj důležití jen v komunálních a krajských volbách. Tam šlo ale dříve spíše o ambice 
politiků ve sdružení STAN/NEZ, kteří zřejmě usoudili, že už jim pro komunální, respektive krajské volby 
spolupráce s Kalouskem spíše škodí a naopak by se do parlamentu bez topky jen stěží dostali. 
 
 Takže v tom nevidím primárně nesoulad s politikou Kalouska. Storostové navíc nejsou ideologičtí jako 
spíše pragmatičtí, a když vidí, jak Kalousek stranickou politiku zakládá na tématech, která u voličů nezabírají - 
čili antikomunismus, kritika Babiše a teď kritika Číny - tak se obávají, že jim to také může uškodit. Proto se od 
Kalouska spíše oddělují. 
 
 Komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko tento týden upozornil na fakt, že TOP 09 má především 
personální problém... 
 
 Přesně tak. Totiž kromě toho Kalouska momentálně ve straně žádná jiná výrazná osobnost vskutku 
není, jenže to do jisté míry způsobil sám Kalousek, protože se mu paradoxně dost dlouho dařilo účinně bránit 
tomu, aby tam nějaké osobnosti vůbec vznikly. Vzpomeňte kupříkladu na situaci v Praze, kde Kalousek chtěl 
“zaříznout“ bývalého guvernéra ČNB Tůmu, který jim vyhrál komunální volby. 
 
 Ale protože se ukázalo, že by mohl dělat trošku jinou politiku, než si představuje Kalousek, tak jej pak v 
zastupitelstvu natolik znechutili, až z politiky odešel sám. Takže bránění tomu, aby ve straně nějaké výraznější 
osobnosti vyrostly, je zároveň velmi velkým problémem strany, protože s každou osobností, která ve straně 
vyrostla a stala se dobře viditelnou, se Kalousek nakonec rozešel, anebo ten člověk odešel sám. 
 
 Jak to tedy bude s těmi preferencemi TOP 09? A dá se předvídat, že pokud půjdou preference topky 
ještě dolů, kam a k jakým stranám budou voliči utíkat? 
 
 Čísla preferencí strany se musejí teprve objevit v nějakém průzkumu. Bude se to odvíjet od toho, jak 
bude vypadat situace ve vládní koalici, a bude hodně záležet i na tom, kam se pohnou pravicoví voliči, kolik jich 
dokáže oslovit ODS a kolik se jich k ODS vrátí. Pokud už ODS jdou čísla nahoru, tak to naznačuje, že se k nim 
určitá část voličů začíná vracet, že lidé asi slyší na rétoriku Petra Fialy, že již to nejhorší mají občanští 
demokraté za sebou a podařilo se jim stranu stabilizovat a u lidí zdůvěryhodnit. Je ale také otázka, zda voliči 
TOP 09 nepřecházejí k ANO, protože ANO je vlastně programově pravicová strana, což je třeba si uvědomovat. 
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 Když už jsme nakousli odchod Karla Schwarzenberga z čela TOP 09, dá se nyní s odstupem času říci, 
do jaké míry je jeho odchod vlastně důsledkem toho, kde strana nyní je?  
 
 Tady je velkou otázkou, zda by preference topky byly vyšší nebo stejné, kdyby Karel Schwarzenberg v 
čele strany stál dál, protože jeho postava byla do určité míry mýtizovaná zejména v době prezidentských voleb. 
Jenže dnes se ukazuje, že řada jeho postojů je vlastně problematických a že by možná i ony vedly k tomu, že 
by ona partaj své preference neměla příliš vysoké, protože by možná kníže ještě více zdůrazňoval hodnoty, na 
kterých teď ulpívá právě Kalousek. To by pak voliče také zrovna moc nepřilákalo... 
 
 Zatímco před lety to byla jistá alternativa proti Miloši Zemanovi, tak dnes, když je již Karel 
Schwarzenberg - s odpuštěním - poměrně starý a přibývá mu i zdravotních problémů, tak i sami voliči pozorují, 
jak z té politiky odchází kvůli tomu, jak je často unavený a tak dále. Dnes už si snad málokdo dokáže představit, 
jak by reálně fyzicky zvládl vykonávat funkci prezidenta republiky - to ovšem samo o sobě také nepřispívá k 
nějaké důvěryhodnosti a možná že i toto vede k poklesu popularity strany. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1407&clanek=428895 
 

Politické školení mužstva. Nezkreslený popis reality je už dnes něčím 
neznámým. 

3.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    Jiří Hroník         

Zkušený televizák kroutí hlavou nad prezentací čínské návštěvy 
 
MEDIÁLNÍ HODNOCENÍ Z informování o třídenní návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v České 
republice zaujala analytika Radima Hrehu veřejnoprávní show ČTK, kterou rozjížděli zelení společně s 
intelektuály na kandelábrech a ostatní „elitou“ národa, zahalenou ve vlajkách Tibetu. Karel Hvížďala zase 
upozorňuje, že Česká televize má sice prezentovat názory všech stran, ale také má právo se jako samostatný a 
nezávislý subjekt přiklonit s řádným zdůvodněním na jednu stranu, ať se to vládě, prezidentovi nebo některým 
stranám líbí, nebo ne. 
 
 Ve dvou krajních polohách bylo možné sledovat referování o třídenní návštěvě čínského prezidenta Si 
Ťin-pchinga v České republice. Více na očích bylo zpravodajství České televize, v němž jasně převládal kritický 
tón a cokoli, co dojem z návštěvy mohlo pokazit, bylo adorováno. Protipólem se stalo například informování 
webu Týden.cz. Mediální analytik Radim Hreha, bývalý ředitel Slovenské televize, jenž byl v roce 2009 zvolen 
generálním ředitelem ČTK, ale zákulisními manipulacemi mu bylo znemožněno funkci převzít, na tom ukazuje, 
jak novináři rezignovali na objektivitu. 
 
 Show četky rozjížděli zelení a intelektuálové na kandelábrech 
 
 Podle jeho názoru veřejnoprávní pravdoláskaři tradičně kloužou podle šablony, která je pro radní a 
management v ČTK, stejně jako v Českém rozhlase a České televizi i nadále fetišem. “Tím jsou obdobně jako 
za totality ideologická klišé, která povyšují nad zákon. Přitom většina veřejnosti jim na jejich &sbquo;politické 
školení mužstva&lsquo; zvysoka kašle, což dokazují průzkumy veřejného mínění. Veřejnoprávní show 
&sbquo;četky&lsquo; vskutku logicky rozjížděli &sbquo;oblíbení&lsquo; zelení. Společně s intelektuály na 
kandelábrech a ostatní &sbquo;elitou&lsquo; národa zahalenou ve vlajkách Tibetu veřejnosti nepřesvědčivě 
připomínají, čím nás taky kdysi uhranul Václav Havel a jeho sekundanti,“ konstatuje Radim Hreha. 
 
 Ten upozorňuje, že novináři zcela opomněli, že v Číně jsou některé věci jinak než u nás. Politiky, 
kterými Češi tradičně pohrdají, Číňané uctívají téměř jako bohy. To samé platí i v běžném životě. Kupříkladu, šéf 
OKD ani nesní o úrovni přirozené úcty svých zaměstnanců, jakou má šéf malé fabriky kdekoliv v Číně. Tyto 
aspekty však laureátka Peroutkovy ceny Barbora Šámalová ve službách ČT opomněla divákům sdělit. O to 
roztomilejší byly její domněnky, že v každé skupině nadšených Číňanů byl nějaký tajný policista či rozvědčík, 
který tuto skupinu řídil. Inu, když jsou lidé řízeni, mají pocit, že jsou řízeni všichni kolem,“ míní mediální analytik. 
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“Produkce obou subjektů dokumentuje bídu tuzemské žurnalistiky, která i nadále preferuje ohebné lidské 
charaktery, pro něž je nezkreslené a úplné zprostředkování reality pojmem vskutku neznámým,“ tvrdí Radim 
Hreha. 
 
 Veřejnoprávní média nemají události zkreslovat, ale názor na ně mají mít 
 
 I když je přesvědčen, že veřejnoprávní média dávala ve svém vysílání neúměrně prostoru odpůrcům 
návštěvy čínského prezidenta, protestním akcím a všemu, co mohlo poškodit Miloše Zemana, nepochybuje, že 
Český rozhlas i Česká televize přijdou se zaručeně relevantními výsledky mediálních analýz, nebo dokonce s 
výsledky objednaných průzkumů veřejného mínění, které vyvrátí názory či argumenty různých škarohlídů. “Tedy 
především bývalých komunistů, jakým jsem byl já, ale i generální ředitel ČT, respektive generální ředitel ČTK a 
mnozí další,“ podotýká mediální analytik. “&Agrave; propos, módní zadávání různých průzkumů veřejnosti 
pregnantně dokumentuje finanční pohodu ČRo a ČT. Jejich ředitelé přitom přesvědčují o opaku nejen veřejnost, 
nýbrž i nezorientované poslance a senátory,“ upozorňuje Radim Hreha. 
 
 VŠE O NÁVŠTĚVĚ ČÍNSKÉHO PREZIDENTA NA PL.CZ 
 
 Jinak nahlíží na zpravodajství České televize Karel Hvížďala, novinář se zkušenostmi z mediálního 
prostředí i ve Spolkové republice Německo, kde v letech 1978-90 působil. “Za všemi stížnostmi na naše média 
je cítit jedna zásadní skutečnost: naše společnost nemá po 25 letech jasně definovanou veřejnou službu 
veřejnoprávních médií, ani ještě nechápe roli prestižních médií ve veřejném prostoru v demokratické zemi. Ve 
staré Evropě se po vzoru BBC ustálil po válce postupně převážně v severních zemích ve veřejnoprávních 
médiích princip zpravodajství a komentářů, v nichž se nemají události zkreslovat a která nemají nic zatajovat. 
Ale rozhodně to neznamená, že veřejnoprávní média nemají mít na události žádný názor, nebo - jak si myslí 
někteří naši politici - že mají kopírovat proporcionálně názory politických stran podle výsledků voleb,“ říká pro 
ParlamentníListy.cz Karel Hvížďala. 
 
 ČT a ČRo se mají přiklonit na jednu stranu, ať se to politikům líbí, nebo nelíbí 
 
 To by byl nesmysl, protože taková média by byla nudná. “Jejich sledovanost by klesala, což by se 
některým politikům líbilo: byl by to důvod k jejich zrušení, i když ještě stále jsou v naší civilizaci v Evropě 
považována za nedílnou součást demokratických institucí. ČT a ČRo mají sice prezentovat názory všech stran, 
ale nakonec mají právo se jako samostatné a nezávislé subjekty přiklonit s řádným zdůvodněním na jednu 
stranu, ať se to vládě, prezidentovi nebo některým stranám líbí, nebo nelíbí. V tom, že jsme si veřejnou službu 
řádně nedifinovali, je v současné době - podle mě - největší problém a používají se různé amatérské výklady 
jako bič na tato média. Jakmile bude po obou brzkých volbách: parlamentních i prezidentských, měla by se 
diskuse na toto téma otevřít jak v Parlamentu, tak v médiích,“ domnívá se mediální odborník. 
 
 Stejně tak očekává, že by se prestižní média tištěná či internetová, která mají transparentní majitele, 
měla chovat podobně. “A pokud chceme zachovat liberální mediální prostředí, musíme se smířit s tím, že se v 
nich vyskytnou i názory krajní. Pokud však překročí zákony, tedy jsou třeba antisemitská, militantně 
promuslimská či lživě proruská, měly by být na ně podány žaloby a měly by se zakázat soudně, jako se to již 
děje v některých zemích,“ zdůrazňuje Karel Hvížďala, podle něhož návštěva čínského prezidenta ukázala ještě 
na další nevyjasněnost. “Jak upozornila senátorka Eliška Wagnerová, tak policie se chovala jako ozbrojená 
složka prezidenta, což je rovněž špatně, a tím by se měla zabývat vláda i Parlament. Zřejmě byl porušen zákon 
o policii. My stále nechápeme, o co jde, když se v demokratické zemi hovoří o dělbě moci,“ dodává politický 
komentátor Karel Hvížďala. 
 
 Analytik připomněl, že na Kavčích horách pracují pod antidepresivy 
 
 Návštěva čínské hlavy státu budila vášně, a to se projevovalo nejen při informování médií, ale i u 
politiků v čele s Miroslavem Kalouskem. “Neskrývané či špatně tlumené emoce Miroslava Kalouska jsou nejspíš 
průvodním znakem dlouhodobého stresu. Vize zaparkování TOP 09 coby neparlamentní strany pod jeho 
vedením pochopitelně zacloumá duchem i takového politického matadora, jakým Mirek Kalousek nepochybně 
je. Zoufalost jeho postavení nejlépe vystihuje fakt, že pragmatik jeho kalibru se uchyluje k ideologickým klišé, 
které kdysi přenechával svým méně kreativním kolegům i kolegyním,“ komentuje pro ParlamentníListy.cz Radim 
Hreha počínání předsedy chřadnoucí TOP 09, kterou čerstvě na protest proti Kalouskově agresivitě opustil 
Pavol Lukša, bývalý její dlouholetý místopředseda. 
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 V permanentním stresu ale podle mediálního analytika pracují i veřejnoprávní žurnalisté, zejména na 
Kavčích horách. “Otevřeně to v roce 2014 přiznali jejich zástupci v televizních odborech. Ti prohlásili, že v 
dlouhodobě napjaté atmosféře se duševně pracuje těžce. Přiznali dokonce, že se rapidně zvýšila spotřeba 
antidepresiv indikovaných závodní lékařkou. V prostředí plném strachu, marnosti a beznaděje, kde jsou 
zaměstnanci i externí spolupracovníci mnohdy nuceni k neúnosné pracovní době, která jim znemožňuje 
elementární kontakt s rodinami, se prý nedá očekávat žádný profesní růst, tvůrčí invence ani spokojenost z 
vykonané práce. Odborářští bossové tak omlouvali demotivaci, únavu i pasivitu šířící se kuloáry ČT. Netajili 
rovněž zklamání z důsledků řídících metod, které předváděl management, do jehož působení prý zpočátku 
vkládali nemalé naděje,“ připomíná Radim Hreha. 
 
 Veřejný zájem je identický se zájmem veřejnosti v totalitních společnostech 
 
 Odboráři tehdy nešetřili ani Radu ČT, která se podle nich dlouhodobě nechová jako kontrolní orgán, ale 
spíš jako obhájce managementu, který do čela televize veřejné služby dosadila. “Na takový kontrolní orgán 
nemá nejmenší smysl se obracet s jakýmkoli podnětem či stížností. No a jako třešničku na dortu bych připomněl 
upřímná slova člena Rady ČT Michala Jankovce, jenž potvrdil, že Česká televize se na základě doporučení 
Evropské komise snaží informovat optikou tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Tyto atributy si 
však vedení televize, stejně jako většina členů Rady ČT, evidentně vysvětluje jinak než většina veřejnosti. Proto 
se nedivme emocím, které kapou z televizních obrazovek, stejně jako z rozhlasových reproduktorů,“ vysvětluje 
mediální analytik. 
 
   
 
 V třídenním přívalu slov a informací o Číně a návštěvě jejího prezidenta v Česku mu ve vysílání 
veřejnoprávních médií nic nechybělo. “Protože jsem vše našel na webech, včetně údajných proruských a snad v 
krátké době i pseudo pročínských. Nechybělo také proto, že aktuální zpravodajství a publicistika České televize 
i Českého rozhlasu jsou nastaveny v souladu s veřejným zájmem. Ten je v tomto případě identický se zájmem 
veřejnosti v totalitních společnostech, v nichž platila a platí doktrína: Čím hůře, tím lépe. Povede-li se 
managementům ČT a ČRo za obětavé podpory jejich radních udržet dosavadní kurz, veřejnost může mít 
vyhráno už v příštích parlamentních volbách. Kromě fanatiků z řad pravdoláskařů a extrémních neomarxistů se 
snad nenajde nikdo, kdo by pochyboval o nutnosti garantování dodržování zákonů o ČRo a ČT beze zbytku. Ty 
jistě neodporují evropským hodnotám a kritickému myšlení naší veřejnosti,“ dodává pro ParlamentníListy.cz 
Radim Hreha. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428680 
 

VIDEO z Bílého domu: Malí Američané bouřlivě vítají prezidenta Číny. 
Obřad s hromadou vojáků. 

3.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    pro         

Vynadají čeští aktivisté Baracku Obamovi? 
 
Novináři, aktivisté, ale i mnozí politici vytýkají prezidentu Miloši Zemanovi údajně příliš servilní přistupování k 
čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi při jeho návštěvě České republiky. Pravdou však zůstává, že čínskou 
delegaci vítají se vší úctou například i ve Spojených státech, kde byl na oficiální návštěvě čínský prezident loni 
v září. 
 
 Jak dokazuje asi půlhodinový videozáznam, uvítací ceremoniál připravený na počest příjezdu Si Ťin-
pchinga a jeho početného doprovodu do Bílého domu byl skutečně velkolepý. Čínský prezident byl přivítán se 
všemi vojenskými poctami. Salutovaly mu desítky vojáků s medailemi na prsou a bílými rukavicemi, kteří 
střídavě drželi čínskou a americkou vlajku. Vojenský orchestr vyhrával slavnostní melodie a na červeném 
koberci již na hosty čekali prezident Obama a jeho choť. Nutno dodat, že první americký pár nemával tibetskou 
vlajkou a tibetská vlajka nebyla vidět ani na jednom jediném záběru celého videozáznamu. Aktivisté pozvání na 
tuto oficiální akci neobdrželi.  
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 Následně již k Bílému domu přijela luxusní černá limuzína, ze které vystoupil čínský pár. Prezident 
Obama se lehce uklonil a podal bez jakéhokoli náznaku ruku svému čínskému protějšku. Michelle Obamová 
manželku čínského prezidenta Pcheng Li-j&uuml;a dokonce přátelsky políbila na obě tváře. Následně se oba 
prezidenti vydali na “obhlídku“ nastoupených zástupců amerických vzdušných, pozemních sil a námořnictva. 
Velitel přehlídky poté Obamovi i Si Ťin-pchingovi zasalutoval a oba prezidenti se vydali vstříc stovkám 
amerických školáků. 
 
   
 
   
 
 Děti ve věku přibližně od sedmi do deseti let byly z jejich příchodu očividně nadšeni. Nadšené mávaly 
nejenom americkými, ale přibližně ve stejné míře také čínskými vlaječkami. Po tibetské vlajce opět ani vidu, ani 
slechu. Oba vůdci světových velmocí se mnoha dětem podepisovali do jejich památníčků. Dalo by se 
předpokládat, že čínskými vlajkami budou mávat pouze děti amerických Číňanů, ale nebylo tomu tak. Čínskými 
vlaječkami v euforii mávali také malí “bílí“ Američané a  Afroameričané, kteří očividně žádné čínské kořeny 
neměli. 
 
 Na základě těchto záběrů lze konstatovat, že čínské vlajky dětem “někdo“ dal do ruky a vyzval je, aby 
se po příchodu čínského prezidenta usmívaly a usilovaly také o získání jeho podpisu. Takové gesto lze vnímat 
jako přátelské gesto hostitele vůči hostovi, čeští aktivisté by jej však jistě mohli označit spíš za servilní pokus 
dostat se čínskému prezidentovi do nejmenované zadní části těla. V obdobném duchu by se dalo hovořit o 
návštěvě čínského prezidenta ve Velké Británii, která se uskutečnila krátce po jeho návštěvě Spojených států. 
 
 Také ve Velké Británii se dostalo Si Ťin-pchingovi vřelého přijetí a konzervativní britský premiér David 
Cameron jej rozhodně nečekal s tibetskými vlaječkami v obou rukách. Čínský prezident se také setkal s 
britskou královnou a za účasti stovek dalších osobností země společně zasedli ke vskutku královské tabuli. 
Výše uvedené situace ukazují, že ať už si západní státníci myslí o nedodržování lidských práv v Číně cokoliv, 
minimálně při vítání čínské delegace svůj názor nedávají příliš na odiv. V první řadě s ohledem na diplomatické 
zvyklosti, ale jistě také s nezanedbatelným přihlédnutím k čínským investicím. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=429034 
 

Redaktor Respektu oběhl lidi, kterým během návštěvy Číňanů ublížila 
policie 

4.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    vef         

Týdeník Respekt se ve svém textu vrací k návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku a k práci 
policie. Podle něj totiž policie nebývale omezila naši svobodu. „Kdo to nařídil?“ ptá se. 
 
 O tom, že policie porušovala během návštěvy čínského prezidenta ústavní práva českých občanů, 
promluvil pro Respekt ústavní právník Jan Kysela. “Vlastně se nic dramatického nestalo. Netekla krev, nikdo 
neskončil za své názory ve vězení a zakázaná demonstrace se konala o pět set metrů dál,“ dodal. 
 
 I přesto však mnozí aktivisté a politici protestují. Podle bývalé předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Miroslavy Němcové (ODS) tato země zažila po letech závan totality. “A hrozí jí nebezpečí, že skončí pod vlivem 
Číny nebo Ruska,“ nechala se slyšet. “Mám skutečně obavu z toho, že policie hlídala čínskou delegaci před 
naší demokracií a že se může stát, že nás začne chránit před demokracií vůbec,“ uvedla bývalá disidentka a 
švagrová exprezidenta Havla Dagmar. 
 
 Původní text čtěte ZDE. 
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 A o co vlastně šlo? Šlo o to, že policisté sundávali či brali lidem tibetské vlajky, které vlály v místech 
setkání s čínským prezidentem. Lidem sdělovali, že z oken musí vlajku sundat, jinak budou odvedeni pro 
podezření z přestupku či trestného činu. Podle advokáta Stanislava Devátého však jde o zneužití pravomoci. 
Zakázána byla i protestní demonstrace na Hradčanském náměstí. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka bylo 
náměstí uzavřeno z toho důvodu, že bylo součástí bezpečnostního perimetru. Svolavatelé demonstrace si však 
situaci nechtějí nechat líbit a podávají stížnost na magistrát a chystají i žalobu ke správnímu soudu.  
 
 I když Policie ČR žádné pochybení nevnímá, v současné době dojde k prošetření všech zásahů. 
Přislíbil to ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=429161 
 

Jiří Bátěk: Drahý bojovníku za lidská práva 
4.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 

    PV         

Je určitě správné, že poukazuješ na čínskou agresi do Tibetu vyvěšováním tibetských vlajek. I tibetský odznak 
na tvé chlopni ukazuje, jak jsi přemýšlivý a důsledný. 
 
 Jistě jsi někdy viděl glóbus. Všimni si velikosti České republiky a velikosti Číny. Tím nechci říci, že tvé 
počínání je zbytečné, naopak. Podporuji tvou aktivitu. Měla by však být opravdová a celostní. Začni tedy a 
vytrvej, buď všem příkladem! 
 
 Nejdříve prozkoumej značku svých bot a oblečení. Nenech se mást obchodní značkou, ale dívej se na 
zemi, kde se skutečně zboží vyrábí. I české outdoorové firmy vyrábí především v Asii. Proč ne v ČR? Přeci 
proto, aby zboží bylo levné, což ti maximálně vyhovuje. Pravda, boty si můžeš koupit z ČR. Budou však o 
mnoho set korun dražší než z Asie. Nezoufej však, má to řešení. Jeden Skot u nás na chalupě téměř celý rok 
chodí bos a oblékat se dá v army shopech, kde je možné zakoupit maskáče z výprodeje armády ČR. Nebo ti 
tchýně může uplést svetr a nemusíš si jej kupovat. 
 
 Nyní přesuň svou pozornost k mobilnímu telefonu a svému notebooku. Jistě jsi slyšel o konfliktních 
minerálech, jejichž těžba podporuje dlouhotrvající konflikt s milióny mrtvých v Demokratické republice Kongo. 
Jeden vzácný nerost je obzvlášť cenný, nazývá se coltan. Získává se z něj prvek niob a tantal, který končí v 
mobilech a noteboocích. Těží se pomocí primitivních nástrojů podobně, jako se dřív získávalo zlato za zlaté 
horečky. Dětská práce není výjimkou a pracuje se za šílených podmínek. Jsi si opravdu jist, že tvůj telefon či 
notebook obsahuje jen nekonfliktní minerály? 
 
 Dále přejdi ke kuchyňské lince. Pokud najdeš jeden jediný spotřebič, který nebude vyroben v Číně, 
pogratuluj si. Měl jsi štěstí na značku. Víš však, za jakých podmínek byl výrobek vyroben?  
 
 Tvůj americký přítel, země zaslíbená, dováží ropu ze Saúdské Arábie. Ano, je to právě ta, kde se utínají 
hlavy nepohodlným osobám, kde se veřejně bičuje. Budeš před americkou ambasádou pohoršeně 
demonstrovat a poukazovat na nedodržování lidských práv v Saúdské Arábii? 
 
 Pokud v ruce stále ještě držíš tibetskou vlajku, přidej i vlajku Palestiny, Iráku a Libye či bývalé 
Jugoslávie, aby tvůj aktivismus byl alespoň trochu opravdový a neselektivní. 
 
 Mnozí zkrachovalí politici vždy využijí podobných příležitostí, jako je návštěva čínského prezidenta v 
ČR, ke svému zviditelnění. Jsou to politické mrtvoly. Ti již lidem předvedli svou totální neschopnost a ubohost, 
jsou lidem pro smích. I otrávená návnada může vonět antikomunismem či umělým aktivismem, neb na hranici 
volitelnosti jsou TOP 09 i ODS a každý hlas je přeci dobrý. 
 
 Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami 
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Jsme skanzen hlouposti. Kecy v ČT. Martin Koller varovně o nové válce, 
náštěvě Číňanů a uprchlících 

4.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politologové 
    Martin Koller         

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Jsme skanzen hlouposti, tvrdí po návštěvě čínského prezidenta 
Si Ťin-pchinga o České republice vojenský analytik Martin Koller. Vyjadřuje se též k eskalaci napětí mezi 
Arménií a Ázerbájdžánem či k návrhu Donalda Trumpa, aby USA přestaly zdarma chránit Evropu. 
 
 Co se týče Tibetu a návštěvy čínského prezidenta, mohli bychom naši republiku označit za skanzen 
hlouposti. V Británii se čínský prezident svezl v královském kočáře, v USA se mu dostalo nadšeného přivítání 
odpovídajícímu jeho postavení. 
 
 Lze konstatovat, že na mezinárodní konferenci o jaderných zbraních a ekologických otázkách byl čínský 
prezident osobou číslo jedna. Žádné tibetské vlajky a žádné nedůstojné komediální exhibice. Americký senátor 
mávající tibetskou vlajkou by se totálně zesměšnil a mohl by ukončit svoji politickou kariéru a vyrazit někam na 
ranč pást krávy. Britská královna a americký prezident se tedy před svým čínským protějškem plazili, aspoň z 
pokřiveného úhlu pohledu našich aktivistů-neziskovkářů.  
 
 Nová Hedvábná stezka nás sice nespasí, ale může aspoň trochu přispět ke zlepšení našeho trvale 
ztrátového hospodářství. Navíc vytváří aspoň dílčí protiváhu ke koloniální transatlantické smlouvě TTIP, jež má 
vytvořit z Evropy americkou kolonii a zhorší životní úroveň a svobody většiny obyvatel. Záleží pouze na tom, zda 
budou naši občané a další Evropané používat vlastní mozek a volit vlastenecké politiky, kteří nechtějí, aby 
pokračovala kolonizace našeho státu. Mohli bychom na tom být i lépe, například Maďarsko získalo trojnásobek 
čínských investic, přestože má polovinu obyvatel. Jenže u nás se mává tibetskými vlajkami jako o závod a 
mozek se při tom nechává doma. Nakonec je budeme moci použít k zakrývání holých zadků po čtvrtstoletí 
hospodářského zázraku pro pět procent vyvolených. Je ilustrativní, že tibetskými vlajkami se nejvíc ohánějí 
politici, neziskovkáři a aktivisti, kteří se po desítky let nepotkali s poctivou a přínosnou prací. Jen jsem tam čekal 
víc reprezentantů ČSSD. Ostatně za ně se ilustrativně vyjádřil v televizi jejich vůdce Dienstbier. Prohlásil, že 
každý má právo si chodit, s jakou chce vlajkou, a říkat, co se mu chce. Tak čekám, kdy vyrazí obhajovat 
Martina Konvičku. A ptám se, mohu tedy vyrazit po Praze s vlajkou Islámského státu nebo vlajkou s 
haknkrajcem? Z hlediska vztahu k občanům se realita “svobodného“ Tibetu, Třetí říše a Islámského státu moc 
neliší.  
 
 Zde bychom se mohli krátce zastavit a pouvažovat nad názvem příštího sjezdu demokratů nasáklých 
pravdou a láskou, známého jako Forum 2000. Hlavní figurkou je tam opakovaně dalajláma, placený (podle 
zahraničních zdrojů) dlouhodobě CIA, jako reprezentant svobodného Tibetu před takzvanou čínskou okupací. 
Možná by se Forum mělo jmenovat Horor 2000 a konečně by se tam mohla prezentovat pravda o Tibetu před 
osvobozením jeho obyvatel čínskou armádou z opravdového hororu.  
 
 Označit Tibet za středověký a modlářský stát založený na strachu a teroru je totiž úplná lichotka ve 
srovnání s realitou. Otroctví tam bylo zrušeno až po druhé světové válce. Třetinu zcela bezprávných, v 
převážné většině negramotných, absolutně ponížených obyvatel tvořili otroci, třetinu nevolníci. Zbytek tvořili 
svobodní statkáři s prakticky neomezenými pravomocemi, nepočetní řemeslníci, vojáci a lámové (mniši) různých 
stupňů. Tresty useknutí ruky nebo nohy, případně oslepení vroucím olejem a podobné zvrácenosti byly běžné a 
sloužily k permanentnímu zastrašování obyvatelstva. Lidé byli systematicky zadlužováni a prodáváni do otroctví. 
Existuje o tom řada svědectví (v zahraničních publikacích), která se u nás, a nejen u nás, dlouhodobě zamlčují, 
a vytvářejí se prolhané filmové legendy.  
 
 Možná proto měli tak vřelý vztah k Tibetu němečtí nacisté. A věřím, že tibetizace naší země, případně 
celé Evropy by se leckterým novodobým demokratickým otrokářům líbila víc než islamizace. Ostatně z hlediska 
systematického zločinu založeného na zvrhlé formě ideologie a náboženství jsou si Tibet před osvobozením, 
nacistické Německo a také Islámský stát velmi podobné. Opravdu ilustrativní je, že islamizaci Evropy či 
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svobodný Tibet  podporují v naší zemi i v Evropě v podstatě stejní aktivisté, neziskovkáři a politici posluhující 
cizím zájmům.  
 
 Nelze se divit, že čínské armádě se při jejím “okupačním“ tažení nepostavil téměř nikdo na odpor. 
Otroci, nevolníci, část níže postavených lámů a pravděpodobně i někteří vojáci, kteří byli na úrovni nevolníků, 
neměli zač bojovat. Pro ně znamenala čínská armáda osvobození. Zaostalá armáda tvořená oddíly z klášterů, 
které uměly pouze terorizovat vlastní obyvatelstvo, byla v boji k ničemu. Neuspěly ani teroristické oddíly 
posílané později do Tibetu CIA jako Buddhovi bojovníci. Obyvatelé je nepodpořili. Kdo by se chtěl vracet k 
otroctví, kamenným chatrčím bez elektřiny, společnému bydlením s dobytkem, mnohomužství (většinu žen 
zabrali pro svoje uspokojení a služby nejvýše postavení lámové a statkáři), neexistujícímu zdravotnictví a 
školství a neustálému ponižování - do dalajlámova svobodného hororového ráje?  
 
 Mimochodem při pohledu do odborného vojenského tisku z poloviny třicátých let minulého století jsem 
zjistil, že údajně svobodný Tibet je tam uváděn jako britská kolonie. Nevím, nakolik je to pravda, ale nikomu to 
tehdy nevadilo, stejně jako dnes. Americké nadšení pro svobodný Tibet, stejně jako v současnosti pro ukrajinský 
Krym a Donbas (které jim byly desítky let zcela lhostejné) samozřejmě nebylo a není dáno láskou k Tibeťanům 
nebo Ukrajincům. V obou případech se jedná o snahu získat základny. Ve vysokohorském Tibetu by byly 
zvláště výhodné, protože rakety středního doletu by odtamtud ohrozily značnou část území Číny a asijské části 
Ruska. Na čínském území sousedí Tibetská autonomní oblast s oblastí obývanou turkmenskými Ujgury, 
čínskými muslimy. V jejich oblasti je i krátká hranice s Afghánistánem, přes niž se pašují zbraně a drogy pro 
ujgurské islamistické teroristy v Číně.  
 
 Musíme se divit, že někdo může něco tak odporného jako Tibet před osvobozením nejen tolerovat, ale 
dokonce propagovat. 
 
 Velmi zajímavý je proto i střet mezi pročínskými a protibetskými demonstranty v době návštěvy 
čínského prezidenta. Do centra kritiky se opět dostala policie, která se snažila, a to do značné míry úspěšně, 
plnit svoji základní povinnost - udržovat veřejný pořádek. Policisté údajně zasahovali výhradně vůči 
protibetským demonstrantům. Když se na tyto ublížené bojovníky za demokracii, pravdu a lásku podíváme blíže, 
zjistíme, že jsou to stejné aktivistické a neziskovkářské figurky placené bůhvíkým, které se snažily rozpoutat 
rvačky při pokojných demonstracích Úsvitu a Bloku proti islámu na Albertově a na Hradčanech. Policisté tedy 
dobře věděli, o koho jde a jaká je situace.  
 
 Dovolte dodat, že mávání vlajkou neexistujícího státu má v sobě cosi zvláštního. Kdyby se někdo 
proháněl po Praze a mával vlajkou Rakousko-Uherska, Sovětského svazu, knížectví Saravak, jižního Vietnamu, 
nacistické Litvy nebo císařské Číny, byl by pravděpodobně prohlášen za blázna. Ale když blbne s vlajkou 
Tibetu, stává se z něho morální aktivista. 
 
 Ubohou komedii jsme mohli vidět i při “ekologickém“ promítání pravdoláskařských hesel na zeď 
Pražského hradu. Do jisté míry byla hesla pravdivá. Náš prezident obvykle říká pravdu, což bojovníky za cizí 
zájmy rozpaluje do běla, takže v zoufalství už občas nevědí, co činí. Vesměs jim chybí argumenty, tak se 
necivilizovaně ukájejí primitivními nadávkami a pomluvami. Rovněž k civilizovaným občanům, včetně slušných 
kritiků, má pan prezident dobrý vztah. Takže: zemanovská verze pravdy a lásky pro všechny civilizované 
občany; na rozdíl od té původní, cizí a rádoby elitářské pro pár kamarádů.  
 
 Pokud se objevilo společně s pravdou a láskou Václava Havla na zdi heslo Free Tibet (Osvoboďte 
Tibet) - proč anglicky? A musíme se vážně zeptat, zda Václav Havel podporoval otroctví a jiné zločiny proti 
lidskosti ve “svobodném Tibetu. To by mu, jemně řečeno, nesloužilo ke cti. Nebo dnešní agresivní pravdoláskaři 
aktivně a beze studu zneužijí kdečeho, aby se udrželi u svých bezpracných koryt a penězotoků ze státní, 
případně zahraniční kasy? Někdo z nich by to měl vysvětlit.  
 
 Na závěr bych připomenul, že současný dalajláma opustil Tibet jako velmi mladý a na zločinech tamní 
teokracie se možná či pravděpodobně osobně aktivně nepodílel. Ovšem jeho současný postoj je jejich 
schvalováním a aktivní obhajobou. Čínská vláda nabídla dalajlámovi několikrát návrat do Tibetu s tím, že tam 
může svobodně působit jako duchovní vůdce svého lidu. Jenže o duchovno tibetské vládnoucí kastě evidentně 
nešlo, což vyplývá z předešlého textu.  
 
 Proto dalajláma jezdí za americké peníze po světě, rozdává jejich rozumy a úsměvy, nechává se 
oslavovat na fórech a na duchovní službu Tibeťanům kašle. Více ho přitahují čeští sluhové cizích zájmů plazící 
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se jako negramotní tibetští otroci kolem jeho sandálů. Kdo z nich by chtěl žít ve “svobodném“ Tibetu například 
třicátých let, kdy se zlodějům sekaly ruce a vyznavačům jiné víry vypalovaly oči a vytrhávala za živa srdce? Asi 
je to stejné jako s jejich ochotou vzít si domů islámské ilegály a živit je za svoje peníze. Samé kecy a 
propaganda, ale když dojde na lámání chleba, tak to má udělat někdo jiný a za peníze z daní všech.  
 
 Navíc je nasnadě otázka, kolik Tibeťanů má ještě zájem o reprezentanta starých časů v digitálním 
světě? Nějaké svíčkové báby už by ho neuživily a peníze od CIA by byly v Číně problém stejně jako čínské v 
USA. Povalečných mnichů je v Tibetu dost i bez něj (v té strašné čínské okupaci). A pravděpodobně ani oni ho 
nepostrádají.  
 
 Máte-li kladný poměr k otroctví, uřezávání končetin a vypalování očí, mávejte tibetskými vlajkami a 
zajděte na Forum 2000. Dalajláma vám požehná. 
 
 Uprchlíci-křesťani  
 
 Je to pořádný trapas českých neziskovkářů. Tato věta by bohatě stačila bez dalšího komentáře. Tak 
trochu to připomíná cesty se žádostmi o politický azyl jistých našich spoluobčanů utlačovaných vydatnými 
sociálními dávkami, především do Británie a Kanady. Tam jich měli brzy plné zuby. Mnozí z nich se totiž 
nedokázali zařadit do civilizované společnosti založené na zákonu a práci stejně jako u nás.  
 
 Osobně jsem byl pro přijímání křesťanů z islámských zemí, protože v řadě z nich jsou utlačováni. Zde to 
vypadá spíš na ekonomické turisty. Každopádně udělali jiným křesťanským uprchlíkům “skvělou reklamu“ ve 
spolupráci s českými neziskovkáři, kteří patrně podělají, co se podělat dá. Veškeré náklady na tuto 
spektakulární ostudnou operaci by měli zaplatit ze svého a už nedostávat žádné peníze z našich daní!  
 
 A teď si představte, že bychom poslechli jejich bláznivé názory a začali si k nám tahat agresivní 
salafistické muslimy a vytvářet za naše peníze paralelní muslimskou komunitu jako základnu pro teroristy. Je víc 
než na čase, aby se penězotoky pro parazitující neziskovkáře zastavily a finance z našich daní se využily k 
pozitivním a smysluplným projektům ve prospěch našich občanů.  
 
 Zde by se měl jasně vyjádřit a především projevit ministr financí a dávat ministrům méně peněz, aby je 
nemohli bezúčelně rozhazovat. Je opravdu zvláštní, že u nás dlouhodobě profitují z našich daní skupiny, které 
jen škodí spoluobčanům, zatímco poctivě pracujícím lidem nikdo nic zadarmo nedá, spíš naopak.  
 
 Dohoda s Tureckem  
 
 Je zcela evidentní, že dohoda EU s Tureckem je výhodná jen pro Turecko. Proud ilegálů neustává, 
pouze mění trasy, přesně podle mého předpokladu. Pod rostoucím tlakem je Itálie, která se navíc snaží dovézt 
ilegálů co nejvíc, takže je stále nakládá už u libyjského pobřeží. Jen se divím, proč tam italské lodě rovnou 
nezakotví? Novým aktivistou je ukrajinský prezident Porošenko, který ilegály přímo pozval. Tím dochází k 
realizaci další trasy, kterou jsem předpokládal. Vzroste ohrožení Polska a pobaltských států jako tranzitních 
zemí do Německa a Švédska.  
 
 V Německu došla situace tak daleko, že ilegálové mohou beztrestně krást. Pokud si něco vezmou v 
obchodě, nesmí se jim bránit. Majitel si potom vyžádá náhradu od státu, což je pro něj samozřejmě výhodné. 
Předpokládám, že tržby porostou. Je to zároveň konec evropské civilizace v Německu. Evropská civilizace totiž 
stojí a vždy stála na dodržování a vymahatelnosti zákonů. 
 
 Další německou demokratickou specialitou podle vzoru Třetí říše je zákon o odporu proti státu. Pokud 
se vlastenecký občan vyjadřuje negativně k islamizaci, dostávají jeho sousedi a zaměstnavatel dopisy od státní 
správy, která je varuje před kontakty s ním. Může být rovněž propuštěn z práce. Prostě svoboda slova zcela v 
souladu s listinou základních lidských práv a svobod.  
 
 Vzhledem k tomu, že dohoda s Tureckem nefunguje, nezbývá než se připravit na ochranu hranic a 
vracet ilegály násilím do Německa k jejich matce, “křesťanské soudružce“ Merkelové. Podle utajovaných 
informací policie už byly v našem pohraničí zaznamenány první zlodějské nájezdy.  
 
 Na vyděračský a korupční úplatek Turecku máme přispívat 500 miliony korun. Ty by měl zaplatit ten, 
kdo něco takového podepsal, tedy současný český premiér, případně jeho strana. Dobře by to sedlo k dluhu 
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300 milionů, který si hlupáci z ČSSD svojí arogancí vyrobili. Přitom stačilo uložit finanční jistinu, požádat soud o 
anulování penále a v současnosti zaplatit pouze dlužnou částku s úroky. Ještě věříte v odolnost ČSSD vůči 
korupci v situaci, kdy má zaplatit 300 milionů? Nezapomeňte takové finanční experty a vlastence volit. Budete 
se mít líp.  
 
 Podle mého názor by se těch 500 milionů, což nakonec nebude konečná částka, mělo věnovat na 
ochranu naší hranice s využitím výrobků našich firem. Jinak budou směřovat na podporu dalších tureckých 
zločinů, počínaje islámskou invazí, genocidou Kurdů a válkou v Iráku, Sýrii a Arménii konče.  
 
 Ázerbájdžán vs. Arménie  
 
 Zdá se, že svými 500 miliony přispíváme na další válku vyvolanou Tureckem. V posledním období 
vzrostlo napětí mezi islámským Ázerbájdžánem, spojencem Turecka, a křesťanskou Arménií, spojencem 
Ruska. Mezi těmito dvěma státy došlo ke krvavému střetu již v devadesátých letech po rozpadu SSSR o prostor 
zvaný Náhorní Karabach obývaný arménskými křesťany, které se Ázerbájdžánci snaží vyhladit. Arméni projevili 
obrovské hrdinství, takže se udrželi proti přesile Ázerbájdžánců, kteří páchali podobná zvěrstva jako bojovníci 
Islámského státu.  
 
 Pro informaci, Arménie je chudá horská zemička, kde se na ruském území zachránila část Arménů, 
která přežila tři turecké genocidy, které vedly podle britských historiků ke smrti zhruba 1,4 milionu Arménů a 
nezjištěnému počtu únosů, znásilnění a zotročení. Turecko dones svůj zločin neuznalo. Stejně tak beze studu 
páchá genocidu Kurdů. Evropským ani našim bojovníkům za pravdu, lásku a lidská práva to nevadí, stejně jako 
jim nevadila islámská genocida Srbů v Bosně, Kosovu a Srbské Krajině. V současnosti Turecko opět podporuje 
Ázerbájdžán v útocích na Arménii. Je třeba to vidět ve světle zmaření tureckých plánů na zabrání Sýrie při 
snaze o obnovení Osmanské říše a porážku Islámského státu podporovaného Tureckem. Dále nelze 
přehlédnout, že jde o další ohnisko nestability mimo Donbas, což je americká objednávka v rámci neustálého 
vojenského tlaku na Rusko, rozptylování jeho sil a přípravu války proti němu.  
 
 Arménie má 3 miliony obyvatel, z toho 98 % jsou Arméni. Armáda má 42 000 vojáků, 144 tanků, 250 
obrněných vozidel, 210 dělostřeleckých a raketových systémů, 15 bojových letounů a 30 vrtulníků. Arménie 
kromě Ázerbájdžánu hraničí s Gruzíí, Tureckem a Íránem. Na Rusko vede pouze jedna horská silnice, navíc 
přes Gruzii. Strategické postavení je nevýhodné. Ázerbájdžán s téměř 10 miliony obyvatel je obdařen velkými 
zásobami ropy, kterou exportuje do Turecka i jinam. Armáda má 68 000 vojáků, 380 tanků, 460 obrněných 
vozidel, 570 dělostřeleckých a raketových systémů, 78 bojových letounů a 81 vrtulníků.  
 
 Převaha Ázerbájdžánu je tedy evidentní a je nasnadě, kdo je útočník. Ještě nedávno povykovalo 
Turecko, že v Arménii jsou nejmodernější ruské raketové systémy. Turečtí hrdinové vyzbrojovaní z USA 
samozřejmě raději válčí proti kurdským civilistům než proti moderní ruské výzbroji. Jedná se o další zástupnou 
či proxy válku vyvolanou na objednávku USA a agresivních islámských zemí proti křesťanům.  
 
 Trump a placené NATO  
 
 Donald Trump opět překvapil, a to svým názorem, že změní NATO a evropské země si budou muset 
platit americkou vojenskou ochranu. Z USA je v Trumpově pojetí nikoli bezpečnostní partner, ale diktující vládce 
a vyděrač. Utajovaná realita se stává veřejnou. Až zase pojedou dragouni s propagandistickým plechovým 
cirkusem, připravte si peněženky.  
 
 Dovedu si představit procesí evropských slouhů, jak se plazí do Washingtonu a slibují platit, platit a 
platit. Bude se platit na Ukrajinu, Kosovo, ilegály a migranty, bude se platit Turecku, že nám je posílá, budou se 
platit americké války, bude se platit za smlouvu TTIP a nakonec se budou platit američtí žoldáci v Evropě, která 
je zadlužená, dlouhodobě v krizi a má přes dvacet milionů nezaměstnaných. Opravdu světlé zítřky. A někdo 
říkal, že bude líp.  
 
 Jak jsem již psal, nelze si dělat iluze ohledně jakéhokoli amerického prezidenta. Každý bude nakonec 
hájit americké zájmy, což je logické. Jen my v Evropě jsme si navykli na politiky, kteří nehájí evropské, ale 
kupodivu rovněž americké zájmy. Trump se bude bavit s velmocemi, jako je Rusko nebo Čína, jako s partnery, 
ale evropské kolonii bude nařizovat. Určitě bude prosazovat i koloniální smlouvu TTIP. Clintonová bude ještě 
navíc provokovat válku s Ruskem a podporovat veřejně islamizaci.  
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 Z uvedeného je konečně vidět, k čemu je NATO reálně. Prostředek k válce s Ruskem v Evropě a 
podpory exportu americké výzbroje do Evropy. Když se objevila otázka ohrožení Evropy islámskou invazí, tak 
se reprezentanti NATO, americký sluha Stoltenberg i náš hrdina Pavel, postavili proti účasti NATO. Logicky, 
protože v takovém případě by musely USA zasáhnout proti svému spojenci Turecku a jeho Islámskému státu; 
místo války proti Sýrii.  
 
 Najednou se ukázalo, že NATO je v době ohrožení k ničemu. Místo boje proti reálnému nebezpečí se 
zabývá propagandou pro vytvoření souhlasu evropské veřejnosti k válce s Ruskem. Podle Pavla představuje 
Rusko větší nebezpečí než islámská invaze. Kolik dorazilo za poslední rok do západní Evropy Rusů s cílem 
parazitovat na evropské společnosti a páchat zde teroristické útoky? Pokud nějací přijeli, tak jako dobře platící 
turisté nebo obchodní partneři. A prý pátý článek (smlouvy NATO) zavazuje k pomoci, jak nám různí experti v 
ČT stále omílají. Jen pokud se to hodí Američanům. Válčit v americkém zájmu v Afghánistánu, Iráku i jinde, to 
byly evropské členské státy NATO dobré. Jinak se pátý článek nekoná.  
 
 Z tohoto hlediska by měly evropské země, včetně naší republiky, přistupovat k akvizicím vojenské 
výzbroje a preferovat evropskou produkci. Trumpův nápad také dokladuje zoufalý stav americké ekonomiky, 
kterou zatěžuje neustálé budování obrovité agresivní armády, udržování stovek základen v zahraničí, podpora 
zločineckých režimů, placení neziskovek v mnoha zemích a dlouhé války bez pozitivního výsledku. K tomu ještě 
mizející zásoby zlata, tisk nekryté měny, jednostranný multikulturalismus a rozpad společnosti, které snižují 
výkony v celém hospodářství. A jako na zlost  je tu hospodářský růst Číny, Rusko neochotné se stát kolonií a 
jejich zlátnoucí měny. A ceny ropy letí nahoru (a dokonce dříve), přesně, jak jsem předpokládal a psal.  
 
 Dovedu si živě představit, že stejné figurky, které poskakují s tibetskými vlajkami, spustí nářek o 
nevyhnutelné potřebě živit v Evropě americké žoldáky, zvláště když z toho něco kápne. Jako hlavní důvod se 
bude v médiích vyrábět strašné ohrožení Evropy Ruskem. Že Rusko válčilo v Evropě naposledy v roce 1945, a 
to na té správné straně proti německému nacismu nikomu z propagandistů nevadí. Že Rusko nemá logicky 
zájem na válce v Evropě a nemá kapacity k útoku na NATO, již nemá smysl opakovat.  
 
 Stále budeme poslouchat v ČT kecy jedněch a těchže propagandistů o ruské okupaci Krymu, kterou 
nadšeně vítá 90 % tamních obyvatel. Stále budeme poslouchat kecy o ruské armádě na Donbasu v době, kdy 
Ukrajina odmítá vytvořit i jen bezpečnostní koridor, který by umožnil zjistit, kdo koho napadá střelbou. A 
nakonec budeme poslouchat úplně nejstupidnější kecy o tom, jak je nebezpečná Čína, která leží na druhém 
konci světa.  
 
 Nastanou závody v análních expedicích do Washingtonu, protože ať již vyhraje Trump, nebo, nedej 
bože, Clintonová, budou pravděpodobně chtít totéž... ve spojení s TTIP vytvořit kolonii Evropa, ekonomicky 
závislou, krmenou geneticky modifikovanými svinstvy, ale rovněž si platící svoje bachaře, aby si netroufla se 
osvobodit.  
 
 Pokud má někdo zájem platit si cizí žoldáky, je to jeho věc. Ale pokud nás NATO, což je ze tří čtvrtin 
americká organizace, nechrání před islámskou invazí a Tureckem, můžeme tuto atlantickou konstrukci označit 
za zbytečnou. Trumpův nápad na placenou ochranu je stejná špinavost a vyděračství jako vyděračská smlouva 
mezi EU a Tureckem o zastavení invaze islámských ilegálů. Realitu vidíme - došlo k přesměrování jejich toku. 
Turecká armáda a policie se svými 800 000 příslušníky je ve vztahu k plnění dohody a zastavení migrace stále 
zcela slepá a neschopná.  
 
 Donald Trump projevující se ve stylu strýce skrblíka však nehraje čistou hru. Amerika nikdy neposílala 
svoje vojáky kamkoli za hranice pro pravdu, lásku a lidská práva. Vždy se jednalo o kšeft. Za první světové 
války USA podporovaly i Německo a do války vstoupily až poté, co mohli Němci zvítězit a ohrozit germánskou 
Evropou ammerickou pozici ve světě. Navíc museli chránit svoje investice ve formě obrovských dluhů 
dohodových států u amerických firem. Jinak USA na první světové válce neuvěřitelně vydělaly prodejem 
především zbraní, munice a potravin do Evropy.  
 
 Stejná byla situace za druhé světové války. Americká vláda se bránila možnosti vstoupit do války proti 
nacistům a pilně prodávala Británii výzbroj. Zároveň po celou dobu dodávaly americké firmy, především přes 
Španělsko, Portugalsko a Švédsko, benzín, chemické produkty, součástky munice, dělostřeleckých a 
bombových zapalovačů a kuličková ložiska do Německa. Do války musely USA vstoupit až poté, co jim ji 
bláznivý Hitler vyhlásil. Opět samozřejmě nešlo o pravdu a lásku, ale potřebu zabránit Německu, aby se stalo 
světovým konkurentem USA.  
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 V poválečném období nešlo Spojeným státům o bezpečnost Evropanů, ale především o zabránění růstu 
konkurence ze strany SSSR. V tomto případě se američtí bojovníci za pravdu a lásku neštítili spojit s nejhoršími 
nacisty v Německu. Ani v současnosti nejsou američtí vojáci a jejich jaderné zbraně v Evropě z důvodu lásky k 
Evropanům. Jde především o vyvolání války s Ruskem na účet Evropy. Ruské surovinové zdroje a možnost 
zotročení tamních obyvatel jsou dlouhodobě hlavním cílem americké politiky v Evropě.  
 
 K těm jaderným zbraním je třeba dodat, že USA a Rusko mají dohodnutou smluvní paritu v počtu 
jaderných hlavic. NATO jejich počtem Rusko výrazně převyšuje bez ohledu na plky propagandistů v ČT. V 
současnosti přišel Obama se zajímavým nápadem na odstranění jaderných zbraní. Sovětský svaz a pak Rusko 
nabízely tuto možnost bez úspěchu desítky let. Jenže v současnosti je to výhodné pro USA/NATO. Bez 
jaderných zbraní by se podstatně slabší Rusko neubránilo jejich agresi. To jen dokazuje prolhanost americké 
propagandy o tom, že Rusko chce napadnout Evropu. V konvenční válce by bylo drtivou převahou NATO 
poraženo, takže ruské jaderné zbraně jsou paradoxně zárukou k zachování míru v Evropě.  
 
 A pokud by se takovou válku vyvolat nepodařilo, budou američtí žoldáci udržovat Evropu v koloniálním 
postavení a válku s Ruskem dále připravovat. Kromě toho jsou evropské armády stále odběratelem značného 
množství americké výzbroje, i když tento segment obchodu klesá. Dokladem americké pravdy, lásky a lidských 
práv je jejich spojenectví s takovými státy jako Turecko, nebo Saúdská Arábie a již dříve rovněž s genocidními 
diktátorskými režimy v Latinské Americe a Asii. Na Tchaiwanu byla pod záštitou USA vyvražděna proamerickým 
režimem většina původních obyvatel.  
 
 A vrcholem všeho je nápad vyzbrojit Japonsko a Jižní Koreu jadernými zbraněmi. Samozřejmě proti 
Číně. Ta se stala nebezpečným konkurentem krachujícího amerického hospodářství a navíc má od roku 2000 
spojeneckou smlouvu s Ruskem pro případ vojenského napadení. Už chápete, proč americká propaganda v 
Evropě nenávistně štve proti Číně a označuje ji za nebezpečnou? Rusko a Čína jako země pro všechny svoje 
obyvatele jsou nebezpečím pro americkou koloniální politiku v Evropě i jinde. 
 
 Kdyby USA leželo na srdci dobro Evropy a jejích obyvatel, nepřicházely by s (gangstersky utajovanou) 
transatlantickou smlouvou TTIP, kterou je možno bez nadsázky označit za nepřátelský čin podporovaný zradou 
politiků v Bruselu. A právě zisky z TTIP, okradení a zotročení evropských obyvatel, včetně rasistického 
islámského multikulturalismu, má zajišťovat americká armáda v Evropě - a navíc si za to nechat platit.  
 
 Evropa by se měla místo plazení před Tureckem a USA s jejich zločineckými metodami výběrčích 
výpalného postarat o vlastní obranu, potravinovou, energetickou a vojenskou soběstačnost s využitím 
evropských zdrojů. Vytvoří to pracovní místa a zisky. Další finance se získají zrušením daňových rájů, 
omezením počtu a výše platů a důchodů bruselských byrokratů, ukončením podpory parazitujících neziskovek, 
zrušením nesmyslných pseudoekologických programů atd.  
 
 K zastavení islámské invaze stačí současné vojenské síly EU. Jen je třeba ochoty k jejich ráznému 
nasazení. Zvýšený počet vojáků a ochrana hranic pohltí část nezaměstnaných. Rusko ani Čína nás neohrožují, 
takže máme čas na opatření v oblasti bezpečnosti Evropy. Turecko si nedovolí zaútočit, protože některé státy 
EU disponují jadernými zbraněmi. Do takového džihádu se Turecko nepohrne.  
 
 Především je třeba zabránit upadnutí do závislosti na islámských ropných zdrojích a americké produkci 
potravin, zastavit islámskou invazi bez ohledu na použité prostředky a uzavřít hranice i jakoukoli spolupráci s 
Tureckem. Preferovat svoje občany a zbavit se všech bezpečnostně rizikových cizinců a ekonomických parazitů 
bez ohledu na to, zda získali občanství některé z evropských zemí či nikoli. Postavit opět do popředí zákon, 
vlast, rodinu, povinnost, pořádek, práci ve prospěch většiny a další faktory, které ještě do nedávna vytvářely z 
Evropy vůdčí kontinent civilizovaného světa. V případě potřeby se dokážeme v Evropě obejít bez americké 
armády i jejích jaderných zbraní. Je třeba vzít osud do vlastních rukou. Nezapomínejte na to při volbách.  
 
 Pochodující policisté  
 
 Stále více se ozývají hlasy kritizující policisty a vojáky v ulicích jako zbytečnou demonstraci. Zde je třeba 
oddělit tyto příslušníky silových složek od jejich politických nadřízených. Ti na ulicích plní rozkazy v souladu se 
zákonem a služební přísahou. Za to bychom je neměli kritizovat. Určitě je to mnohokrát nebaví. Sami dobře 
vědí, že z praktického hlediska je jejich přítomnost na ulici zbytečná. Teroristi po útocích mizí a nejsou tak 
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pitomí, aby riskovali v době zesílených bezpečnostních opatření. Ostatně dnes jsou již hlídky z ulic pryč. 
Teroristé mají zase volné pole působnosti.  
 
 Evidentní je, že policie nemá dostatek příslušníků ani k vykonávání zesílené hlídkové činnosti ve 
městech. Mnohde na vesnicích včetně ohroženého pohraničí policie chybí zcela. Kdysi byl v kdejaké vesnici 
policista, který tam bydlel a věděl, co se kde šustne. Všechny znal a žádný cizinec mu neunikl. Všichni ho 
respektovali a odrazoval od kriminality už děcka. To platilo ještě v šedesátých letech. Dnes nemá policie v 
dostatečném počtu ani lidi, ani dlouhé zbraně, takže ji musí posilovat armáda. Ozývají se hlasy, že máme 
policistů příliš mnoho, ale od roku 1990 stoupla kriminalita o 300 %. Teroristé u nás zatím neudeřili.  
 
 Základem úspěšné ochrany obyvatel je prevence, která se dlouhodobě zcela zanedbala. Do neziskovek 
podporujících islamizaci se valí stamiliony, na prevenci islamizace a terorismu prakticky nic. Základem je změna 
politického ovzduší, tedy prosazení vlasteneckých politiků, nikoli jen aktuálních kecalů, kteří jedno říkají, a druhé 
dělají - a budou zítra tvrdit pravý opak. Dále je třeba zabránit vzniku početné islámské komunity jako základny 
terorismu. Řeči o tom, že je třeba migranty rozptylovat jsou nesmysl. Do roka vytvoří komunitu. Každý chce žít 
mezi svými. To platí nejen pro muslimy. V praxi to znamená žádné muslimy nepřijímat. A pokud se nějací 
objeví, nanejvýš velmi opatrně, pod stálou kontrolou a na dobu do odeznění konfliktu. Poté okamžitě domů.  
 
 A ostraha hranic? Hranici neuzavřou žádné drony, které nemohou většinou operovat v noci, mlze, 
silném větru, dešti atd. Je nezbytná přítomnost lidí a cvičených psů. Je třeba využít iniciativy občanů. Je třeba 
řešit problém včas. Řešit až následky je stejná pitomost jako vojáci procházející se v Praze po teroristickém 
útoku v Bruselu zatímco hranice jsou otevřené. Ovšem to chce vlastenecké politiky používající vlastní hlavu. 
Nezapomínejte na to při volbách.  
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1407&clanek=429242 
 

Zdeněk Zbořil: Trapné, to s vrácenými uprchlíky. Koho Němci nechtějí, 
toho vyženou. Zaorálkova drzost. Víte, co v Číně znamená... 

4.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politologové 
    Jiří Hroník         

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA V souvislosti s protestními akcemi během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-
pchinga v České republice zaujalo politologa Zdeňka Zbořila, když ochránce tolerantního Buddhova učení 
Miroslav Kalousek chtěl prorážet policejní zátarasy. Nechce se mu věřit, že by si čtyři předsedové ČSSD, 
všichni dokonce premiéři, nebyli vědomi nebezpečí, které jejich straně hrozí ze žaloby právníka Zdeňka Altnera. 
Ve svém pravidelném ohlédnutí upozorňuje i na to, že poslanec ČSSD Jan Chvojka položil výbušninu do 
základů koaliční vlády. 
 
 Velkou pozornost poutala v minulém týdnu třídenní návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v 
České republice. “Pro mne byla návštěvou státníka ze země, se kterou udržujeme dlouholeté diplomatické 
styky, je členskou zemí OSN a stálým členem Rady bezpečnosti. To, že státní symbol země je rudý, mne 
nevzrušuje, protože vím, že v Číně, dokonce po staletí, je červená symbolem radosti. Spíše mne zajímá, proč 
právě my chceme zemi více než dvakrát tak velkou a s trojnásobně větším počtem obyvatel než celá naše/vaše 
EU radit, jak se má spravovat. A také ji, jak prohlásil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek 
&sbquo;poevropšťovat&lsquo;. To je dost velká drzost. Přesto bych nepospíchal a nešel ve stopách ČT, kde už 
&sbquo;mají svůj názor&lsquo;, a ještě nějaký čas s hodnocením počkal. Čína existuje skoro pět tisíc let, přežila 
doby prosperity i úpadku a brzy uvidíme, zda zastávka pana prezidenta Si Ťin-pchinga bude k něčemu, nebo 
byla jen oddechem na cestě do Washingtonu,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil. 
 
 Z protestů, které se proti návštěvě hlavy čínského státu strhly, na sebe upoutal největší pozornost 
předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Video s jeho výstupem u policejního zátarasu se sice stalo hitem 
internetu, ale v komentářích převažoval údiv nad tím, jak se konzervativní pravicový politik mění v levicového 
aktivistu, mává tibetskou vlajkou a spolu s bývalým komunistou se domáhá návratu feudálního dalajlálismu. 
Zazněl i názor, že jeho reinkarnaci v lidskoprávníka a nositele odkazu Václava Havla mohl spolknout jen ten, 
kdo posledních dvacet let nežil v Česku a nesledoval zdejší politickou scénu. Jeho teatrální chování nebylo po 
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chuti ani svolavateli demonstrace. “On si přál konflikt, to bylo vidět. Kalousek volal, že za pět minut prorazíme 
zátarasy. Zvyšoval napětí. To je přitom přímo proti myšlení dalajlámy,“ uvedl pro Rádio Impuls Martin Bursík, 
Kalouskův kolega v Topolánkově vládě. 
 
 Ochránce tolerantního Buddhova učení chtěl prorážet zátarasy 
 
 “Cítil jsem zodpovědnost za shromáždění, které jsme svolali, a teď tam přijde nějak povzbuzený 
Kalousek a takovým způsobem hecuje lidi,“ přidal ještě pro ParlamentníListy.cz Martin Bursík, aniž politikovo 
“povzbuzení“ upřesnil. “Představení pana exministra a předsedy TOP 09 se odehrálo v prostoru mezi 
restauracemi U Radnice a U Černého vola.  Na této trase a v jejím okolí je hned několik hospod pro chudé i 
bohaté. V nich není o &sbquo;povzbuzení&lsquo; nouze. Na klikaté životní pouti pana Kalouska to je sice jen 
jedno malé zastavení, ale typické. Stejně je to ale zajímavé, když ochránce tolerantního Buddhova učení chce 
prorážet... zatím jen zátarasy. Ví Pán Bůh, nebo dokonce samotný Siddhártha Gautama Buddha, co se bude 
snažit prorazit příště,“ podotýká Zdeněk Zbořil. 
 
 V souvislosti s řadou podepsaných česko-čínských smluv a očekávaným rostoucím přílivem čínského 
kapitálu do Česka se nabízí otázka, zda nezačne postupně nahrazovat ten západní. “Neumím vypočítat, co z 
&sbquo;českého kapitálu&lsquo; ještě patří Čechům. Raději bych byl s hrdostí na &sbquo;český kapitál&lsquo; 
opatrnější. Třeba skutečně nějaká čínská firma s rozhodující státní účastí &sbquo;vytlačí&lsquo;, respektive 
koupí, nějakou společnost evropského, ale spíše nadnárodního držitele rozhodujícího balíku akcií. A tomu 
žádný Čech, i kdyby byl Čechem &sbquo;praotcem&lsquo; nezabrání. A pokud jde o &sbquo;čínské 
investice&lsquo;, tak při vší úctě k podpisům všech možných smluv jsou to stále, jak říká prezident Zeman, jen 
otevřené, možná pootevřené dveře. Za nimi je ještě dlouhá cesta k prosperitě, anebo opačným směrem,“ míní 
politický analytik. 
 
 Dostat se do sféry vlivu, kde se nevyplácí lhát a krást, by nevadilo 
 
 Z čínského kapitálu má obavy pětina českých středních a drobných podnikatelů. “S našimi zkušenostmi, 
jak se nám za pomoci &sbquo;našich spojenců&lsquo; podařilo &sbquo;vytlačit&lsquo; kdeco, od  zemědělské 
výroby, cukrovarů a cukrovarnictví, přes zavedené průmyslové obory, hutnictví a těžbu rud a uhlí, a také trochu i 
zbrojní průmysl, až po slavné abraka-dabra s československou obchodní námořní flotilou, přežijeme i toto 
čínské angažmá. Horší to bude, až budeme muset srovnávat čínskou a českou pracovitost, pravdomluvnost a 
lhavost, schopnost tunelovat a &sbquo;postavit na někoho chatrč&lsquo;. A kdybychom se náhodou, moc na to 
nevěřím, dostali do sféry vlivu, kde se nevyplácí lhát a krást, tak by mi to ani nevadilo,“ přiznává Zdeněk Zbořil. 
 
 Ve čtvrtek rozhodl Městský soud v Praze o tom, že ČSSD musí zaplatit právníkovi Zdeňku Altnerovi 
18,5 milionu korun a smluvní pokutu, která šplhá na zhruba 317 milionů. Jde o vyústění neřešení smlouvy o 
právní pomoci v kauze Lidový dům, kterou dojednal tehdejší místopředseda Ivo Svoboda a za ČSSD ji podepsal 
tehdejší předseda Miloš Zeman, přičemž jeho čtyři nástupci nechali spor dojít až takto daleko. “Už jsme - asi 
dokonce všichni - zkaženi těmi dlouholetými nepravostmi a kulturou &sbquo;tunelů&lsquo;, abychom mohli 
uvěřit, že je to tak, jak nám to dostupná a ne vždy pravdomluvná média prezentují. Pokud je to ještě dnes 
pravda, nemůžeme říkat nic jiného, než že 300 milionů je 300 milionů. Jedna indonéská moudrost praví: Kde je 
cukr, tam jsou mravenci! Co když se všechno za pomoci pana doktora Altnera a jemu blízkým soudům 
protahovalo záměrně?“ ptá se politolog. 
 
 Nechce se věřit, že od Špidly po Sobotku šéfové ČSSD hrozbu neviděli 
 
 Vždyť nyní může tento jackpot přejít zcela čistě z účtu politické strany na účet soukromníka. “A proč by 
nemohl cestovat dále, tentokrát už cestami méně viditelnými? Zvláště když pan doktor Altner má opletačky, sice 
jen statisícové, ale trestně stíhané jinými soudy a soudci? Nechce se mi věřit, že by čtyři předsedové ČSSD, 
všichni čtyři dokonce předsedové vlády - a za přítele měli ještě tři ministry financí - byli tak nepořádní, líní anebo 
hloupí a nebyli si vědomi nebezpečí, které jejich straně hrozí. V mém finančním horizontu není schopnost 
dohlédnout zaplacení 300 milionů ve třech dnech, pokud soudní rozhodnutí nedoporučuje nějaké přepadení 
National Bank. Jistě tato věc ČSSD v nastávajících dnech na dobré pověsti nepřidá a těžko se jí v případě 
nějakého volebního úspěchu bude usilovat o křeslo ministra financí. Kdyby to nebylo tak smutné, tak je to velká 
legrace,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil. 
 
 Ve středu prošel klíčovým ústavně-právním výborem Sněmovny návrh poslance ČSSD Jana Chvojky, 
který omezuje podnikání ministrů a také zakazuje jejich jakoukoliv majetkovou účast v médiích. Poslanci hnutí 



 
 

Plné znění zpráv  102 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

ANO tvrdí, že není v pořádku, když koaliční poslanec adoptuje návrh opozice, který je účelový a míří proti 
koaličnímu partnerovi. “Nechtěl bych se dotýkat cti pan poslance Chvojky, ale chtěl bych mu připomenout, že 
voliči i nevoliči ČSSD si pamatují na desítky podobných &sbquo;prohlédnutí&lsquo;, jistě motivovaných 
prospěchem nás občanů a odůvodňovaných argumenty morálními. Jen v ČSSD jich bylo hned několik a 
ušetřeny nezůstaly ani jiné politické strany. Zejména když bylo v něčím zájmu a mohlo před volbami, když ne 
znemožnit, tak alespoň někoho pošpinit. I rozhodnutí jít do boje sám, nebo ve spojení s nepřátelsky vůči ČSSD 
vystupující TOP 09, je pozoruhodné,“ domnívá se politolog. 
 
 Poslanec Chvojka položil výbušninu do základů koaliční vlády 
 
 Naráží tím na to, že Chvojkův návrh v podstatě rozšiřuje úpravu, kterou připravil Martin Plíšek, poslanec 
opoziční TOP 09, k níž má někdy ČSSD překvapivě blízko. “Návrh poslance Chvojky má navíc četná úskalí a je 
zatím, pokud je mi známo, v kolizi s Ústavou České republiky a s Listinou základních práv a svobod. Zavádí 
vlastně jakýsi &sbquo;majetkový census&lsquo; nutný pro nabytí některých politických práv. Doposud bylo v 
naší tradici takové omezení občanských a politických práv neuplatňovat, ale co není, může být. A pokud opozice 
a pan Chvojka tvrdí, že se nejedná o &sbquo;lex Babiš&lsquo;, umí on, nebo ti, co návrh podporují, spočítat, 
kterých podnikatelů, vlastníků na jedné straně a členů administrativy na straně druhé se to bude týkat?“ táže se 
Zdeněk Zbořil. 
 
 A vyjmenovává možné “oběti“ tohoto zákona. “Co třeba náměstci ministrů, státní tajemníci, sekční 
šéfové ministerstev a co další hodnostáři jmenovaní prezidentem a vládou, až třeba po ty nešťastné univerzitní 
profesory nebo ředitele a majitele televizních vysílačů a studií? Také by bylo možné navrhnout podobná 
omezení pro kandidáty do Senátu nebo dokonce Poslanecké sněmovny. V každém případě pan poslanec 
Chvojka položil výbušninu do základů koaliční vlády a mohl by si s ohledem na historické zkušenosti 
vzpomenout, že podobné nápady nepřinesly déletrvající prospěch ani stranám, ani jejich členům, ať již zažili 
několik okamžiků slávy nebo věčného zatracení,“ poznamenává politický analytik. 
 
 Lukšu chápou ti, kdo mají plné zuby teatrálních Kalouskových výstupů 
 
 Bývalý dlouholetý místopředseda TOP 09 a starosta Čeladné na Frýdecko-Místecku Pavol Lukša 
rezignoval k 31. březnu na členství ve straně. Zdůvodnil to tím, že se nemůže ztotožnit s dnešní orientací 
politiky TOP 09 prezentovanou především Miroslavem Kalouskem. Ta podle něj obsahuje pouze útoky, 
agresivitu a nenabízí žádná řešení. “Zcela opomíjí práci ve prospěch občanů ve městech a obcích a soustředí 
se pouze na témata, která neřeší prakticky žádné problémy občanů, a tím se pro mě stává neakceptovatelnou,“ 
vysvětlil své rozhodnutí opustit stranu Pavol Lukša. Z agresivity obviněný Miroslav Kalousek to bral za zástupné 
důvody, ale než aby se pochlubil, s čím kloudným přišel a jaké řešení problémů občanů představil, se do 
bývalého spolustraníka navezl, že neunesl, že už ve straně neměl žádnou podporu, což se projevilo na sněmu. 
 
 Když ale na Lukšovu adresu přidal, že se navíc názorově se stranou rozcházel, ať už se to týká 
sympatií k Rusku nebo ke xenofobům, nechtěně slova o útocích a agresivitě potvrdil. Navíc podobná slova 
použil i poslanec Karel Tureček, jenž opustil řady TOP 09 a zamířil nedávno do poslaneckého klubu hnutí ANO. 
“Pana starostu Lukšu jistě dobře chápou všichni, kdo už mají plné zuby teatrálních výstupů pana poslance 
Kalouska v Parlamentu i na veřejnosti. U pana Turečka je to jiné, protože loajalita vůči straně je také částí 
poslanecké odpovědnosti, i když Ústava členům Parlamentu zajišťuje jejich svobodomyslnost a nezávislost. 
Před dvěma lety mohl vědět, s kým se skamarádil a s kým by bylo slušné alespoň ty čtyři trpké roky vydržet,“ 
myslí si Zdeněk Zbořil. 
 
 V březnu se výsledky průzkumů TOP 09 lišily až o padesát procent 
 
 Ovšem vytvořit si představu o výši voličské podpory TOP 09 a o tom, kam strana směřuje pár měsíců 
poté, co v jejím čele Karla Schwarzenberga nahradil Miroslav Kalousek, není nic jednoduchého. Výsledky 
březnových průzkumů agentur totiž hlásí až příliš velký rozdíl ve voličské přitažlivosti TOP 09. CVVM jí přisoudil 
5,5 procenta, SANEP 5,9 procenta, STEM 6,3 procenta a nejnověji TNS Aisa 7 procent, což jsou čísla docela 
blízká pětiprocentní hranici potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Na druhou stranu dávají TOP 09 klid 
průzkumy ppm factum s 10,1 procenta a agentura Focus s 9,4 procenta. “Tato březnová sada odhadů, a to 
nejen TOP 09, se výzkumníkům příliš nepovedla. To není jen rozdíl o pět procentních bodů, ale vlastně rozdíl 
padesátiprocentní,“ upozorňuje politolog. 
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 Důvody tak odlišných výsledků mohou být dva. “Buď už pracují volební štáby se svými kontakty na 
různé agentury, nebo je pozice TOP 09 tak rozmazaná, že respondenti reagují na položené otázky výrazně 
emotivněji než jindy. Asi s tím vláda Miroslava Kalouska nad TOP 09 nemá nic společného, protože ten se stále 
snaží ukazovat před námi prosťáčky s vyzkoušeným logem Karla Schwarzenberga. Nedovoluji si odhadnout, 
zda k tomu nepřispěla ona zběsilost okolo EET a Čapího hnízda, kterou předváděly hlavní tváře strany v 
Poslanecké sněmovně. Možná je pan Kalousek opravdu až příliš často všude... skoro jako kdysi v minulosti V. I. 
Lenin,“ připomíná Zdeněk Zbořil, jak často se předseda TOP 09 objevuje nejen na televizních obrazovkách. 
 
 Čapí hnízdo nezabralo, mediální mágové to vzali za špatný konec 
 
 Ve středu 23. března se konala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke kauze Čapí hnízdo, které 
už byly několik dní předtím plná všechna média. CVVM prováděl průzkum ve dnech 7. až 14. března a hnutí 
ANO si ve volebním modelu připsalo 29 procent. Šetření STEM se uskutečnilo ve dnech 16. až 23. března a z 
něho vyšlo hnutí ANO ve volebním modelu 28,2 procenta, tazatelé ppm factum research se ptali ve dnech 17. 
až 29. března a z výsledku 19,9 procenta pro hnutí ANO by se dalo vyvozovat, že už voliči začínají hnutí ANO 
“trestat“ za Čapí hnízdo. Průzkum zpracovaný v rámci projektu Trendy Česka TNS Aisa pro Českou televizi, 
jenž probíhal ve dnech 19. až 24. března, ale hlásil pro hnutí ANO zlepšení na 28,5 procenta s komentářem, že 
kauza Čapí hnízdo mu v očích voličů vůbec neublížila. 
 
 “Protože lidé tomu monotematickému mediálnímu tyátru nevěří. I kdyby se všichni v televizích všeho 
druhu panu Kalouskovi upoklonkovali a pana Babiše prohlásili za zrádce-škůdce, nikdo jim to neuvěří. A co je 
na tom nejhorší, málokdo už jim věří, i když říkají nebo píší pravdu. Zdá se, že to ti naši mediální mágové - na 
jevišti i v zákulisí - vzali za špatný konec,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil, jenž je ovšem k 
výsledkům průzkumů hodně skeptický. “Pokud je to všechno pravda, co bylo v posledních dnech těmito 
agenturami publikováno, pak by si neměly hrát na ty, co zkoumají, ale na ty, co vyrábějí data, která mají asi 
stejnou funkci jako billboardy, rozdávání koblih, volební guláš a podobně. Vypadá to, že se z hygienických 
důvodů vyplatí nechat je &sbquo;jít kolem&lsquo;,“ domnívá se politolog. 
 
 Křesťanské uprchlíky z Iráku vrací Německo do Česka, je to trapné 
 
 Téma migrace tentokrát zastoupí příběh křesťanských uprchlíků z Iráku, kteří se rozhodli odcestovat z 
Okrouhlíku u Jihlavy do Německa a u saského Breitenau je zadržela tamní policie. Do České republiky se vrátili 
v noci z neděle na pondělí a policie je umístí do detenčního zařízení, odkud by měli co nejdříve zamířit do země 
svého původu. “Je to trapné, stejně jako chaotické. Všechna chybná politická rozhodnutí, která byla učiněna na 
evropské unijní i národní úrovni mají podobné, nebo stejné důsledky. Snad všichni v Evropě to vědí, jen ti, kteří 
to mají vědět první a bránit podobným excesům nikoli. Přece víme, že všichni běženci bez rozdílu, zda 
přicházejí s dobrými, nebo se špatnými úmysly, chtějí za lepším,“ zdůrazňuje Zdeněk Zbořil. 
 
 Je to podle něj mimo jiné i proto, že jsme jim to slibovali otevřeně - jako Angela Merklová a její kolegové 
- anebo nepřímo prostřednictvím agentur páchajících veřejně prospěšnou činnost. “Problémem té německé 
&sbquo;osídlovací politiky&lsquo; je, že chtějí jen toho, koho si vyberou; a ostatní vyženou. A my to vlastně 
děláme také tak, jen na trochu nižší úrovni. Anebo to alespoň slibujeme. Takže už máme také 
&sbquo;zaděláno&lsquo;. Domnívám se, že lidé v Česku by celou věc chápali lépe, kdyby znali pravdu a 
nemuseli se brodit bahnem lží. Jen v České televizi jsou už několik měsíců přenášeny informace s podobnou 
silou, jakou mají přímé přenosy sportovních utkání, a v tomto přívalu hysterie se ztrácí jakýkoli dobrý a 
racionální nápad,“ konstatuje politický analytik. 
 
 Na Náhorním Karabachu může jít o vyřizování si účtů na úkor jiných 
 
 Koncem minulého týdne se rozhořel konfliktu mezi ázerbájdžánskými a arménskými vojáky u Náhorního 
Karabachu, který si vyžádal nejméně tři desítky mrtvých. Boje jsou označovány za nejvážnější od roku 1994, 
kdy bylo uzavřeno příměří ve válce o převážně Armény osídlenou oblast, která se za pomoci Arménie odtrhla od 
Ázerbájdžánu. Přestřelky pokračovaly nehledě na výzvy z Ruska, Spojených států či Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě k ukončení palby. Naopak turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ujistil, že 
jeho země bude Ázerbájdžán v konfliktu s Arménií podporovat až do konce. Turecko má poměrně blízké vztahy 
s Ázerbájdžánem, Arménie je formálně spojencem Ruska. A tak panují obavy, že by konflikt v Náhorním 
Karabachu mohl představovat zprostředkovanou válku mezi Moskvou a Ankarou. 
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 “To samozřejmě hrozí, ačkoli jsem si právě přečetl zprávu, že Ázerbájdžán zastavil palbu na naléhavou 
výzvu prezidenta Putina. Ať již je to pravda, nebo ne, válka z Iráku a Sýrie se zase posouvá blíže k hranicím 
Ruské federace, jak to političtí komentátoři a bezpečnostní analytici předpokládali. Navíc to ohrožuje turecké 
politiky, představitele mimo jiné nejvýznamnějšího člena turkské šestky - Ázerbájdžán, Turkmenistán, 
Uzbekistán, Kyrgyzstán, Kazachstán a Turecko. A nejde také jen o Arménii, blízko je Gruzie a jí slibované 
členství v NATO. Nemusíme ani přijímat geopolitické hrátky opírající se o zkoumání &sbquo;velitelů polních 
vojsk&lsquo;, aby nám to bylo při pohledu na mapu oblasti jasné. A obava z vyřizování si účtů na úkor jiných - 
hlavně těch slabších až bezmocných - je samozřejmě na místě. Většinou to tak bylo, je a bude,“ dodává 
politolog Zdeněk Zbořil. 
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Bývalý šéfredaktor herního časopisu Score Jan Vrobel se na sociální síti Facebook rozepsal o propojení Česka 
a Tibetu. Při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze upozorňovali demonstranti na komunistické 
porušování lidských práv v Tibetu. Jeden z demonstrantů si přinesl také transparent, na němž žádal propuštění 
rodin disidentů z vězení. A stal se téměř zázrak, za který do Prahy dorazilo poděkování od tibetské exilové 
vlády. 
 
 Během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga pochodovali českým hlavním městem čínští 
vítači, u nichž nelze vyloučit, že pracovali na pokyn čínské ambasády. Nechyběli však ani odpůrci 
komunistického režimu v Číně, kteří symbolicky nosili tibetské vlajky a žádali o propuštění tibetských politických 
vězňů a jejich rodin. V tomto duchu se vyjádřil také jeden z protestujících s transparentem v čínštině. A stal se 
téměř zázrak. 
 
 Fotografii s demonstrantem a transparentem převzala některá světová média a celý příběh dospěl ke 
zdárnému konci. Dvě rodiny tibetských disidentů byly propuštěny. A Praze se za to dostalo poděkování. Bývalý 
šéfredaktor herního časopisu Score a aktivista vystupující na obranu Tibetu Jan Vrobel uveřejnil na sociální síti 
Facebook dopis od paní Kalden Tsomo z Ústředí tibetské exilové vlády v indické Dharamsale. 
 
 Dáma děkuje do České republiky za to, že někde daleko v Evropě lidé pozvedli hlas ve jménu těžce 
zkoušeného Tibetu. “Vážení, jménem Tibeťanů uvnitř i vně Tibetu bychom Vám rádi všem poděkovali za Vaše 
zasazení a odhodlání podporovat současný stav šesti milionů obyvatel Tibetu. Tibetské národní vlajky a 
zvětšený obraz Jeho Svatosti dalajlamy s Jeho Excelencí Václavem Havlem zavlály proti návštěvě čínského 
prezidenta Si Ťin-pchinga tento týden v historické části města Prahy,“ napsala Kalden Tsomo. Česká republika 
prý v Tibeťanech posílila naději, že se dočkají spravedlnosti a svobody. 
 
 “Jak jistě všichni víte, současná situace v Tibetu je stále chmurná. Čínská represivní politika a přísná 
kontrola náboženských a jiných základních svobod zůstávají naším závažným problémem. Nicméně přes roky 
probíhajících tragédií v Tibetu Vaše podpora je i nadále zdrojem inspirace a síly pro tibetský lid v Tibetu i pro ty 
z nás v exilu, kteří slouží jako svobodní mluvčí za naše bratry a sestry z domova,“ doplnila. 
 
 Za podporu, kterou nabídlo Fórum 2000 a aktivisté v Praze, Kalden Tsomo ze srdce poděkovala. Každá 
taková vzpruha je prý pro Tibeťany důležitá. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=429131 
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A je to tady: První ohlasy na stanovisko Karla Gotta k uprchlíkům. Z Hradu 
i od muže, co se těšil na smrt Miloše Zemana 

4.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    fib         

Ohlasy na komentáře věhlasného českého pěvce Karla Gotta o uprchlické krizi na sebe nenechaly dlouho 
čekat. Poté, co se v dnešním vydání časopisu Týden objevil rozhovor se zpěvákem, ve kterém popsal 
uprchlickou krizi v Evropě jako řízený proces, se k jeho slovům vyjádřil Dominik Feri, Jan Zahradil nebo Tomasz 
Peszynski, který nechvalně proslul svými vulgárními výroky o prezidentu Miloši Zemanovi. V komentářích 
zazněla slova jako KONEC a EMIGRACE. 
 
 “Dělají to důmyslně, strkají před kamery reportérů děti. Podívejte, jak se ty děti prosebně dívají. Je to 
citový nátlak. Za nimi jsou ovšem k nahlédnutí také mladíci s mobilními telefony, kteří tvrdí, že jdou za svými 
příbuznými do Evropy. Oblečení jsou jako málokdo v Praze, mají moderní sportovní ohozy a síla a energie z 
nich jen čiší,“ objasnil časopisu Týden svůj názor na uprchlíky přicházející do Evropy Karel Gott. 
 
 Jeho slova ihned vzbudila obrovský poprask. Nikdo nečekal, že i nejúspěšnější český zpěvák se k 
uprchlické krizi vyjádří. Trefně tuto situaci okomentoval například Dominik Feri, který skrze svůj twitter pěvcovo 
vyjádření komentoval slovy: “Je konec, k uprchlíkům se vyjádřil Karel Gott.“ 
 
 Aktivista Tomasz Peszynski, který v souvislosti s nedávnou návštěvou čínského prezidenta v Praze 
volal za svobodu Tibetu a který se zapsal do paměti českých občanů svým výrokem o tom, že “až Zeman 
chcípne, tak se ožere“, se zas na svém facebooku vyjádřil následovně: “Karl Gott se přidal ke xenofobům... 
Můžeme emigrovat.“ 
 
 Člen Evropského parlamentu Jan Zahradil na svém facebooku napsal: “Karel Gott podle rozhovoru pro 
Týden nemá úplně jasno v tom, zda ilumináti kandidaturu Donalda Trumpa podporují, nebo zda jí naopak chtějí 
zabránit. Myslím, že k vyřešení dilematu by pomohla konzultace u Petra Hájka.“ 
 
 Tiskový mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček na otázku, v čem se Gottovy názory shodují s těmi 
prezidentovými, sdělil ParlamentnímListům.cz následující: “Názorová shoda jistě panuje v tom, že migrační 
krize je řízeným procesem. O tom už pan prezident mnohokráte hovořil.“ 
 
 Celou dnešní agendu nakonec humorně shrnul šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. “Porošenko, Putin 
a starej Cameron mají společnej účet v Karibiku, Iráčani nestihli poděkovat za dopravu a vzali dráhu do 
Německa, Karel Gott prozradil, že migraci řídí ilumináti, a šéf prezidentského lékařského konsilia oznámil 
Zemanovu kandidaturu pro druhý termín. A to se dnes ještě nesvlékl Jakub Janda,“ napsal. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=429248 
 

Hlavní organizátor „vítacích“ akcí čínského prezidenta v Praze Raffy Wang 
5.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 

    Jakub Vosáhlo         

Většina Čechů nezná problematiku Tibetu. Jeho vlajka je jen symbol 
 
ROZHOVOR Předseda Česko-čínské obchodní asociace Raffy Wang, hlavní organizátor tzv. „vítacích akcí“ 
čínského prezidenta, pro ParlamentníListy.cz obsáhle popsal dění kolem třídenní návštěvy Si Ťin-pchinga v 
Praze, včetně konfliktů v ulicích mezi čínskými vítači a obhájci Tibetu. Pro české čtenáře také z čínského 
pohledu vysvětlil problematiku Tibetu. 
 
 Proč jste se rozhodli podpořit v Praze prezidenta Si? Je to nějaká zvyklost, která se dělá i při jeho 
návštěvách v jiných zemích? 
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 Po třech letech od nástupu Si do funkce prezidenta zaznamenává Čína velký hospodářský i 
společenský pokrok. Jeho význačnou zásluhou je vyeliminování korupce. Tímto si získal velkou úctu a respekt 
od svého lidu nejen v Číně, ale i po celém světě. Z tohoto hlediska si zaslouží moji podporu, i mnohých dalších. 
Z tohoto důvodu má velkou podporu i při všech ostatních zahraničních návštěvách jako například nyní v USA. 
 
 Vysvětlete nám, Středoevropanům, jaký je vztah běžných Číňanů ke svému prezidentovi? A liší se v 
tomto nějak prezident Si od svých předchůdců? 
 
 Ve smyslu vaší otázky - běžní Číňané si současného prezidenta velice váží, mají k němu úctu a 
respektují ho. Ve srovnání se svými předchůdci je, dalo by se říci, populárnější a oblíbenější. 
 
 Raffy Wang 
 
 Jak probíhaly přípravy a organizace celé akce? 
 
 Po zveřejnění informace, že prezident Si přijede na návštěvu České republiky, se mnoho krajanů na 
naši asociaci i na další sdružení obrátilo s dotazem o pomoc a organizaci jeho přivítání. Akce byla organizována 
dohromady s více než 10 asociacemi sdružení Číňanů v České republice. Protože jsme neměli přesné 
informace, kde se bude pan prezident pohybovat, požádali jsme o možnost shromáždění na mnoha místech v 
hlavním městě. Žádosti jsem vyřizoval já osobně jako předseda Česko-čínské obchodní asociace na 
Magistrátu hlavního města Prahy. Mé žádosti byly schváleny a na jejich základě jsme obdrželi povolení ke 
shromáždění za účelem přivítání pana prezidenta. Následně jsme informovali naše členy a ostatní krajany, kde 
mohou pana prezidenta přivítat, a na základě jejich přání jsme jim zařídili vlajky a ostatní vybavení, kterým 
obvykle a tradičně vítáme důležité návštěvy v Číně. 
 
 V českém tisku se objevily informace, že účastníci této “vítací akce“ měli být v pátek před příjezdem 
prezidenta Si školeni na čínské ambasádě. Mimo jiné prý i v tom, jak účinně deštníkem zlikvidovat nepohodlný 
transparent nebo vlajku. Co můžete k těmto tvrzením českého tisku říci? 
 
 Nevím, jak tato tvrzení vznikla a od koho je česká média převzala. Mohu potvrdit, že se konala schůzka 
vedoucích všech zúčastněných asociací, kde jsme prvně dostali oficiální informaci o návštěvě pana prezidenta. 
Nebylo to žádné školení, tato setkání jsou běžná při návštěvě tak významného představitele na jakékoliv 
ambasádě, která se účastní příprav jeho návštěvy. Mohu jistě říci, že při setkání na čínské ambasádě jsem 
žádnou informaci o tom, jak čímkoliv cokoliv zlikvidovat neslyšel. 
 
 Vaše skupiny se staly účastníky několika konfliktů. Proč podle vás k těmto střetům došlo? 
 
 V první řadě musím říci, že nás všechny tyto konflikty velice mrzí. Média upozorňovala předem na to, že 
v průběhu návštěvy pana prezidenta mohou probíhat i demonstrace namířené proti jeho návštěvě. Všechny 
naše členy a krajany jsme upozorňovali, že naše akce mohou být terčem těchto demonstrací, a žádali jsme je o 
maximální pochopení a aby se těmito demonstracemi nenechali vyprovokovat k žádným reakcím. Jsem osobně 
přesvědčen o tom, že střety, ke kterým došlo, byly vyvolány ve většině právě těmito demonstracemi a snahou 
narušit naše akce. Osobně nesouhlasím s reakcemi některých našich krajanů, snažil jsem se sám zabránit 
některým neadekvátním reakcím. Přičítám je i určitému davovému efektu, který v průběhu takovýchto akcí 
vzniká jako například na fotbalovém zápasu. 
 
 Nejčastěji se vaše skupina dostávala do konfliktů s aktivisty, kteří byli vybaveni tibetskou vlajkou. 
Vysvětlete nám, co Číňanům právě na tibetské vlajce tolik vadí? 
 
 Víte, myslím si, že většina Čechů nezná detailně problematiku Tibetu. Menšina populace tibetské 
provincie v čele s dalajlámou se chce od Číny osamostatnit, na druhé straně majoritní většina tibetské populace 
s osamostatněním nesouhlasí. Názory, způsob života, vlajka nebo náboženství této menšiny, které vyznává 
většina lidí v celé Číně, nejsou důvodem problémů. Vlajka se pouze stala symbolem tohoto většinou 
nechtěného osamostatnění, a proto její prezentace například v průběhu takovýchto akcí většině Číňanů vadí. 
 
 Komunikovali jste nějakým způsobem dopředu s českou policií ohledně vašich akcí? Domlouvali jste 
například, kde by bylo možné je udělat? 
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 S Policií ČR jsme dopředu nekomunikovali a ani jsme se nedomlouvali na potenciálním místě, kde akci 
udělat, protože jsme již území měli rozvržená a povolená od Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
 Kdo byli lidé, kteří tyto akce řídili? Objevily se výtky, že tito lidé nerozuměli česky a kolemjdoucí nebo i 
policisté, kteří s nimi museli komunikovat, nebyli schopni se s nimi domluvit. Jak to bylo ve skutečnosti? 
 
 Tuto akci jsem organizoval a řídil já jako předseda Česko-čínské obchodní asociace se všemi předsedy 
ostatních sdružení. Špatnou komunikaci mohu vysvětlit jen jako jazykovou bariéru, někteří z nás umí lépe česky 
a někteří zase hůře. Odvíjí se to dle doby pobytu v České republice, jazykově je každý na tom individuálně. 
 
 Vy sám jste byl účastníkem incidentu, při kterém váš vůz zastavil uprostřed křižovatky a začali jste z něj 
vykládat vybavení, ačkoliv vás policisté žádali, abyste s autem odjeli. Viděl jsem pouze televizní záběry, ale z 
nich mi nepřišlo, že byste na ně brali ohledy. Nebylo možné - a možná nejen v tomto případě - řešit situaci z 
vaší strany vstřícněji? 
 
 Ve skutečnosti místo incidentu bylo označeno jako zóna mimo provoz, všude kolem byly uvítací 
skupiny, proto jsme se rozhodli auto na pár vteřin odstavit tam a rychle vyložit potřebné vybavení. V tomto 
spěchu nebylo naším záměrem se chovat nedbale či chladně, chtěli jsme jen rychle vyložit a uvolnit cestu, na 
nic dalšího nebyl čas. 
 
 Jakou zkušenost jste vůbec učinili s českými policisty, se kterými jste přicházeli do styku? Jak se k vám 
chovali? 
 
 Dle mého názoru jednali čeští policisté spravedlivě, nemíchali do toho žádné osobní ani jiné názory. 
Chovali se profesionálně s pracovním nasazením. Snažili se, aby se předešlo jakýmkoliv konfliktům, a pokud k 
nim došlo, snažili se je vyřešit. 
 
 Když jsem viděl vaši akci před hotelem Hilton, kde prezident nocoval, zaujalo mě množství rekvizit, 
které jste měli. Transparenty, vlajky (včetně velkých na několikametrových žerdích), několik druhů bubnů, 
dokonce nějaké kostýmy. Kdo zajišťoval toto vybavení? 
 
 Vámi zmiňovanou akci u hotelu Hilton shodou okolností organizovala jiná z našich asociací. Ale část 
vybavení byla zúčastněných lidí a část vybavení byla majetkem dané asociace, která ho měla z minulých 
návštěv představitelů naší země v České republice. 
 
 Je jasné, co přinesla návštěva čínského prezidenta pro ekonomické a politické vztahy obou zemí. Ale 
jak podle vás ovlivnila vnímání Číny ze strany české veřejnosti? Máte pocit, že jste pověsti své země v ČR 
prospěli? 
 
 Já žiji v České republice již více než 20 let. Jsem předsedou Česko-čínské obchodní asociace, jejímž 
jedním z hlavních cílů je budovat nadstandardní vztahy mezi našimi zeměmi. Máme velkou radost ze 
skutečnosti, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou na tak vysoké úrovni. Mám velmi mnoho českých přátel a také 
obchodních partnerů, kterým jsem měl tu čest ukázat ne málo z naší země. Mám také velmi mnoho čínských 
přátel a obchodních partnerů, mých krajanů, kterým jsem měl možnost ukázat ne málo z České republiky. 
 
 Česká republika byla první zemí z Evropské unie, kterou náš pan prezident tento rok navštívil, zároveň 
první zemí ze střední a východní Evropy, kterou v pozici prezidenta navštívil vůbec. Byla to zároveň první 
návštěva čínského prezidenta v České republice za posledních 67 let. 
 
 Toto vnímám jako velmi významný krok k dalšímu prohlubování vztahů mezi našimi zeměmi, a to nejen 
na poli ekonomickém, ale i na poli kulturním a lidském a z toho mám jako Číňan žijící v České republice velkou 
radost. 
 
 Nikdy bych si byl býval nepomyslel, že námi organizované akce spojené s příjezdem pana prezidenta 
vyvolají tolik emocí. 
 
 Naším cílem bylo přivítat pana prezidenta v Praze a oslavit stále se rozvíjející vztahy mezi našimi 
zeměmi způsobem, na který jsme zvyklí a který je pro nás tradiční. 
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 Jsem přesvědčen, že návštěva pana prezidenta Si bude mít velký význam pro budoucí rozvoj vztahů 
našich zemí a je mi velmi líto, že námi pořádané akce byly využity některými iniciativami nebo představiteli 
politických stran. 
 
 Jaké by podle vás vůbec měly být vztahy obou národů, Čechů a Číňanů? 
 
 Oba národy by měly udržovat tradiční přátelské a korektní vztahy a já jsem přesvědčen, že tomu tak i je. 
Uveďme dva příklady z historie. Česká republika pomohla historicky jedné velké čínské strojírně, poskytla jí 
stroje a podporu. Byla vybudována česko-čínská farma, k vytvoření které věnovala Česká republika veškeré 
know-how a vybavení. Bylo to velice milé gesto a Číňani na tuto pomoc od Čechů nezapomněli. I toto je 
důvodem současných vřelých vztahů našich zemí za situace, kdy Čína je druhou největší ekonomikou na světě. 
V případě, že by Česká republika chytila tento vlak a společně se s pomocí Číny ekonomicky vyvíjela, přinese to 
jen dobrý základ pro další rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=429314 
 

Občané, zjednejte pořádek! Michaelu Kocábovi „bouchly saze“ 
5.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Kauzy 

    Olga Böhmová         

„Myslím, že dnes už je všem jasné, že Miloš Zeman nás stáčí směrem na východ, do náruče autoritativních a 
komunistických režimů. To je nepřijatelné a občané by si měli v příštích prezidentských volbách zjednat 
pořádek,“ tvrdí v rozhovoru ParlamentníchListů.cz hudebník a bývalý ministr pro lidská práva a národnostní 
menšiny Michael Kocáb. 
 
 Jak hodnotíte historicky první návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky v Praze? Hlavní roli kolem 
této návštěvy hrál prezident Miloš Zeman, do něhož se většina médií obouvá už kvůli jeho údajné servilitě vůči 
Číně, která prý lidská práva příliš nehájí. Jaký máte na to názor? 
 
 V roce 1989 Československo skoncovalo s komunistickou totalitní minulostí, stalo se součástí 
společenství vyspělých demokratických zemí Evropy a po padesáti letech získalo opět svobodu a bezpečnostní 
záruky. Po nástupu Miloše Zemana jsou ale tyto jistoty stále více ohrožovány. S nepochopitelnou umanutostí 
lomcuje s polistopadovým směřováním naší zahraniční politiky. Aniž by na to své voliče předem upozornil, 
vnucuje se Rusku i Číně ponižujícím způsobem. A nepřekáží mu ani vláda, jež je za jeho kroky odpovědná. 
Zeman demontuje základní hodnotové parametry státu a vláda se nevměšuje. Tato hanba však padá i na hlavu 
nás, českých občanů, a neměli bychom to nechat bez reakce. V souhrnu by kroky Miloše Zemana za tichého 
přihlížení občanské společnosti mohly vést k odklonu České republiky od EU a NATO, což by pro nás mělo 
fatální důsledky. Nejen ekonomické, ale i bezpečnostní a hodnotové. 
 
 Dost často se přitom pejorativně zdůrazňuje, že Zeman a čínský prezident Si Ťin-pching jsou přátelé a 
také, že “táhnou“ provaz jedním směrem... 
 
 Ve svém rozhovoru pro čínskou televizi Zeman vyhlašuje “nový začátek“ a vyslovuje skandální tezi, že 
vztahy mezi Čínou a Českou republikou byly v minulosti špatné, protože bývalá vláda “velmi podléhala tlaku 
Spojených států a Evropské unie“. To je otevřený distanc od postojů našich blízkých partnerů, se kterými nás 
pojí jak nejzásadnější hospodářské vztahy, tak sdílení liberálně-demokratických hodnot. Listina základních práv 
a svobod je součástí naší Ústavy - a pokud z ní Miloš Zeman odmítá důsledně vycházet, měl by za to být 
přiveden k odpovědnosti Parlamentem České republiky. 
 
 Ještě skandálnější je však již bájný Zemanův výrok, že nepřijel do Číny učit “tržní ekonomiku ani lidská 
práva“, ale naopak, aby se sám naučil, jak “stabilizovat společnost“. “Stabilizace“ komunistické Číny od roku 
1949 ovšem připravila o život mezi 40 až 65 miliony lidí, ale útlak, mučení a zabíjení Tibeťanů, Ujgurů, 
disidentů, členů duchovní disciplíny Fa-lun-kung, křesťanů a politických odpůrců přetrvává dodnes. Letošní 
zprávy mezinárodních, ale i čínských lidskoprávních organizací konstatují, že v Číně došlo v oblasti lidských 
práv k dalšímu zhoršení. 
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 Ovšem Čína jako největší ekonomická velmoc hraje v globální ekonomice klíčovou roli. A ČR není v 
Evropě a ve světě zdaleka sama, která se chová k Číně takto přívětivě. Vzpomeňme třeba na loňskou státní 
návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve Velké Británii. I Britové se chovali k čínskému prezidentovi 
přátelsky, dokonce jel spolu s královnou zlatým kočárem po Londýně... 
 
 Chápu, že s velmocemi se musí v globální ekonomice počítat, a přeji si také, aby se Čína nakonec 
dokázala se svojí neblahou minulostí rozejít. Ale odpovědní světoví státníci tomu napomohou jedině tím, že 
budou při každém setkání s čínskými představiteli oblast lidských práv důrazně připomínat. Vhrbováním se do 
přízně komunistické Číny se jen zesměšníme. Paradoxně i v očích samotných čínských představitelů. 
 
 Jak hodnotíte vystupování šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska v zástupu protestujících, podporovatelů 
Tibetu, kteří se nedostali minulé úterý na Hradčanské náměstí? Miroslav Kalousek tam tehdy přes bariéru 
vyjednával s policisty. “Já potřebuji projít po této veřejné cestě. Jsem stíhán svými ústavními úkoly a potřebuji 
projít,“ rozčiloval se Kalousek a při tom se pokoušel prorazit zátarasy. Vy jste stál vedle něj, a proto mne zajímá, 
zda takové chování od Kalouska nebylo podle vás zbytečně kontraproduktivní? 
 
 Miroslav Kalousek občas vystupuje na obranu práv osob, proti kterým je uplatňována represe. Naposled 
to byl velmi ostrý projev v Parlamentu ČR ohledně věznění ukrajinské aktivistky Savčenkové v Moskvě. Proto 
mne nepřekvapilo, že vyslyšel prosbu aktivistů a neplánovaně se vydal na Hradčanské náměstí, aby se na 
vlastní oči přesvědčil, do jaké míry Policie ČR porušuje ústavní práva občanů ČR. A přesvědčil se. Jeho reakce 
byla typicky kalousovská - ostrá. Vážím si ho za to, že nebagatelizoval a nemávnul rukou nad tímto 
nebezpečným precedentem tak, jako to udělala většina našich politiků. 
 
 V této souvislosti bych se chtěl ještě pozastavit nad agresivitou čínských mávačů, kteří neváhali v cizí a 
velmi vzdálené zemi a kultuře v přímém přenosu předvádět, jak se stabilizuje stát: strkání do českých občanů 
projevujících svůj nesouhlasný názor, urputné zakrývání transparentů a billboardů, které připomínají naši 
tradiční podporu Tibetu, a dokonce fyzické útoky dřevěnými tyčemi na naše lidi. To vše však nechávala naše 
policie téměř bez reakce. Nevídáno, neslýcháno... 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1388&clanek=429352 
 

Protestujte, tohle těm policistům prostě nesmí projít. Zeman by měl 
zpytovat svědomí. 

5.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Libuše Frantová         

Hana Marvanová po mele kolem Číňanů volá občany k aktivitě 
 
ROZHOVOR Lidé, kteří nemohli vyjádřit svůj názor na poměry v Číně, by podle advokátky Hany Marvanové 
měli podat stížnosti a protesty. „Ať víme, jestli u nás platí Listina práv a svobod, nebo neplatí. Nedomnívám se, 
že by tento postup našich orgánů, ať už o tom rozhodl kdokoli, měl v klidu projít, protože příště se to může stát 
znovu. A to je v právním a demokratickém státě, kterým chceme být, nepřijatelné,“ prohlásila bývalá politička. V 
rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřila obavu, že pokud by se naše země dlouhodobě orientovala na státy, 
které lidská práva pošlapávají, na Rusko a Čínu, může nám to sice přinést peníze, ale může nás to úplně 
odklonit od principů liberální demokracie a právního státu. 
 
 Jak hodnotíte policejní manévry, jež provázely návštěvu čínského prezidenta a které neměly obdoby při 
jiných významných státních návštěvách v minulosti? 
 
 Myslím, že policejní opatření byla naprosto nepřiměřená. Všichni viděli, jaká byla kvůli uzavírkám 
dopravní situace v Praze, ale nejvíc mne šokovalo, jakým způsobem policie zasahovala proti těm, kteří chtěli 
vyjádřit nějak svůj názor, ať už vyvěšováním tibetských vlajek, nebo na pokojném shromáždění na předem 
ohlášených místech. Ale to jim policie znemožnila, což považuji za naprosto bezprecedentní. 
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 Nepamatuji se, kromě doby před rokem 1989, že by si tohle někdo dovolil. A jako právník musím říci, 
že je pro mne zejména nepochopitelné, jak je možné lidem znemožnit předem ohlášené shromáždění, kde 
chtějí vyjádřit svůj názor, na což mají podle ústavy právo. Domnívám se, že způsob, jakým policie postupovala, 
je naprostým popřením práva shromažďovacího, zakotveného v Listině práv a svobod. A je tam zakotveno 
právě proto, aby lidé mohli svobodně projevit svůj názor. 
 
 Ano, chápu, že to je názor, který by se zjevně čínské delegaci nelíbil. Já mám stejný názor jako 
protestující, protože si dobře pamatuji rok 1989, když jsme sledovali, jak v Číně byla krvavě potlačena 
demonstrace na náměstí Tchien-an-men. Víme, jak jsou lidé v Číně stíháni za politické přesvědčení, jak tam lidé 
mizí. Čína se nechová jako demokratický právní stát a občané tam nemají práva, která jsou pro nás normální. 
Myslím, že zrovna naše země, jež zažila totalitní systém čtyřicet let, by k tomu neměla mlčet. Určitě by neměla 
potlačovat projevy lidí, kteří chtějí dát svůj názor pokojně najevo tím, že se chtějí někde shromáždit. 
 
 Myslíte si, že by měli u soudu šanci lidé, pokud by žalovali jednání policie kvůli tomu, že jim bránila 
shromáždit se třeba na Hradčanském náměstí nebo že lustrovala a zadržela aktivisty s tibetskou vlajkou? A 
naopak nijak nezasahovala proti čínským vítačům, kteří napadali české aktivisty? 
 
 Pro mne je to připomínka dob před rokem 1989. Dokonce bych si troufla říci, že v roce 1989 po 
Palachově týdnu, který byl brutálně potlačen, se komunistické orgány snažily o další konfrontace, a víme, jak to 
dopadlo na Národní třídě. Od roku 1989 nepamatuji situaci, kdy by něco takového nastalo. A nezdá se, že by 
šlo o nějaký exces jednotlivce, který by zneužil svou pravomoc. 
 
 Vypadalo to na naprosto organizovanou věc, jejímž cílem bylo znemožnit shromáždění, na kterých by 
se mohl projevit nesouhlas s poměry v Číně, s potlačováním lidských práv, a znemožnit protesty aktivistům i 
dalším lidem, kteří vyvěšovali tibetské vlajky. Takže nešlo o ochranu veřejného pořádku nebo o bezpečí 
obyvatel, ale podle mého názoru je zjevné, že tady šlo o potlačení určitého názoru. A to je v demokratické 
společnosti nemyslitelné. 
 
 Zdá se, jako kdyby se náš stát snažil zavděčit čínským soudruhům, aby jim ukázal, že my si s protesty 
dokážeme poradit, jako si s nimi umějí poradit oni. Ale nevěřila bych, že na to naše orgány přistoupí, že vláda 
bude nečinná, že to dopustí prezident. 
 
 V minulosti prezident smýšlel podobně, ale názor díky Číně zjevně změnil. Překvapilo vás to? 
 
 Dnes může mít jiný názor, ale divím se jeho názorovému obratu. Jsem tím šokovaná, protože všechny 
demokratické politiky včetně Miloše Zemana v této zemi vynesly k moci právě manifestace v letech 1988-1989. 
Jak to, že svobodu projevu, již využívali a která je vynesla k moci, nehájí ve prospěch kohokoli, když jde zřejmě 
o vliv a peníze Číny? Nedovedu si to jinak vysvětlit, než že peníze jsou pro ně víc než hodnoty lidských práv a 
demokratických principů. 
 
 Myslím, že by Miloš Zeman měl zpytovat svědomí a rozpomenout se na sebe sama v roce 1989, kdy 
patřil k předním představitelům Občanského fóra, které organizovalo akce na Václavském náměstí na protest 
proti tehdejšímu režimu. A dnes to je, minimálně s jeho souhlasem, znemožňováno odpůrcům, kteří nesouhlasí 
s pošlapáváním lidských práv v Číně. A takových lidí, kteří s tím nesouhlasí, je hodně. 
 
 V Číně skutečně panují poměry, které si dnes těžko umíme představit. Mizí tam tisíce lidí, jejich příbuzní 
je nikdy nenajdou. Ptáte se, jestli by měly žaloby na postup policie šanci. Myslím, že ano. A že by bylo správné, 
aby organizátoři shromáždění i další lidé, kteří byli na svých právech poškozeni, stížnosti a žaloby podali, 
protože jde o určité principy. Ať víme, jestli platí ústava a Listina práv a svobod, nebo neplatí. Nedomnívám, se, 
že by tento postup našich orgánů, ať už o tom rozhodl kdokoli, měl v klidu projít, protože příště se to může stát 
znovu. A to je v právním a demokratickém státě, kterým chceme být, nepřijatelné. 
 
 Když podle vás při postupu policie nešlo o excesy jednotlivců, kdo mohl takové pokyny vydat? Vedení 
policie či magistrátu, nebo musel být takový postup policie posvěcen z “vyšších“ míst, například ministerstva 
vnitra? 
 
 Když vezmeme zákaz shromáždění, které je řádně ohlášeno, tam není možný podle našeho právního 
řádu nějaký pokyn z ministerstva, vlády nebo policejního prezidia. Tam by musel nastat normální postup podle 
Listiny práv a svobod a zákona o právu shromažďovacím. Nevíme, jestli takový postup nastal, protože takové 
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shromáždění by musel zakázat magistrát hlavního města Prahy. Tohle by se mělo vyšetřit, protože kdyby byl 
vydán pokyn někým, kdo k tomu není oprávněn, nebo kdyby byl vydán takový pokyn bezdůvodně a v rozporu s 
ústavou a shromažďovacím zákonem, potom je to naprosto nezákonné. 
 
 Za jakých podmínek může tedy magistrát zakázat řádně ohlášené shromáždění? 
 
 I řádně ohlášené shromáždění může být zakázáno ze zákonem stanovených důvodů, je-li to nutné z 
hlediska bezpečnosti, ale tyto důvody zákon vypočítává. Ovšem ten proces musí projít normálně, standardně, 
podle zákona, podle pravidel, není možné rozhodnout svévolně. Nevím, jestli se to v tomto případě stalo, to je 
třeba vyšetřit. 
 
 Co tedy říkáte tomu, že zatím se vedení policie, magistrátu, ministerstva vnitra i obrany vyjádřily, že 
postup policie byl naprosto v pořádku? 
 
 Když se v médiích psalo o postupu policie, čekala bych, že se politici vyjádří, že k něčemu takovému 
nedali souhlas ani pokyn, že budou žádat vyšetření a vyjádří politování nad tím, k čemu došlo. To by mohl 
prezident udělat. Nechápu, proč by se na Hradčanském náměstí nemohli sejít zastánci Tibetu a odpůrci poměrů 
v Číně. A pokud takové shromáždění bylo zakázáno, muselo by to být z důvodů naprosto naléhavých, které 
musejí vyplývat ze zákona. 
 
 V demokratickém právním státě nemůže být svévole, že se někdo, kdo je vrcholným představitelem, k 
něčemu rozhodne, ale všechno musí postupovat podle zákona a řádnou procedurou. A to chci jako právník 
zdůraznit, protože nelze postupovat jinak podle toho, jestli se nám názory těch, kteří se chtějí vyjádřit, líbí nebo 
nelíbí. V právním státě musejí být pravidla stejná pro všechny bez ohledu na jejich názory. 
 
 VŠE O NÁVŠTĚVĚ ČÍNSKÉHO PREZIDENTA V PRAZE 
 
 Jak se jako právnička díváte na to, že s velkou pravděpodobností čínská ambasáda organizovala akci 
čínských vítačů, vozila je autobusem po Praze i do Lán, vydávala jim vlajky? Poslankyně za ODS Miroslava 
Němcová prohlásila, že to je podle ní nepřípustné zasahování čínské ambasády do záležitostí České republiky.  
 
 Mne to také zaráží, ale nemám na to důkazy, abych to mohla tvrdit. Ale i kdyby to tak bylo, stejně mi 
nejvíc vadí postup našich orgánů, že znemožňovaly lidem dát najevo svůj názor. Já také nesouhlasím s 
pošlapáváním lidských práv v Číně, jako člověk, který byl v minulém režimu perzekuovaný, s tím nemohu 
souhlasit už jen ze solidarity. Když se nás perzekuce týkaly, v padesátých letech i později, vítali jsme, když s 
námi lidé ze zahraničí vyjadřovali solidaritu. Byli jsme velmi rádi, že ze světa přichází podpora na protest proti 
poměrům v komunistickém Československu. 
 
 Myslím, že je naše povinnost to splácet tím, když už se nás to tak úplně netýká, a dát najevo, že 
nesouhlasím s tím, že se to děje jinde, v jiných zemích. Nemůžeme být neteční. Ale i kdyby to nebyly mně 
blízké názory, hájila jsem vždycky svobodu projevu, pokud je vyjadřován kultivovaně, ne agresivně a 
nebezpečně. Každý člověk má nárok projevit svůj názor, proto je svoboda projevu a právo lidí na informace. Z 
toho důvodu mi vadí postup našich orgánů vůči těm, kteří chtěli dát svůj názor najevo. To je prostě nepřípustné. 
Jako kdyby se naše orgány na chvíli učily od Číny, protože sem přijela čínská delegace. Tak to totiž vypadá. 
 
 Neumím si představit, že by se takhle chovaly, kdyby sem přijel třeba americký prezident, že by policisté 
zasahovali proti těm, kteří by vyjadřovali názor, že nesouhlasí s americkým prezidentem nebo nějakým 
představitelem země Evropské unie. Také bych v takovém případě řekla, že je nemyslitelné, aby takové názory 
nemohly zaznít, pokud by byly vyjadřovány v souladu se zákonem a nevedly k bezprostřednímu násilí. A tomu, 
že čínská ambasáda něco organizovala, se musím smát. Připomíná mi to organizované akce za bývalého 
režimu, povinné lampionové průvody, 1. máje, doby, kdy lidé dostali volno v práci, aby špalírem mohli vítat na 
Leninově třídě soudruha, který přijel z Moskvy. 
 
 Nemáte obavy o osud naší demokracie, když vidíte, jak jednoduše lze porušit ústavu i Listinu práv a 
svobod, aniž politici, kteří jsou u moci, protestují? Navíc když postupně dochází k různému oklešťování svobod, 
k dalším a dalším regulacím? 
 
 Myslím si, a není to jen u nás, děje se to i ve světě, že dochází k různému omezení občanských svobod. 
Někdy je to v důsledku zhoršení bezpečnostní situace, ale i tam některé země, i světové velmoci, jdou daleko za 
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rámec toho, co je třeba dělat. To je takový plíživý trend ve světě, kterým se zbavujeme svobody, již jsme my 
nabyli teprve před čtvrtstoletím. 
 
 Ale myslím, že ve východní a střední Evropě, zemích bývalého komunistického bloku, je to 
nebezpečnější, protože u nás svoboda a demokratický systém nejsou ještě tak pevně zakořeněné. Stejně jako 
tu není zakořeněno vědomí lidských práv a to, že lidé se dovolají svých nároků, protože jsou to skutečně 
občané a nejen lidé, kterým je pouze vládnuto. Demokratická tradice tu není taková, aby se lidé dokázali brát za 
svá práva. 
 
 Naši předci, kteří zažili dobu po druhé světové válce, mají zkušenost, jak k omezování svobody dochází 
postupně. Nejdřív se to týkalo jedné skupiny, pak další, potom přišel únor 1948 a pak už bylo pozdě. Někdo 
dnes může říci: mě se to netýká, já nebudu nikde vyvěšovat vlajky, nepůjdu na žádné shromáždění. Ale 
nakonec to zasáhne všechny skupiny obyvatel, končí to omezováním vlastnictví, osobní svobody. Je tedy 
chyba, že to lidé nerozpoznají v zárodku. 
 
 Příčinou je malá zkušenost s demokracií. Proto třeba ve Velké Británii, kde je demokracie mnohem 
zakořeněnější, takové věci nejsou možné. Souvisí to se svobodou projevu, s nezávislostí médií, s takovými 
základními svobodami, které je třeba hájit zavčasu, než o ně přijdeme, protože jsou předpokladem dalších 
svobod. Totalitní poměry nastupují plíživě, ale když se rozmohou, už se jich nelze zbavit. 
 
 Myslíte si, že už přišla chvíle, kdy je třeba začít bít na poplach, abychom o nedávno získané svobody 
zase rychle nepřišli, nebo můžeme být v klidu jako řada lidí, kteří třeba souhlasí s tím, že protesty proti 
čínskému režimu nebyly vhodné? 
 
 Ono to může být tím, že jsme zpohodlněli a že jsme si na svobodu zvykli a bereme ji jako něco naprosto 
nezměnitelného. Proto je třeba znovu připomínat, že její konec začíná omezováním jedněch svobod, může 
pokračovat omezováním dalších svobod i zásahy do svobodného života, proto je potřeba bít na poplach zavčas. 
Z naší české historie známe, jak v 19., tak i 20. století, že nástup nesvobodných poměrů byl postupný, a le pak 
trvalo velmi dlouho, než došlo znovu k možnosti občanů věci ovlivňovat. 
 
 Bylo by velmi smutné, pokud bychom teď přehodnocovali to, že jsme součástí demokratických právních 
států, liberálních demokracií, kde občan má svá práva, kde se těch práv může dovolat, a že občané kontrolují 
moc, a ne že moc kontroluje všechno, co se týká občanů. Neměli bychom to brát na lehkou váhu, po 
zkušenostech bychom si měli svobody a právního státu vážit. To je základní hodnota, o kterou bychom neměli 
přestat usilovat. Mám pocit, jako by to dnes nebylo téma. Ale je to naprosto žhavé téma, a proto to lépe chápou 
starší lidé, kteří zažili nástup komunistického režimu. 
 
 Mělo by se o tom víc mluvit, aby lidé věděli, o co se hraje. Kdyby se naše země dlouhodobě orientovala 
na ty státy, které lidská práva pošlapávají, to jsou státy na východ od nás, Rusko a Čína, může nám to sice 
přinést peníze, ale může nás to úplně odklonit od principů liberální demokracie a právního státu. A takovou daň 
za nějaké peníze přece nemůžeme platit. Součástí východního bloku jsme byli čtyřicet let, a to považuji za 
naprosto nepřijatelné. Myslím, že nejen svobodu, ale i prosperitu nám přineslo, že jsme se z tohoto sevření, jež 
znemožňovalo jakýkoli pokrok a které mnoho lidí stálo i život, vymanili. A o tohle všechno se dnes hraje. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=429481 
 

Takže já jsem fašizující Čecháček? Klečeli jsme na kolenou! Ne, my jsme 
se narovnali. 

7.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    vef         

U Jílkové se do sebe bez milosti pustili zastánci a odpůrci čínské návštěvy v ČR 
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Minulý týden jsme zažili slavnostní návštěvu prezidenta Číny. Byl přivítán okázalými poctami, jaké v naší 
novodobé historii nemají obdoby. Byla tato pompéznost adekvátní, nebo patolízalská? Je nutné se kvůli 
ekonomickému prospěchu klanět? Byla porušena či omezena svoboda občanů, nebo je veškerá kritika 
neopodstatněná? Tomu se věnoval aktuální díl pořadu Máte slovo moderátorky Michaely Jílkové. 
 
 “Není možné hodnotu lidských práv vyměnit za ekonomický prospěch. Myslím si, že míra servility nebyla 
přijatelná. Bylo to přehnané,“ prohlásil ministr kultury Daniel Herman. “Žádná servilita, přátelství,“ oponoval 
mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Ten považuje návštěvu čínského prezidenta za mimořádně úspěšnou a za 
úspěch naší hlavy státu. “Jak by se poté nazývalo přijetí čínské hlavy státu v USA před Bílým domem či jízda ve 
zlatém kočáře ve Velké Británii,“ dodal Ovčáček.  
 
 “Před Bílým domem mohly ale vlát tibetské vlajky. Bylo porušeno právo na shromažďování,“ uvedl 
aktivista z organizace Svědomí na prodej Martin Uhlíř. “V žádném případě,“ oponoval Ovčáček. 
 
 “Návštěvu čínského prezidenta vnímám jako průlomovou záležitost,“ zastal se přijetí čínského 
prezidenta senátor a předseda Strany práv občanů Jan Veleba. Pozastavil se nad ničením čínských symbolů v 
Praze. “A to se stalo právě proto, že ta pompéznost přesáhla určitou míru,“ uvedl k tomu Herman. Dodal však, 
že s ničením státních symbolů nesouhlasí.  
 
 “Družba proběhla dokonale. Čínský prezident si u nás připadal jako doma. A Češi si připadali jako v 
Číně,“ podotkl k tomu jeden z aktivistů, který protestoval proti návštěvě čínského prezidenta v Česku tím, že se 
přivázal ke sloupu veřejného osvětlení, Jan Rovenský. 
 
 “Klečeli jsme na kolenou a za to jsem se styděl,“ rozohnil se následně Herman. “Nikoliv. Nejsme 
žádní lokajové. Právě naopak, narovnali jsme se,“ oponoval Ovčáček. 
 
 Své si také řekl Zbyněk Halu-Zahálka, který praktikuje Falun Gong a trvale žije v Londýně. Podle něj 
pompa k Velké Británii patří, ale k Česku nikoliv. Hostem pořadu byl také botanik z Pardubic Pavel Křivka, který 
čínského prezidenta vítal osobně. “My máme u nás také politické vězně. Nemáme čisté svědomí,“ uvedl ke 
kritice lidských práv v Číně Křivka.  
 
 Z publika vystoupil také žurnalista Ondřej Mazura, který si stěžoval na útoky ze strany čínských 
demonstrantů, když měl na sobě tibetskou vlajku. “Byl jsem tam jako novinář, ale doufám, že mohu mít na sobě 
tibetskou vlajku,“ podotkl k tomu. Podle Ovčáčka je však patrné, že neexistuje nezávislá žurnalistika. A vznikla 
vřava, kterou musela klidnit moderátorka Michaela Jílková. A rozhodla jednoznačně a rozhodně - jednotlivé 
strany se ve svých názorech budou střídat. 
 
 Herman versus Ovčáček 
 
 “Znovu opakuji, že rozhodně nesouhlasím s ničením státních symbolů, i když se hrdě hlásím k tomu, že 
jsem v roce 1987 spálil sovětskou vlajku. Chci říct ale jinou věc. Když jsem jako poslanec požádal o minutu ticha 
za 80 tisíc zavražděných tibetských mnichů, tak si na mě čínské velvyslanectví stěžovalo. Komunisté se 
nemění,“ podotkl Herman. 
 
 “Je zcela standardní, že velvyslanectví si stěžuje na něco, co se mu nelíbí. Je to standardní čínská 
reakce,“ reagoval Ovčáček s tím, že není nutné se vracet před rok 1989. “Jsme svobodnou demokratickou 
zemí,“ sdělil rázně Ovčáček. 
 
 Kdo je fašizující Čecháček? 
 
 Řeč poté byla o poškozování státních symbolů. “Je to fašizující projev. Je to přesně to, že někdo zneuctí 
vlajky či standarty,“ rozčílil se Ovčáček. “Jsem fašizující Čecháček, nebo ne?“ ptal se Rovenský, který vyměnil 
jednu vlajku za druhou. Ovčáček mu na to neodpověděl jednoznačně, pouze opakoval, že fašizujícím projevem 
je podle něj skutečně zneuctění vlajek. 
 
 “Nejde přece o to, abychom přenášeli politický systém do Číny a čínský politický systém byl přenášen 
do Česka,“ rozohnil se následně Ovčáček. 
 
 Komunismus je u moci díky násilí, tvrdí Halu-Zahálka 
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 “Lidská práva se v Číně zhoršují ze dne na den,“ poukázal na obchod s orgány Halu-Zahálka. Podle něj 
jsou orgány odebírány především praktikujícím Falun Gong. “Komunismus se u moci udržuje násilím,“ dodal. 
Následovala bouřlivá diskuse ohledně pohybu příznivců Číny a příznivců Tibetu.  
 
 “Je zajímavé, že lidská práva jiných etnik ministra Hermana nezajímají? Například islamisty,“ uvedl 
jeden muž z publika. “Doložte to,“ zareagoval Herman. “Držme se Číny,“ zaburácela moderátorka Jílková, aby 
uklidnila situaci. 
 
 “Myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme nedokázali vyřešit práva našich menšin, nemáme právo, 
abychom diktovali Číně, jak se má chovat ona,“ podotkl následně jeden z diváků. 
 
 Šedesát miliard a turistika. To byla poslední dvě témata, která jako plusová zmínil mluvčí Hradu Jiří 
Ovčáček. “Evropská unie a USA, to je náš směr,“ uzavřel Herman. 
 
 Příště se bude hovořit o zákazu kouření. Máte slovo České televize bude vysíláno příští týden ve čtvrtek 
po 21. hodině. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=429857 
 

Aktivisté na Hradě vyjádřili nesouhlas se Zemanovou politikou 
7.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    čtk         

Nesouhlas s nedávnými policejními zásahy proti odpůrcům návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a se 
zahraniční politikou prezidenta Miloše Zemana vyjádřilo dnes na „turistickém výletu“ přes 20 aktivistů ze 
skupiny Kaputin. Měli na sobě trika s nápisy a potisky kritizujícími například Zemanovu spolupráci s Ruskem a 
Čínou. Akce se obešla bez incidentů. 
 
 “V žádném případě nejde o demonstraci, ty nejsou na území Pražského hradu povoleny. Je to jen výlet 
určité skupiny lidí, která si je blízká v politickém postoji a názorech,“ uvedla skupina v tiskovém prohlášení. 
Organizátoři akce byli zvědaví, jestli mohou na Hradě nosit triko s jakýmkoliv nápisem a obrázkem. 
 
 Prostor Hradu prošli s průvodcem, který jim v mezičase vyprávěl o historii komplexu. Policisté celou 
akci zpovzdálí sledovali, nezasahovali však. 
 
 Podle některých českých aktivistů policisté zasahovali při návštěvě čínského prezidenta spíš proti nim, 
ne proti agresivnějším čínským účastníkům. Na nekorektní chování české policie upozorňovala i média. Vláda 
se ale shodla v tom, že policie zvládla opatření dobře, incidenty prý budou vyšetřeny, zabývá se jimi i Generální 
inspekce bezpečnostních sbo&shy;rů. 
 
 Protestující proti čínské lidskoprávní politice, kteří nebyli při návštěvě čínského prezidenta vpuštěni na 
pražské Hradčanské náměstí, dnes oznámili, že podají správní žalobu. Pod žalobou budou podle advokáta Jana 
Kalvody podepsáni Martin Bursík a Kateřina Jacques. Policie se po demonstraci bránila, že o uzavření 
Hradčanského náměstí bylo rozhodnuto už 21. března. Prostor tak podle ní přestal být veřejným prostranstvím a 
svolavatel demonstrace se nemohl dovolávat práva konat na něm shromáždění. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=429848 
 

Dušan Navrátil: Kalousek a Bursík – političtí zombíci 
11.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 

    PV         
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Byla to dlouhá a trnitá cesta. Z řadového lidovce až do nejvyšší politické a duchovní funkce českého Dalajlámy. 
Začneme zostra, přehledem volebních preferencí z března 2016. 
 
 Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Stačí se podívat na graf agentury SANEP z března 2016: 
 
 TOP 09 - finito (agentura SANEP) 
 
 TOP 09 má 5,9%, což je mírně nad existenčním minimem. Dokonce i modré kavky, které se oklepaly a 
zfialověly, s přehledem drtí topku. ODS se pyšní 10,9%. Pan Kalousek jistě ocení nevinné biblické rčení 
Švejka, které se k těmto volebním preferencím náramně hodí: “Maličko, uzříte mne, a opět maličko, a neuzříte 
mne.“ Ivánek z Mrazíka by mu to po lopatě řekl takto: “Kdybys nebyl hlupákem, nezapletl by ses s Tibetem!“ 
 
 Policejní zvůle. Disident, provokatér a výtržník Miro Kalo Láma těsně před zatčením. Křečovitě svírá 
milovanou standardu. Později se do ní celý zahalí. Živého mě nedostanou (24hodin.blesk.cz) 
 
 Tibetská karta je průhledná a směšná. A z volebních preferencí je jasné, proč se s ní hraje. Chybí 
volební témata pro voliče. Chybí osobnosti. Chybí všechno. Jeden nabubřelý agresivní rétor typu MUDr. Ratha 
tu politickou prázdnotu, vyčpělost, bezradnost a bezkoncepčnost nenahradí. 
 
 Miro Kalo Láma, šerpové a roztleskávačky. Yetti stojí úplně vzadu. Jako vždy je jeho fotografie 
rozmazaná (zpravy.aktualne.cz) 
 
 Vyvěšovat vlajku, vybuřovat a prskat po Praze, to už je politická konečná. Inteligentní volič mu na to 
neskočí. Zvlášť, když při Kalouskových hysterických estrádách asistuje další politický zombík, bývalý zelený a 
nyní bezbarvý Martin Bursík. Bursík podávající žalobu kvůli potlačování protičínské demonstrace na 
Hradčanském náměstí. Obraz dnešní doby: Bursík žalující, chlorofyl ztrácející. Ten už je zelený jen ze zlosti, že 
je ještě větší politický outsider, než kdysi byla Bobošíková. Ta alespoň měla své meze. Stejně se velice divím, 
že svazačka Bobošíková nepředala čínskému prezidentovi kytici. Dříve to páchala ve velkém, Husákem 
počínaje. Asi také nepronikla policejním kordonem... 
 
 Kdyby u koryta zůstali všichni ti Topolánkové, Nečasové a Kalouskové, chovali by se stejně 
pragmaticky jako prezident Zeman, jako Velká Británie, jako USA. Vlastně ne jako oni. Ti by byli na rozdíl od 
výše jmenovaných k Číně přímo servilní. Když se jednalo o miliardy, tak vždy šla nějaká malá domů. Není-liž 
pravda, JUDr. Bradáčová? Teď jsou z jedněch politické mrtvoly a druhým zbyly jen ty politické drobky, co 
odpadnou velkým stranám od stolu. Tak nezbývá nic jiného, než falešně moralizovat. Ale tak hloupě? Tak 
průhledně? Vždyť se zhnusí i svým topkařům. Mám jmenovat zástupce TOP 09, kteří kvůli agresivitě Kalouska 
vhodili ručník do ringu? 
 
 Kupředu pravá! Emotivní scéna. Chvíli před šturmem na Hrad. Bojová morálka českých Tibeťanů byla 
skvělá, ale někde se stala chyba (blesk.cz) 
 
 Kdyby pan Miroslav dával ve škole v dějepisu pozor, věděl by, jak to dělali staří Římané. Jejich aquilifer 
(orlonoš), dnes by se řeklo vlajkonoš, vždy hodil standardu legie mezi nepřátele. Tím strhl ostatní legionáře k 
fanatickému a zuřivému útoku. Pro legii by totiž bylo nesmírnou potupou, kdyby jejich znak získali barbaři. 
Tehdy jim neříkali imigranti, ale nepřátelé římského státu, nepřátelé římského lidu. Kdyby to vlajkonoš Kalousek 
vrhl mezi policisty, kovaní čeští Tibeťané by protrhli jejich kordon a prudkou ztečí dobyli náměstí, celou Prahu a 
následně i Hrad. A dnes by se z Hradu nesl hluk tibetských bubnů a trub. Vládl by nám Miro Kalo Láma v první 
reinkarnaci z lidovce a vše by bylo zalito svitem sluníčkářsky vlídného Slunce. Bylo to o chlup. Jen to tam 
hodit... 
 
 Tibetští otroci. Za lámů to nebyla žádná selanka tak, jak se to snaží pravdolásky manipulovat 
(svobodnenoviny.eu) 
 
 Tibetská karta není dobrá karta. JE TO FALEŠNÁ KARTA. Každá mince má dvě strany: v roce 1903 
Britové exportovali do Tibetu demokracii alias obchodní zájmy. Kupodivu ne pomocí bodáků, ale mnohem 
humánnějších prostředků - kulometů. Demokratizace, viz. ony kulomety a tisíce mrtvých Tibeťanů, se povedla. 
Jako se později povedla demokratizace Afganistánu, Iráku, Libye a Sýrie. A teď si Evropa neví rady s následky 
těch “obrodných“ procesů... Mimochodem, v tom roce 1903 šlo ještě o další cíl. Přerušit vazby Tibetu a 
tehdejšího Ruska. Dějiny se jen opakují. Proč pravdolásky pohoršeně neřvou ohledně roku 1903? Proč 
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nemávají tibetskými vlajkami před britskou ambasádou? To nebyla vojenská expedice? To nebyla válka? I 
tehdy, třináctý dalajláma uprchl! Do Mongolska. Jenže před Brity!!! 
 
 Neznalost dějin české Tibeťany neomlouvá. Jako stádo ovcí bečí stále jedno. Neví, o čem mluví a běží 
směrem, který jim vrchní bača (Washington a Brusel) udal. Melou jako modlící mlýnek stále stejnou mantru. Ani 
bych se nedivil, kdyby další tibetská aktivistka, Kateřina Bursíková Jacques, známá coby Biomasa, žila v iluzi, 
že Tibet leží v jižní Americe. Jako s tou biomasou i zde se v problematice jistě dobře orientuje. 
 
 Václav Klaus mladší ve svém článku: “Přijíždí Číňan“ toto a další pokrytectví pravdoláskařského 
establishmentu trefně oglosoval. Cituji: “Teď islamisté ubodali v Glasgow chudáka umírněného muslima, který 
vedl oblíbenou trafiku a popřál lidem na webu šťastné Velikonoce. Za pár hodin ho zabili. Mohli byste, rozliční 
lidskoprávní občané, jet třeba do Glasgow a držet před trafikou až do pohřbu kříž a výzvy k toleranci. I přes 
noc.“ Oni by nemohli. Raději vyvěsí vlajku. Vyvěsit vlajku nic nestojí. Je to prázdné gesto politických mrtvol, 
které nemají jiná témata. To i takový exministr Pavel Němec (to je ten, co “vyřešil“ sání provozované katarským 
“princem“ Sáním) byl větší kalibr a exot. Jeho volebním trhákem byla legalizace marihuany. Doporučuji TOP 09 
oprášit i tuto myšlenku. Němcovou stranou byla US-DEU. Kdo si na tu stranu dnes vzpomene? A stejně skončí 
TOP 09 s tím svým tibetským trikem. Jejich voliče si rozebere z větší části hnutí ANO, ČSSD a ODS. Adios 
Amigos! 
 
 Na konci je uvedený odkaz na zajímavý článek. Stojí za přečtení, i když je dlouhý téměř jako politická 
“kariéra“ pana Miroslava. Jistě ho musela vytvořit KGB, Mosad, StB nebo Paroubkovi Marťané - čeští Tibeťané 
se své hračky jen tak nevzdají... 
 
 Než budete věšet tibetské vlajky... 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=430333 
 

Putin podrazil Zemana. Rusové na Česko kašlou, říká Štěpán Kotrba a 
rozebírá Čínu, její budoucnost a našeho prezidenta, který ukázal Západu 

11.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politologové 
    Martin Huml         

Podle analytika Štěpána Kotrby dochází k výraznému ochlazení mezi Pražským hradem a Ruskou federací. 
Naopak je prý dobře, že dochází k navazování dalších vztahů s Čínou. Kotrba pro ParlamentníListy.cz 
vysvětluje podrobnosti čínské cesty současného vývoje a vrací se též k záležitosti, kde zanechal svou osobní 
stopu – k odporu proti stavbě radaru v Brdech. 
 
 Pro Český rozhlas jste namluvil komentář o ceně čínských investic. Stručně jste sdělil své znepokojení z 
faktu, že Čína vítězí nad Evropou v kategorii levné práce a vyjádřil jste naději, že z ekonomických problémů se 
dostane díky možnosti odbytu právě v Číně. ,,Čína má Česku co nabídnout. A kupodivu to chce nabídnout. Nyní 
hodlá investovat svůj předchozí zisk z expanze do bohatých západních zemí v Česku, neboť si tím sníží náklady 
na dopravu zboží do Evropy, což pro ni nejspíš znamená víc než ona levná práce. Hodlá pak razantně vstoupit 
na evropský trh. Česko je nejvýchodnější země se západní kvalitou infrastruktury a kvalifikovanou pracovní 
silou. Může být branou k asijským trhům...“ Popravdě, jak nám může pomoci stále ještě rozvojová země, jejíž 
značná část obyvatelstva žije pořád v chudobě pro nás nepředstavitelné? 
 
 Právě tím, že “značná část obyvatelstva žije pořád v chudobě pro nás nepředstavitelné“. I když s tou 
“značnou“ částí už nemáte až tak moc pravdu... Chudoba ano, ale už ne “pro nás nepředstavitelná“. Je to tím, 
že vláda (a politická strana, jejíž je to vláda) chce tento stav postupně měnit. K lepšímu. A mění ho už řadu let. 
Schválně neříkám, že je to komunistická strana, protože čínská komunistická strana je spíš čínská státně 
monopolně kapitalistická strana... Zejména svým (a)sociálním programem. Prozatím to není komunistická, ani 
socialistická politika. Je to socialistická politika s čínskými rysy, při které se mnohým podlamují kolena únavou a 
mnohým kručí v žaludku hlady. Zvenku nicméně viděno, je to dlouhodobě úspěšná politika. 
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 Čína hodlá z přebytků levné práce, které za posledních čtyřicet let nevyplatila svým občanům jako 
sociální benefity (v rozporu s cíli komunistických stran) - říkejme tomu zisk z exportu po realizaci “čtyř 
modernizací“ stanovených Čou En-lajem před padesáti lety (rozvoj zemědělství, průmyslu, národní obrany, vědy 
a techniky) a po “kai fang“ - otevření země za Teng Siao-pchinga a následně za Ťiang Ce-mina - investovat do 
svého dlouhodobého, trvalého rozvoje. Byla to právě strategie využití levné práce a otevírání se světu, která 
umožnila aktivní a asertivní zapojení Číny do globální ekonomiky. Díky tomu se z extrémně chudé země stala v 
pravém smyslu slova země rozvojová a začal se realizovat Si Ťin-pchingův “čínský sen“ socialistického tržního 
hospodářství - sen o čínské prosperitě, kolektivním úsilí, socialismu a národní slávě. 
 
 Jak naplňování toho snu popsat? 
 
 Čínští komunisté kupodivu našli kung-fu cestu vítězství nad kapitalismem pomocí kapitalismu. Navenek 
jak tvrdě, tak měkce, jak agresivně, tak umírněně. Bojové umění. Dovednost získaná dlouhou a namáhavou 
prací... Kung-fu je 1500 let staré šaolinské umění “Pěti starců“, je to životní postoj skrytý v dualitě jin a jang, kde 
temnota a světlo nemohou existovat jedno bez druhého, kde uklidňující pasivní síla je vždy vyvažována 
dynamikou tvořivé síly. A naopak. “Jsou to principy, které jsou základem vladaře i služebníka, otce i syna, muže 
i ženy, jsou všechny zrozené z jin a jang. Vladař je jang a služebník je jin. Otec je jang a syn je jin. Manžel je 
jang a manželka je jin...“, učil středověký konfuciánský filosof Tung Čung-šu. 
 
 Od roku 1978 se ekonomický výkon Číny zdesetinásobil - ze 140 miliard dolarů na 1,4 bilionů dolarů. 
Dnes je to země s největším HDP po přepočtu dle parity kupní síly. Průměrný HDP na osobu je přitom 9800 
USD. To je ta levná práce a pokorná vlastenecká chudoba většiny, díky níž dosahuje Čína masivního exportu a 
ekonomicky si podmaňuje druhé. Mezi lety 1981 a 2001 klesl počet lidí pod hranicí chudoby (méně než 1,25 
USD na den) z 53 % na pouhých 8 %. Juan (renminbi) se nyní stal čtvrtou nejužívanější světovou měnou. 
Naposledy Číňané koupili řecký přístav Pireus. Čína má plán do roku 2049, k 100. výročí založení lidové 
republiky. Čína očekává růst střední třídy o 500 milionů lidí do roku 2025, dokončení urbanizace pro 70 procent 
obyvatel do roku 2030 a ví, že chudé okolí podél jejích hranic ji už izoluje a brzdí. A nejvíc ji izoluje chudoba a 
záměrně provokovaná nestabilita Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Ví, že zdroje, které jsou na jejím 
území, jí k udržitelnosti růstu nestačí. Většina zdrojů pro rozvoj Číny je na ruské Sibiři a Dálném východě, v 
Afghánistánu či v zemích bývalého Sovětského svazu. 
 
 Co dělá Čína tak výrazně jinak než Západ? 
 
 Víte, v Číně se díky “nekonkurenčnímu komunistickému kapitalismu“ plánuje. Rozvoj znamená dálnice, 
železnice, optické kabely a produktovody. To jsou centrální koordinované investice, přesahující jedno volební 
období a přesahující možnosti jakékoliv kooperativní ekonomiky s proměnlivou politickou strukturou, jako jsou 
třeba EU či USA. Dlouhodobý plán rozvoje Číny, rozdělený na pětiletky, obsahuje program na celé toto století. V 
tom se Čína liší od Evropy. Zde nikdo neuvažuje na dobu delší, než jedno volební období. 
 
 Čínský sen má čtyři části: silná Čína (ekonomicky, politicky diplomaticky, vědecky, vojensky); 
civilizovaná Čína (rovnost a spravedlnost, bohatá kultura, vysoká morálka); harmonická Čína (shoda mezi 
sociálními třídami); nádherná Čína (zdravé životní prostředí, nízké znečištění). Letos Čína začne realizovat 13. 
pětiletý plán, který klade důraz na “inovativní rozvoj, koordinovaný rozvoj, zelený rozvoj, otevřený rozvoj a 
sdílený rozvoj“. Jeho cílem je do roku 2020 zdvojnásobit HDP roku 2010 a dosahovat meziročního růstu ve výši 
6 % až 7 %. 
 
 To je všechno zajímavé, ale podívejme se na roli České republiky v čínských plánech. Mnozí mají 
pochybnosti... 
 
 Česká republika leží ve středu Evropy a představuje důležitou zemi v rámci iniciativy “Pás a Stezka“. Je 
pohodlně dostupná železniční, silniční, leteckou i vodní dopravou a disponuje poměrně dobrou infrastrukturou. 
Česká republika je tradiční průmyslová země se silnou výrobní základnou a disponuje celistvým průmyslovým 
řetězcem. Česko klade důraz na vědecké a technologické inovace a úroveň a kvalita vzdělání jeho obyvatelstva 
je obecně poměrně vysoká. Česká vláda zastává politiku volného obchodu, podporuje zahraniční investice a v 
České republice je poměrně transparentní daňový systém. Dále zde panuje pevný právní systém, poměrně 
vysoká politická transparentnost a v posledních letech celkově stabilní politická situace. V současnosti se česká 
ekonomika dobře rozvíjí a zdejší trh nabízí poměrně mnoho příležitostí. Toto hodnocení Česka jsem neprovedl 
já, ale čínská velvyslankyně v Praze při vysvětlující prezentaci strategie “Pásu a Stezky“. 
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 A to jsou také podle ní důvody, proč Česká republika představuje pro Čínu jednu z klíčových 
investičních destinací v Evropě. 
 
 Země střední a východní Evropy jsou pro Čínu východní bránou do Evropy a Čína již se sedmi zeměmi 
regionu včetně Polska, České republiky a Maďarska podepsala memoranda o porozumění mezi vládami o 
společné podpoře iniciativy “Pás a Stezka“. Bylo také rozhodnuto v rámci spolupráce 16+1 zahájit tzv. 
“Spolupráci tří přístavních oblastí“ na pobřeží Jaderského, Baltského a Černého moře a stabilně postupovat v 
projektech zaměřených na propojování infrastruktury. 
 
 “Pás a Stezka“, což zkráceně znamená Ekonomický pás podél Hedvábné stezky a Námořní hedvábná 
stezka 21. století, je iniciativa, kterou 7. září 2013 v Astaně, hlavním městě Kazachstánu, představil čínský 
prezident Si-Ťin-pching. Uvažovaná oblast je domovem téměř 3 miliard lidí a může být největším trhem na 
světě. Ještě předtím spojila Čínu s nejbližším okolím Šanghajská organizace spolupráce. 
 
 Čína silně potřebuje pro plán svého rozvoje v tomto století spoustu zemního plynu, uhlí, ropy, kovy a 
nerosty. Napojení plynového pole Galkynyš znamená napojení 60 % HDP Turkmenistánu přes plynovod 
Turkmenistán-Čína na čínskou ekonomiku. Plynovod Kyrgyzstán-Čína či napojení kazachstánského obřího 
ropného pole Kašagan s 35 miliardami barelů zásob na severu Kaspického moře na čínské ropovody jsou 
teprve začátky čínského propojování s okolním světem. Klíčovou zemí pro Hedvábnou stezku je Írán. Už před 
deseti lety zajistila Čína jeho relativní bezpečnost před americkým útokem z moře továrnou na protilodní křídlaté 
střely dle staršího ruského vzoru. USA zjistily, že jim ani letadlové lodě nepomohou. Nyní, po odblokování 
embarga, přichází na řadu hospodářský rozvoj tohoto regionu. V prvé řadě nezávislost Íránu na ropě - rozvoj 
íránského jaderného programu, v druhé fázi export íránské ropy do Číny i do Evropy. Peking, Moskva a Teherán 
tvoří nyní ruku v ruce ekonomický základ multipolárního uspořádání světa pro 21. století. 
 
 A co ta lidská práva, kvůli kterým Miroslav Kalousek skoro prolomil policejní zátarasy a jiní aktivisté 
měnili čínské vlajky za tibetské? Asi bychom nechtěli, aby nám zde někdo vypínal nejrůznější internetové 
stránky, a počet poprav v Číně jistě také není zrovna hezký. Proč bychom toto měli chtít? 
 
 No, zrušení trestu smrti v Evropě považuji já osobně za chybu, byť nesenou humanistickými důvody. 
Každá cesta do pekla je dlážděna ctnostnými důvody. Odstrašující a tím i výchovný efekt pro ostatní nesporně 
trest smrti má. V Číně jsou tresty smrti udělovány soudem po procesu za činy rovnající se velezradě. Zločinné 
spolčení, korupce a finanční kriminalita, ohrožování státní bezpečnosti, špionáž, obchod s lidmi, ohrožování 
potravinové bezpečnosti. Z miliardy Číňanů byl uložen trest smrti tisícovce ročně. Myslíte si, že by si v Česku 
deset darebáků ročně trest smrti nezasloužilo namísto fešáckého kriminálu bez povinnosti pracovat? Třebas ti, 
kteří rozšiřovali mezi lidi metanol? 
 
 K lidským právům: já osobně považuji lidská práva za kulturně podmíněná. Jiné nároky mají obyvatelé 
zemí Afriky či brazilského pralesa, jiné Čína, jiné Česko a jiné Švédsko. Evropská sociální charta, která je 
součástí závazných pravidel o lidských právech u nás, deklaruje každému právo na práci či právo na 
spravedlivou odměnu za práci a na rovné zacházení v zaměstnání bez diskriminace. Zeptejte se českých 
dlouhodobě nezaměstnaných, českých seniorů či předdůchodových nezaměstnaných, českých trvale 
nezaměstnatelných Romů, žen na hubené mateřské či lidí bez kvalifikace - na právo na práci a spravedlivou, 
důstojnou mzdu, za kterou by mohli žít. Zeptejte se českých bezdomovců. Na diskriminaci. Zeptejte se odborářů 
na cenu práce. Zeptejte se Srby, Jourové či Ratha na právo na spravedlivé soudní řízení - součást evropské 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
 
 Některé kultury přiznávají ženám méně práv než mužům. Některé dovolují jejich veřejné kamenování. 
Přesto je nekritizujeme a čile s nimi obchodujeme. A Kalouskovi či Bursíkovi to kupodivu nevadí. Je to třeba 
rodina al-Saúdů. Některé kultury oproti tomu dávají lidská práva dokonce i zvířatům a nesmějeme se jim. 
Šimpanzi už lidská práva mají - ve Španělsku - a pokoušejí se o to i v novozélandském parlamentu a v USA. Dr. 
Jeff Sluka, předseda Antropologické asociace Nového Zélandu, tvrdí, že nelze mít pochyb o tom, že šimpanzi, 
orangutani a gorily si zaslouží práva, která byla až dosud vyhrazena lidem. 
 
 Není to trochu zbytečná relativizace lidských práv? 
 
 Hrátky Eleanor Rooseveltové s Všeobecnou deklarací lidských práv po druhé světové válce a proces 
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, známý jako helsinský, byly politickou strategií USA a Rady 
Evropy ve studené válce k porážce socialismu. A bylo obrovskou chybou Chruščova i Brežněva, že se k této hře 



 
 

Plné znění zpráv  119 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

přidali. I díky tomu se socialismus utopil v hádkách o tom, čí práva kdo pošlapal a lidé jako Havel si za peníze 
Západu hráli na oběti. Ve jménu rozvracení socialismu za tupé nápomoci těch, kteří ten systém měli chránit. 
Teď se Američanům předchozí zbraň vrací jako bumerang. Někteří radikální ekologové tuhle politickou taktiku 
převzali k ochraně životního prostředí. A možná se USA budou muset rozpadnout na jednotlivá indiánská 
území. Kolébka demokracie se přece nemůže řídit dvojím metrem... Nebo může? 
 
 Uplatnění práva na sebeurčení v radikální variantě znamená, že by většina stávajících států zanikla. 
Protože prakticky všechny státy vznikly jako výsledek kolonizačních záborů či válek bez ohledu na něčí práva. 
Proto existuje právo států na územní celistvost a nevměšování do vnitřních záležitostí. Čína si udržuje svoji 
územní integritu i za cenu násilného potlačení separatistických tendencí některých ze Západu podporovaných 
Tibeťanů, Ujgurů či dalších národností. Nedivím se, chce-li zůstat Čínou. I to je právo, dané OSN... 
 
 Stejně jako Čína se chovají Turecko či Slovensko, vůči kterým Kalousek s Bursíkem neprotestují. Touha 
Kurdů po svobodném Kurdistánu by přepsala mapu celého regionu - o území by přišlo nejen Turecko, ale i Irák, 
Sýrie, Írán a možná i Arménie... Stejně tak nebezpečný je historicky nostalgický expanzionismus Osmanů a 
jejich sen o chalífátu. Pryč je pokrok Atat&uuml;rkův. Islamisté z ISIL se už těší na stát od Maghrebu po 
Chorásán - od “země, kde vychází slunce“ až po zemi, kde slunce zapadá. 
 
 Stejně oprávněná jako touha Tibeťanů po “free Tibetu“ je touha Albánců po Velké Albánii zahrnující 
území Černé Hory, Kosovo, část Srbska, téměř polovinu Makedonie a severozápad Řecka. Šéf kosovského 
parlamentu Jakup Krasniqi, bývalý mluvčí Kosovské osvobozovací armády (zločinecké UCK), ideu Velké 
Albánie podporuje... Stát narkomafie, který jsme pomáhali legalizovat, nemá šanci na samostatné přežití... 
Řecký ministr zahraničí Dimitris Avramopoulos ovšem zrušil plánovanou návštěvu Albánie poté, co její předseda 
vlády Sali Berisha prohlásil, že před sto lety nezávislost získaly “všechny albánské země od Prevezy po 
Prešovo“. Problém je, že město Preveza, které je dlouhodobě předmětem řecko-albánského územního sporu, 
se dnes nachází v Řecku. 
 
 Proč hovoříme o Albánii? 
 
 Česko má s Albánií čilé diplomatické vztahy, ministr Zaorálek hovoří s předsedou parlamentu Ilirem 
Metou nebo prezidentem země Bujarem Nishanim a podporuje Albánii ve snaze otevřít přístupová jednání k 
jejímu členství v EU. Podle Zaorálka Albánie v poslední době “prokázala, že pomáhá udržet stabilitu regionu“. 
Balkán je plný radikálů... Velké chce být i Řecko, Srbsko, Bulharsko... Nikdo to neřekne naplno, ale všichni by 
pro to cedili krev těch druhých. 
 
 Nám nejblíže je touha Maďarů po velkém Uhersku až po Lomnický štít, včetně Burgenlandu, Banátu, 
Sedmihradska, Malopolského vojvodství, Podkarpatské Rusi, kusu Chorvatska a kusu Slovinska. Dovedu si 
stejně jako samostatný Tibet představit samostatné sudetendeutsche Sudety i Ostravskou republiku či 
Stropnického Zelenou trvale udržitelnou republiku Žižkov, ale uznejte, nezacházíme v uplatňování lidského 
práva na blbost už trochu daleko? 
 
 Miloš Zeman podle názoru mnohých táhne Českou republiku k východu. Nejnověji jsme se to dozvěděli 
od umělců oceněných českými cenami za produkci populární hudby. Řada dalších umělců a politických aktivistů 
odsoudila Zemanovo počínání, stejně tak činnost české policie během návštěvy Si Ťin-pchinga. Lze s nimi 
souhlasit? 
 
 Ano. Zeman táhne Českou republiku k východu. Aby Západ pochopil, že nejsme jeho kolonie a přestal 
nás používat jen jako nevyčerpatelný zdroj dividend a levnou montovnu. “Strategii všech azimutů“ však 
nevymyslel ani Zeman, ani Paroubek, ale generál de Gaulle při poválečném nastavení Evropy. Když mně byly 
tři roky, Francie vystoupila z vojenských struktur NATO, kam se dosud nevrátila. De Gaulle navazoval 
spolupráci nejen se Západem, ale i s Východem včetně Číny a Sovětského svazu a klidně zablokoval britskou 
přihlášku do EU. Podle svého životního kréda “Francie bude veliká, nebo nebude vůbec“. Francie stále je velká 
a svou zahraniční politiku dělá suverénně. Učme se, jak se dělá suverénní politika ve prospěch vlastního lidu. 
Nepředposranou ani z Bruselu, ani z USA, ani z Ruska, ani z Číny. 
 
 Tupě velmocensky uvažující Putin Zemana nedávno podrazil, Rusko se zachovalo nepochopitelně 
ignorantsky, když zcenzurovalo Zemanův rozhovor pro Pěrvyj kanal. A chová se tak doteď v mnoha dalších 
případech. Není to (dnes už bývalým) velvyslancem, je to nepochopením evropského a zvláště specificky 
českého vztahu k Moskvě. Rusko potřebuje stále mít podřízené a služebné satelity, nepotřebuje mít přátele na 
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principu rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti. Nepotřebuje win-win strategii. A tak vztahy mezi Moskvou a 
Pražským hradem ochladly. Stejně tak ochladly vztahy mezi Putinem a Lukašenkem. Zbabělost Moskvy před 
ukrajinskou krizí byla demotivující. Následky bezpohlavní a vypočítavé koketérie s ukrajinským prezidentem 
Viktorem Janukovyčem řeší Rusko doteď. Až v Sýrii došlo ke změně a otázkou je, došlo-li by ke změně, kdyby 
Rusko nemělo v Sýrii vojenský přístav Tartus. V Libyi Rusové žádnou základnu neměli a tak Libyi nechali svou 
nečinností v Radě bezpečnosti OSN rozvrátit. Takto se nechová velmoc. Takto se chová zesláblá a bojácná 
velmoc. 
 
 Ve zmiňovaném komentáři pro ČRo jste rovněž uvedl, že ruské finance jsou v lepším stavu než 
evropské. To může být považováno za odvážný komentář vzhledem k tomu, že Rusové byli nuceni v důsledku 
cen ropy seškrtat i řadu sociálních výdajů. Nevadí vám to coby sociálně smýšlejícímu člověku? 
 
 Při geopolitickém uvažování nehledíte na spekulativní pokles cen ropy a sociální luxus, ale na 
schopnost ekonomiky přežít krizi v prudce se měnícím prostředí. To Rusové dokázali v míře nevídané. Oč víc si 
utáhli opasek při západní manipulaci s cenami ropy a prodlužovaným embargem EU za situace, kdy museli 
restrukturalizovat výrobu, jejíž součást byla na Ukrajině a investovat do svého angažmá v Sýrii, o to víc si udělali 
prověrku opravdových přátel a lokajů nepřátel. Mě ale zajímá celkový vládní dluh v procentech HDP. Rezervní 
zásoby zlata a platiny pominu. U Ruska je celkový vládní dluh 10,8 % ruského HDP, Čína má dluh 41 %, Česko 
41,5 %, Německo 81,9%, Francie a Británie 90,2 %, Belgie 101,1%, USA 106,5 % a ubohé Řecko mělo 161,3 
%. Pravilo MMF. Úroveň 37,2 % zveřejněná nyní ČNB za rok 2015 řadí Českou republiku do skupiny nejméně 
zadlužených zemí Evropské unie. 
 
 Rusko má stále klíčové suroviny, nejen ropu a plyn. Evropa ne. USA velmi omezeně. Rusko má silný 
státní sektor, nesvazovaný demonopolistickými směrnicemi Bruselu, schopný masivní intervence ve státním 
zájmu. Evropa ne. USA ne. Veřejné finance netvoří půjčky od MMF, ale prodaná práce dělníků. Evropa i USA 
jsou předlužené a mají neefektivní výroby s drahou pracovní silou. Věřitelé mohou chtít své peníze zpět. Co si 
počne Evropská unie, sužovaná mimořádnými výdaji uprchlické krize a sanací řeckých financí, když jí Rusko 
vypne na oplátku příděl plynu a ropy? Co si počnou USA, když bude chtít Čína přeformátovat své věřitelské 
portfolio vzhledem k americké vojenské přítomnosti v Jihočínském moři? Do několika měsíců může nastat další 
vlna Velké krize. Indikátorů už je víc. Může padnout i americký dolar jako rezervní měna. To jsou faktory, které 
mohou banksterský kapitalismus položit. A zbudou ty suroviny, továrny a práce. Silnice a železnice. Vodárny a 
přehrady. Domy. Ne machinace na burze a nuly v počítačích bank v daňových rájích. 
 
 Od některých aktivistů, kteří tvrdí, že bojují s ruskou propagandou, slýcháváme, že jejím prvním 
vítězstvím byl úspěšný odpor proti radaru USA v Brdech. V té věci jste byl činný i vy. Co k tomu říci? 
 
 Že hloupost je branou k neúspěchu. 
 
 Oni “někteří aktivisté, bojující s ruskou propagandou“ by si měli kvalitně analyzovat chování tehdejších 
aktérů boje proti radaru. Aby se neblamovali. Nebylo ruské propagandy. Nicméně byla kontrapropaganda, 
vysvětlující a nemaskující americkou propagandu vůči Íránu i vůči Rusku. Ta byla ale česká. 
 
 USA si myslely, že jsme kolonie, kde stačí Paroubkovi slíbit diplomatické lobby za vítězství ve volbách a 
najmout pár amerických židů, kteří pracovali pro Billa Clintona a Tonyho Blaira na volební kampaň, a on se 
vděčností pokloní k zemi. Paroubek se poklonil. Clintonem ani Blairem se nestal. Ale pak ho donutili se 
narovnat. To co stačilo u Bursíka, nestačilo v případě ČSSD. Ačkoliv Paroubek byl původně pro radar, většina 
sociálních demokratů si uvědomila rizika tohoto jaderného hazardu. On to byl jaderný hazard. Protože Brdy se 
mohly stát cílem preventivního či prvního úderu. A členové ČSSD se neptali svých stranických bossů, ale 
pohrozili jim odvoláním či nezvolením, když budou radar podporovat. A politici ČSSD poslechli. Poslechli 
nakonec i politici Strany zelených. Americká agentura, která pracovala pro Paroubka, pracuje nyní pro Babiše. 
Bůh mu pomoz. 
 
 O hlouposti Američanů vypovídají Wikileaks. Nejdále se dostali k poslancům Hamáčkovi či Svobodovi. 
Ale už netušili, kdo poslancům připravoval odborné podklady a o čí názor se poslanci opírali. Američané hnutí 
Ne základnám ani jeho protagonisty nezaregistrovali. Přehlíželi je jak krajinu. Vůbec netušili, kdo proti nim stojí. 
S jakou kvalifikací, s jakými argumenty a s jakými možnostmi mediálními. Američané si mysleli, že hlas Ameriky 
poslouchají Češi v České televizi jak slovo Boží. Ale to, co možná platilo či platí v Americe, neplatí na českém 
venkově. A už ani v Praze. Existovaly paralelní síťové informační kanály. Existovali nezkorumpovatelní novináři. 
A existovali odborníci, kteří odmítli lhát s USA, jen aby nemuseli říkat pravdu s Ruskem. 
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 Rusko na Česko kašlalo stejně, jako na něj kašle dnes. Chová se stále stejně. Tehdy řešilo si svůj 
velmocenský konflikt brežněvovským způsobem po červeném telefonu s Bílým domem a vyhrožovalo 
balistickými raketami Iskander poslední generace v Kaliningradu přes Itar-Tass. Zástupce ruského vojenského 
přidělence, se kterým jsem se tehdy jako člen redakce Armádního technického magazínu ATM setkal na zbrojní 
výstavě IDET, věděl o technologii toho radaru stejný kulový, jako plukovníci české armády. Což je tristní. Čekal 
bych u specializovaného diplomata větší domácí přípravu i asertivitu. Nicméně nedočkal jsem se. Tolik o ruské 
propagandě. Rusové byli z odborných informací, které byly v Praze zveřejněny, překvapení stejně, jako čeští 
poslanci, kteří se ptali ministra a nedostali odpověď, ačkoliv byli členové branně bezpečnostního výboru. Tato 
americká hloupost podkopala důvěru poslanců i lidí nejvíce. Protože všem docvaklo, že za tím bezradným 
manévrováním byla lež. 
 
 Ministerstvo obrany a česká armáda byly partou diletantů či prodejných darebáků. Svých partnerů v 
NATO se měli ptát a neptali se. Měli vyžadovat exaktní odpovědi a nevyžadovali je. Spokojili se s tím, co jim 
nabulíkovali Američané v PR brožurkách Strategické obranné iniciativy a to papouškovali. Aniž by jedinkrát 
zapochybovali. Argumentovali falešně a byli usvědčováni ze lži i z neznalosti. Takže plukovníci i generálové byli 
opakovaně veřejně k smíchu. Protože kdyby znali technické parametry, zejména impulsní výkon radaru, typ 
raketových sil a aktuální vývoj této technologie v USA, museli by znervóznět a ptát se po taktickém užití, které 
bylo pro Brdy a veřejně deklarované použití systému zcela nesmyslné. To je jako kdybyste pro lov kachen 
použili rychlopalný kanón Vulcan. Vyšel by najevo pravý účel této zbraně. Kachny to nejsou. 
 
 Celá kampaň byla dílem naprosto spontánně vzniklé a síťově kooperující koalice občanů, většinou 
propojených internetem, kterou na rizikovost upozornil veřejným kanálem jeden český vojenský rozvědčík v 
USA. Všichni měli cíl nebýt cíl. Vzpomněli si i na to, že žádná raketa není mírová. Ani ta americká v polských 
silech. To je naučilo západoevropské mírové hnutí 70. a 80. let minulého století, protestující v Německu, Velké 
Británii, Itálii a dalších západoevropských zemích proti rozmístění raket Pershing II na hranici s Varšavskou 
smlouvou. Inspirací byly “Ženy z Greenham Common“ i guru německé strany Zelených Joschka Fischer, v mládí 
člen skupiny Revolutionärer Kampf. Jsme součástí NATO, aniž se nás kdo ptal, a neseme odpovědnost. I za 
rozhodnutí, která jsou tak špatná, jako bylo toto. Jít na porážku mlčky zvládnou jen krávy. 
 
 Byli to většinou vojenští specialisté v důchodu, kteří si tu odpovědnost uvědomovali. Mnozí z nich byli 
špičkoví radaroví odborníci, kteří se podíleli na vývoji či obsluze radarů vojsk Varšavské smlouvy. Nebo to byli 
bývalí diplomaté či důstojníci raketových vojsk. A že bylo Československo radarovou velmocí, o tom 
nepochybujte. Klíčové znalosti oboru jsou zde dodnes, i když o některých už v USA vědí... Toto jsou zbraně 
vědy, toto jsou zbraně budoucích válek. Vlnové zbraně byly jednou kategorií strategických zbraní, o kterých v 
Americe dlouho jen snili. A dlouho, velmi dlouho nebyli schopni protistraně konkurovat. K užití těchto zbraní 
nakonec nikdy nedošlo, mimo několika “pokusných“ incidentů, většinou na čínsko-ruské hranici. 
 
 K fyzikům a bývalým vojákům, kteří přísahali věrnost československému lidu a ne NATO, se v odporu 
proti nové vojenské okupaci přidali míroví aktivisté a někteří levicoví intelektuálové. Takže se bylo možné 
podívat na různé odborné aspekty problému: na taktické užití, fyzikální působení radaru, balistiku a výkon 
raketových motorů Íránu, na arzenál zbraní “darebáckých“ států, na mezinárodně politické aspekty i na vliv na 
životní prostředí. Za velkou pomoc je nutné poděkovat Greenpeace. Plné ekonomické i lidské nasazení při 
okupaci kóty 718 ve vojenském újezdu Brdy, stejně jako slogan “Máme cíl nebýt cíl“ byly jejich zbraněmi, 
zejména vůči farizejskému vedení Strany zelených. Některé argumenty o ochraně životního prostředí Brd sice 
byly falešné, ale ne všechny. Naftový pohon generátorů, pohánějících radar, by byl pro brdskou přírodu 
zničující. 
 
 Klíčové informace včetně technických plánů radaru i raketových sil dodalo aktivistům “Ne základnám“ 
americké ministerstvo životního prostředí. Nevědomky. Díky tomu bylo možné argumentovat přesně a věcně, 
díky tomu bylo možné zpochybnit argumentaci české armády, bývalého náměstka ministra obrany USA Philipa 
Coyla a amerického vojenského experta profesora Theodora Postola z MIT, který byl poradcem Baracka 
Obamy. Bez ideologických keců a nesmyslného vlasteneckého PR, které vládě za drahé peníze organizoval 
tabákový lobbista Klvaňa. Dnes si dokonce myslím, že Klvaňa byl tajným spojencem protiradarových aktivistů, 
protože každý jeho krok se obracel proti němu a on si předchozí porážky nevyhodnotil. 
 
 No, íránští ajatolláhové nenašli zázračný motor do svých raket, který by jim umožnil vystřelit tunovou 
nálož tak, aby byli s to ohrozit Prahu či Berlín, nevystřelili na Evropu vůbec žádnou střelu. Proč také? Nemělo by 
to smysl. Američtí generálové utratili nesmyslně miliardy amerických daňových poplatníků ve prospěch 
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amerických zbrojařů, vystřízlivěli z nerealistických očekávání SDI a nechtějí už strefit tenisák ve stratosféře. 
Rusové mají své chytré Iskandery, které by stejně “deštníkem“ pronikly, a přesto je nepoužili. Proč také? 
Nemělo by to smysl. Nepočítáme-li západní mejdan na Majdanu a to, co následovalo v Donbasu a na Krymu, v 
Evropě je prozatím mír. 
 
 A to je to podstatné. Všem, kteří přispěli, patří čest a chvála. 
 
 Bylo to po dlouhé době první vítězství široké fronty obyčejných lidí nad mocnými tohoto světa. Druhým 
vítězstvím lidí nad zkorumpovanou mocí bylo vítězství Miloše Zemana v přímých volbách. Lid se teprve učí 
nesouhlasit. Ale už to předpovídá revoluční atmosféru. 
 
 Česká sociální demokracie se pere s případem dluhu vůči bývalému advokátovi Zdeňku Altnerovi. Není 
to tak trochu chyba Miloše Zemana, pod nímž se smlouva s Altnerem uzavírala? 
 
 Právo není morálka. To za prvé. Zaplatit za výhru deset procent ceny teoreticky prohraného sporu je 
dobrý kauf. Nezaplatit je sviňárna. Desátek je běžný už od Kristových dob. To za druhé. Sociální demokraté 
uzavřeli výhodnou smlouvu, ve které neplatili Altnerovi palmáre bez ohledu na výsledek, ale cílovou prémii - 
podíl z výhry. Zeman zaplatit chtěl, protože moc nevěřil ve výhru ani ve spravedlnost při takto výrazně 
politickém procesu. Bylo před volbami, volební vítězství ČSSD na dosah a Kočárník se pokusil o tah koněm. 
ČSSD mohla zaplatit pouze 18 milionů, kdyby byli sociální demokraté féroví a závistivě nechytračili. Ale 
Zemanovi nástupci už chytračili. A Altner se naštval. Divíte se mu? Já ne. O iluze jako právník 90. let musel 
přijít už dávno. Kdyby nic, tak právo nestudoval nadarmo. 
 
 Zda je výsledek dnes pro ČSSD přiměřený nebo ne, je sporné. Vítězství Altnera zachránilo Lidový dům, 
ze kterého už stejně polovinu prodala ČSSD Rakušanům na stavbu hotelu. Sociální demokraté si zachovali 
hotovost tak, že mohli být vůči ODS při všech kampaních konkurenceschopní. A přežili doteď, zatímco ODS se 
potácí na hraně volitelnosti. To je myslím hlavní. 
 
 Při seškrtaném rozpočtu se sociální demokraté budou muset spolehnout na sebe a činy, které vykonali 
pro lidi, ne pro mocné tohoto světa. Budou se muset spolehnout na každého člena, který bude ochoten zaplatit 
provoz aparátu tisícovkou z platu, zaplatit či vylepit plakát v kampani, případně se postavit na náměstí a 
obhajovat politiku Sobotky, Zaorálka, Dienstbiera, Marksové, Valachové, Mládka. Tváří v tvář lidem, kteří ho 
znají a vědí, jestli je to prohnaný darebák nebo poctivec. Sociální demokraté budou muset obhajovat existenci 
narkostátu Kosovo, Sobotkovu adoraci atlantického partnerství a Zaorálkovy sankce proti Rusku, Tvrdíkovu 
čínskou vlajkoslávu, Marksové pouhou stovku důchodcům, ožebračování Řecka věřiteli, německou vstřícnost k 
migrantům včetně kvót, stíhání Konvičky, Valachové inkluzi ve školách, Mládkovo TTIP. Najdou se odvážní, 
“čelem k masám“? 
 
 Moje babička říkávala, že všechno zlé je k něčemu dobré. Každý člen teď bude Sobotkovi dobrý. A 
každý člen o něm a jeho politice bude vydávat svědectví. Možným voličům. Najde Sobotka dost pokory, aby se 
omluvil za hlupáky ve vedení sociální demokracie a někdy i za zradu sociálně demokratického programu? Najde 
sílu, aby vyhodil některé stávající ministry, nahradil je lidmi s mozkem v hlavě a obsadil kandidátku autentickými 
levicovými kandidáty? Anebo bude pokračovat v bezpohlavní rétorice a pouhém managementu státu bez 
politické jiskry? 
 
 Počítá se výsledek. Tak si na něj počkejme. Nebude to dlouho trvat. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1407&clanek=430283 
 

Exredaktor ČT: Takto Němci mluví o uprchlících nad pivem. Čína? Měřme 
stejným metrem i spojenci USA. Vybavuji si řeč Slávka Jandáka 

11.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Jan Štěpán         
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ROZHOVOR Němci počítají s tím, že migrační krize potrvá léta, proto staví drahá uprchlická centra, i když 
většina jejich lidí nesouhlasí s politikou spolkové vlády, konstatuje bývalý novinář České televize a nynější 
poslanec za ANO Zdeněk Soukup. „Jinak mluví Němci u řečnických pultíků, jinak nad tuplákem piva,“ dodává 
ještě k tomu. Případy útěků iráckých křesťanů od nás ještě nerozdýchal. A k protestům při návštěvě čínského 
prezidenta říká, že by se všem mělo měřit stejným metrem. Vždyť za nedotknutelného spojence USA platí 
Saúdská Arábie, která propaguje salafistický islám, tedy jednu ze základních idejí nejmilitantnějších 
teroristických organizací. 
 
 Evropská komise (EK) nyní navrhuje přenést odpovědnost za azylové řízení z jednotlivých členských 
států na centrální vedení EU, včetně přerozdělování uprchlíků. To by měly na starosti pobočky - kanceláře EU - 
v každém členském státě. Někteří čeští europoslanci i prezidentská kancelář v tom vidí “zakuklené“ kvóty a 
snahy udělat také ze střední Evropy uprchlický “lágr“. Nelíbí se ani další, smírnější návrh EK na stanovování 
počtu migrantů pro jednotlivé země jen v dobách krize. Co na tyto nové návrhy Evropské komise říkáte? 
 
 S europoslanci i s prezidentskou kanceláří jsme v názoru na snahu Bruselu zavést jakýsi jednotný 
azylový systém zajedno. Není to nic jiného než snaha vnutit zemím, které to zatím odmítají, nepopulární kvóty. 
My musíme jakékoliv snahy Evropské komise o zavedení stálého přerozdělovacího mechanismu odmítnout. 
Před několika dny jsem byl členem parlamentní delegace, která navštívila Bavorsko. To, co jsem tam viděl, 
doma nechci. Spolková republika Německo staví snad v každém větším městě uprchlická centra. Například v 
Regensburgu investuje do takového centra 40 milionů eur. Němci staví důkladně. Počítají s tím, že migrační 
krize potrvá léta. Političtí představitelé mluví o povinnosti Evropanů pomáhat potřebným. Přitom nedokážou 
rozlišit, kdo ze statisíců příchozích je skutečně ohrožený uprchlík a kdo ekonomický migrant. Říkají, že ti, u 
kterých se prokáže pouhý zištný motiv, budou vyhoštěni. Nikdo si ale nedovede představit, jak to nenásilně 
provést. Stále početnější hloučky migrantů jsou vidět v ulicích nočního Mnichova a dalších měst. Šíří se pověsti 
(nevím nakolik pravdivé) o násilnostech a incidentech. Mezi lidmi je cítit nesouhlas s dosavadní migrační 
politikou spolkové vlády. To, že zatím latentní nesouhlas nepropuknul do projevů silnějšího odporu, lze přičíst 
jenom tradiční německé disciplinovanosti. Němci pojímají migraci v duchu korektní politiky. Jinak mluví u 
řečnických pultíků, jinak nad tuplákem piva. V jedné věci se shodnou kdekoliv - migrační vlnu sami nezvládnou. 
Neustále mluví o potřebné solidaritě ostatních států Unie. 
 
 Některým českým politikům dost vadí také jiná vize EK, kdy by se měl nastavit přes EU i systém 
proplácení sociálních dávek, vidí v tom další snahy o centralizaci moci do orgánů Evropské unie a dokonce 
hovoří o omezení národní suverenity. Souhlasíte s nimi? 
 
 Ono ani tak nejde o systém a suverenitu, jako o zvýšení (srovnání) vyplácených dávek. Což o to, já 
bych to potřebným u nás přál. My ovšem můžeme rozdat jenom to, co si naše ekonomika může dovolit. Snad 
není třeba nikomu vysvětlovat, že je na tom Česko jinak než SRN, Francie anebo Belgie. A že bychom našim 
potřebným, například seniorům anebo zdravotně postiženým vypláceli dávky podle jiných tarifů než 
uprchlíkům? To je pěkná fantasmagorie. 
 
 Novináři z portálu Investigativci.cz se podíleli na rozklíčování dat z Panama Papers spolu s dalšími 
stovkami publicistů z celého světa, aby odhalili praní špinavých peněz, nelegální transakce politiků, kteří si 
ulívali peníze do zahraničí, a daňové úniky přes offshorové firmy. Jejich zprávy pak přejala většina českých 
médií. Zveřejnila se také řada jmen z českého byznysu, jako Kellner, Křetínský, kteří také využívají daňových 
rájů. Domníváte se, že odhalení některých dalších dokumentů by mohlo vyvolat bouři v českém podnikatelském 
prostředí nebo ve vrchních patrech české politiky, když má v dokumentech figurovat okolo 300 Čechů? 
 
 O tom nechci spekulovat. Mohu vám říci jenom to, že já peníze v žádném daňovém ráji ulité nemám. A 
doufám, že se něco podobného neprokáže ani u mých kolegů - poslanců z klubu ANO. To by byla velká blamáž. 
Jsme nejostřejšími kritiky daňových rájů. A kdyby se něco takového na poslance ANO přece provalilo... s někým 
takovým bych nemohl být v jednom klubu. Musím upřesnit, že tak zásadový bych byl po předložení nezvratných 
důkazů. 
 
 Případ iráckých uprchlíků, kteří se vydali do Německa, a to nejen z ČR, ale i z Polska, vyvolal velkou 
pozornost médií. Podle posledních informací požádali v Německu o azyl. Jak tento případ pohnul atmosférou v 
naší zemi? Šlo o křesťanské uprchlíky, jaké mohou být reakce, když k nám budou relokováni podle dřívějších 
kvót muslimové? 
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 Případ iráckých křesťanů jsem ještě nerozdýchal. Přiznávám, že jsem jejich přijetí u nás i já podporoval 
a vítal. Abych to vysvětlil, nemám problém s migrací vůbec, obavy mám jenom s migranty islámského vyznání. 
V kontextu toho, co se dnes ve světě děje, je vnímám jako bezpečnostní riziko. Ale zpátky ke křesťanům. 
Zklamali nás. Nicméně nešel bych až tak daleko jako pan ministr Chovanec, který je chtěl okamžitě vyhostit. 
Naše kultura si právě z křesťanství vzala jeden báječný pojem - odpuštění. Prostě já bych jim dal ještě šanci; 
hlavně s ohledem na jejich děti. Pochopitelně za předpokladu, že o ni budou stát. 
 
 Lidovci a vaše hnutí ANO chce prosadit zákonem daňovou úlevu na děti pro živnostníky. Překvapivě s 
ní ale nesouhlasí sociální demokraté, a to s tím, že by v rozpočtu chyběla víc než miliarda. Domníváte se, že 
své koaliční partnery nakonec přemluvíte? A jak si tento odpor ČSSD, která návrhy ohledně zlepšení sociální 
politiky spíše podporuje, vlastně vysvětlujete? 
 
 Daňové zvýhodnění pro ty skupiny, které vytvářejí nějaké hodnoty a neparazitují na sociálním systému 
(tady, probůh, nemám na mysli skutečně potřebné jako zdravotně postižené, mladé začínající rodiny, seniory ...) 
to je prorodinná politika přesně podle mého vkusu. Podle mne je třeba motivovat k vyšší porodnosti rodiny, které 
jsou zárukou toho, že vychovají ze svých dětí stejně prospěšné jedince, jako jsou jejich rodiče. Já bych ostatně 
daňově zvýhodnil všechny rodiny, které žijí z práce. Ať už jakékoliv. Ptáte se, jestli přemluvíme ve vládě své 
sociálnědemokratické partnery? Když to nepůjde jinak, můžeme je přece spolu s KDU-ČSL přehlasovat. A jak si 
vysvětluji odpor ČSSD? No jednoduše. Daňové zvýhodnění živnostníků nebyl jejich nápad. A to je přece před 
volbami mrzuté. 
 
 Zatímco české hospodářství roste, mnozí ekonomové kritizují fakt, že běžní lidé u nás vyšší životní 
úroveň zrovna nepociťují. Tedy, že reálné mzdy nerostou tak, jak by měly. Expertka Ilona Švihlíková například 
uvádí, že z 28 zemí Evropy jsme v úrovni mezd obsadili až 22. místo. Výdělky spíše zůstaly, i podle odborových 
předáků, na úrovni z doby finanční krize. Stejně tak pokračuje trend častějšího uzavírání pracovních úvazků 
jiných než na hlavní pracovní poměr, bují i schwarz systém, což vede řadu lidí do příjmové nejistoty nebo 
rovnou pracující chudoby. Zabývají se už čeští politici tím, aby se našla určitá cesta ke zlepšení? 
 
 Pracuje se už na tom. To vám říkám proto, že to jaksi mám z první ruky. V tomto volebním období 
dělám ve Sněmovně předsedu podvýboru pro pracovní legislativu, zaměstnanost a úřad práce. My jako 
zákonodárci nemůžeme přímo diktovat soukromým firmám, jak mají odměňovat své zaměstnance. Můžeme 
zvyšovat nejnižší mzdu. To už jsme za svého mandátu udělali. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje 
další zvýšení. Můžeme také zvyšovat mzdy státních zaměstnanců a zvyšovat tak tlak na privátní sféru. Také to 
jsme udělali v souvislosti s přijetím služebního zákona. Zvyšovat mzdy bude naše koalice ještě jednou - státním 
zaměstnancům - hlavně učitelům, zdravotnickému personálu... Problém je, že nám doba přináší akutní potřebu 
mimořádného utrácení. Bude třeba podstatně zvýšit výdaje na bezpečnost, hodně nás stojí pomoc postiženým 
ve válečných zónách; tedy jakási “migrační daň“. 
 
 Co říkáte nyní na výsledek návštěvy čínského prezidenta a roli Miloše Zemana v ní? Někteří čeští 
politikové označili program a oslavy k příjezdu čínského prezidenta za nechutný cirkus. Byly pompéznější než 
při návštěvě americké hlavy státu. Je opravdu spolupráce s Čínou pro nás tak životně důležitá, vždyť největším 
obchodním parterem ČR je stále Evropská unie? A není to vůbec celé tak trochu nonsens, když v Číně se zatím 
o demokratickém systému vládnutí nedá moc hovořit? Na druhou stranu někteří političtí komentátoři tvrdí, že 
oslavy v podobném stylu se konaly i v Německu a USA... 
 
 Nevím, jestli byly oslavy návštěv z Číny a USA srovnatelné, anebo jestli byly jedny pompéznější než 
druhé. Pokud je mi známo, tak kritizovanou vlajkoslávu nezaplatila prezidentská kancelář, ale nějaká Česko-
čínská společnost. Já si myslím, že určití aktivisté měli jasno ještě dřív, než se s oslavami začalo. “Rudá“ Čína 
je prostě náš ideový nepřítel a basta. Tito pánové a dámy prostě nechtějí vzít na vědomí, že v současné Číně 
jsou rozvinutější a tvrdší tržní vztahy než třeba ve Švédsku. Neberou na vědomí, že současná Čína má ke 
komunismu asi stejně daleko, jako Velká Británie k monarchistickému absolutismu. Pravda, vládne tam zatím 
postkomunistická oligarchie, která by ráda občas použila některé metody z nedávné minulosti, jako jsou 
policejní represe anebo cenzura. Moc se jí to ale v době internetu a bouřlivého rozvoje technologií nedaří. A 
není daleko doba, kdy i v Číně zavládne sympatický chaos jako třeba v ČR. To, že podobné oslavy vítaly 
čínského prezidenta i v USA anebo SRN, je informace důvěryhodná. Jak známo, peníze nesmrdí, jak řekl už 
kdysi císař Vespasianus, když mu někdo vyčetl, že začal vybírat poplatky z římských záchodků. Tento princip se 
v extralize světové politiky vžil i vůči jiným problematickým partnerům, než je ekonomický tygr Čína. Za 
nedotknutelného spojence USA platí Saúdská Arábie - země, která vznikla a pokračuje v tradici salafistického 
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islámu; ideového základu nejmilitantnějších teroristických organizací. Svět je prostě plný absurdit. Já je 
neobhajuji. Mělo by se jenom měřit všem stejně. 
 
 Jak hodnotíte návrh zákona o “střetu zájmů“, který nyní podpořil i ústavně-právní výbor, aby členové 
vlády nesměli být osobami ovládajícími firmy a aby členové vlády nesměli ani vlastnit některá z médií? 
Souhlasíte s ním anebo se přikláníte k názoru, že by mohl být diskriminační? 
 
 Já si občas vybavím jeden z nesmrtelných gagů sociálně demokratického poslance Slávka Jandáka. 
Když pravice zase jednou bušila do Andreje Babiše za údajný střet zájmů, vydal se Slávek za řečnický pultík se 
slovy (volně interpretováno): “Vy tady napravo nás léta masírujete, že to s politickou kulturou nebude k lepšímu, 
dokud v parlamentu nezasednou lidé, kteří budou finančně za vodou. My jsme vám jednoho takového hocha 
přivedli a zase je to špatně.“ Ale abych odpověděl na vaši otázku. Jedním ze základních principů ANO je pos lat 
do politiky lidi, kteří něco dokázali. Připadalo by mi nefér, aby se přitom třeba úspěšný podnikatel zbavoval své 
firmy. Na to má politická kariéra někdy jepičí život. Stačí omezit dočasně rozhodovací práva ve firmě. To Andrej 
Babiš udělal. Pokud vím, odešel z pozice předsedy představenstva Agrofertu. A co se týká vlastnictví médií? No 
potěš pánbůh za takový majetek. Třeba MF Dnes AB zrovna nešetří. Já osobně musím říci, že vlastnictví 
takového spolku “investigativců“ pokládám za sadomasochismus. 
 
 Po projednávání kauzy Čapí hnízdo ve Sněmovně ji premiér a také většina vládní koalice uzavřela s 
tím, že počká na výsledky vyšetřování policie i kontrolních orgánů OLAF. Jste s tímto verdiktem spokojený po 
všech okolnostech, které vyšly při zmíněném parlamentním jednání najevo i jako bývalý investigativní novinář?  
 
 Jako bývalý investigativní novinář jsem s přerušením a s čekáním na výsledky vyšetřování Českou 
policií a OLAF spokojený. Všechno bylo řečeno. V právním státě můžeme dělat nějaká rozhodnutí až po 
uzavření případu. Spokojený jsem ale hlavně proto, že se můžeme zabývat skutečnými problémy. Částečně 
nespokojený jsem byl v té souvislosti třeba s tím, že Andrej Babiš mluvil v rozpravě mimořádné schůze moc 
dlouho. Ale asi cítil potřebu vyjádřit se k některým nesmyslným nařčením. Má na to právo. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=429890 
 

Zemanovi poděkujte, udeřil Vlastimil Tlustý. Ať nečtou umělci a kavárna 
13.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 

    Libuše Frantová         

ROZHOVOR Bývalý ministr financí a exposlanec ODS Vlastimil Tlustý chválí Miloše Zemana za snahu 
orientovat naše obchody směrem na Čínu a Rusko. A bombastické vítání čínského prezidenta omlouvá tím, že 
je Miloš Zeman levicový prezident. „Důraz na symboly a pompy je přece charakteristický pro levicové režimy a 
levicově orientované lidi,“ vysvětlil. Naopak v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizuje aktivisty, kteří „hanobili“ 
čínské vlajky, protože se prý nemusí bát tvrdých trestů, které by je čekaly za podobný čin ve Spojených státech 
amerických. 
 
 Myslíte si, že je vhodné, aby umělci vyjadřovali svůj názor na vyhlašování cen Anděl?  
 
 To, že máme různé názory, je v pořádku, a to, že se smějí vyjadřovat, je také v pořádku. A že se to 
druhé straně nelíbí, je také v pořádku. Jinak si nemyslím, že to má na něco vliv. 
 
 Není naopak vidět, že kritika prezidenta ze strany některých zpěváků naopak ještě utužila jeho 
příznivce? 
 
 To, co se odehrává, bych přirovnal k polarizaci mezi Spartou a Slávií, to utužuje a přibývá Sparťanů a 
utužuje to a přibývá Slávistů. Nic jiného. Myslím, že jediní, kdo na to doplácí, jsou ti ostatní, z Plzně,  Liberce, 
Ostravy a Brna. 
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 Ale na Davida Kollera i Lenku Dusilovou, kteří vystoupili v přímém přenosu proti jednání Miloše 
Zemana, se snesla na sociálních sítích i v médiích od příznivců prezidenta spousta urážek a vulgarit. Jsme 
demokratickou společností, když místo diskuse, argumentů na odlišný názor zaznívá jen osočování a 
nenávistné útoky? Co to o nás vypovídá? 
 
 Že s těmi jinými názory máme problémy. Ale to asi není až tak výjimečné. Já bych nás kvůli tomu nikam 
neházel, asi to tak je leckde jinde také. 
 
 Nejen umělci, ale i řada politiků a členů nevládních organizací klade polarizaci české společnosti za vinu 
právě Miloši Zemanovi. I když v inauguračním projevu sliboval, že bude společnost spojovat, nikoli rozdělovat, 
téměř každým svým výrokem přilévá jen olej do ohně. Nemyslíte, že je to jeho vina, že je česká společnost 
rozdělená víc než kdykoli předtím? 
 
 Jednak je to dáno přímou volbou prezidenta, to už jsem říkal mnohokrát, takže to nemusím opakovat. 
Prostě z prezidenta je prvořadý politik, který se uchází o přízeň voličů. A není-li to blázen, tak se tomu musí 
podřídit. To Miloš Zeman dělá a má asi smůlu v tom, že je první přímo zvolený prezident, protože si dovolím 
vyjádřit přesvědčení, že by to tak dělal každý, že by se obracel svými slovy i činy k těm, kteří ho zvolili. To je 
podle mne jasná věc. 
 
 Ale já si nemyslím, že si Miloš Zeman zaslouží kritiku za snahu orientovat naše obchody směrem na 
Čínu a Rusko. Myslím, že ve strádající Evropě rozumnému státu nic jiného nezbývá. Asi by stálo za to, kdyby 
někdo zpracoval analýzu, jak silné jsou obchodní vztahy na Čínu třeba ze strany Německa. Jsem si naprosto 
jist, že jsou mnohonásobně silnější než ty naše, a pokud se to někdo pokouší zlepšit jako právě prezident Miloš 
Zeman, měl by za to podle mne nejen sklízet poděkování, ale dokonce je to podle mne strategická nutnost. 
Není k tomu žádná alternativa. Ano, možná mohou být diskuse o tom, jestli se to či ono v rámci této snahy 
přehnalo, jestli vlajky byly dost dlouhé nebo dost krátké, prostě o formě diskuse být může. Ale o tom obsahu, že 
je nezbytná orientace České republiky mnohem víc na trhy, jako jsou ruské nebo čínské, není nejmenších 
pochyb. A pokud někdo ve svých nenávistných komentářích míří na toto téma, tak tím prokazuje naprostou 
naivitu a nepochopení dnešního světa. 
 
 Ale nikdo rozvoj obchodních vztahů s Čínou nezpochybňuje, naopak mnozí politici i ekonomové mluví o 
nutnosti diverzifikace naší ekonomiky, ale mnohým lidem připadá, že snaha zalíbit se Číně byla poněkud 
přepálená, že chování prezidenta, ale třeba i policie, bylo podlézavé a ponížené. Nakonec Miloš Zeman 
prohlásil, že jsme doposud podléhali vlivu USA a Evropské unie, ale teď děláme nezávislou politiku. Není takový 
výrok už přes míru, když jsme pořád ještě součástí NATO a EU? 
 
 Tady bych si nepletl dva pojmy, ano, jsme součástí těchto struktur, ale otázka je, jestli jsme samostatně 
konající součástí, jestli jsme v mezích spojenectví ještě dostatečně samostatní, nebo jestli jsme si členství v 
těchto strukturách nevyložili jako přehnanou závislost. Ale já se do toho nechci pouštět, kde je ta mez. Umím si 
představit, že škála názorů na to je velmi široká. Jen jsem chtěl říci, že o tom, že Česká republika nutně 
potřebuje ke své dosavadní prozápadní orientaci ještě tu východní, není vůbec žádná diskuse. A za to je 
Zemanovi třeba děkovat i s tím vším, co k tomu patří. 
 
 Já jsem si začal v poslední době klást otázku, jakou roli v diskusích na sociálních sítích hraje to, že jedni 
jsou za své názory placeni a druzí je mají amatérsky, to znamená z nadšení pro věc. Myslím, že se z toho stal 
velký problém, dokonce si myslím, že by od teď každý, kdo někde vystoupí, ať už na internetu, v médiích nebo v 
rozhovoru s vámi, měl vždycky říci, kolik a od koho za to bere. Aby ti, co to čtou, věděli, jestli z toho žije a jak 
moc dobře z toho žije, nebo jestli si to myslí a nic z toho nemá. Protože vidím dlouhé seznamy, jaké všechny 
prospěšné aktivity jsou financovány z evropských rozpočtů, z nejrůznějších nadací, které někomu patří. To jsou 
všechno instituce, které mají nějaký zájem a které se snaží, aby ten zájem byl prosazován. Tyto informace mi v 
diskusích chybí. 
 
 Už jsem kdysi dávno, musím říci marně, protestoval proti pojmu nezávislý ekonom. Protože když někde 
mluví nějaký ekonom, tak se nikdy pořádně nedozvíme, kdo ho vlastně platí. Například velmi často jako 
nezávislí ekonomové hlásají názory analytici bank. Přitom ty banky mají jednak zahraniční vlastníky a jednak 
naprosto jasné ekonomické zájmy. A to, co ti ekonomové hlásají, nejsou nezávislé názory, to je propaganda 
příslušných institucí, která ty lidi výborně platí, aby říkali, co říkají. 
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 A podobné je to s těmi tzv. aktivisty, takže bych začal rozdělovat aktivisty na profi a amatéry. A na ty 
profi bych byl opatrný. 
 
 Když jsme mluvili o státní návštěvě čínského prezidenta, řekl jste, že je možné diskutovat o tom, jestli se 
něco v této souvislosti přehnalo či nikoli. Každá přehnaná akce totiž vyvolá přehnanou reakci, například polití 
čínských vlajek vyvěšených na Evropské třídě v Praze. Druhá věc je ale podivné jednání české policie, která 
nepustila účastníky na předem ohlášené shromáždění na Hradčanské náměstí a snažila zabránit nošení nebo 
vyvěšování tibetských vlajek dokonce i na akademické půdě. Jak hodnotíte jednání policie? 
 
 Napřed bych pohovořil o tom, jak byl vítán tentýž čínský prezident v Americe. Myslím, že je evidentní, že 
byl vítán s ještě většími symbolickými vítacími kroky než u nás a nevyskytlo se tam žádné hanobení vlajky. 
Poškozovat vlajku jakéhokoli státu považuji za hanobení a za věc nepřiměřenou, ke které by se nikdo neměl 
uchylovat. Je normální věc, že na nepřiměřené kroky přicházejí nepřiměřené reakce. Klaďme si otázku, co ve 
Spojených státech způsobilo, že vítali intenzivněji a nebyly proti tomu žádné protesty nepřiměřeného typu, jako 
je hanobení vlajky. Můžeme si myslet, že jejich společnost je civilizovanější, ale já si to nemyslím, podle mne je 
to u nich proto, že si tam společnost uvědomuje, že kdyby se uchýlila ke krokům, jako je hanobení vlajky, přišly 
by kroky, se kterými by si naši čeští profesionální aktivisté nevěděli rady, protože by to byly velice tvrdé tresty. 
Myslím, že u nás je to hodně projev toho, ne že se toho smí málo, ale že se smí v podstatě cokoli a že většina 
společnosti neopovrhuje těmi, kteří hanobí vlajky. A že dotyční, kteří hanobí vlajky, se nebojí těch velkých trestů, 
které by je potkaly například ve Spojených státech. 
 
 Asi bojí, protože k poškození čínských vlajek na Evropské třídě v Praze došlo v noci.  
 
 To je jiná věc, že jsou si ti autoři jisti, že je nikdo nechytne. To by se asi také ve Spojených státech 
nestalo. 
 
 Amerika je ale trochu jiná. Patos je jí vlastní, my tady také nestojíme jako oni při hymně s rukou na 
srdci. A také nemají historickou zkušenost s komunismem, takže bombastické vítání komunistických čínských 
pohlavárů je asi nechává víc v klidu než řadu z nás. Myslíte, že je tento přístup možné srovnávat, když každá 
země je jiná, má jiné zvyklosti i jiné historické zkušenosti? V řadě z nás to navíc vyvolalo reminiscence z vítání 
ruských návštěv v minulém režimu, ale za posledních pětadvacet let už to tady nebylo zvykem, proto to zřejmě 
vyvolalo takový odpor. 
 
 Je to zase dáno kulturou společnosti, ze které reprezentant přijíždí. Jsou země, ve kterých ta symbolika 
nehraje takovou roli jako například v Číně. A možná, že se porovnání dočkáme, až přijede americký prezident. 
 
 To už jsme mohli srovnávat, byl tu v posledních letech nejen americký prezident Obama, ale i ruský 
prezident Putin a Medveděv. A Hradčanské náměstí ani při jedné z těchto návštěv nebylo uzavřeno.  
 
 To, že Miloš Zeman je levicový politik, hledající podporu u výrazně levicového voličstva, je naprosto 
jasné, a že tudíž má ve svém repertoáru projevy, které jsou tohoto typu, není nic překvapivého. To, jak jste 
zmínila, že v dobách pravicových vlád vítání vypadalo jinak, je právě to, co odlišuje levicovost a pravicovost. 
Důraz na symboly a pompy je přece charakteristický pro levicové režimy a levicově orientované lidi. Myslím, že 
to také může být projev přemíry zájmu prezidenta na tom, aby čínská návštěva byla úspěšná. To, že ten zájem 
má, je v pořádku. To, že má mimořádný zájem, aby se ekonomické vztahy s Čínou výrazně zlepšily, chápu. A 
jestli v rámci toho dojde k mírnému posunu více či méně, osobně považuji za nepodstatné. 
 
 A co říkáte jednání některých současných či bývalých politiků, například Miroslava Kalouska, Martina 
Bursíka, Michaela Kocába a dalších, kteří také kritizují prezidenta za změnu zahraniční orientace naší země a 
volají k odpovědnosti viníky za to, že byla porušována práva na shromažďování nebo svobodné projevení 
názoru? 
 
 Chápu, že pro někoho je to výborný důvod k zahájení svaté války. Samozřejmě, že vnímám reakce 
pánů Bursíků a Kalousků toho, že to je obrovská příležitost, jak zfanatizovat i Slávii. Myslím, že kdo trochu 
sleduje kroky a názory pana předsedy Kalouska, musí tušit, že jeho současná orientace na bývalé voliče Unie 
svobody a podobných subjektů je v jeho případě politickou analýzou vzniklé struktury voličstva než jeho 
vlastního přesvědčení. Myslím, že to je prostě úvaha, co jim přinese podporu, jak jsem to nazval, Slávie. 
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Hodinová palba Miloše Zemana v bulváru: Kalousek se o Tibet nezajímal. 
Ani Kocáb. Dusilová je podřadná zpěvačka. Podplacené „Bakalovy“ 

noviny 
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    mp         

Miloš Zeman se v rozhovoru pro Blesk.cz v pořadu S prezidentem v Lánech zase pořádně rozjel. Prozradil, že 
je mu lidsky líto lidí typu Miroslava Kalouska. Hospodářské noviny označil za zkorumpované a konstatoval, že 
Generace 21 mu vlastně dala za pravdu, když do České republiky přivezla irácké uprchlíky. Ostrá slova z úst 
hlavy státu zazněla také na adresu zpěvačky Lenky Dusilové. 
 
 V úvodu se vyjádřil ke kauze právníka Zdeňka Altnera a ČSSD. Necítí prý za ni žádnou osobní vinu, byť 
smlouvu s advokátem podepsal v pozici předsedy strany.  
 
 “Cítím naopak radost a hrdost z toho, že se podařilo zachránit Lidový dům před konfiskací ... A to i za 
pomoci advokáta Zdeňka Altnera,“ konstatoval prezident. “Kdyby ČSSD včas zaplatila advokátovi za právní 
služby 18 milionů, žádné penále by se dnes platit nemuselo. Jak víte, spor o Lidový dům byl vyhrán v roce 2000 
a já jsem odešel z vedení ČSSD v roce 2001,“ podotkla hlava státu. Stranu opustil později, a to v roce 2007 
kvůli sporům s tehdejším předsedou Jiřím Paroubkem. 
 
 Vinu za současné problémy sociální demokracie klade na bedra předsedů strany z roku 2004, tedy buď 
Vladimíra Špidly či Stanislava Grosse. Kdyby v roce 2004 ČSSD zaplatila 18 milionů, o čemž rozhodl soud, 
dnes by strana nebyla pod finančním tlakem. 
 
 Následně se vyjádřil ke kauze Čapího hnízda Andreje Babiše (ANO). Tady prý souhlasí s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a zdůrazňuje, že si politici nesmí hrát na vyšetřovatele a soudce. 
 
 “Na tyto dvě role si nemají hrát ani tupí novináři, kteří o tom zpravidla mnoho nevědí. Chtěl bych vám 
připomenout kauzu Budišov. Tehdy novinářští psíci poštěkávali na Věru Jourovou. Také si hráli na vyšetřovatele 
a soudce,“ připomněl prezident případ dnešní eurokomisařky Věry Jourové, která prožila mnoho týdnů ve vazbě, 
aby byla později očištěna a zproštěna všech podezření. 
 
 Posléze došlo na téma inkluze. Problematiky se v poslední době chopila Občanská demokratická 
strana. Prezident připomněl, že on sám myšlenku inkluze kritizuje už dva roky, ale ODS tady zpočátku stála 
proti Hradu. 
 
 Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk. (ReproFoto: Blesk.cz) 
 
 Odpověď Kalouskovi: S lidmi jako on cítím soucit 
 
 V internetovém vysílání zazněl také dotaz z úst předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. “Pane 
prezidente, tvrdil jste do čínské televize, že minulé vztahy příliš ustupovaly Spojeným státům a Evropské unii. 
Mohl byste citovat jeden příklad, v němž by EU tlačila na Českou republiku ve vztahu k Číně tak, že to bylo proti 
vůli a zájmům České republiky?“ ptal se. 
 
 “Velmi rád,“ prohlásil prezident. Připomněl kauzu non-paper, kde EU požadovala, aby žádný politik 
členské země nejel na oslavy konce druhé světové války v Asii do Pekingu. Tento požadavek EU byl podle 
prezidenta v rozporou se zájmy naší země. 
 
 Rozhodně to prý není tak, že by byl pod tlakem Číny. Pravda je, že s prezidentem Si nemluvil o lidských 
právech a nevidí na tom nic špatného. “Nejsem tak povrchní a čínský prezident také ne, abychom nedokázali 
odlišit podstatné od nepodstatného. Podstatný je objem investic,“ zaznělo z úst hlavy státu. Zásadní jsou také 
dohody o rozvíjení spolupráce. 
 



 
 

Plné znění zpráv  129 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 “Byl u mě nedávno Petr Nečas a řekl mi, že Miroslava Kalouska zná dvacet let a za těch dvacet se 
Kalousek nezajímal o Tibet,“ doplnil prezident. Totéž prý platí o Karlu Schwarzenbergovi či o Michaelu 
Kocábovi. Miloš Zeman tyto muže zařazuje do skupiny “bývalých politiků“, kteří se teď na tomto tématu snaží 
jen lidsky zviditelnit. “Lidsky s nimi cítím soucit,“ doplnil prezident. 
 
 Demonstrantům, kteří se pokoušeli např. sundávat čínské vlajky ze stožárů, vzkázal následující: “Těch 
několik set převážně mladých lidí by potřebovalo krátkou lekci z historie. Před rokem 1951 nebyl Tibet žádnou 
kvetoucí demokracií, ale teokracií, kde vládli kněží, kteří se modlili ve stovkách klášterů a ostatní lidé na ně 
pracovali. ... A například platilo pravidlo, že ti byla uťata ruka, když jsi přespal na půdě lámy.“ Miloš Zeman 
naproti tomu preferuje právo na život, právo na práci, či právo nemít hlad. Politická práva jsou sice také důležitá, 
ale právo nemít hlad je podle hlavy státu důležitější. 
 
 A když už jsme u tibetských vlajek, Miloš Zeman je srovnal s prapory sudetských Němců za první 
republiky. Dnes drtivá většina světa uznává jednotnou Čínu a to včetně Tibetu. Česká republika patří do stejné 
skupiny států. Nelze se proto divit čínským úřadům, že nelibě nesou mávání tibetskými vlajkami. Je to stejné, 
jako když by za první republiky někdo mával vlajkami sudetských Němců. Ony takové vlajky sice neexistovaly, 
ale československé úřady by to také netolerovaly. 
 
 Hospodářské noviny jsou podplacené, míní prezident 
 
 Od srdce se zasmál dotazu, zda si Hrad objednal tvrdý postup proti lidskoprávním aktivistům. Má prý 
tolik práce, že by něco podobného ani nestihl. V této souvislosti padla také poznámka ředitele Knihovny Václava 
Havla, zda se snad prezident cítí být nadřízeným policistů, když je oceňoval na Pražském hradě za jejich postup 
během čínské návštěvy. Z úst hlavy státu mimo jiné zaznělo, že nadřízený se musí umět zastat svých 
podřízených a to i navzdory médiím. 
 
 “Děkuji řediteli Knihovny Václava Havla financované Zdeňkem Bakalou. Pokud jde o média, která 
považuji za podplacená, tak jsou to Hospodářské noviny již zmíněného Zdeňka Bakaly, který čelí podezření, že 
vytuneloval OKD. Vy jistě znáte přísloví, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A Hospodářské noviny opakovaně 
útočí na ty, kdo kritizují Zdeňka Bakalu,“ uvedl. 
 
 Chudinka holčička, podřadná zpěvačka Lenka Dusilová 
 
 V rozhovoru pro Blesk.cz prezident Miloš Zeman zmínil i Lenku Dusilovou a Davida Kollera. Ti se na 
Cenách Anděl důrazně postavili Hradu. Prezident postavil proti jejich názoru stanovisko Karla Gotta. 
 
 Host serveru politoval “chudinku holčičku“ Dusilovou a obořil se na redaktora, že žijeme v demokratické 
společnosti. “Chudinka holčička. Kdyby se ty tři věty alespoň naučila zpaměti... Představte si, že by Lucie Bílá 
přerušila své vystoupení na Zlatém slavíku a prohlásila: Podporuji Miloše Zemana. Tak by &sbquo;pražská 
kavárna&lsquo; okamžitě spustila řev,“ upozornil. 
 
 Proti ní postavil “zlatého slavíka“ Karla Gotta, který se vyjádřil velmi kriticky na adresu uprchlíků. 
Netrvalo dlouho a na hlavu pěveckého Mistra se snesla drsná kritika. Mnohonásobný zlatý slavík mimo jiné řekl, 
že uprchlíci schválně strkají děti před kamery. A že nás Amerika chce držet ve strachu. 
 
 “Tady se upírá právo zlatému slavíkovi Karlu Gottovi na názor, ačkoli se přiznává poměrně podřadné 
zpěvačce Lence Dusilové. Doufám, že Karel Gott nečetl svůj názor z papíru,“ udeřil prezident. 
 
 Nevidí problém v tom, že “zlatý slavík“ nevidí bezprostřední příčinu uprchlické krize v samotném islámu. 
Zeman v tomto náboženství rizika vidí. “Zvykněte si sakra na to, že žijeme v demokratické pluralitní 
společnosti,“ zaznělo z úst prezidenta. Novinář se podle prezidenta chová jako člověk, který byl vychován v 
autoritářském systému, kde se připouští jediný správný názor. 
 
 Generace 21 vlastně v praxi potvrdila moje slova 
 
 Pár slov doplnil také k Nadačnímu fondu Generace 21. “Sama tato nezisková organizace sem dovezla 
irácké uprchlíky, takže slovy Andreje Babiše vlastně zastoupila pašeráky. A tito Iráčané následně zdrhli do 
Německa. A tím se potvrdila pravdivost mé základní teze, že uprchlíkům v prvé řadě nejde o práci, ale o sociální 
dávky,“ řekl. 
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 Za pravdu mu pak dávají i německé tajné služby, které připouštějí, že bylo podceněno riziko terorismu, 
které s sebou teroristé nesli. Jenže přiznávat něco takového po teroristických útocích v Paříží či Bruselu, to už je 
trochu pozdě. Exkluzivní host serveru zdůraznil, že je zastáncem spíše preventivních opatření, než prohlášení, 
která přicházejí jaksi s křížkem po funuse. V Evropě přitom vidíme příklady toho, že je možné příslušná 
preventivní opatření přijímat. Děje se tak např. ve Velké Británii, kde bylo rozhodnuto o vyhoštění radikálních 
muslimských duchovních. 
 
 Prezident by prý šel stejnou cestou. Proto také tak hlasitě poukazuje na rizika, která jsou s migrační krizí 
spojená. V Německu pojali celou situaci jinak a nedá se říci, že by uprchlíci pomohli např. snížení kriminality u 
našich západních sousedů. Spíš naopak. 
 
 Kauza Peroutka: Soudkyně-amatérka 
 
 Nakonec prezident zmínil také spor Hradu s vnučkou Ferdinanda Peroutky. Miloš Zeman trvá na tom, 
že četl v Přítomnosti Ferdinanda Peroutky článek s názvem Hitler je gentleman, ačkoli odborníci tvrdí, že takový 
text Peroutka nenapsal. 
 
 Miloš Zeman se také vymezil proti pražské obvodní soudkyni, která v první instanci dala za pravdu 
právě Peroutkově vnučce žádající od Hradu omluvu. Hlava státu považuje za zvláštní, že se soudkyně pasovala 
do role literární kritičky. Jasně se postavila proti Hradu a to je podle Zemana jasný projev amatérismu. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=431320 
 

,,Tak to seš ale úplně blbá." Další hvězda TV vystoupila proti Miloši 
Zemanovi 
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Prezident Miloš zase rozčeřil české mediální vody. A znovu tak učinil s velkou razancí. Na svých oponentech v 
neděli dopoledne nenechal nit suchou a během hodinového rozhovoru se vyjádřil k obchodování s Čínou, k 
Tibetu, který je prý v porovnání s oním obchodem na vedlejší koleji. Ostře se obul také do zpěvačky Lenky 
Dusilové. Tu prezident označil za podřadnou a dočkal se za to pádných odpovědí. 
 
 Prezident Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz mimo jiné konstatoval, že zpěvačka Lenka Dusilová pronesla 
na Cenách Anděl 2015 asi tak tři věty, které ještě četla z papírku. Kdyby se je alespoň naučila, udělala by líp. 
Následně Dusilovou srovnal s Lucií Bílou a Karlem Gottem a zpěvačka v Zemanově komparaci nedopadla nijak 
slavně. 
 
 Europoslanec Pavel Telička na sociální síti Twitter jasně vyjádřil svůj názor. “Ony ty tři věty Dusilové 
měly větší hlavu a patu, možná i díky papírku, než několik projevů MZ. Bez papírku.“ 
 
 Někdejší spolupracovník exministra zdravotnictví za ODS Tomáše Julínka Tomáš Cikrt dokonce 
prezidenta Zemana přirovnal k někdejšímu nejmocnějšímu komunistickému politikovi v Československu Milouši 
Jakešovi. “Hodná holka a chudinka holčička. Milouš a Miloš. Plebejský národ souhlasně mručí.Tenkrát i dnes,“ 
prohlásil. Publicista Ján Simkanič ironicky doplnil, že Zeman přirovnal vystoupení Dusilové k festivalu politické 
písně; konstatoval, že taková Lucie Bílá by nic podobného neudělala. Podle Simkaniče je tato prezidentova teze 
vtipem dne. 
 
 Aktivista pražského Majdanu Tomasz Peszynski se omezil na prohlášení, že “Miloš zase zvracel“. 
 
 Kritiku prezidenta uzavřela herečka a zpěvačka Nikol Štíbrová. Předestřela, jak vypadá rozhovor hlavy 
státu s lidmi, kteří s ním nesouhlasí. Následující dvě věty povídají podle zpěvačky dostatečně jasně: “Mně se 
nelíbí, co děláte, pane prezidente.“ “Tak to seš ale úplně blbá kráva.“ Takto se podle mladé ženy dostáváme 
na společenské dno. 
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Zdeněk Zbořil ke snídani 
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    Jiří Hroník         

Chlastat první ligu, chudinka, spacák mého spolužáka Halíka, nadávky Gottovi, Havlův zakouřený Hrad... 
 
ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Za naprosto dostačující považuje politolog Zdeněk Zbořil vyjádření prezidenta 
Miloše Zemana, který si při reakci na kritiku během předávání cen Anděl vystačil se slovy o chudince holčičce, 
která se aspoň ty tři věty mohla naučit zpaměti. Ve svém ohlédnutí za děním uplynulého týdne nenechává bez 
povšimnutí ani tvrzení Karla Schwarzenberga, že dlouhodobé užívání drogy odstraňuje u hlavy státu všechny 
zábrany stejně jako vyzvracení zloby, jak o útocích na svou osobu hovoří Tomáš Halík. 
 
 Jedním z hlavních témat nedělního pořadu S prezidentem v Lánech byla návštěva čínského prezidenta 
Si Ťin-pchinga v Praze. Právě kvůli ní čelí hlava státu kritice, že otáčí zemi nesprávným směrem. “Jestliže já 
obracím Českou republiku ať už k Číně, nebo k Rusku, tak přesně totéž dělá britská královna, která svezla 
čínského prezidenta ve zlatém kočáře a poté byly podepsány smlouvy za asi 8 miliard liber,“ reagoval v 
rozhovoru pro Blesk.cz Miloš Zeman. “Je pravda, že se snažíme &sbquo;obracet&lsquo; k Východu, ale 
dosavadní vzájemná obchodní výměna, objem investic a vztahy na úrovni bankovnictví obecně jsou spíše 
symbolické než srovnatelné,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz politolog Zdeněk Zbořil, že to se směřováním 
východním směrem zdaleka není tak žhavé. 
 
 Kritici tohoto “obracení se“ by prý především měli spíše analyzovat, jaký prospěch z těchto aktivit budou 
mít občané České republiky a kolik například finančních prostředků “proteče“ přes tzv. české firmy do 
evropského zahraničí. “A pokud se někdo domnívá, že zadlužené Spojené státy nebo Velká Británie nepoznaly 
na vlastní kůži komunistický režim, pak je třeba jim připomenout, že čínské režimy - císařský, nacionalistický a 
komunistický - poznaly už od prvních let 20. století, co to je euro-americký imperialismus a sovětský proletářský 
internacionalismus. Proto snad ty večeře v Buckinghamském paláci a zlatý královský kočár nebo mávátka před 
Bílým domem. Bez hanobení čínské státní vlajky a dokonce i vyvěšování vlajky Tibetu na pro čínskou delegaci 
viditelných místech,“ připomíná politický analytik. 
 
 Kalousek se chopil tibetské vlajky a předpokládal, že si nepamatujeme 
 
 Kromě obracení země východním směrem vyčítají kritici českému prezidentovi, že se svým čínským 
protějškem nemluvil o lidských právech. “Nejsem tak povrchní a čínský prezident také ne, abychom nedokázali 
odlišit podstatné od nepodstatného. Podstatný je objem investic,“ vysvětlil Miloš Zeman v rozhovoru pro 
Blesk.cz, že zásadní jsou také dohody o rozvíjení spolupráce. “Pravda je, že když se mluví o evropské 
představě univerzálních lidských práv, tak to někde mohou chápat jako pokus o obnovení neokolonialismu a 
také jako neúctu k &sbquo;asijským hodnotám&lsquo; čerpajícím právě ze zdrojů dávné čínské kultury a tradice. 
Stálo by za to zeptat se kritiků, kolikrát se čínský prezident zmínil o evropských válečných zločinech v Číně jako 
o zločinech proti lidskosti . A mohlo by to být, jak rádi papouškujeme, vyvážené,“ podotýká Zdeněk Zbořil. 
 
 V pořadu S prezidentem v Lánech dal Miloš Zeman také k dobrému, že mu nedávno řekl Petr Nečas, že 
zná Miroslava Kalouska dvacet let a nikdy se o Tibet nezajímal. “Pan exministr Kalousek to má těžké. Když byl 
ještě před rokem 1989 členem Československé strany lidové, součásti Národní fronty, o lidských právech se v 
této společnosti mluvilo s neúctou. Potom neměl dlouho čas, protože se privatizovalo a restituovalo a na lidská 
práva se také nedostalo. Pak se chtěl spojovat s KSČM, a tak se to také nehodilo. Teprve až po vzniku TOP 09 
a setkání s Karlem Schwarzenbergem mohl konečně prohlédnout. Nepamatuji si také, že by si na mezinárodním 
fóru před nějakým významným čínským reprezentantem &sbquo;odplivl&lsquo;, jak navrhuje emeritní předseda 
TOP 09 kníže Karel. Tak se chopil možná už jedné z mála svých posledních příležitostí, vzal do ruky tibetskou 
vlajku a předpokládal, že si nepamatujeme,“ glosuje politolog exministrův lidskoprávní “vývoj“. 
 
 Aktivisté by mohli uspořádat akci, při níž by létalo i něco, co vybuchuje 
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 V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta u nás se rozhořel také spor o policii. Senátorka a 
dlouholetá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová dokonce upozornila, že se česká policie nechovala jako 
ochránce českých občanů, ale jako ochránce prezidenta Zemana. Nyní se v rámci pořadu S prezidentem v 
Lánech zeptal hlavy státu bývalý diplomat a nynější ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, zda se 
považuje za nadřízeného policistů, když jim při setkání na Hradě poděkoval za jejich práci při návštěvě čínského 
prezidenta. “Zcela určitě ne; nadřízeným policistů je policejní prezident a nad ním je ministr vnitra. Jak ministr 
vnitra, tak policejní prezident byli na zmíněné akci a rovněž se zastali příslušníků policie, což oceňuji,“ odmítl 
Miloš Zeman Žantovského slova. 
 
 “Paní Wagnerová by mohla vědět, že v ČR žije 10 milionů lidí a prezident jen jeden. A když přijede 
oficiální návštěva v dobách, kdy je celá Evropa zmítána vlnou terorismu, tak je otázkou, co mají policisté dříve 
hlídat. Navíc po zkušenostech s vrhači vajec hned na několik hlav států ani ona nemůže zaručit, že aktivisté 
Ztohoven neuspořádají nějakou novou &sbquo;performaci&lsquo;. Mohlo by při ní létat něco, co vybuchuje. 
Jsme přece zemí semtexu distribuovaného nejen v minulosti do všech koutů světa. Paní Eliška by možná po 
nějaké nešťastné události šla do pietního průvodu jako těch několik okázale smutných a podivných evropských 
politiků po akci Charlie Hebdo a ušla těch pověstných 150 metrů. Ale to by bylo pozdě. Stará výzva britských 
policistů stále platí, dokonce i u nás: Až vás někdo přepadne nebo okrade, nevolejte nás, policii, ale hippies!“ 
připomíná Zdeněk Zbořil. 
 
 Máme svůj rozum, i když mám to domnělí umělci nechtějí přiznat 
 
 Miloš Zeman v pořadu “S prezidentem v Lánech“ poprvé osobně zareagoval na kritiku, kterou vyjádřili 
někteří umělci při předávání hudebních cen Anděl, ale i na vyjádření Karla Gotta k migrační krizi. “Různí 
Štětinové, Teličkové upírají Gottovi právo, zatímco ho přiznávají poměrně podřadné zpěvačce,“ uvedl. Sám 
právo zpěvákům na vlastní názor neupírá. “Chudinka holčička se aspoň ty tři věty mohla naučit zpaměti...,“ 
glosoval jen vystoupení Lenky Dusilové s tím, že jí přeje, aby byla úspěšná zpěvačka. “Myslím, že prezident se 
s touto záležitostí vypořádal definitivně. Není třeba toho říkat víc. Máme také svůj rozum a přemýšlíme, i když 
nám to mnozí, kteří se domnívají, že jsou umělci a navíc žádaní, nechtějí přiznat,“ konstatuje politický analytik. 
 
 Prezident se také vyjádřil k migrační krizi v souvislosti s úprkem iráckých křesťanů od nás k bohatším 
sousedům. “Generace 21 prokázala pravdivost mé teze, neboť sem dovezla Iráčany, řečeno slovy Andreje 
Babiše tak zastoupila pašeráky, a potom jí ti Iráčané zdrhli do Německa. Všichni chtějí do Německa, a to nikoli 
kvůli práci, ale kvůli sociálním dávkám, protože tam jsou nejvyšší,“ připomněl Miloš Zeman. Přiznal také, že 
daleko více souhlasí s bývalým německým kancléřem Helmutem Kohlem než s papežem Františkem. Narážel 
tím na čerstvé Kohlovo vyjádření, že Evropa se nemůže stát novým domovem pro miliony lidí v nouzi z celého 
světa, stejně jako na papežovo gesto, kdy si hlava katolické církve z návštěvy v uprchlickém táboře na ostrovu 
Lesbos odvezla dvanáct uprchlíků včetně šesti dětí. 
 
 Osidlování Evropy pokračuje a ani ti, kteří jej zahájili, nevědí, jak skončí 
 
 “Je to stále stejná písnička. Celou tuto podivnou komerční a ekonomickou aktivitu vítají všichni, kdo z ní 
mají prospěch. Ti, kteří běžence přivážejí, a ti, kteří je přijímají. To jsou ti velcí hráči a &sbquo;malí 
Evropané&lsquo; jenom přihlížejí a platí. Osidlování Evropy pokračuje a ani ti, kteří jej zahájili, dnes nevědí, jak 
vše skončí. To, že řešení krize není v Evropě, a dokonce ani ne v zemích postižených válkami, všichni víme. 
Řešení je v zemích, které tyto války rozpoutaly, a je jedno, zda leží v Americe, Evropě nebo v &sbquo;ropných 
rájích&lsquo; Blízkého východu. Také to, že musí s tímto názorem vyjít na veřejnost téměř už nemohoucí stařec 
Helmut Kohl, svědčí jen o tom, jací pokrytci dnes dělají - nejen v Evropě, ale i ve světě - politiku a kdo jsou ti, 
kteří jim aplaudují,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil. 
 
 Do Otázek Václava Moravce už prezident nechodí, tak si to Česká televize kompenzuje tím, že se o 
něm v pořadu alespoň hodně mluví. Naposledy pozvala poraženého z přímé volby, který se chopil možnosti 
vysvětlit prezidentovo chování tím, že dlouhodobé užívání drogy odstraňuje všechny zábrany. “Užívá 
nejpopulárnější českou drogu a řekl bych, že ve zvýšené míře,“ uvedl Karel Schwarzenberg a upřesnil: “No, 
alkohol chlastáme tady všichni v této zemi,“ rozesmál se čestný předseda TOP 09. Moravce zajímalo, zda 
hovoří i z vlastní zkušenosti, načež jej exministr zahraničí odrovnal přiznáním: “Ale samozřejmě.“ Když tedy 
moderátora zajímalo, zda by v případě jeho prezidentování byla situace podobná jako se současným 
prezidentem, vysvětlil: “Tohle je otázka kvantity. A já jsem spíše na kvalitu nápojů, kdežto on je na kvantitu,“ 
uzavřel Karel Schwarzenberg a rozesmál se na celé kolo. 
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 Neškodilo by prověřit politiky, zda před něčím důležitým něco nepožili 
 
 “Víme, že mnoho našich politiků, kteří se hlásili po roce 1989 k novému životnímu stylu, kterému z 
nějakých důvodů říkali demokracie, nebyli hodni tohoto poslání. A kdybychom udělali pořadí těch, kteří chlastali, 
jak říká pan Schwarzenberg, bylo by zajímavé zjištění, kdo &sbquo;chlastal první ligu&lsquo;, jak praví lidová 
moudrost. Jen chvíli se styděli, ale už brzy po roce 1989 se ke svým hříchům otevřeně přiznávali. Vzpomeňme 
si na prokouřený Hrad za prvního prezidenta. Kuřácká vášeň toho posledního je jen prozatímním koncem této 
&sbquo;tabákové cesty&lsquo;,“ poznamenává Zdeněk Zbořil s tím, že po odvržení komunistické vodky přišlo 
na řadu &sbquo;kvalitnější&lsquo; pití, což ostatně čestný předseda TOP 09 ve své chlastací rozpravě ve 
veřejnoprávní televizi přiznal. 
 
 “Když zkoumáme řidiče, zda nepožívají před jízdou návykové látky, určitě by nás nepřekvapily ani 
výsledky podobných zkoušení našich politiků, alespoň před nějakým závažným jednáním nebo veřejným 
vystoupením. A pokud jde o prostořekost pana expředsedy TOP 09, dávno víme, že nejde o aristokratickou 
libůstku, ale o charakteristický rys jeho osobnosti,“ připomíná politolog. Přestřelky těchto dvou velezkušených 
politiků překryjí už od přímé volby spolehlivě sebedůležitější politické události. “Podle mého názoru je to dáno, 
jak říkal Masaryk, nedostatkem politického a filosofického vzdělání, které svádí k přeceňování politiky a k jejímu 
zvodnatění. Vzniká tak pustý politicism hospodský, jenž svým demokratickým pivem o nic není lepší než 
blaseovaná reakce aristokratického šampaňského,“ odkazuje Zdeněk Zbořil na slova prvního 
československého prezidenta. 
 
 Halíkovi chybí pokora ptát se, zda také on nepřispěl ke stavu společnosti 
 
 Velmi kriticky se v posledním čísle Katolického týdeníku vyjádřil k vývoji i k současné situaci v České 
republice teolog Tomáš Halík, přičemž neopomněl zdůraznit, že se stydí za chování velké části našich 
politických elit a smýšlení velké části veřejnosti ve vztahu k Evropské unii. V reakci na kritiku, která se na něj 
snesla, poskytl rozhovor serveru Echo24.cz, kde patřičně “naložil“ nejen prezidentu Miloši Zemanovi za to, jak 
tragicky rozdělil společnost, a odpůrcům přijímání migrantů, ale také vysvětlil, proč se on sám stává tak často 
terčem útoků: “Naše země je vystavena agresivní systematické propagandistické válce ze strany 
spolupracovníků Ruska, část nepřátelských reakcí jde jistě z těchto zdrojů; pak jsou lidé, kteří z principu nemají 
rádi Pražáky, intelektuály, katolíky či příznivce Václava Havla - a pro ty jsem ideální terč k vyzvracení jejich 
zloby, protože to vše mají před sebou v jedné osobě.“ 
 
 Když ale mluví o vyzvracení zloby, tak ta zloba spíš čiší z něj než někoho jiného. “No právě. Můj 
spolužák Tomáš Halík v některých svých veřejných vystoupeních rád posuzuje a také soudí ty druhé. Stále 
častěji hledá chyby raději u někoho jiného než u sebe. Také se mi zdá, že mu chybí pokora ptát se, zda také on 
nepřispěl ke stavu společnosti a těch, které tak příkře soudí. Mohl se přece oddávat misijní činnosti, celá léta 
přednášet a kázat, publikovat kdekoli a cokoli. Zejména od roku 2001 má v České televizi &sbquo;svůj 
spacák&lsquo; (jak se nejen o něm říká) a má také bohaté sponzory. Ale hlavně chce být viděn hodně vysoko, a 
tak je přirozené, že je snadným terčem. A že nechce ustupovat? To se dokonce příčí křesťanské morálce, o 
které tak často mluví. Nebo že by přešel k husitům a táboritům, kteří &sbquo;zvedli bouři za pravdu 
Boží&lsquo;?“ zamýšlí se Zdeněk Zbořil nad Halíkovým nenávistiplným vyjadřováním. 
 
 Babiš nemusí rozbíjet ČSSD, když ví, že to strana umí sama 
 
 Vítěz posledních parlamentních voleb je až po uši v problémech, protože ČSSD nerespektuje 
pravomocné rozhodnutí soudu a odmítá zaplatit právníku Zdeňku Altnerovi 337 milionů korun. V nedělním 
pořadu Partie televize Prima vysvětlil stranický předseda a premiér Bohuslav Sobotka, že ČSSD vyčká dovolání 
u Nejvyššího soudu s tím, že vyplacení částky by stranu ekonomicky podlomilo. Předseda ODS Petr Fiala 
přiznal, že snaze sociální demokracie se bránit rozumí, ale že to neznamená, že může ignorovat rozhodnutí 
soudu. Miloš Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech připomněl rozhodnutí soudu z roku 2004, kdy soud 
rozhodl zaplatit Altnerovi oněch 18,5 milionu korun. “Tím by byl ten problém vyřešen,“ poznamenal. ČSSD se 
však odvolala, jinak by podle jejího bývalého předsedy kauza neexistovala. 
 
 Naopak další z expředsedů sociální demokracie Jiří Paroubek tvrdí, že se stále jasněji ukazuje, že 
Městský soud v Praze v kauze Altnerových náhrad rozhodl politicky. Podle něj nebylo až tak složité “hledat linku 
mezi skandálním rozhodnutím Městského soudu a Babišem, který má zájem na rozbití stávajícího systému 
politických stran“. Špičky ČSSD jsou prý v posledních dnech v takovém šoku, že nedokázaly správně 
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rekognoskovat směr, z kterého útok přichází. Směr je jasný. Jediný, kdo má zájem na tom rozbít ČSSD a v 
první chvíli ji výrazně oslabit, je Andrej Babiš. Odtud prý vítr vane. “Nezdá se mi, že by Andrej Babiš chtěl 
rozbíjet ČSSD, když dobře ví, že tato strana se pravidelně dokáže rozbíjet sama,“ konstatuje pro 
ParlamentníListy.cz  Zdeněk Zbořil. 
 
 Kauza Altner vchází do temných stránek historie stranického hospodaření 
 
 Přiznává ale, že má k této záležitosti informace jen z médií a neví, co je pravda a co nepravda, anebo 
dokonce i nepravda vědomá. “To, že různí lidé hledají nepravosti mimo ČSSD, je pochopitelné. Rozhodnutí 
Městského soudu se zdá být - při zvážení všech okolností, zejména délky doby, po kterou se celá věc soudila - 
skutečně &sbquo;skandální&lsquo;. Mimo jiné i proto, že s výroky různých soudů v záležitostech vážných i 
nevážných jsou takové zkušenosti, že dnes považujeme soudní moc za jednu z největších slabin současného 
politického systému ČR. Mne zajímá vztah pánů Altnera a Starce, protože si myslím, že po tak dlouhých letech 
své spolupráce/nespolupráce toho o sobě vědí až příliš. V každém případě se domnívám, že je celý případ 
pouze na svém počátku. Ale přesto už vchází do temných stránek historie hospodaření českých politických 
stran a asi v ní zůstane nadlouho,“ domnívá se politolog. 
 
 Na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě kritizoval polský ministr zahraničí 
Witold Waszczykowski Rusko, které označil za “existenční hrozbu“ pro Evropu. Moskva je prý pro ni větším 
ohrožením než teroristé z Islámského státu. Severoatlantická aliance by proto měla posílit své evropské 
východní křídlo. Šéf polské diplomacie vyjádřil naději, že červencový summit NATO takový krok schválí. 
“Přítomnost vojenských jednotek z různých zemí NATO by byla symbolem odhodlání bránit východní křídlo 
aliance. O rozsahu takové přítomnosti je možné diskutovat,“ vyzval Waszczykowski. “Polský ministr zahraničí 
&sbquo;udeřil hřebík na hlavičku&lsquo;. Dosud jsme se měli bát &sbquo;chalífátu&lsquo; od Rudého moře 
přes severní Afriku po Londýn, ale to se nakonec ukázalo pro dnešek nepoužitelné. Tak se ve strategických 
pokojích NATO dal na stůl zamrzlý konflikt ve východní Evropě,“ poukazuje Zdeněk Zbořil. 
 
 Konflikt v Pobaltí by vznikl, pokud by mohl ovlivnit volby v USA 
 
 Připomíná, že podobně jako polský ministr mluvila na začátku ukrajinské krize litevská premiérka o 
“nebezpečí útoku“ v Pobaltí, který očekávala každým dnem. “Příležitostí, jak vyvolat nějaký konflikt, je v těchto 
krajích mnoho. Je tam nashromážděno tolik vojenské techniky a poradců, kteří cvičí a radí místnímu 
&sbquo;kanonenfutru&lsquo;, že není problém nějaký lokální konflikt spustit. A v NATO, ať už jeho stratégové 
jsou v Evropě, nebo za mořem, je mnoho bojechtivých &sbquo;zelených&lsquo;, kteří si to chtějí s 
&sbquo;Rusáky&lsquo; rozdat. Zajímavé je, jak i čeští vojáci a lidé z Ministerstva obrany mluví opatrně v Praze, 
a jakmile se vrátí ze služební cesty, jsou jejich slova militantnější a odvaha větší než před odjezdem. Možná, že 
pro konflikt v této oblasti bude mít ale větší význam, jak by to mohlo ovlivnit americké prezidentské volby než, co 
si o tom všem myslí naši geopolitici a geostratégové,“ odhaduje politický analytik. 
 
 Na závěr si nechal dvě události z Německa, které - každá jiným způsobem - souvisí s migrační krizí. 
Jednak ta, že německá vláda vyslovila souhlas se stíháním satirika Jana B&ouml;hmermanna kvůli básni 
zesměšňující v televizi ZDF tureckého prezidenta Erdogana. “Myslím si, že se paní Merkelová unáhlila. Ale 
třeba jsem ovlivněn českými poměry, ve kterých jsou vulgární a nevkusné útoky a zesměšňování prezidenta ČR 
běžné. Po tolika bojích za &sbquo;svobodu slova&lsquo;, které - zdá se - byly jen špatně sehraným divadlem 
pro nás, ty nejhloupější, je to na pováženou. Zřejmě je vztah Merkelová-Erdogan něčím zvláštním a turecký pan 
prezident, který chce dostat Turecko do EU, je senzitivní víc, než je zde zvykem. Jen aby se nepřekládalo jméno 
satirika B&ouml;hmermanna jako &sbquo;Čecháček&lsquo;, to by zas bylo v EU o čem mluvit,“ glosuje pro 
ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil. 
 
 Schůzka Kohla s Orbánem důležitější pro Německo než Maďarsko 
 
 Druhou událostí je schůzka, ke které na úterý do svého domu v Ludwigshafenu bývalý německý kancléř 
Helmut Kohl pozval maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož označil za svého přítele. Přitom maďarský 
premiér je kritikem politiky otevřených dveří vůči migrantům, kterou zastává nynější kancléřka Angela 
Merkelová, bývalá Kohlova chráněnka. Vzájemné vztahy obou německých politiků ale výrazně ochladly, Kohl už 
několikrát vyjádřil pochybnosti ohledně některých postupů Merkelové, včetně jejího zvládání dluhové krize v 
eurozóně. “Pokud jde o schůzku Kohla s Orbánem, určitě nejde jen o přátelské setkání dvou politiků, kteří si z 
nějakého rozmaru zatelefonovali. Helmut Kohl se pohybuje prý jen na vozíčku, ale to neznamená, že mu to 



 
 

Plné znění zpráv  135 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

nemyslí. Jen bych nespěchal s odhady výsledků nebo důsledků tohoto setkání. Může být důležitější pro 
Německo než pro Maďarsko,“ míní politický analytik. 
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Tady se za Miloše Zemana nestydí: Peklo pro „červenokaretníky“ 
19.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    vef         

Facebooková komunita Nestydím se za prezidenta již má více než šest tisíc příznivců. Fanoušci hlavy státu 
Miloše Zemana zde nešetří chválou. 
 
 “Konečně frajer na Hradě, neboť co tam bylo před ním, děs a hrůza. První to odevzdal Západu a druhý 
to, co ještě zbylo, rozkradl. Ani jednoho z těch dvou zmrdů nemusím a nejsem sám. Národ už je skutečně 
nasraný na parchanty. Díky za Zemana,“ poznamenal mimo jiné pod článkem ohledně přijetí rakouského 
prezidenta Heinze Fischera František Lysák. 
 
 Uživatelka Edita Hansen poté poznamenala, že je hrdá na českého prezidenta. “Nelíbá zadek druhým 
jako Sobotka a spol.,“ uvedla. 
 
 “Pane Zemane, obyčejný lid Vám děkuje, bijte do těch politiků, třeba se jim konečně rozsvítí v těch 
makovicích,“ napsal pro změnu pod sdíleným článkem o kvótách Josef Ducháček.  
 
 V souvislosti s přijetím čínského prezidenta Si Ťin-pchinga Milošem Zemanem se vyjádřil například 
Jaroslav Klapka. “Já si myslím, že TOP 09 a ODS jsou strany, které končí, potom co předvádí v parlamentu a 
na veřejnosti. A ČSSD ztratí jednáním předsedy Sobotky hodně hlasů, protože jde proti lidem, a ne za zájmy 
našeho lidu,“ myslí si.  
 
 Razantnější byla Vlasta Knopová. “Havlovi spratci se bouří proti návštěvě prezidenta komunistické Číny. 
Prezident Zeman jasně po návštěvě Číny řekl, že jej zajímají investice; co dělá Čína na své půdě, to ovlivnit 
nemůže, a tím to pro něj hasne. Jen se divím, že protikomunističtí aktivisté a američtí vlezdoprdelkové nebojují 
a nahlas se neozývají proti usmiřování Ameriky s komunistickou Kubou,“ podotkla s tím, že pevně věří, že TOP 
09 a ODS se nedostanou do Poslanecké sněmovny. Tyto strany podle ní může volit už jen totální ignorant a 
nedemokrat.  
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=431630 
 

Berounské peklo: Přijeli lidé z Prahy, hulákali na Zemana. 
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Lidé vás nemají rádi, odejděte, pískla dívka. Dav na ni zakřičel a prezident se jim pak vysmál 
 
Prezident Miloš Zeman vystoupil v rámci své cesty po Středočeském kraji na náměstí v Berouně. Kromě 
mohutného potlesku jej přivítali také odpůrci s pokřikem „hanba“. 
 
 “Funkce prezidenta republiky jako hlavního ústavního činitele budí velký respekt a pozornost. A tak 
tomu má být,“ řekl úvodem starosta Berouna Ivan Kůs. Shrnul také bývalé návštěvy prezidentů ve městě. Kůs 
doufá, že prezident Zeman při své návštěvě města donutí lidi k zamyšlení. 
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 “Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, dovolte mi, abych pozdravil, byť poměrně nepočetnou 
pražskou delegaci, která zvýšila tržby Českých drah tím, že do Berouna přijela vlakem. Protože si myslím, že 
každý má právo na svůj názor, budu rád, pokud tito členové pražské kavárny vystoupí. Řvát umí každý 
neandertálec. Ale my jsme se od neandertálců poměrně vzdálili. A protože jsem přišel diskutovat především s 
občany Berouna, tak bych v deseti minutách otevřel dvě otázky, o kterých vím, že Beroun a jeho okolí trápí,“ 
řekl úvodem Zeman za halasu přítomných. 
 
 První otázkou je podle něj regulace Berounky. “Když jsem byl mladší než dnes, četl jsem s obdivem 
knihy Oty Pavla. Nejenom ty známější, jako jsou Smrt krásných srnců nebo Jak jsem potkal ryby, nebo i méně 
známé Dukla mezi mrakodrapy. A tyto knihy mě fascinovaly natolik, že jsem si údolí Berounky několikrát prošel,“ 
podotkl Zeman. “Chtěl bych, jako každý občan, ať je či není prezident, vyjádřit ten názor, že přírodní koryto 
Berounky je tak cenným přírodním pokladem, že bychom neměli přistupovat k budování přehrady na Berounce. 
Přitom plně chápu argumenty zastánců této přehrady, pan starosta mi před chvílí popisoval, jak byl Beroun v 
roce 2002 zatopený... Ale také mi říkal, že město investovalo desítky milionů korun do protipovodňových 
opatření, dnes jsou i mobilní protipovodňové stěny, a myslím si, že toto je dostatečný důvod, abychom dali 
přednost kráse přírody před krásou betonu,“ dodal. 
 
 “Druhé téma spočívá v hluboké myšlence postavit z Prahy do Berouna tunel v délce 25 km,“ řekl 
Zeman s tím, že si myslí, že svým vyjádřením k tomu leckoho naštve, ale to prý dělá rád. “Tuto myšlenku 
pokládám za hlubokou pitomost. Když jsem se ptal expertů, jak to zrychlí železniční dopravu, zjistil jsem, že 
půjde asi o 3-5 minut. Náklady na tento tunel by měly být v řádech miliard, počítejme realisticky s náklady 40 
miliard korun. Představte si, co by se za to dalo postavit nových škol, hospiců, domovů důchodců, a ne vyhodit 
40 miliard korun za megalomanskou stavbu, která ničemu příliš neprospěje,“ řekl Zeman. 
 
 “Rozčílení není program,“ řekl závěrem své řeči myšlenku Tomáše Garrigua Masaryka Zeman vůči 
rozčíleným občanům. 
 
 Pravomoci jako prezident USA 
 
 První z občanů přinesl prezidentovi dárek - berounskou keramiku. “Je v tom bomba,“ ozvalo se z davu. 
“Od této chvíle se o mně nebude moci říkat, že jsem nezkorumpovatelný politik, neboť jsem převzal před vašima 
očima dar. Ale já věřím, že to byl dar z upřímného přátelství,“ poděkoval Zeman. 
 
 “Když byste měl takové pravomoci jako prezident v USA, jak byste je využil?“ zeptala se návštěvnice 
setkání. “Snažil bych se dělat přesně to, co dělám teď. Hájit zájmy České republiky a zbytečně se před nikým 
nehrbit. Ten, kdo se hrbí, začne se za chvíli plazit. A ten, kdo se plazí, ten už nikdy nevstane,“ odvětil Zeman s 
tím, že obdobný dotaz nikdy nedostal. 
 
 “Dobrý den, soudruhu Zemane, proč je vaše politika proruská a pročínská, když máme zůstat v 
Evropě?“ otázala se další z návštěvnic. “Chtěl bych velice odsoudit za pročínskou politiku britskou královnu 
Alžbětu II., která provezla čínského prezidenta ve zlatém kočáře a poté podepsala investice za miliony liber. 
Dovolte mi, abych neméně ostře odsoudil za pročínskou politiku amerického prezidenta Baracka Obamu, který s 
daleko větší pompou než já přijal čínského prezidenta v Bílém domě. A dovolte mi, abych neméně ostře 
odsoudil svého přítele, rakouského prezidenta Heinze Fischera, za proruskou politiku, neboť navštívil v Rusku 
ruskou hlavu státu Vladimira Putina,“ odpověděl Zeman. 
 
 O Číně 
 
 Antikomunistický aktivista Jan Šinágl se zeptal na platnost výroku Milloše Zemana z roku 1996. 
“Základní motivací pro pobyt v politice je zabránit v úspěchu těm, kteří, kdyby k nám dnes přišli Číňané, si zítra 
nechají zešikmit oči na plastické chirurgii, pozítří se nechají infikovat žloutenkou, aby měli tu správnou barvu 
pleti, a popozítří začnou psát do svých kádrových dotazníků, že již od dětství milovali rýži,“ citoval Šinágl výrok. 
Zeman řekl, že výrok je o tom, že jsou odmítáni ti, kteří se někomu podbízejí. “Ať už Číňaňům, Rusům, 
Vatikánu. To znamená lidem, kteří převlékají kabáty. Já jsem svůj zimník nikdy nepřevlékl,“ řekl Zeman a 
vysvětlil i současnou čínskou politiku. 
 
 “Nechci se na nic zeptat, neboť jeho odpovědi vynikají takovou pitomostí, že to nemá význam,“ řekl 
jeden z návštěvníků. “Děkuji za kultivovaný výraz,“ podotkl Zeman. 
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 Další z diváků se zeptal na poničení čínských vlajek při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. 
Zároveň se dotázal na to, zda všichni přívrženci Tibetu se byli v zemi dívat. “Myslím si, že ničení jakýchkoliv 
symbolů je projev barbarství, hlouposti a neinformovanosti,“ odvětil s tím, že on sám nikdy v Tibetu nebyl, ale 
historii země studoval. Země byla zemí teokratickou. “Ti kněží, kteří tam vládli, se jmenovali lámové. Byly tam 
stovky klášterů. A někdo musel na ty lámy pracovat. A Tibet je velmi chudá země,“ podotkl ke krutosti 
tehdejšího režimu několik poznámek Zeman. 
 
 Popularita? 70,2 % 
 
 “Nepřemýšlel jste nad tím, že byste odešel z funkce prezidenta, neboť většina lidí vás nemá ráda?“ 
otázala se další z divaček za bučení přítomných, které vyznívalo ve prospěch hlavy státu. “Když bych zjistil, že 
mě většina lidí nemá ráda, tak bych o tom uvažoval. Podle posledního průzkumu agentury SANEP mě 
podporuje 70,2 % lidí,“ odvětil Zeman. 
 
 Závěrem setkání se Zeman podepsal do pamětní knihy a prapor města Berouna odekoroval stuhou 
prezidenta republiky. “Vážený pane starosto, protože jsem se dozvěděl, že jsem po 60 letech prvním 
prezidentem, který navštívil Beroun,“ zahájil svá slova Zeman. Starosta jej začal opravovat, že to je 59 let, ale 
Zeman se nedal. “Poslední návštěva zde proběhla v roce 1956. A to je 60 let. Pane starosto, pamatujte, že se 
řídím Ústavou ČR, kde jsou dva paragrafy. Paragraf první: Prezident má vždy pravdu. Paragraf 2: V případě, že 
prezident nemá pravdu, platí paragraf 1. Děkuji všem, co přišli, neděkuji těm, kteří utekli,“ uzavřel Zeman a 
převzal z rukou starosty města dary.  
 
 Prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček posléze zveřejnil dvě fotografie. 
 
 ,,S delegací z Prahy" 
 
 A ,,po útěku pražské delegace" 
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KDU-ČSL ve čtvrtek podpoří program schůze Sněmovny, na které má ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) 
vysvětlovat postup policie při březnové návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Po jednání 
poslaneckého klubu strany to dnes řekl novinářům jeho předseda Jiří Mihola. Mimořádná schůze se bude konat 
z podnětu opozičních TOP 09 a ODS. Klub ANO zatím postoj nezaujal, Chovanec ale prý věc vysvětlí i v 
případě, kdy program schválen nebude. 
 
 Pravicoví poslanci tvrdí, že policisté během návštěvy bezdůvodně omezovali práva obyvatel. 
Chovancovo vysvětlení si chtějí vyslechnout i lidovci. "Na poslaneckém klubu se náš klub rozhodl, že program 
této mimořádné schůze podpoří," řekl novinářům Mihola. 
 
 Podle hnutí ANO je ale v podstatě jedno, zda bude program schválen. "Debata stejně proběhne od 11 
hodin, na kdy je schůze svolána, do 14 hodin, kdy jsou interpelace. Ty dotazy zazní a ministr na ně bude 
odpovídat," uvedl předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. 
 
 Policie na základě vnitřního šetření přiznala jen jednu chybu. Omluvila se kvůli postupu na pražské 
FAMU, kterou kvůli vyvěšení tibetské vlajky navštívili policisté. Policejní prezident Tomáš Tuhý se za jejich 
postup omluvil vedení školy a označil ho za "nevhodný a nadbytečný". 
 
 Jiné chyby, které by se týkaly incidentů mezi aktivisty a lidmi, kteří Si Ťin-pchinga vítali, nebo sundávání 
tibetských vlajek, šetření policie neodhalilo. Spor vyvolává hlavně uzavření Hradčanského náměstí, na něž se 
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nedostali účastníci oznámeného shromáždění na podporu Tibetu. Policie opatření hájila, její kritici mluví o 
porušení ústavního shromažďovacího práva. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=431669 
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19.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům 

    PV         

Návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na sebe upoutala Česká republika pozornost světa. Slyšeli jsme 
to v Pekingu, Šanghaji, i v Hongkongu. Slyšeli jsme to ale i doma, jekot aktivistů, Kalousků, Bursíků a dalších 
byl přímo zuřivý. 
 
 S odstupem času od této návštěvy a s možností osobní konfrontace čínských reálií, kterou mně 
umožnila účast na týdenní senátní pracovní cestě do Čínské lidové republiky jsem rád, že mohu svoje 
hodnocení, že návštěva prezidenta Si, první v historii ČLR, byla průlomová záležitost, jenom potvrdit. Je ovšem 
otázka, zda půdu, kterou připravil prezident Zeman, využijeme či nikoliv. Dokonce se naskýtá otázka, zda o to 
vůbec máme zájem. Obávám se, že v některých případech tomu tak bohužel není a to bez ohledu, že je to v 
našem zájmu. 
 
 Budu konkrétní. Například ministr zemědělství pan Jurečka neuznal za vhodné se zúčastnit po boku 
premiéra spolu s dalšími ministry setkání s čínským prezidentem a jeho delegací. Řeklo by se a taky proč, 
vždyť jde pouze o formální setkání. Čínské reálie jsou ovšem takové, že podobná setkání otevírají dveře na 
čínský trh, který je doslova bezedný. To vše se děje v situaci hluboké odbytové krize, kdy farmáři dostávají za 
litr mléka také už jenom 4 koruny, prasata jsou téměř neprodejná, mohl bych pokračovat cenou obilí atd. Začíná 
další vlna redukce už tak zoufale nízkých stavů dobytka. Západní trhy jsou přesycené, hlavním důvodem jsou 
sankce proti Rusku a pomoc v odbytu nadprodukce by byl přímo dar z nebe, v tomto případě z Pekingu. No a v 
tom je právě ten háček. Kdyby to bylo z nebe, byl by pan ministr určitě v nejvyšších otáčkách. Ale Peking, a 
ještě k tomu komunistický? A k tomu ke všemu ještě za politickým oteplením stojí Zeman, no uznejte, to po něm  
přece nikdo nemůže chtít. To raději tak letět dobývat trhy do Ameriky, což byla vloni jeho naprosto zbytečná 
cesta, přesně řečeno výlet, to je něco jiného. 
 
 Ale abych závěrem vysvětlil praktické souvislosti. Čína nikdy nebyla a nikdy nebude soběstačná v 
potravinách a západní země se doslova perou o jejich umístění na tamním trhu. Prvním krokem k tomu je 
potřeba udělení certifikace pro jednotlivé výrobky ze strany čínských úřadů. Jednou z hlavních bran jejího 
dosažení je politická podpora, chcete-li požehnání. V případě návštěvy čínského prezidenta jsme měli 
jedinečnou možnost získat nejvyšší možnou politickou podporu, ale naši zemědělci asi za to nestojí a pokud se 
týká pana ministra Jurečky, ten dostane požehnání jinde. Čeští diplomaté si pak mohou paty ubrousit, aby 
překryli špatný dojem, ale jsou věci, které zkrátka napravit nelze a toto je jedna z nich a těžko se člověku přímo 
v Pekingu poslouchá, jak naopak Němci, Dánové, ale i Poláci vyhledávají kontakty na nejvyšší politické úrovni, 
které proměňují v exporty svých komodit na čínský trh. My budeme raději věšet Tibetské vlajky. Mimo jiné 
symbol feudální krutovlády a nevolnictví, nikoliv svobody, jak nám podsouvají naši neználkové skutečné historie. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=431678 
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Projev na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny dne 21. 4. 2016 
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 Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové. Co 
bylo motivem iniciování svolání této schůze, řekl již pan předseda Fiala. Já bych si dovolil jenom zhustit to do 
dvou základních bodů, které trápí nejenom nás, ale trápí i velkou část české veřejnosti. Tím prvním bodem je 
odpověď na otázku, proč máme všichni takový pocit, že policie nepostupovala tak, že před zákonem si byli 
všichni rovni. Že před zákonem si nebyli rovni tzv. čínští turisté - nechci teď spekulovat o jejich vojenské či 
diplomatické hodnosti - a proč před zákonem si nebyli vůči nim rovni čeští občané na území České republiky. To 
je jeden základní problém. 
 
 Ten druhý základní problém je, proč bylo omezeno na území České republiky ústavní shromažďovací 
právo občanů České republiky a proč se někdo domnívá, že ústavní shromažďovací právo lze omezit dopravně 
inženýrským opatřením, a kdo o tom rozhodl. 
 
 To jsou dva bloky otázek, které nás opravdu trápí a myslím si, že skutečně zajímají českou veřejnost. A 
že v zájmu důvěryhodnosti Policie České republiky a její prestiže je potřeba, aby na ně vláda uměla věrohodně 
odpovědět a nikoliv se trapně vymlouvat, tak jak učinil policejní prezident a pan ministr vnitra minulý čtvrtek. 
 
 Já si k těm incidentům, které tady obecně popsal pan předseda Fiala, dovolím uvést několik konkrétních 
případů. Uvědomuji si, že by měly být předmětem konkrétního šetření a nechme je konkrétně prošetřit, ale je asi 
dobře, když si připomeneme, co se skutečně stalo, na co existují konkrétní svědectví fotografická a 
videodokumentace. Nebudu vás dlouho zdržovat, je jich jenom deset. Vybral jsem z těch asi 40 jenom deset. 
 
 Skupina aktivistů, jak si dobře pamatujeme, vyměnila na sloupech veřejného osvětlení na Evropské 
třídě dvě, slovy dvě, čínské vlajky za tibetské. Postupně se zde shromáždilo asi 60 policistů a nakonec hasiči s 
plošinou, kteří dovolíte-li mi to slovo, posbírali aktivisty na těch sloupech. Policisté zadrželi a odvezli do 
Bartolomějské celkem 12 českých občanů, mezi nimi však i ty, kteří pouze postávali na chodníku s tibetskými 
vlajkami a nijak se neúčastnili výměny vlajek na těch sloupech. Na to místo dorazil autobus plný čínských 
"turistů". To slovo turistů už jsem několikrát označil v uvozovkách, tak budu jim říkat čínští turisté. Zrovna v tu 
chvíli po chodníku procházeli tři koledníci s pomlázkami, kteří pravděpodobně vůbec netušili, že máme na 
návštěvě čínského prezidenta. A na ty koledníky s pomlázkami po verbálních výpadech čínští turisté 
hystericky zaútočili. Pravděpodobně se domnívali, že ty stuhy na pomlázkách jsou tibetskými symboly. Nikdo z 
těch agresivních čínských útočníků na ty koledníky nebyl zadržen. Celou situaci útoku na koledníky natáčel 
fotograf Deníku Referendum, který měl na zádech tibetskou vlajku. Když procházel mezi Číňany, vlajku mu 
strhli, uzavřeli ho mezi sebe a mlátili ho kovovými žerděmi svých vlastních čínských vlajek. Policisté ho z 
hloučku vytáhli ven a zadrželi nejprve za neuposlechnutí výzvy. Poté, co ho naložili do antonu, tak změnili důvod 
zadržení a u výslechu uvedli, že byl zadržen kvůli tomu, že bylo ohroženo jeho zdraví. Takže mu vlastně 
pomáhali a chránili ho. Nicméně z Číňanů zadržen nebyl nikdo. 
 
 Další incident se odehrál v parku Velvarská u mobilního billboardu s tibetským dalajlámou a bývalým 
prezidentem Václavem Havlem. Kolem 14. hodiny před průjezdem kolony s čínským prezidentem se před 
billboardem shromáždilo několik desítek Číňanů s velkými čínskými a českými vlajkami. Při průjezdu 
prezidentské kolony pak obrovskou českou vlajkou a vítacím plakátem pohled na ten mobilní billboard s Havlem 
a s dalajlámou zcela zakryli. Vůči našim občanům použili i poměrně agresivní surové řekněme bodyčeky. Na 
námitky našich českých občanů, proč policisté neposunou Číňany s vlajkami dále, reagovali policisté slovy: A co 
vám tak asi vadí na české vlajce? Na veřejně přístupném videu z tohoto místa je vidět také ostrý fyzický útok na 
jednoho našeho občana směřovaný prsty do obličeje. Je také vidět, že policisté tento útok viděli, přitom ho 
vůbec neřešili a žádní cizinci na tomto místě nebyli zadrženi. 
 
 Asi 60letá paní byla na Evropské třídě - ono to tam teda tenkrát vypadalo jako na Leninově třídě, ale ta 
třída se jmenuje Evropská - napadena skupinou mladých čínských žen, dokonce jednou ženou i kousnuta, 
pouze kvůli tomu, že držela v ruce malou tibetskou vlajku. Opět je vidět a je zdokumentováno, že policisté to 
viděli, ale žádnou z těch agresorek nezadrželi, také už také řešeny nebudou, protože dávno jsou zpátky na 
svých základnách. (Smích v pravé části sálu.) 
 
 V Chotkových sadech zastavilo na křižovatce na místě, kde je zákaz zastavení, auto s čerstvou 
dodávkou vlajek a jiných mávátek z čínského velvyslanectví. 
 
 Blokovalo provoz. Číňané začali z kufru vykládat vítací materiál. Policisté několikrát vlídně upozornili, že 
by to dělat neměli a že by měli odjet 
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 Nestalo se vůbec nic. Číňané je ignorovali a policisté nedělali nic, přestože jaksi byl na místě 
jednoznačně porušován zákon České republiky. 
 
 Na tomhle konkrétním případě sice nikdo nebyl napaden, ale dal jsem ho proto, aby byl vidět ten dvojí 
metr, že za něco, co nebyly přestupky, byli zadržováni a perlustrováni čeští občané. Číňané se dopouštěli 
zjevných přestupků a porušování práva České republiky, nedělo se vůbec nic. 
 
 Policisté, jak již bylo medializováno, vnikli do kancelářské budovy u hotelu Hilton, kde byla v okně 
vylepena tibetská vlajka. S odůvodněním, že odstřelovači nevidí, co nebo kdo se za tou vlajkou skrývá, trvali na 
tom, že se vlajka musí sundat. Je zajímavé, že jim nevadily zatažené žaluzie. Jsme připraveni kdykoli předložit 
znalecký posudek, že zatažené žaluzie a vylepená tibetská vlajka jsou jedno a to samé a že je přes ně vidět 
zhruba stejně. 
 
 Policie na Hlávkově mostě podle svých slov takzvaně identifikovala ve skupině čínských příznivců 
jednoho muže s tibetskou vlajkou, a jak mu sdělili, kvůli ohrožení bezpečného průjezdu prezidentské kolony k 
němu přistoupili, a jak říkali, krátce s ním pohovořili. Nicméně na videu se můžeme přesvědčit o tom, že poté, 
co s ním pohovořili, tak ho také vedou pryč. Ten pán nám řekl, že dostal od policie pořádkovou pokutu ve výši 
200 korun. 
 
 V Lánech byl ze skupinky čtyř našich občanů s tibetskými vlajkami jeden zadržen, přičemž je opět 
zdokumentováno, že protest byl absolutně pokojný, stáli tam čtyři lidé s tibetskou vlajkou, jednoho sebrali. 
Doufali, že ti tři ostatní si to rozmyslí. Pravděpodobně. 
 
 Mimořádně závažný případ se podle mého názoru stal opět na Hlávkově mostě, kdy pět let žijící občan 
v České republice, tibetský občan, pan Tashi Gyamsto, šel se svými českými přáteli na Hlávkův most tibetskými 
vlajkami vyjádřit svůj názor na úroveň lidských práv v Číně, což zdůrazňuji se pořád v České republice ze 
zákona smí, a nebyl v ústí Hlávkova mostu zadržen českou policií, ale byl zadržen oněmi čínskými turisty, kteří 
ho prostě nechtěli s tou tibetskou vlajkou vpustit na most. Jeho čeští přátelé pokračovali dál. A když potom pana 
Tashi Gympstu hledali, tak ho kupodivu našli v policejním autě. A policisté, když se ptali, proč ten nešťastník byl 
zadržen a proč je v policejním autě, tak jim policisté odpověděli, že pan Tashi Gyamsto byl těmi čínskými turisty 
označen jako bezpečnostní riziko, a proto to bezpečnostní riziko zadrželi. 
 
 Takže mi tady vzniká jisté podezření, že kromě toho, že policistům na území Prahy 1 velela Kancelář 
prezidenta republiky, tak jim taky na Hlávkově mostě veleli čínští turisté. Možná měli vyšší hodnost. To je docela 
dobře možné. 
 
 Samostatnou kapitolou je omezení ústavního shromažďovacího práva českých občanů na 
Hradčanském náměstí. 23. března byla řádně zaregistrována, tedy řádně povolena podle shromažďovacího 
zákona a podle jednoho ze základních ústavních práv českých občanů pokojná demonstrace na Hradčanském 
náměstí. 
 
 Samozřejmě, že lze v určitých případech podle českého právního řádu zamezit takovémuto 
shromáždění, ale pouze na základě a v mezích shromažďovacího zákona. Určitě to nejde dopravně 
inženýrským opatřením. Určitě nemůžete dopravními značkami zrušit ústavní právo občanů České republiky, 
tedy ještě jsme si v půlce března mysleli, že to nejde. Byli jsme postaveni tváří v tvář skutečnosti, že to jde, že si 
prostě někdo dovolil na základě dopravně inženýrského opatření omezit ústavní právo občanů České republiky, 
rozhodl se, že na tuto řádně ohlášenou a tedy jasně povolenou demonstraci ty lidi nepustí, a bylo jim to 
oznámeno někdy v brzkých ranních hodinách toho dne, kdy se ta demonstrace měla konat. 
 
 Zdůvodnění, že v okamžiku demonstrace, již to nebylo aktuální, protože svolavatelé přesunuli to 
shromáždění na jiné místo, je eufemisticky řečeno trapná výmluva, normálně řečeno účelová lež. Neexistuje 
žádný právně relevantní dokument, kterým by mohl kdokoliv prokázat, že svolavatelé přesunuli řádně 
zaregistrovanou demonstraci na jiné místo. To, že jeden ze čtyř svolavatelů, když byl postaven tváří v tvář 
policejní zvůli, že je tam prostě ti policajti nepustí, i když na to mají ústavní právo, že v tu chvíli požádal 
městskou část Prahy 6, jestli by mu neposkytla část svého majetku v parku, kde by se ti lidé policajty vyhnáni 
mohli shromáždit, a městská část Prahy 6 jim ten majetek bezúplatně poskytla a on to oznámil emailem nebo 
nějakým způsobem Policii České republiky, to snad nikdo nemůže myslet vážně, že tohle označí za oznámení 
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svolavatele, že změnil místo demonstrace. To nic takového není. To prostě podle shromažďovacího zákona 
probíhá jinak. 
 
 Jinými slovy pokud pan ministr vnitra tady při mé interpelaci minulý čtvrtek tvrdil, že svolavatelé změnili 
místo demonstrace, tak byl buď obelhán, nebo lhal. Ale nemohl mluvit pravdu, protože nic takového se nestalo. 
Demonstrace byla řádně ohlášena a neexistuje žádný právní titul, podle které by měla být omezena. 
 
 Na základě těchhle dvou oblastí, které jsem si tady dovolil říct, tedy měření různým metrem vůči 
občanům ať již jakékoli národnosti a státní příslušnosti, ale na území České republiky, před zákony České 
republiky od Policie České republiky a omezení shromažďovacího práva na Hradčanském náměstí, si dovolím 
formulovat čtyři jednoduché otázky. Slovy čtyři. 
 
 Za prvé. Chápeme, že nemůžeme být informováni o konkrétním šetření konkrétních incidentů. Ale mohli 
bychom dostat jeden jediný údaj, který by nám mohl naznačit tu rovnost před zákony. Kolik bylo ve dnech 28. až 
30. března v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta na území České republiky, dominantně hlavní město 
Praha, ale něco bylo také v Lánech, kolik bylo zadrženo a perlustrováno, nebo dovolíte-li, perlustrováno a 
zadrženo občanů České republiky a kolik Číňanů? 
 
 Jenom to číslo. Patnáct - patnáct. Třicet - třicet. Nebo to skutečně snad bylo dvacet tři - jedna? Myslím, 
že veřejnost má právo tohle číslo znát, protože to něco napoví. 
 
 Otázka druhá. Kdo rozhodl o tom, že ústavní shromažďovací právo na Hradčanském náměstí bude 
omezeno dopravně inženýrským opatřením? Tady je nějaká konkrétní osoba, která o tom musela rozhodnout. 
Byl to ministr vnitra? Byl to policejní prezident? Byl to velitel ochranky? 
 
 Já sám jsem na vlastní uši, když jsem se domáhal našeho vstupu na Hradčanské náměstí, tak na 
vlastní uši jsem od jednoho velmi slušně jednajícího uniformovaného policisty, a opět je to zdokumentováno na 
videu, slyšel, že aby někoho z nás pustili na Hradčanské náměstí, tak by to musel dovolit pan Mynář. To jsem 
slyšel. Možná, že vy, co jste viděli to video, jste to slyšeli taky. Jinými slovy, o tom, kdo z nás není 
bezpečnostním rizikem a můžeme tedy vstoupit na Hradčanské náměstí, v tu chvíli rozhodoval člověk, který 
podle Nejvyššího bezpečnostního úřadu tím bezpečnostním rizikem je on sám. A ten měl právo říci Policii 
České republiky: Toho tam pusťte a toho tam nepusťte. On, oficiální úředně potvrzené bezpečnostní riziko, v tu 
chvíli měl právo říkat Policii České republiky: Franta bezpečnostní riziko představuje, toho tam pustit nemůžete, 
Lojza bezpečnostní riziko nepředstavuje, tak toho tam pustit můžete. A tomu máme říkat, pane ministře vnitra, 
profesionální výkon funkce, jak to ta policie zvládla, jak jste nám řekl. Že to bezpečnostní riziko má právo říct 
Policii České republiky, kdo je a kdo není bezpečnostním rizikem. Jako málokdy jsem zažil větší Kocourkov. 
Takže kdo to rozhodl, že tím dopravně inženýrským opatřením omezíme ústavní právo občanů České republiky. 
 
 Otázka třetí. Jaké že konkrétní bezpečnostní riziko existovalo? V pět hodin odpoledne 29. března na 
Hradčanském náměstí, když čínský host a jeho hostitelé byli na Kampě, byli v Lichtenštejnském paláci, kdy, 
pane ministře, jste nás tady opět uváděl v omyl, že to bylo srovnatelné s návštěvou pana prezidenta Obamy. 
Nemluvil jste pravdu, existuje o tom bohatá fotografická dokumentace. Já jsem dokonce byl tenkrát mezi těmi, 
kteří pana prezidenta Obamu vítali na I. hradním nádvoří za Matyášovou branou. Ano na I. hradní nádvoří už 
nikdo nesměl, ale Hradčanské náměstí bylo plné. Možná tam byla nějaká bezpečnostní opatření a bezpečnostní 
rámy, ale nějak těch 30 000 lidí tenkrát ta policie zvládnout uměla, že se s nimi naplnilo Hradčanské náměstí. 
29. března 2016 jsme stáli proti těžkooděncům, kteří nás z Loretánské nechtěli pustit ani na kousíček toho 
Hradčanského náměstí, za žádnou cenu. A kromě těch uniformovaných policistů, kteří se chovali velmi slušně a 
profesionálně, já jsem viděl, jak je jim to trapné a jak je jim to nepříjemné, jak to dělají neradi, tak jim tam velel 
nějaký panák v civilu, o kterém jsem přesvědčen, že byl důstojníkem ochranné služby prezidenta republiky. 
Choval se arogantně, choval se drze, když jsem po něm chtěl, aby se představil, tak to odmítl a pak zmizel. 
 
 Mě by docela zajímalo, kdo to byl, pane ministře, možná, že byste byl schopen to zjistit, ale to nepatří 
mezi ty otázky, na které má veřejnost právo a které kladu. 
 
 Takže ta otázka byla: Jaké že to konkrétní bezpečnostní riziko existovalo? Všichni víme, kdo jsme kdy 
vítali nějaké státní návštěvy, že neexistuje žádné věrohodné bezpečnostní riziko, kterým lze ohrozit hosta z 
Hradčanského náměstí, když je v prostorách Kanceláře prezidenta republiky. Prostě neexistuje. Proto to 
Hradčanské náměstí také nikdy nebylo zavřeno, ať už tady byl Svatý Otec, ať už tady byl prezident Obama, ať 
už tady byl v 80. letech soudruh Leonid Brežněv. Bylo zavřeno pouze jednou, tentokrát, a jsme všichni 
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přesvědčeni, že nebylo zavřeno pro relevantní bezpečnostní riziko, ale že bylo zavřeno z ješitnosti a pocitu 
nadřazenosti prezidenta republika, jehož přáním Policie České republiky, a podle mého názoru v rozporu se 
zákonem, poslušně vyhovovala. 
 
 A poslední otázka je: Proč jste, pane ministře, uváděl veřejnost v omyl minulý čtvrtek, když jste říkal, že 
svolavatelé přesunuli to místo konání. Přesunout místo konání neznamená, že napíšu policajtovi mail, že když 
nás tam tedy nepustí, takže půjdeme do parku. Přesunout místo konání je proces, který definuje zákon o 
shromažďování. A tak jako policie zahradila Hradčanské náměstí, podle našeho názoru v rozporu se 
shromažďovacím zákonem, tak také se nestalo nic, co by v souladu se shromažďovacím zákonem mohlo být 
označeno jako změnění místa chování s pořadateli. 
 
 My bychom na tyto otázky, byli bychom velmi vděčni, kdybychom dostali naprosto jasnou odpověď, 
nikoli výmluvy, které jsme slyšeli minulý čtvrtek. A já si nedělám iluze o tom, jak to dopadne. Konec konců, až se 
tady všichni dostatečně vypovídáme, tak vy rozhodnete jako parlamentní většina, že program této schůze 
neschválíte, čímž neumožníte ostatním členům Poslanecké sněmovny se k tomu vyjádřit a sdělit jim své vlastní 
poznatky, své vlastní zkušenosti a své vlastní rozhovory, které měli se svými voliči. To prostě neumožníte, 
protože nechcete, aby to tu zaznělo. Já se vám nedivím, já bych se taky styděl, ale možná, že by skutečně té 
atmosféře prospělo, kdybyste to umožnili. A pak se nestane nic. Ale ono se nesmí stát nic. My ty otázky budeme 
klást dál a budeme používat všechny politické i právní prostředky ne k tomu, abychom někoho grilovali, z toho 
nic není, ale k tomu, aby se to nikdy neopakovalo. To, co se stalo ty tři dny, bylo bezprecedentní porušení práv 
občanů České republiky na území České republiky. Teď se tu nebavíme o porušování lidských práv v Číně, v 
Tibetu, v Thajwanu, to je samozřejmě velmi důležitá součást veřejné diskuse, ale to, o čem chceme mluvit teď a 
tady na této mimořádné schůzi, je porušování práv občanů České republiky na území České republiky, dvojí 
metr Policie České republiky a skutečnost, že Policie České republiky na něčí pokyn ty instrumenty, které má ze 
zákona, ty instrumenty, které jí svěřili její občané, nepoužívala k ochraně jejich majetku a bezpečí, ale používala 
k potlačení projevů, které nějaká vrchnost označila jako nevhodné. K tomu tu policii nemáme. To se nesmí 
opakovat, protože pokud se smíříme s tím vysvětlením, kterého se nám dostalo minulý čtvrtek, a pokud se 
smíříme s tou zprávou, kterou jsme dostali dnes ráno na stůl a kterou jsem ještě nepřečetl podrobně, ale 
nedočetl jsem se tam nic, co by odpovídalo na dotazy, které jsem teď kladl nebo které kladl pan poslanec Fiala. 
Pokus se s tímhle smíříme a sklopíme hlavy, tak se nikdo z nás nesmí divit, až náš příště bez řečí seberou a 
nebudou to nikomu vysvětlovat. A v takové zemi já žít nechci a budu se tomu bránit. Děkuji. (Potlesk z pravé 
strany sálu.) 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=432055 
 

Fiala (ODS): Je řada otázek, proč tak policie jednala, na čí příkaz tak 
jednala a zda to bylo nutné 

21.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům 
    PV         

Projev na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny dne 21. 4. 2016 
 
 Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, já před vás předstupuji s 
tím, abych zdůvodnil, proč jsme svolali tuto mimořádnou schůzi. Měl jsem teď trochu pochybnosti, jestli mám 
začít hovořit, když tu není pan ministr vnitra, ale pan ministr vnitra právě přichází, takže z tohoto hlediska je vše 
v pořádku. 
 
 Jak všichni víte, tak v posledních dnech se v souvislosti s problematickými momenty kolem postupu 
policie při návštěvě prezidenta Čínské lidové republiky objevila řada vysvětlení, řada často protichůdných 
informací. A my jsme toho názoru, že si toto téma bezesporu zaslouží, aby bylo vysvětleno občanům, aby bylo 
vysvětleno Poslanecké sněmovně, abychom se dočkali strukturovaných a kompetentních odpovědí od 
představitelů vlády, jak to bylo, co se stalo, jaká opatření byla přijata, aby se něco podobného v budoucnu 
neopakovalo. Já chci jasně říct, že jsme z toho nechtěli dělat žádné zvláštní politikum a nechtěli jsme ani nějak 
zvlášť zatěžovat práci Sněmovny. Proto jsme navrhli, aby tento bod byl běžně zařazen do programu jednání 
této schůze. Vládní koalice to odmítla a tento náš postup zablokovala, takže nemáme jinou možnost než 
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prostřednictvím mimořádné schůze donutit vládu, donutit pana ministra vnitra, aby informoval Sněmovnu o 
postupu policie a bezpečnostních složek během návštěvy čínského prezidenta v České republice. 
 
 Já samozřejmě nepochybuji o tom, že zajištění bezpečnosti nejvyššího státního představitele 
zahraničního státu, v tomto případě Čínské lidové republiky, je z hlediska plánování operativy nepochybně 
náročný úkol a že naše bezpečnostní složky se tohoto úkolu i v tomto případě zhostily dobře, protože nedošlo k 
ohrožení bezpečnosti ani zdraví zúčastněných osob. Nicméně takovýchto státních návštěv jsme tu měli v 
minulosti celou řadu. Vždy docházelo k precizní přípravě, vždy docházelo k různým bezpečnostním opatřením, 
ale nikdy tyto návštěvy nebyly provázeny těmi incidenty, jako právě návštěva prezidenta Čínské lidové 
republiky. A zde došlo k řadě událostí, které musí být prošetřeny, musí být vysvětleny. Musíme vědět, jestli 
policie postupovala v souladu se zákonem, a pokud ne, kdo za to odpovídá a jaké kroky z toho budou 
vyvozeny. 
 
 Já tady připomenu - ale myslím, že obecně to všichni znáte - ty případy, o kterých se mluví na 
veřejnosti, několik událostí, které si podle našeho názoru zaslouží vysvětlení. Jednak je to případ zamezení 
vstupu demonstrantů na Hradčanské náměstí. To, co je opravdu závažné a co vyvolalo pochybnosti, dokonce i 
omluvu policejního prezidenta, je vstup policistů na akademickou půdu, konkrétně na fakultu Filmové akademie 
múzických umění, kde policisté vyšetřovali vyvěšení tibetských vlajek. Já nevím, jestli omluva stačí. Ono je také 
potřeba říct a dát jasnou odpověď na to, kdo to policistům nařídil, proč to dělali a proč se něco tak závažného, 
na co všichni musíme být citliví, stalo. Dalším problematickým momentem je samozřejmě šikanování pokojně se 
chovajících aktivistů, zabavování tibetských vlajek, které byly v soukromém vlastnictví, preventivní kontrola 
občanů, kteří se ani žádné demonstrace nezúčastnili atd. 
 
 Jedním z hlavních selhání nepochybně byla i špatná koordinace organizátorů státní návštěvy s 
představiteli bezpečnostních složek. Ukazuje se, že policie pravděpodobně v řadě případů jednala se 
zpožděním, což zase způsobovalo konflikty, kterým se ale dalo právě tou lepší koordinací předejít. A tohle už 
naznačuje i jakési politické selhání, politické selhání, na které musí reagovat vláda, na které musí reagovat 
ministr vnitra. 
 
 Incidenty zároveň prošetřuje pražské vrchní státní zastupitelství a to také musí dojít k závěru, zda 
nedošlo k porušení ústavně garantovaného práva na svobodné vyjádření a na nenásilné vyjádření osobního 
názoru, o čemž tady můžeme také pochybovat. Docházelo např. k opakovaným kontrolám aut s plakáty, byla 
navštěvována sídla firem i soukromé byty kvůli vyvěšování vlajek. A já si nemyslím, že všechny tyto věci, kdy 
dochází k nějakému omezování soukromí, kdy dochází k omezování osobní svobody a svobody vlastnictví, lze 
odbýt tím heslem o služební horlivosti - no oni ti policisté byli horliví, tak prostě tak jednali... To je opravdu 
slabá odpověď. My potřebujeme vědět, jestli za tím nebylo nějaké zadání a jestli z toho někdo nemá vyvodit 
personální, politickou a jinou odpovědnost. 
 
 A já samozřejmě chápu - a rozumíme tomu všichni, že návštěva čínského prezidenta se konala v 
bezpečnostně zostřené době. To všichni víme. Že v takovém případě je možné a nutné bezpečnostní situaci 
vyhodnocovat pečlivěji než dřív a přijímat opatření, která jsou třeba silnější. Ale těžko z toho vyplývá - a mně to 
z toho nevyplývá a možná mně to pan ministr vnitra vysvětlí, mně z toho nevyplývá, že by i za této situace bylo 
vyvěšení vlajky, prezentování vlajky v ruce, pokojné vyjádření názoru, mohlo být vyhodnoceno jako riziko vůči 
chráněné osobě. A tady skutečně existuje řada otázek, proč tak policie jednala, na čí příkaz tak jednala, zda 
to bylo nutné a proč k tomu všemu došlo. A to je ta hlavní obecná politická otázka, na kterou tady musíme 
slyšet odpověď od vlády, od pana premiéra nebo od pana ministra vnitra. Ta obecná otázka, která je s 
návštěvou čínského prezidenta a se všemi těmi incidenty spojena, zda to všechno bylo primárně motivováno 
bezpečností a ochranou veřejného činitele a nebo zda zde nedocházelo ze strany řekněme politického zázemí 
organizátorů návštěvy k ovlivňování příprav bezpečnostních opatření tak, aby ta akce - návštěva čínského 
prezidenta - měla to správné politické a ideologické vyznění, či zda se nejednalo víc ve prospěch těch hostů z 
Číny než ve prospěch ochrany českých občanů a jejich práv. 
 
 Všechny tyto otázky, všechny tyto pochybnosti musí být zodpovězeny. Zaslouží si to nejenom občané, 
zaslouží si to i příslušníci policie, kteří každodenně odvádí poctivou práci a najednou v důsledku této akce tady 
vznikají určité pochybnosti. A kdybychom chtěli postupovat tak, jak to vláda udělala tím, že nám to tady 
neumožnila zařadit jako řádný bod jednání a chtěla to nějak zamést pod koberec, tak to samozřejmě bude dál 
podkopávat pověst policie, může to otřást důvěrou v její nestrannost a nezávislost a to by bylo to nejhorší, co 
by se nám mohlo stát. 
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 Myslím, v této Sněmovně většina z nás si pamatuje dobu před 25 lety, kdy nebyla žádná důvěra v 
policii, kdy policie často byla nástrojem politické šikany a my jsme byli všichni rádi, že se situace změnila, že 
dnes existuje ve veřejnosti důvěra v policii, že policie slouží právnímu demokratickému státu a tak to má taky 
zůstat. A mně je velmi líto, že v důsledku postupu policie, ať už jednala z jakéhokoli zadání, došlo k porušení 
důvěry v nestrannost a dobrou práci policejních složek. A myslím si, že tento bod, tato mimořádná schůze je i 
příležitostí pro vládu, aby nám vysvětlila, jak to bylo, aby nám vysvětlila, jaká opatření přijala, abychom všichni 
společně důvěru v Policii České republiky obnovili. Protože důvěra v policii je jedním z klíčových prvků 
demokratického právního státu a nám všem napříč politickým spektrem musí jít o to, aby ta důvěra v policii ve 
veřejnosti existovala. 
 
 Takže, vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra, já jsem vám položil řadu konkrétních 
otázek, které se týkají postupu policie při návštěvě čínského prezidenta, a žádám vás nebo vám vytvářím 
prostor pro to, abyste nám na ně mohli odpovědět a abyste přesvědčivě vysvětlili, co se vlastně ve dnech té 
návštěvy stalo. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=432054 
 

Křiklouni, jste jak Hitlerovi SA-mani z 30. let, udeřil Miloš Zeman proti 
svým odpůrcům. 

21.4.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Radim Panenka         

Pro PL se také znovu vysmál Lence Dusilové 
 
ROZHOVOR Nevylučuji, že letos 9. května zavítám na ruskou ambasádu, reagoval na otázku 
ParlamentníchListů.cz prezident Miloš Zeman. V rozhovoru se také ostře pustil do odpůrců, kteří narušovali 
jeho mítink s občany v Berouně. Prezident ukřičené demonstranty srovnal s nacistickými úderkami z 30. let. 
„Opravdu mi někteří připomněli SA-many,“ řekl Zeman. V reakci na nový zákon o státním zastupitelství pak 
odmítl, aby se české zákony připravovaly na cizích ambasádách. 
 
 Pane prezidente, několikrát jsme se už bavili o dohodě EU s Tureckem ve věci migrantů. Nyní Turci ústy 
svého premiéra hrozí, že pokud jim Brusel do konce června víza dle slibu nezruší, od dohody odstoupí a 
nebudou dál migranty nijak zadržovat. Vy jste opakovaně tyto dohody označil za vydírání a kritizoval jste je. 
Nebylo tedy spíše na místě, aby dohodu zrušila sama EU a konečně si zabezpečila hranice? 
 
 Dobře víte, že při společné tiskové konferenci s Heinzem Fischerem (rakouskou hlavou státu - pozn. 
red.) jsme, oba prezidenti, vyjádřili pochybnosti o funkčnosti dohody Evropské unie a Turecka. U mě to není nic 
nového. Heinz Fischer je vždy velmi zdvořilý politik, a jestliže přesto i on vyjádřil pochybnosti, dá se říci, že je to 
další důvod k tomu, považovat tyto pochybnosti za validní. 
 
 “Zachází se s vámi jako se zátěží, problémem, výdajem. Přitom jste darem.“ Tuto větu řekl papež 
František na adresu uprchlíků a požádal je o odpuštění. Jak tomu rozumíte? 
 
 Z čistě ekonomického hlediska by darem byli uprchlíci v zemích, kde je velmi nízká nezaměstnanost a 
kde tito uprchlíci mají vysokou pracovní kvalifikaci. Jenomže nezapomeňte, že průměrná nezaměstnanost v 
zemích Evropské unie je dnes deset nebo jedenáct procent, takže není splněn první předpoklad a obávám se, 
že až na výjimky není splněn ani druhý předpoklad o té kvalifikaci. Já nemám nic proti pomoci uprchlíkům v 
uprchlických táborech na Středním východě, to je v pořádku a to je akt křesťanského milosrdenství. 
 
 Ale myslím si, že uprchlíkům samotným bychom ublížili, kdybychom je umisťovali v kulturně cizím 
prostředí, jako je Evropa. Konec konců i ta nezdařená akce s iráckými uprchlíky nakonec vyústila do toho, že se 
vrací zpátky do Iráku a že se jim stýská po domově. 
 
 To samotné tvrzení, že by uprchlíci pro nás v současné realitě byli darem, odmítáte? 
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 Uprchlíci mají být darem především pro svoji zemi, kterou mají rozvíjet, kterou mají zvelebovat a ne z ní 
utíkat. 
 
 Nedávná zpráva amerického ministerstva zahraničí opět kritizuje Českou republiku za postoj k Romům 
a za protimuslimské nálady a v té souvislosti zmiňuje i váš výrok, že muslimští migranti nebudou respektovat 
naše zákony a budou chtít zavést právo šaría. Jak byste na to reagoval? 
 
 V muslimských komunitách se občas právo šaría aplikuje, byť nelegálně a v rozporu se zákony 
hostitelské země. Takže to je zkušenost, která je samozřejmě přenositelná i do České republiky v případě, 
kdybychom přijali tu migrační vlnu, kterou už přijalo Německo nebo Rakousko. A dobře víte, že německá reakce 
se postupně mění a že od takzvané willkommenskultur se začíná přecházet ke zcela opačným postojům. 
 
 A nevykládáte si tu americkou zprávu, respektive její část, která se nás dotýká, jako útok na naši 
suverenitu nebo prezidentský úřad, když zmiňuje i vás? 
 
 Ale tak já si myslím, že každá země má právo kritizovat druhou zemi. Teď nedávno v rozhovoru pro 
Českou televizi jsem citoval výrok poslankyně Marie Benešové, podle níž se údajně na americké ambasádě 
minimálně konzultuje, ne-li připravuje zákon o státním zastupitelství, a vyslovil jsem pochybnosti nad tím, zda by 
se zákony měly připravovat na cizích ambasádách, a nikoli v našem národním parlamentě. Nepokládám to za 
nic urážlivého, je to prostě kritická poznámka, u níž jsem uvedl samozřejmě i zdroj a stejně tak nepokládám za 
nic urážlivého, když naopak americké ministerstvo zahraničních věcí bude kritizovat mě anebo českou vládu. 
 
 Česká republika neprodloužila akreditace dvěma ruským novinářům, hovoří se v té souvislosti o 
bezpečnostním riziku. Ti novináři se brání, že v naší zemi působí desítky let a žádnými agenty nejsou a nebyli. 
Jak na tuto kauzu nahlížíte? 
 
 Za prvé bych musel vědět, zda jsou nebo nejsou bezpečnostní riziko. A protože nejsem pracovník tajné 
služby a v žádné zprávě, kterou od tajných služeb dostávám, nic takového nebylo uvedeno, tak se k té věci 
těžko mohu vyjádřit. Zato se mohu vyjádřit k tomu, že velmi pravděpodobným opatřením recipročního typu bude 
vypovězení některých českých novinářů z Ruské federace, a myslím si, že to by byla škoda. 
 
 Budete se touto věcí dále zabývat? Třeba, pokud by se na vás ti ruští novináři obrátili s žádostí o 
pomoc? 
 
 Pokud by se obrátili, tak bych standardním způsobem při pravidelných schůzkách s ministrem zahraničí 
požádal ministra Zaorálka o jeho stanovisko. 
 
 Pokud jde o rusko-ukrajinský konflikt, před pár dny se vyjádřila Madeleine Albrightová, podle níž se 
Kreml angažuje v Sýrii jen proto, aby odvrátil pozornost světové veřejnosti právě od Ukrajiny a posílil svůj vliv 
na Blízkém východě. Jaký z toho máte pocit? 
 
 Tak za prvé, pozornost světové veřejnosti se od Ukrajiny odchýlila už dávno. Anexe Krymu, byť 
protiprávní, je považována za fait accompli (hotová věc, nevratný krok - pozn. red.) a co se týče tzv. zamrzlého 
konfliktu na východní Ukrajině, ten mi trochu připomíná zamrzlý konflikt v Podněstří a pokud tento konflikt 
nepřejde do stádia akutního konfliktu, tak si myslím, že světová veřejnost to bude sledovat se stále vzrůstající 
lhostejností. 
 
 Ohledně Ruska ještě jedna otázka. Blíží se květen, kdy si připomínáme konec druhé světové války. 
Zúčastníte se letos 9. května tradiční recepce na ruském velvyslanectví? 
 
 Nemohu to vyloučit. 
 
 Prezident Miloš Zeman během rozhovoru s Radimem Panenkou. Foto - Hanka Brožková 
 
 Poměrně nedávno se v Sýrii konaly parlamentní volby, které vyhrála Asadova strana Baas. Západ spolu 
se syrskou opozicí volby kritizuje a považuje za nelegitimní. Jak na to nahlížíte? Byly, nebo nebyly legitimní? 
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 Já jsem v Sýrii nebyl a nebyl jsem ani součástí nějaké kontrolní komise, která by posuzovala objektivitu 
těchto voleb. V každém případě považuji za rozumnější, když ty volby proběhly, než kdyby nebyly žádné volby a 
kdyby tím pádem přetrvávalo silné politické napětí. 
 
 Kritika se týkala hlavně toho, že se voleb nemohla účastnit celá země z pochopitelného důvodu, když 
vláda neovládá celé své území. Z druhé strany padly i názory, že před časem na Ukrajině také nemohli kvůli 
válce na východě volit všichni, a volby nikdo nezpochybňoval... 
 
 Dovedeno ad absurdum, tento protest by byl založen na výzvě Islámskému státu, který ovládá část 
území Sýrie, aby laskavě legitimní syrské vládě umožnil na tomto území organizovat volby. To je něco tak 
absurdního, že o tom nemůžeme vážně uvažovat. 
 
 Nyní se podívejme na domácí záležitosti. ČSSD sdělila, že zatím nezaplatí dluh 337 milionů korun, 
přestože jí to pravomocným rozsudkem nařídil soud. Z úst některých právníků i politiků zazněla prohlášení, že je 
to protizákonné a sociální demokracie tím všem lidem říká, že se dluhy nemusí platit; a kdyby podobný problém, 
byť v řádově nižší částce, měl běžný občan, nemohl by si dovolit nezaplatit. Jak to vidíte? 
 
 Přiznávám se, že mě to trochu také překvapilo, a to především proto, že ještě před několika dny vedoucí 
představitelé sociální demokracie veřejně prohlašovali, že tento dluh splatí, a dokonce si na to vzali úvěr od Fio 
banky. Nicméně nejsem právník a vím, že právní názory jsou různé. Například právník Kysela, který velmi často 
vystupuje ve sdělovacích prostředcích, tvrdí, že se ten dluh opravdu nemusí platit a že se může vyčkat na 
rozhodnutí odvolacího soudu. Já se přiznávám, že mě tento názor připadá poněkud podivný, ale znovu opakuji, 
já nejsem právník, ani kyselý, ani sladký. Z toho důvodu se zdržuji komentáře. 
 
 A co byste sociální demokracii doporučoval? Případně, zda by podle vás zaplatit měla zkrátka proto, že 
existuje pravomocné rozhodnutí soudu? 
 
 Já mohu doporučovat pouze na základě fundovaného právního stanoviska a to v této situaci neexistuje. 
 
 Na vašem setkání s občany bylo po dlouhé době poměrně rušno, když do Berouna dorazili demonstranti 
z Prahy a během vašeho vystoupení byli dost hlasití a často přerušovali debatu nesouhlasným křikem. Zaslechl 
jsem dokonce názory, že to vypadalo jako ve 30. letech v Německu, kdy různé bojůvky rozbíjely schůze a 
mítinky. Působilo to tak na vás? Lze to srovnávat? 
 
 Mně opravdu někteří ti křiklouni připomněli SA-many z 30. let, v tom máte naprostou pravdu. Ale spíše 
mě překvapil poměrně nízký počet účastníků těchto úderek dovezených z Prahy, protože se dlouhou dobu 
svolávali na sociálních sítích. Pak mě také překvapilo to, že o sobě prohlašovali, že tam budou mlčet a pouze 
tam vztyčí transparenty. Ti, kdo tam byli, slyšeli neartikulovaný řev, a nikoli mlčení. Nicméně, aby si nezávislý 
čtenář mohl udělat svůj obrázek sám, tak na základě iniciativy Jiřího Ovčáčka natáčíme každé shromáždění s 
občany; prostřednictvím Twitteru, kde je tento záznam uložený se každý může seznámit s chováním těchto 
řvounů. Mimochodem, mým ideálem je informovaný občan a tento Twitter plus Facebook je naším příspěvkem k 
lepší informovanosti občanů. 
 
 Dnes byla zveřejněna informace (rozhovor probíhal ve středu - pozn. red.), že jednomu Číňanovi, který 
během potyček na Evropské třídě v Praze při návštěvě prezidenta Si Ťin-pchinga ukradl tibetskou vlajku, nařídil 
soud trestním příkazem vyhoštění z České republiky na pět let. Cizinec proti tomu podal odpor, takže bude 
muset proběhnout ještě veřejné soudní líčení. Nicméně, připadá vám trest vyhoštění za takový čin adekvátní? 
 
 O tom nic nevím, je to zřejmě dnešní zpráva. Vždycky záleží na tom, jestli je zde na trvalém pracovním 
pobytu, pak bych to považoval za neadekvátní, a dokonce, i kdyby tady byl jako turista, tak bych to považoval za 
poněkud přemrštěné, a sám jste řekl, že ještě proběhne řádné soudní řízení, takže vyčkejme jeho výsledků. 
 
 Mohlo by to ale možná navozovat srovnání, že naopak aktivistům, kteří strhávali čínské vlajky ze 
sloupů, srovnatelný trest nehrozí nebo se jim nestane vůbec nic. 
 
 Stejně tak se zatím nestalo nic “sto hovnům“, která strhla prezidentskou standartu. 
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 Ukázalo se, že zpěvačka Lenka Dusilová, která vás v přímém přenosu kritizovala za příklon k Číně, 
sama před rokem v Čínské lidové republice pracovně pobývala a propagovala tam jakýsi nový druh telefonu. V 
Pekingu se navíc podle tamních ohlasů proslavila. Co na to říkáte? 
 
 Jestli se proslavila, to samozřejmě nevím, ale ano, dnes tuto zprávu přinesl Expres a já ji zaznamenal a 
zasmál jsem se, protože kromě toho, že neumí zpaměti říci ani tři věty, ještě trpí ztrátou paměti. 
 
 A je to jen ztráta paměti? Není to poněkud pokrytecké, když jí samotné nevadilo si tam jet vydělat 
peníze, ale v případě vaší iniciativy prohlašuje kritická slova? 
 
 Možná, že to opravdu není ztráta paměti, ale že doufala, že na to nikdo nepřijde. Rozdíl mezi ní a mnou 
spočívá v tom, že ona tam jela vydělat peníze pro sebe, a já jsem se snažil vydělat peníze pro Českou 
republiku. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=432051 
 

Senátor a advokát Láska: Stydím se za policistu, který tvrdí, že mu křuplo 
v rameni kvůli padesátikilové aktivistce 

2.5.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Libuše Frantová         

ROZHOVOR Vedení policie podle bývalého kriminalisty, advokáta a senátora Václava Lásky selhává. „Ve 
chvíli, kdy policie plní politické příkazy, velmi tvrdě porušuje to, k čemu tady je. A nejhorší je, že to zapírá. Je to 
znamení, že příště se budou chovat úplně stejně, tedy zase špatně, ne tak, jak mají,“ prohlásil Václav Láska. V 
rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také prohlásil, že se stydí za jednání policisty, který tvrdil, že byl zraněn 
padesátikilovou aktivistkou. Považuje to za zneužití policejní moci a zamýšlí se nad tím, jak se posuzují zákroky, 
z nichž žádné video neexistuje. 
 
 Policie se v poslední době dostala do pozornosti veřejnosti. Nejvíc asi rozbouřilo veřejné mínění 
chování policistů při návštěvě čínského prezidenta, když místo agresivních čínských vítačů zadržovali české 
aktivisty s tibetskými vlajkami a nepustili demonstranty na řádně ohlášenou akci na Hradčanské náměstí. Ale 
mohou za to vůbec policisté? Bývalý šéf Unie bezpečnostních složek Jiří Vítek prohlásil, že policisté nikdy nic 
nedělají z vlastní vůle, ale že plní rozkazy. 
 
 Ono to tak nějak je. Policie je ozbrojená složka, plní rozkazy. Samozřejmě že policista má také nějakou 
rozhodovací pravomoc, třeba jakým způsobem zakročí. On musí provést zákrok, aby dosáhl sledovaného účelu, 
ale aby co nejméně poškodil práva toho, proti kterému zasahuje. A některé zásahy proti pokojným 
demonstrantům, když pasivně něco blokují, připomínají spíš zákroky proti drogovým dealerům nebo ozbrojeným 
pachatelům loupeže. A to je chyba konkrétního policisty, který zasahuje, že není schopen úkol splnit trochu 
méně razantním způsobem. 
 
 A když dojde k takovému excesu, že holku, která takový zásah nevydrží a policistovi skočí na záda, ten 
se otřepe, on ji shodí a ani nezaregistruje, že někoho na zádech měl, ale najednou tu holku stíhají za pokus 
ublížení na zdraví a ten policista ještě u soudu vypráví, jak mu v rameni křuplo a že šel na sedmidenní 
neschopenku, to už pro mne není selhání, ale zneužití policejní moci, demonstrace určité moci a za toho 
konkrétního policistu se stydím. Nejhorší na tomto případu je, že to bylo natočené na video, takže všichni viděli, 
co se tam stalo, přesto paní soudkyně vynesla v první instanci odsuzující rozsudek. Říkám si, co se děje, když 
se posuzují zákroky, kde žádné video není. 
 
 Naštěstí odvolací soud aktivistku, o které mluvíte, osvobodil. Takže se s jeho rozsudkem na rozdíl od 
vedení pražské policie ztotožňujete? 
 
 Já jsem něco takového očekával. Odsuzující rozsudek byl neobhajitelný, věřil jsem tomu, že v rámci 
odvolání nebo dovolání dojde nápravy. Byl jsem o tom přesvědčen. Ale přesto prvoinstanční rozsudek o vině, a 
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to ještě za situace, kdy navíc jeden znalec řekl, že se nic nestalo, soudu se to nelíbilo, tak si vzal jiného znalce, 
který mu řekl, že něco se stalo, to bylo hrozné. 
 
 Nevyvolává to podezření, že takové jednání soudu bylo účelové? 
 
 Jako právník si pak říkám, na co znalci u soudu jsou, když se jeden znalecký posudek soudu nelíbí, tak 
si soud vezme jiného. To naznačuje, že jsou tu znalci jen proto, aby soudcům dělali alibi pro jejich rozhodnutí. 
Ne proto, aby něco objektivně posuzovali. 
 
 V tomto případě se zdá, že šlo o selhání jednoho policisty, jednoho státního zástupce a jednoho 
soudce, i když na druhé straně se na rozdíl od vás policisty zastalo vedení pražské policie a kritizovalo rozsudek 
odvolacího soudu. Ale pokud jde o zákroky v případě čínské delegace, vypadalo to, že na různých místech 
jednali policisté stejně. Kdyby proběhl jeden nebo dva zákroky proti nosičům tibetské vlajky, ale policisté stejně 
zakročovali všude, dokonce šli i do některých objektů, kde tyto vlajky vyvěsili, s výzvou, aby je sundali. Jak si to 
vysvětlujete? Byla to jen náhoda? 
 
 Tam je to složitější. Nejdřív musím začít tím, že tak složitou akci policisté zvládli logisticky dobře. Ono 
platí, když si sem jednou pozvete státní návštěvu, že úkolem policie je zajistit, aby se jí nic nestalo. Za to jim 
nikdo nemůže nic vytknout. Ale akce, které to doprovázely, svědčí o tom, že pokyn uvnitř policie byl víc, než 
“jen“ zajistěte bezpečnost státní návštěvy. Ten pokyn pravděpodobně zněl: zajistěte, ať tady čínská státní 
návštěva nevidí nic, co se jí nebude líbit. A to ti policisté plnili, různě odváděli nebo zadržovali lidi s tibetskou 
vlajkou, přikazovali sundat tibetskou vlajku z budovy, která je naproti hotelu Hilton, kde čínský prezident bydlel, 
nepustili lidi na Hradčanské náměstí, kde byla ohlášena demonstrace za Tibet, takže je evidentní, že takový 
pokyn existoval. 
 
 Policie se to snažila nacpat do současných paragrafů, což se jim celkem dařilo, protože Hradčanské 
náměstí bylo uzavřeno podle práva, pomohla jim k tomu hodně paní primátorka, sundávání vlajek naproti 
Hiltonu vydávali za zajištění bezpečí, aby tam nemohl být ostřelovač, ale proč sbírali lidi s tibetskou vlajkou, to 
tedy nevím. Ale na jednu stranu se policisté snažili své jednání vtěsnat do současných paragrafů, někdy se jim 
to podařilo, někdy ne, ale to, že zazněl ten pokyn, že pan čínský prezident tady nesmí vidět nic tibetského, je 
nepochybné. A takový pokyn už podle mne není výkonem policejní práce a ochrany bezpečnosti, a to už je 
politický příkaz. A ve chvíli, kdy policie plní politické příkazy, velmi tvrdě porušuje to, k čemu tady je. 
 
 A nejhorší je, že to ještě zapírá. Kdyby vedení policie vystoupilo a řeklo, tohle a tohle se nám při té akci 
nepovedlo, tady jsme to udělali špatně, tohle musíme udělat jinak, tak to asi společnost vezme, protože nějaká 
sebereflexe je cestou k tomu, abychom měli lepší policii. Ale když policisté vystoupí a hrdě řeknou “vyjma toho 
FAMU bylo všechno perfektní“, tak to je znamení, že příště se budou chovat úplně stejně, tedy zase špatně, ne 
tak, jak mají. A to je to asi nejhorší poselství, které ve vztahu k policii z té čínské návštěvy máme. 
 
 Policie slibovala, že bude jednotlivé excesy při zákrocích v době čínské návštěvy vyšetřovat, ale hned 
poté, aniž bylo cokoli vyšetřeno, prezident pozval policisty na Hrad a poděkoval jim, vláda schválila povýšení 
několika lidí do funkcí generálů, mezi nimi i policejního prezidenta Tomáše Tuhého a šéfa Útvaru pro ochranu 
ústavních činitelů Jiřího Komorouse, kteří v tom mohli figurovat. Navíc ČSSD, hnutí ANO spolu s komunisty 
zamezili diskusi o fungování policie na mimořádné schůzi sněmovny. Co si o tom myslíte? 
 
 To je obvyklý postup. Když se něco stane, první, co policie řekne: my to vyšetříme. Tím se trochu uklidní 
to prvotní napětí, a když to opadne, řeknou, že se nic nestalo. Ne vždycky, ale velmi často se takto postupuje: 
zklidnit prvotní vášeň, a když to opadne, zamést to pod stůl. To se tady v té věci stalo, byl to naprosto 
standardní postup policie. A já v tom vidím největší chybu vedení policie, že neumí uznat chybu, neumí se 
omluvit a neumí říci, poučíme se a příště to uděláme líp. Tady se policie chová jako lidé, co mají být na druhé 
straně, pro které platí pravidlo zatloukat, zatloukat, zatloukat. Policie se někdy bohužel chová stejně. Ať jsem 
adresný: při čínské návštěvě se chovala úplně stejně. 
 
 To gesto pana prezidenta mne svým způsobem nepřekvapilo, on dělá věci, aby provokoval, aby zaujal a 
aby dokázal, že si vždycky bude dělat to, co on chce. Ve chvíli, kdy byl zpochybněn zákrok policie při ochraně 
čínského prezidenta, mne vůbec nepřekvapilo, že si prezident policisty pozval ještě předtím, než se to vyšetří, a 
pochválí je. To je prostě způsob výkonu jeho mandátu. A to, co se děje ve sněmovně ve vztahu k policii, bych 
vůbec neřešil, to jsou politické hrátky, které policii neprospívají. Ono je jedno, kdyby se na půdě sněmovny něco 
řešilo, protože by se stejně diskuse o policii zvrhla v obviňování, který politik je lepší a kdo kdy vedl policii dobře 
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a kdo špatně. Nebylo by to nic jiného než mezistranické urážení se, které by pro policii nemělo žádný výstup. 
Takže je to jedno, jestli se tahle problematika na půdě sněmovny bude řešit nebo ne. 
 
 Policie se také příliš nevyznamenala v případě útoku na dům ministra obrany Martina Stropnického, 
údajného pachatele soud osvobodil. Vy jste pracoval jako kriminalista, vy byste obvinil někoho jen na základě 
pachových stop, když už se mnohokrát mluvilo o tom, že to není úplně průkazné? 
 
 Nevím, jaké všechny důkazy policisté měli. Ale pokud mohu věřit tomu, co bylo psáno v novinách, bylo 
to tak, že zajistili pachovou stopu na zápalné láhvi a pak chodili mezi anarchisty a čekali, až jim pes zahlásí 
nějakou shodu. Prý to mělo proběhnout takhle, plus tam měl být nějaký důkaz, že to měla být láhev od piva 
Bernard, ta se našla u tohoto chlapce, i když sám je abstinent. Takže to byly velmi nepřímé důkazy, na jejichž 
základě šel tento člověk na tři měsíce do vazby. To je ze strany policie hodně odvážné, ale musíme říci, že to 
posvětil také státní zástupce, který požádal o uvalení vazby, ale i soud, který vazbu uvalil, protože tím řekl, že 
tyto důkazy na sdělení obvinění stačí. Stalo se, a teď byl ten člověk zproštěn a asi by se měla dostavit nějaká 
omluva. 
 
 Místo omluvy však bude vyhoštěn za to, že natáčel jiného, jak sprejuje na zeď. Tam bych měl čistě 
právní polemiku, právo musí fungovat za každých okolností, i za krize, protože jakmile začneme rezignovat na 
právo, rezignujeme na spravedlnost a je to většinou začátek hroucení společnosti. Tento člověk byl stíhaný za 
pomoc na poškození cizí věci. To znamená, že pro tento čin není vůbec důležité, jaký nápis vlastně na zeď 
nastříkal, protože kdyby to bylo důležité, bude stíhaný za jiný čin než poškození cizí věci. 
 
 Pokud soudkyně skutečně při vynášení trestu hodnotila i to, co tam bylo nastříkáno, nehodnotila trestný 
čin, pro který ten člověk byl stíhán a odsouzen. A pak odůvodnění rozsudku úplně nekoresponduje s tím, za co 
toho člověka stíhala a odsoudila. Byť mám informace jen z otevřených zdrojů, ale psalo se o tom poměrně 
podrobně, určité pochybnosti o spravedlnosti rozsudku mám. Jsem zvědav, co s tím udělá odvolací soud. 
 
 Jak se díváte na to, že tolik očekávaný vládní zákon o ochraně whistleblowerů připravuje nejen 
sociálnědemokratický ministr Jiří Dienstbier, ale jakýsi poslanecký protinávrh připravilo i hnutí ANO? Nebude to 
kontraproduktivní? 
 
 Stal jsem se politikem, ale musím přiznat, že ta stranická a mezistranická politika mne úplně nebaví. 
Jsem rád, když se v senátu věcně diskutuje o tom, co je a není správné, ale když se začnou obviňovat ODS a 
ČSSD, kdo měl lepší a kdo horší vládu, začnu se strašně nudit a strašně mě to nebaví. Naštěstí je to jen 
zřídkakdy. Tím se dostávám k tomu, že dvě strany vládní koalice, které mají táhnout za jeden provaz, připraví 
dva návrhy. To je jejich problém. Nějak mi to nestojí za komentář. Já dělám politiku pro něco jiného než pro tyto 
stranické hrátky, které jsou mi nepříjemné. Mám pocit, že tím politici ztrácejí mnoho času, který by mohli využít 
mnohem užitečněji. 
 
 Lidé si řeknou, že asi nemají nic lepšího na práci, když dva dělají stejnou práci. 
 
 Přesně tak to je. Když se lidé dívají na přenosy z Poslanecké sněmovny, jak se tvoří zákony, politici jim 
dávají špatný příklad. Lidé vidí, že politici hlavně uspokojují svá ega, urážejí se, nadávají si, obviňují se, to je tak 
hnusné, že to musí lidi od politiky odrazovat. Já bych chtěl dělat politiku jinak, přít se o meritum věci, o názor, 
poslouchat argumenty, přemýšlet o nich, jestli ten druhý nemá náhodou lepší argumenty než já, a společně 
hledáme nějaký kompromis. Při tom se budeme po celou dobu chovat slušně, budeme diskutovat bez vulgarit, 
bez osobních útoků, prostě společně hledat, kdo má lepší pravdu. Možná jsem naivní, možná se dnes tak 
politika dělat nedá, převládají stranické vášně, osobní antipatie a touha pobít toho, koho nemám rád. A veřejně 
vyhrát. Možná že v politice je až moc toho mužského ega, a kdyby v ní bylo víc žen, které mají sklony spíš ke 
hledání kompromisu než uspokojování vlastního ega, byla by politika zajímavější, přívětivější a otevřenější pro 
širokou veřejnost. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=433382 
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Roup (TOP 09): Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde 
18.6.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Názory a petice 

    PV         

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Vynikající hůl na Miroslava Kalouska našli před časem „pejskaři“ v 
jeho účasti na demonstraci za svobodný Tibet. Výsměch od Babišových novinářů nebyl překvapením, tím byl 
spíše komentář Martina Veselovského z DVTV, 
 
  Co vytáhlo Miroslava Kalouska na barikády? 
 
  Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Vynikající hůl na Miroslava Kalouska našli “pejskaři“ 
v jeho účasti na demonstraci za svobodný Tibet. Výsměch od Babišových novinářů nebyl překvapením, tím byl 
spíše komentář Martina Veselovského z DVTV, který ve svém denunciačním videu “Muž schopný všeho? 
Veřejný nepřítel č. 1? Čtvrt století Kalouska v politice“ řekl: “Člověk, který byl u toho, když se do Číny prodával 
zbrojní materiál, najednou do roztrhání těla hájí svobodný Tibet.“ Miroslav Kalousek však neprodělal nějakou 
hlubokou proměnu. Při trochu hlubším pohledu na slova a činy Kalouska se naopak jeví poměrně značná 
konzistence v jeho postojích. 
 
  “Já jsem dokonce na tu demonstraci jít nechtěl. Když se mě ptali, jestli půjdu, tak jsem říkal, že 
politici nemají chodit na demonstrace, ti mají k ruce politické prostředky a na demonstrace nechť chodí aktivisté 
a my je budeme podporovat,“ říká Kalousek na videu z Trutnovského Hyde Parku ze začátku tohoto týdne. Jak 
se tedy na této demonstraci nakonec ocitl? To se dozvíte ve videu. 
 
  Zbavte se toho Kalouska! 
 
  Co vlastně stojí za kritikou Miroslava Kalouska, který se ozval proti policejní zvůli? Politický 
komentátor Bohumil Doležal na stránkách Echo24.cz k tomu říká: “Je nesporné, že Miroslav Kalousek je 
jediným schopným politikem demokratické opozice, zároveň také jediným, z něhož mají představitelé nových 
pořádků právem strach.“ 
 
  Něco na tom může být. Proč jinak by ve výše zmíněném videu Martina Veselovského byly 
neověřené nebo přímo lživé informace?  Například Kalouskovu “kauzu“ padáků, ověřoval již před lety 
Demagog.cz. Věděl to Veselovský? Používá Google? 
 
  
 
  
 
   “Padáky jsou klasickým příběhem stokrát opakované lži, která se stala mediální 
pravdou. Nikdy jsem žádné padáky nekoupil. Vojáci, o nichž se píše, se zabili na zcela jiných padácích, což je 
prokazatelné. U vojína Prinicha, jenž se jediný zabil na padáku VTP - 100, vyšetřování jasně prokázalo, že to 
nebylo vinou toho padáku. Jde o dohledatelná fakta. Přesto se říká, že Kalousek koupil padáky, což není 
pravda. To, že byly špatné, také není pravda, a že se na nich zabilo několik vojáků, také ne. Je to ověřitelné v 
otevřených zdrojích.“ 
 
  Vraťme se zpátky k  nevěrohodnosti Kalouska jako morálního etalona, do kterého ho jeho kritici 
manévrují. Vypadá to ze všeho nejvíce jako zmatená interpretace činů.  Sám Kalousek totiž svůj postoj nijak 
neheroizuje. Je pragmatik a pragmatické je i jeho zdůvodnění, proč je dobré se proti podobným excesům ozvat. 
“Pokud budeme mlčky přecházet, že budou porušována ústavní práva českého občana, tak příště tam neudělají 
zátarasy, příště nás seberou.“ Řekl Miroslav Kalousek na Trutnovském Hyde Parku v Trutnově a to se jeví jako 
logická úvaha.  
 
  
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1415&clanek=440970 
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Adamová (TOP 09): Vyjádření ministra Chovance jsou až skandální 
8.9.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům 

    PV         

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny dne 8. září 2016: Interpelace na pana ministra vnitra ve věci 
policejního zásahu na Evropské ulici 
 
 Dobré dopoledne, dámy a pánové. 
 
 Vážený pane ministře, když na konci dubna tohoto roku proběhla státní návštěva čínské delegace 
včetně prezidenta Si Ťing-pchinga v České republice, docházelo při ní k řadě incidentů. Policejní zásah na 
Evropské ulici byl jedním z mnoha. V rámci své bezprostředně podané písemné interpelace jsem se vás ptala 
zejména na tento zásah, avšak pochybností se už tehdy objevila celá řada. Připomeňme, že i Poslanecká 
sněmovna se touto věcí zabývala na mimořádné schůzi. 
 
 Předmětem mé interpelace byl postup Policie České republiky vůči jednotlivým skupinám 
demonstrantům. Jen pro připomenutí - v Evropské ulici se střetli lidé zřejmě čínské národnosti, resp. 
demonstrující na podporu čínské delegace, s českými občany, kteří přišli vyjádřit své názory za použití například 
i tibetských vlajek. Podle svědectví zaznamenaného i na videozáznam protestující podporující čínskou delegaci 
napadli muže s tiberskou vlajkou a k útoku použili i tyče od svých vlajek. Avšak zadržen byl pouze napadený 
muž. 
 
 Dotazovala jsem se na postup zasahujících policistů včetně dvou dotazů, které ve vaší odpovědi zůstaly 
úplně bez reakce. Konkrétně jste mi nijak neodpověděl na dotaz, zda byly útočící osoby používající fyzické 
násilí vyšetřovány a potrestány. A také jsem chtěla vědět, zda či tedy kdo k tomuto postupu vydal pokyn, či zda 
se k takovému postupu rozhodli sami zasahující policisté. Ani tento dotaz nebyl ve vaší odpovědi zodpovězen. 
Žádám vás tedy o odpověď nyní. 
 
 Vaše odpověď postup policie hájila. Prakticky jste vyjádřil postupům policistů podporu a postavil se za 
ně. Ve vaší odpovědi mě zarazilo několik pasáží věnujících se zajištěnému muži, tedy Čecha, který na místě 
vyjadřoval své názory a byl napaden čínskými aktivisty, kterou si dovolím citovat: "V té chvíli vstoupil do stále 
ještě rozvášněného čínského davu muž s kamerou a zamával tibetskou vlajkou, kterou měl po celou dobu 
předchozí vyhrocené situace upevněnou kolem krku a rozvinutou přes celá záda. Přitom dokumentoval celé 
dění na kameru. Na základě jeho jednání obrátila skupina Číňanů pozornost na něj a začalo docházet ke 
slovním i fyzickým potyčkám. Důvodem zajištění byla skutečnost, že muž několikrát aktivně vstupoval do davu 
čínských aktivistů, a to s vědomím, že jeho přítomnost tyto osoby provokuje a vyvolává agresivní reakci. Svým 
jednáním tak opakované navozoval situace, kdy mohlo dojít k ohrožení klidu a veřejného pořádku, 
bezprostřednímu ohrožení života či zdraví jeho i ostatních osob." Konec citace. 
 
 Chcete tím tedy naznačit, že kdyby muž neprovokoval, jak uvádíte, nic by se nestalo a on sám je tedy 
odpovědný za reakci čínských demonstrantů, kteří jej napadli? Muž nikoho jako první nenapadl. Nepoužíval 
násilí, ani nejsou nikde záznamy o slovních útocích, přesto byl napaden. Napaden proto, že měl tibetskou 
vlajku a natáčel dění na kameru. Ale pro vás byl provokatér, který vlastně celou situaci způsobil. Byl následně 
zadržen a útočníci ponecháni zcela bez trestu i bez vyšetřování. 
 
 Pro mne je to naprosto obrácená až zvrácená logika od policie, která místo postižení útočníků v daném 
momentě postihla oběť. A i kdyby tak činila proto, aby jej samotného ochránila, tak pochybila v tom, že agresory 
nechala zcela bez potrestání. Je to zcela dvojí metr vůči jednotlivými účastníkům tohoto incidentu. 
 
 Vaše vyjádření naznačující provokaci ze strany napadeného muže jsou podle mého názoru až 
skandální. Je to asi na stejné úrovni, jako kdybyste řekl, že fotbaloví fanoušci jakéhokoliv klubu, dejme tomu 
třeba Sparty, jsou oděni do dresů a fanouškovských šál svého klubu a napadeni chuligány, tedy zjevnými 
podporovateli jiného klubu, si za své napadení mohou sami, protože provokovali. Nebo si i znásilněná žena je 
zodpovědná za své znásilnění, protože měla na sobě minisukni? 
 
 Podobně i v takových případech byste hájil policisty, kteří by nezadrželi útočníky těmito slovy? Žádám 
vás o vysvětlení, jak jste to v citovaných pasážích své odpovědi myslel. 
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 Další z velmi sporných momentů během celé návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky bylo uzavření 
Hradčanského náměstí pro předem řádně ohlášenou a povolenou demonstraci. Demonstrující, kteří se sešli na 
podporu lidských práv a chtěli vyjádřit své postoje vůči Číně, nebyli na náměstí vpuštěni. Uzavřených ulic a míst 
byla celá řada. Policisté byli doslova na každém rohu. Vlajky Tibetu vyvěšené v oknech byly vnímány jako 
bezpečnostní riziko. Tato opatření dnes můžeme nahlédnout z perspektivy, kterou nám umožní další významné 
mezinárodní návštěvy, které od dané doby Česká republika hostila. Tak například při návštěvě rakouského 
prezidenta necelých 14 dní po návštěvě čínské běžný občan Prahy pohybující se v centru města neměl pomalu 
šanci zaznamenat, že takováto návštěva probíhá. Přitom bezpečnostní situace v Evropě, ke které jste dle vaší 
odpovědi přihlíželi, se za necelých 14 dní vůbec nezměnila. Bezpečnostní situace v Evropě se naopak spíše 
zhoršila během posledních měsíců a přesto jsme při návštěvě německé kancléřky v nedávné době neviděli 
zdaleka tak velké bezpečnostní manévry - uzavírání ulic a náměstí, ačkoliv její příjezd byl provázen rovněž 
protesty i demonstracemi, ať už na její podporu nebo naopak. 
 
 Čím si tak zásadní kontrast máme vysvětlit? V čem byla oproti čínskému prezidentovi návštěva Angely 
Merkel například na Pražském hradě jiná, že nebylo nutné kvůli ní uzavírat Hradčanské náměstí, kdežto při 
přítomnosti Si Ťin-pchinga to nutné bylo? Ve světle těchto návštěv si lze pomyslet jen jediné. V době návštěvy 
čínského prezidenta se Policie České republiky chovala nadstandardně a přijatá opatření naddimenzovala. 
Chápu a zcela nepodceňuji nutnost bezpečnostních opatření při návštěvách významných světových politiků. 
Nechápu však, proč zrovna ten čínský se těšil tak významně a výrazně jiným opatřením. Tento rozpor by pak 
vysvětlovalo snad jen to, že v době čínské návštěvy měla Policie České republiky informace, že hrozí nějaký 
teroristický či jiný útok. Měla snad policie takové informace? Jiné vysvětlení by pak bylo, že tento přístup byl v 
souladu s něčím pokynem či přáním. Můžeme si zřejmě pouze domýšlet, v čím zájmu tak bylo činěno a proč to 
celé působilo dojmem hrbení se demokratického státu a jeho reprezentace před státem nedemokratického 
zřízení, byť jistě velké velikosti a jistě ne nevýznamného. 
 
 V České republice máme zajištěno právo shromažďovací. Naším právem jakožto občanů svobodné 
země je i možnost vyjadřovat své názory v souladu s Listinou základních práv a svobod, a to slovem, písmem, 
tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. Toto právo by měli hájit i policisté jakožto orgán k tomu určený. Během 
návštěvy čínského prezidenta tato práva byla mnohdy na mnohých místech a mnoha občanům odpírána. 
Servilita vůči Čínské lidové republice, která byla některými opatřeními a postupy ze strany policie 
demonstrována, dostává zcela nového rozměru, jeli navíc nahlížena ve světle nejnovější výroční zprávy 
Bezpečnostní informační služby za rok 2015. 
 
 Jistě její obsah znáte, ale dovolím si ocitovat zejména pro kolegy a kolegyně: "Významné ekonomické 
zájmy jsou stejně jako další oblasti cílem zpravodajských služeb cizí moci, které ve své práci používají i zde 
metody, jako je postupné připoutávání osob, které disponují pro cizí moc zajímavými informacemi či 
rozhodovacími pravomocemi. K tomu patří i využívání pocitu důležitosti některých lidí, jejich touhy po finančním 
profitu, či chybějící sebereflexe. Stejně jako v jiných oblastech i zde je důležité širší povědomí o těchto 
metodách, s nimiž se mohou setkat stejně tak nižší úředníci jako výše postavení představitelé státu a jeho 
orgánů. Zvláštní opatrnost je třeba zachovávat při kontaktu s mocenskými zájmy cizí státní moci, zejména s 
aktivitami tamních zpravodajských služeb, například Ruské federace či Čínské lidové republiky. V roce 2015 v 
České republice nejvýrazněji působily zpravodajské služby Čínské lidové republiky a Ruské federace. Čínské 
diplomatické, zpravodajské a ekonomické entity se soustředily na využití úspěchu z předchozího roku a 
intenzivně pokračovaly v rozšiřování a kultivaci pro čínské vlivové infrastruktury v české politice a ekonomice." 
Konec citace. 
 
 Pane ministře, uvědomujete si jako nejvyšší představitel zodpovědný za Policii České republiky, že to, 
co BIS popisuje za rok 2015, jste beze zbytku naplnili a snad dokonce ještě předčili v roce 2016? Jsem velmi 
zvědavá, jak se s událostmi spojenými s touto zmiňovanou návštěvou vypořádá výroční zpráva BIS za letošní 
rok. BIS zcela explicitně varuje před narůstajícím čínským vlivem u nás. Je podobně razantní jako u Ruské 
federace. A přesto se zdá, že vám i policii stálo za to mnohem více zabraňovat projevům názorů občanů, což 
jste sice maskovali ochranou čínské delegace, ale například u dalších návštěv, které proběhly během 
posledních čtyř měsíců, vidíme, že přijatá opatření se zdaleka vymykala standardu. Vytvářet atmosféru ve 
společnosti, kdy jsou práva na demonstraci názorů pod rouškou zajištění bezpečnosti omezována, je velmi 
nebezpečné. 
 
 Chci věřit, že jste si toho vědom a že takové jednání plně odsoudíte. Důležitá jsou ale nejen slova, 
důležité jsou zejména činy. A proto vás žádám znovu o prověření incidentů zejména na Evropské ulici a na 
Hradčanském náměstí a žádám o informace, zda útočníci z Evropské ulice byli potrestáni, na což jste doposud 
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neodpověděl. Nerada bych se dočkala toho, že projevy názorů občanů, byť jsou naprosto v souladu se 
zákonem i demonstrovány, nebudou policií umožňovány, ať už ze strachu z reakce z druhé strany či z 
jakéhokoliv jiného důvodu. Je to hazard s našimi základními právy a je to hazard se svobodou projevu. 
 
 Děkuji předem za odpověď. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=452709 
 

Ombudsman: Policie chybovala při návštěvě čínského prezidenta 
5.10.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Tiskové zprávy 

    Tisková zpráva         

V rámci bezpečnostních opatření při návštěvě čínského prezidenta policie při některých incidentech jednala 
nepřiměřeně a zmatečně. Bezdůvodně některé osoby zajišťovala a převážela je na služebnu Bartolomějská, 
jako zmatečné lze označit jednání na FAMU v souvislosti s vyvěšenou tibetskou vlajkou. Místo aby zakročila 
proti agresivním příznivcům čínského prezidenta nebo alespoň zjistila jejich totožnost, zakročila naopak proti 
oběti jejich útoku. 
 
 Veřejná ochránkyně práv šetření z vlastní iniciativy zaměřila na postup policie: 
 
 vůči aktivistům u sloupů veřejného osvětlení na ulici Evropská; 
 
 při řešení konfliktu mezi příznivci čínského prezidenta a mužem s tibetskou vlajkou; 
 
 při odstraňování tibetské vlajky z okna kanceláře v blízkosti hotelu Hilton, v němž byl čínský prezident 
ubytování; 
 
 v budově Filmové akademie múzických umění. 
 
 Ve svém hodnocení vycházela ze spisového materiálu od ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. 
Prahy a z veřejně dostupných videí. 
 
 Příznivci čínského prezidenta vs. muž s tibetskou vlajkou 
 
 Podle ochránkyně policisté vážně pochybili, když nezakročili proti stoupencům čínského prezidenta 
bijícím žerděmi vlajek muže s tibetskou vlajkou, který se pohyboval v jejich těsné blízkosti. Policisté místo toho s 
použitím donucovacích prostředků vyvedli bitého muže s tibetskou vlajkou, zajistili ho a převezli na služebnu 
Bartolomějská. 
 
 Použití donucovacích prostředků bylo podle ochránkyně důvodné, dokud muži hrozilo zranění. Jeho 
následné zajištění však bylo nesprávné. Policisté se měli místo toho soustředit na agresivní stoupence 
čínského prezidenta a podniknout kroky k odhalení útočníků a k jejich zajištění. Odůvodnění policistů, že 
neviděli, kdo útok začal a kdo se bránil, svědčí o tom, že dění neměli pod kontrolou. Podle ochránkyně by měla 
policie zvážit pořizování videozáznamů z podobných akcí, aby bylo možné následně situaci vyhodnotit a aktéry 
identifikovat. 
 
 Aktivisté u sloupů veřejného osvětlení na Evropské Na ulici 
 
 Evropská se dva aktivisté připoutali ke sloupům veřejného osvětlení a vyměňovali čínské vlajky za 
tibetské. Další osoby přihlížely a některé byly rovněž připoutány ke sloupům. Policie vymezila prostor, aby 
mohli s výškovou plošinou muže na sloupech sundat, a vyzvala všechny k opuštění tohoto prostoru. Ty, kdo 
prostor neopustili, zajistila a převezla na služebnu Bartolomějská. 
 
 Podle ochránkyně policie jednala v rozporu se zákonem, který umožňuje zajištění pouze tehdy, pokud 
je důvodná obava, že bude dané protiprávní jednání pokračovat nebo bude osoba mařit řádné objasnění věci. 
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Ochránkyně nezpochybňuje, že zajištěné osoby byly podezřelé ze spáchání přestupku, když neuposlechly 
výzvu k opuštění vymezeného prostoru. Je však sporné, zda mohlo protiprávní jednání pokračovat i poté, co byli 
muži ze sloupů zajištěni. Žádný vymezený prostor už pak totiž nebyl nutný a tím bylo logicky vyloučeno i možné 
pokračování protiprávního jednání spočívajícího v odmítnutí ho opustit. 
 
 Zajištění a převoz těchto osob na služebnu Bartolomějská, odkud byly vzápětí propuštěny, považuje 
ochránkyně za nepřiměřené a zbytečné. Policisté mohli tyto osoby prostě ponechat mimo vymezený prostor, 
případně je po dobu zákroku vůči aktivistům na sloupech dočasně umístit do služebního vozidla, které bylo na 
místě a mělo k tomu dostatečnou kapacitu. 
 
 Policisté v budově FAMU 
 
 Postup policistů v souvislosti s tibetskou vlajkou na budově FAMU byl naprosto zmatečný. Motiv jednání 
policistů lze považovat za legitimní, tj. ověřit, zda majitel budovy ví o vyvěšené tibetské vlajce a přítomnosti osob 
na balkoně u ní. Vzhledem k tomu, že v blízkosti budovy se nacházeli příznivci čínského prezidenta s vlajkami 
na dlouhých žerdích, mohlo jít o bezpečnostní riziko (pro osoby na balkoně, budovu i pro chráněnou osobu). 
Pochybnosti však vyvolává zejména opakované vyslání hlídky do budovy a skutečnost, že policisté i napodruhé 
pouze zjišťovali, zda vedení o vlajce ví. Ani pak nepředali vedení FAMU informace, které by vysvětlovaly důvod 
tohoto zjišťování, možná bezpečnostní rizika, ani ujištění, že policie bude plnit svůj úkol všemi silami předejít 
škodám. 
 
 Tibetská vlajka u hotelu Hilton 
 
 Požadavek odstranění vlajky Tibetu vyvěšené v okně kancelářské budovy proti hotelu Hilton vyvolával 
podezření ze selektivního odstraňování symboliky, která by mohla popouzet čínského prezidenta. Policie svůj 
postup odůvodnila požadavkem policejního odstřelovače, který vlajku vyhodnotil jako bezpečnostní riziko, 
protože se za ni může ukrýt potenciální střelec. 
 
 Ochránkyni se nepodařilo získat informace o odstraňování či neodstraňování jiných překážek ve 
výhledu policejních odstřelovačů, takže nelze prokázat narušení práva na svobodu projevu. 
 
 Reakce policie 
 
 Ředitel Krajského ředitelství policie hl. města Prahy argumentaci ochránkyně z velké části připustil a 
přijal adekvátní opatření k nápravě. Nesouhlasí však se závěry ochránkyně v hodnocení zásahu na ulici 
Evropská. Postup policistů v tomto případě hodnotí jako přiměřený a v souladu se zákonem. Ochránkyně proto 
využila oprávnění obrátit se na jeho nadřízený orgán a požádala policejního prezidenta o jeho hodnocení 
tohoto případu. 
 
 Zprávu z šetření nejdete ZDE 
 
 Závěrečné stanovisko najdete ZDE 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=456817 
 

Skandál na Havlově fóru: Lidé prý utíkali ze sálu 
20.10.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 

    vef         

Nad návštěvou dalajlámy a nad konferencí Forum 2000 v České republice se ve svých komentářích na serveru 
Britské listy zamysleli Bohumil Kartous a Daniel Veselý. 
 
 Kartous si všímá především úterního vystoupení belgického spisovatele Pietera De Buyssera na 
konferenci Forum 2000, již založil exprezident Václav Havel. Někteří lidé podle jeho slov demonstrativně odešli 
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ze sálu. Tématem 20. ročníku konference byla Odvaha převzít odpovědnost. Na konferenci vystoupil také 
dalajlama. 
 
 “Samotné téma bylo zvoleno dobře: skutečně čelíme krizi politiky v demokratických zemích. Brexit, 
Trump a autoritáři v centrální Evropě byli snad nejčastěji propíranými souvislostmi. Velmi dobře se ujal termín 
post-truth era, fenomén naprosté nedůvěry v cokoliv a kohokoliv, experty nevyjímaje. Obavy z toho, že není 
možné nikoho přesvědčit argumenty, ale naopak je možné strhávat davy šířením populistických lží a 
emocionální manipulací, jsou značné. Výzva k tomu převzít odpovědnost v době, kdy v politice vítězí okázalá 
neodpovědnost, je srozumitelná,“ zmiňuje Kartous. 
 
 Následně popisuje, jak v momentě, kdy belgický spisovatel hovořící o pokrytectví západních politických 
kultur zobrazil portrét Václava Havla, jenž přebírá řád od tehdejšího prezidenta USA George Bushe, začali lidé 
odcházet ze sálu, například ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. De Buysser hovořil také o 
zcizení Havlova odkazu jeho vlastním přičiněním, jeho vlastním postojem a schvalováním politiky manipulace. 
 
 Když spisovatel začal číst pasáže z Havlovy knihy Moc bezmocných, na nichž ukazoval, jak se západní 
politika proviňuje velmi podobným způsobem jako totalita, byla podle De Buyssera debata přerušena a vypadalo 
to, že spisovatel nebude moci pokračovat. Diváci si však prý pokračování vynutili.  
 
 “Samotný fakt, že si diváci pokračování vynutili, je potěšující. Nicméně záchvat paniky z toho, že se 
někdo odvážil sahat na nedotknutelný obraz a že tak navíc činí způsobem velmi nepříjemně průkazným a 
následná snaha o kontrolu svobodného vyjádření s sebou nese velmi silnou příchuť totalitního syndromu, který 
hledá určité absolutno a nepřipouští pochybnost. Je směšné zacpávat si uši nebo umlčovat myšlenky, které jsou 
zcela běžnou součástí diskursu v rozvinutých demokraciích,“ podotýká Kartous závěrem. 
 
 Původní text ZDE 
 
 Publicista Daniel Veselý se pak zamyslel nad návštěvou dalajlamy v Praze, jež podle jeho slov potvrdila 
rozpolcenost české politické scény. “Ani v jednom ze dvou táborů neexistuje místo pro realitu ani soudnost. Na 
jedné straně stojí ti, kdo jsou ve svém svatém zápalu schopni přezírat očividné kontroverze jimi uctívaného 
simulakra, a na druhé straně se zase šikují ti, kdo zištně a s notnou dávkou servility podepisují narychlo 
spíchnutá prohlášení o své loajalitě vůči cizí velmoci,“ uvedl.  
 
 Dalajlama je podle Veselého značně kontroverzní osobností. “Je pozoruhodné, že nekritickým 
stoupencům tibetského duchovního vůdce nevadí skutečnost, že on a jeho kolegové v exilu pobírali tučné 
prebendy od CIA na operace guerillových buněk proti čínské vládě,“ zmiňuje Veselý se slovy, že Čína se z 
mocenského dosahu USA vymanila v roce 1949. 
 
   
 
 “CIA se v intencích studené války snažila podkopat integritu čínského režimu, mimo jiné i podporou 
tibetského hnutí odporu včetně poskytování výcviku a dodávek zbraní. To sám dalajlama později označil za 
škodlivou politiku, neboť Spojené státy podle jeho slov sledovaly pouze své zájmy, aniž by jim šlo o samotné 
Tibeťany,“ dodal s tím, že kdyby tibetský duchovní lídr mínil svá slova s ohledem na výše uvedené informace i 
své vlastní hodnocení skutečně upřímně, jistě by se peněz, jež mu CIA dlouhá léta zasílala, veřejně zřekl. 
 
   
 
 “V myslích tuzemských aktivistů se Tibet před čínskou okupací zobrazuje jako romantický mýtus, 
třebaže zde panovala feudální teokracie symbolizovaná nevolnictvím. Dalajlama je, přes své úsilí o 
demokratizaci tibetského hnutí odporu, dědicem tohoto systému, byť na odborné úrovni existují odlišné pohledy 
na tibetskou společnost před čínskou invazí. Idealizace poměrů v Tibetu, ať již pramení z neznalosti, či 
úmyslného zamlčování faktů, je v konečném důsledku stejně škodlivá, jako jejich jednostranná démonizace,“ 
tvrdí následně Veselý a poznamenává, že čeští bojovníci volají po úplné nezávislosti Tibeťanů na Číně, kdežto 
dalajlama a chce jen širší autonomii Tibetu v rámci Číny. 
 
 “Dnešní &sbquo;protibetské národní obrození&lsquo;, jehož jsme v ČR svědky, se v osobě dalajlamy 
navzdory uvedeným kontroverzím snaží vykreslit morální autoritu, která má fungovat jako štít vůči politickým 
elementům na domácí scéně, jimž na dodržování lidských práv příliš nesejde,“ řekl se slovy, že česká politická 
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reprezentace hazarduje s pověstí ČR, již představuje jako nesvéprávnou zemi, a snaží se zachovat přízeň 
čínských investorů za každou cenu.  
 
 “Na jedné straně tak stojí nekritičtí příznivci simulakra, kteří se snaží zabránit domnělému obratu ČR na 
Východ, a na straně druhé nesvéprávní vazalové, již chtějí udržet přízeň Pekingu hlava nehlava a již volky 
nevolky vytvářejí nedůstojné podmínky pro česko-čínské obchodní vztahy. V obou případech zřejmě platí 
známé přísloví &sbquo;účel světí prostředky&lsquo;, přestože se se zamýšlenými záměry nakonec mine,“ 
uzavřel.  
 
 Původní text ZDE 
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Táňa Fischerová: Helsinský výbor odmítá reakci ústavních činitelů 
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    PV         

V říjnových dnech 2016 navštívil Česko 
duchovní vůdce tibetského lidu, XIV. dalajlama Tändzin Gjamccho. Vystoupil 
na konferenci Forum 2000, která se pravidelně koná v návaznosti na 
iniciativu Václava Havla. Václav Havel poprvé pozval dalajlamu brzy po 
vítězství sametové revoluce po listopadu 1989 a udržoval s ním kontakty. 
 
 Dalajlama se mohl stát jeho průvodcem i v posledních dnech jeho života. Správa Pražského hradu se 
dopisem z 13. října 2016 pokusila zabránit setkání veřejnosti s dalajlamou na Hradčanském náměstí. Žádný 
skutečný zákonem daný důvod pro takové omezení nebyl, a proto je třeba to považovat za snahu omezit 
ústavně zaručené shromažďovací právo. 
 
 Naštěstí se vynalézavým a statečným organizátorům podařilo najít řešení, do kterého nemohla správa 
Hradu zasáhnout. S dalajlamou se 18. října setkali dva členové vlády, Pavel Bělobrádek a Daniel Herman. 
Rovněž se s ním podle dostupných informací setkalo padesát zákonodárců (poslanců a senátorů). Na to ještě 
týž den reagovali čtyři nejvyšší ústavní činitelé, prezident Miloš Zeman, předseda senátu Milan Štěch, 
předseda sněmovny Jan Hamáček a předseda vlády Bohuslav Sobotka společným prohlášením, v němž se od 
občanského postoje svých kolegů distancovali. 
 
 Výslovně uvádějí: Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky 
České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány. Prohlášení čtyř 
ústavních činitelů je ostudným porušením povinnosti hájit občanské svobody a lidská práva kdekoli na světě a 
odmítnutím solidarity, již jako občané svobodného světa dlužíme obyvatelům Tibetu a také obyvatelům Číny, 
jejichž občanské svobody a lidská práva jsou tamním režimem hrubě porušována. 
 
 Ekonomické vztahy s Čínou se mohou vyvíjet na základě rovnoprávného partnerství, ale nesmějí se stát 
záminkou pro trapné pokorné pořizování se diktátorským nárokům. Podobně jako Václav Havel jako prezident 
nepochybně patřičně hájil politické a ekonomické zájmy České republiky a zároveň požadoval od Číny a dalších 
států respekt k základním právům a svobodám, tak i současný slovenský prezident Andrej Kiska jistě neohrozil 
zájmy své země, když se o víkendu v Bratislavě s dalajlamou setkal. 
 
 Vyslovujeme solidaritu s okupovaným Tibetem a odmítáme politiku čínského režimu zaměřenou na 
likvidaci tibetské kultury. Naléhavě žádáme odpovědné české politiky, aby respektovali mezinárodní dokumenty 
o lidských právech a aby se chovali jako zvolení reprezentanti svobodného, svrchovaného státu. 
 
 Za Český helsinský výbor Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV  
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Zemana mohou svrhnout o Vánocích, udeřil Zdeněk Zbořil. A doplnil pár 
věcí, o které prý skutečně jde 

31.10.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politologové 
    Jiří Hroník         

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Křik kvůli společnému prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů spouštějí 
hlavně ti, co z paměti vymazali obraz hrbení Václava Havla hned před dvěma americkými prezidenty. Zdeněk 
Zbořil ve svém pravidelném hodnocení politického dění uplynulého týdne považuje za správné, že televize 
Prima nakonec odvysílala pokleslou Show Jana Krause, neboť kdo chtěl, mohl pochopit, že nejde o medaili a 
dalajlámu, ale zase jen a jen o Zemana, jak nazývají věční vyvolávači občanského neklidu prezidenta České 
republiky. 
 
 Ohlédnutí za událostmi, které se odehrály na pozadí Dne státnosti, nelze začít ničím jiným než 
setkáním ministra kultury Daniela Hermana s dalajlámou, které je odstartovalo. Ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek v Partii televize Prima i ministr vnitra Milan Chovanec v OVM České televize shodně prohlásili, že 
jejich vládní kolega porušil dohodu v koalici, že všechny kontakty s dalajlámou budou na neoficiální bázi. Dva 
roky platila, všichni ji respektovali, až teď ji porušil Daniel Herman. Ministr kultury na jejich kritiku zareagoval na 
Twitteru. “Nikdy jsem nikomu neslíbil, že se nesetkám s dalajlámou. Naopak jsem řekl, že takový požadavek je v 
rozporu s mým svědomím a odmítám jej,“ uvedl. Jeho vyjádření nepřekvapilo v tom smyslu, že dle tradice 
politického kličkování nekomentoval jádro problému, tedy to, že v neoficiálním setkání mu nikdo nemínil bránit, 
ani to, že oficiální schůzkou podrazil celou vládu. 
 
 V té souvislosti je zajímavé, že předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek tuto dohodu Sobotkovy vlády 
respektoval a s dalajlámou se sešel mimo úřad. Tomu, že ministr kultury oficiální schůzkou zřejmě plnil něčí 
rozkazy, nasvědčují slova ministra Zaorálka, jimiž v televizi Prima popisoval svůj telefonát s Danielem 
Hermanem ještě před jeho schůzkou s dalajlámou: “Pan Herman mi řekl, že už je to hotová věc, že se situace 
vyvinula, že dalajláma přijde na ministerstvo. A pak mi řekl, že tam mám pana Koláře a další, tak abych zkusil 
přesvědčit je.“ “Kdyby to s ohledem na podobné události v minulosti u nás i v zahraničí nevypadalo jako 
zpravodajská hra, jejímž účelem je svržení vlády, prezidenta republiky a změna politických poměrů, a to za 
pomoci zahraniční moci a jejích agentů v České republice, mohlo by se nad tím mávnout rukou,“ uvádí pro 
ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil své pravidelné hodnocení politického dění uplynulého týdne. 
 
 Když odejde z vlády, může Herman s dalajlámou meditovat o Marxovi 
 
 Podle jeho názoru si Daniel Herman zřejmě neuvědomil, že není ani předsedou vlády, ale ani 
“nezávislým“ členem vlády koaliční. “A jednak ohrozil zájmy země v zahraničí, jednak nevychází z postoje už 
třetí vlády České republiky ve vztahu k Čínské lidové republice. Pak by měl být ale důsledný a usilovat o zrušení 
řady smluv, které byly v posledních dvou letech mezi ekonomickými a také kulturními subjekty uzavřeny a se 
svými kolegy ve vládě a v Senátu, kteří chtějí soudit předsedu vlády, ministra zahraničí, předsedu Senátu a 
Poslanecké sněmovny, třeba jen navrhnout přerušení diplomatických styků s ČLR, pohrozit jí u nás tak 
oblíbenou tibetskou vlajkou, a hlavně poradit jí, jak se čínská vláda má chovat. Případně ji k tomu donutit 
vyhlášením nějakých sankcí. Pokud by na to například Evropská unie, USA a Velká Británie nepřistoupily, mohli 
bychom to učinit jako Česká republika bez nich, třeba i s novou politickou reprezentací v čele s doposud jen 
ministrem kultury Hermanem,“ míní politolog. 
 
 Pro “hrdinu“ posledních dnů ale existují i další možnosti. “Anebo by naopak pan Herman mohl z vlády 
odejít, stát se třeba ředitelem České televize nebo založit další neziskovku, která by mohla vystupovat na 
ochranu lidských práv v ČLR aktivněji, než to dovoluje dosavadní postavení ministra koaliční vlády. Mohl by 
také počkat, až se pánové Horáček, Kolář, Pithart a další stanou prezidenty České republiky a potěšit nás, 
společně se svými aktivisty, nějakou novou &sbquo;performancí&lsquo;. Samozřejmě nikdo nemůže bránit 
členům vlády, aby se scházeli s dalajlámou, ale ať potom odejdou z vlády. Budou moci v klidu s dalajlámou 
meditovat o tom, jak to vlastně bylo s tím Karlem Marxem. A i ti ostatní, když ta svá setkání považují za tak 
významná, nechť přesvědčí své kolegy nejen ve vládě, ale i v Parlamentu, že Česká republika musí změnit svou 
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zahraniční politiku vůči ČLR a ukázat jí, že nám nejde jen o lidskoprávní aktivismus hrdel,“ podotýká Zdeněk 
Zbořil. 
 
 Je divné, že prezidenty Havla a Klause nenapadlo Bradyho vyznamenat 
 
 Podruhé sehrál Daniel Herman klíčovou roli kolem kauzy “strýčka“ - ve skutečnosti je to bratranec jeho 
matky - Jiřího Bradyho. Rozehrál hru o tom, že nedostal vyznamenání kvůli tomu, že on se sešel s dalajlámou a 
prezident Miloš Zeman se mu takto pomstil na přeživším holocaustu. Ale velvyslanectví Kanady, jejíž občanství 
má Jiří Brady, nedostalo žádnou informaci o tom, že by měl dostat české státní vyznamenání, což potvrdil 
mluvčí velvyslanectví Michael Vlček. Přitom velvyslanectví cizích států jsou pokaždé předem informována, 
pokud má jejich státní příslušník dostat české vyznamenání. V některých zemích jsou totiž pravidla, která říkají, 
že občan těchto zemí musí mít svolení své hlavy státu, aby vyznamenání cizí země přijal. Pár dní, které dělily 
dalajlámovu návštěvu od předávání státních vyznamenání, by sotva stačilo k potřebné proceduře s kanadskou 
stranou. 
 
 “Už minulý týden jsem pro ParlamentníListy.cz řekl, že to na mě dělá dojem až příliš jednoduché, 
dokonce se nebojím říci diletantské zpravodajské hry. A opět jako v minulosti, viz třeba televizní krize, se 
vloudila chybička. Prezidenty Havlem a Klausem nevyznamenaný pan Brady, sice cizí státní příslušník už někdy 
od roku 1949, ale řekněme, že alespoň do roku 2008 v ČR neznámý, sice přežil německý likvidační tábor, ale 
kolik takových lidí bylo, o kterých nevíme, možná jen proto, že nemají vzdáleného synovce v pozici ministra 
kultury České republiky. A hlavně, kolik bylo těch, kteří nepřežili? S bídou dokážeme vyznamenávat in 
memoriam aktivní bojovníky proti německému nacistickému režimu. Jen v Mauthausenu jich bylo umučeno a 
popraveno podle tamějšího dokumentačního střediska okolo devíti tisíc.  Není v tom CV pana Bradyho něco, co 
nesmíme vědět?“ ptá se Zdeněk Zbořil. 
 
 O hrbení máme obrazové záběry ze setkání Havla s prezidenty USA 
 
 Vedle návštěvy dalajlámy a neudělení vyznamenání Jiřímu Bradymu v uplynulých dnech hýbalo médii 
prohlášení čtyř nejvyšších představitelů České republiky. Zvedla se kvůli němu vlna kritiky, že jsme jako 
republika servilní a že se hrbíme před velmocí. Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek to v pořadu Partie 
televize Prima zdůvodnil, že mělo jen uhasit požár, který založil ministr Herman, a další lidovečtí politici 
všechno přiživili tím, že na ministerstvo také dorazili. “Šlo o řešení situace, kdy Česká republika přestala držet 
slovo. Česká republika udělala to, co si nedovolil ani prezident Obama, co si nedovolil ani prezident Kiska. Pan 
Herman tady vystoupil z řady a stal se hrdinou. Ale pro nás jako pro Českou republiku musí být v zahraniční 
politice držení slova to hlavní,“ vysvětlil Lubomír Zaorálek, proč k prohlášení ústavních špiček došlo. 
 
 “Naši, i ti nejvyšší, političtí reprezentanti se mnohokrát &sbquo;hrbili&lsquo;. A máme o tom i obrazovou 
dokumentaci ze setkání Václava Havla hned se dvěma americkými prezidenty. Prezident Clinton byl před svým 
zvolením v českém tisku pomlouván div ne jako sovětský agent, protože se jako mladík při svém návratu z 
Moskvy zastavil v roce 1968 v Praze a setkal s bývalými komunisty Švermovou a Kopoldem. Ale už za několik 
let dostal Řád bílého lva, který mu pan prezident Havel osobně dovezl do Washingtonu. Bylo to jen krátce po 
projevech Clintonovy nezřízené sexuální asertivity v Bílém domě a lhaní před porotou. Pokud jsou slova pana 
ministra Zaorálka pravdivá, pak by si měli dojít setkání s dalajlámou přítomní ministři KDI-ČSL ke zpovědi a 
přijmout alespoň rozhřešení z rukou zpovědním tajemstvím vázaného duchovního pastýře. Anebo odejít z vlády, 
nikoli kvůli setkání někoho s někým, ale proto, že se zdá, že nemluvili pravdu, anebo ji tajili. A pokud lžou 
všichni, tak ať řeknou, kdo se, a hlavně před kým, vlastně &sbquo;hrbí&lsquo;,“ doporučuje Zdeněk Zbořil. 
 
 Publikum pokleslé Show Jana Krause tvořili i spacákoví hrdinové z ČT 
 
 V tažení proti hlavě státu byli viditelní zase staří známí. A to nejen umělci, ale v Show Jana Krause i 
bývalí politici jako Jan Ruml, tradiční petenti všeho, co jim dají podepsat, jako socioložka Jiřina Šiklová nebo 
havlomilové jako Michael Žantovský. Pořad se neodvysílal v původním čase, ale s jednodenním zpožděním. 
“Možná si na Primě uvědomili dříve než jiní, že jde o velmi podobnou &sbquo;sandinistickou&lsquo; scénu, jako 
bylo vystoupení &sbquo;umělecké fronty&lsquo; v České televizi na přelomu let 2000 a 2001. A že by mohli 
posloužit k vyvolání politické krize jako tehdejší Zpravodajství ČT. To, že projevili určitou obezřetnost, je 
pochopitelné. Soukromé televizi se nepromine to, co tzv. veřejnoprávní,“ myslí si politický analytik. 
 
 “To, že publikum té pokleslé Show Jana Krause tvořili aktéři bojů o Českou televizi, spacákoví hrdinové 
a &sbquo;bojovníci za svobodu slova&lsquo; z oné doby, je dost vážným varováním pro všechny, kteří se 



 
 

Plné znění zpráv  159 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

nechtějí dostat do hledáčku Chovancovy úderky &sbquo;pro boj s vnitřním nepřítelem&lsquo; nebo neméně 
nebezpečných Evropských hodnot. Ale koneckonců, bylo dobré, že to Prima nakonec odvysílala. Kdo chtěl, 
mohl pochopit, že nejde o &sbquo;medaili&lsquo; a dalajlámu, ale zase jen a jen o &sbquo;Zemana&lsquo;, jak 
nazývají tito věční vyvolávači &sbquo;občanského neklidu&lsquo; prezidenta České republiky. O něm pak 
neúnavně prohlašují to, co všichni dávno vědí - &sbquo;není jejich&lsquo;. Koneckonců ale přiznávají, že jde o 
zahájení volební kampaně pro &sbquo;jejich kandidáta&lsquo;, o kterém se - zdá se - dosud nedohodli, kdo jím 
bude,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil. 
 
 Petice podepisují ti, co jsou odkázaní na peníze od Ministerstva kultury 
 
 Při příležitosti státního svátku se na veřejnost obrátila skupina umělců sdružená v Petičním výboru na 
obranu demokracie. V rámci akce Týdny občanského neklidu by podle nich lidé, kteří se k výzvě připojí, měli 
zasílat stanoviska představitelům státu, otevřít školy, divadla či galerie diskusím, případně i stávkovat. Video s 
výzvou natočili herec a zpěvák Vojtěch Dyk a herec Jiří Bartoška. “Je trochu zvláštní, když už je řeč o Jiřím 
Bartoškovi, známého komerčními aktivitami už od tzv. Lotynky, po níž stát přišel o desítky milionů a palác U 
Hybernů i vzácnou památku dům U Černé Matky Boží, a samozřejmě řediteli Karlovarského MFF, mimochodem 
financovaného také z peněz daňových poplatníků prostřednictvím Ministerstva kultury, že se podepisují i ti, kteří 
jsou na podobné financování od Ministerstva kultury často i existenčně odkázaní,“ upozorňuje politolog na to, 
čím také může být podpora Daniela Hermana ze strany umělců motivována. 
 
 V Den státnosti 28. října se vpodvečer na Staroměstském náměstí konalo shromáždění, které svolal 
místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda Starostů Petr Gazdík a moderoval ho Michal Horáček, jenž 
už vyhlásil odhodlání kandidovat začátkem roku 2018 na funkci hlavy státu. Přestože dlouholetý předseda 
poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové ujišťoval média, že tato akce má za cíl veřejnost sjednocovat na 
rozdíl od toho, jak společnost rozděluje Miloš Zeman, a také je protestem proti prezidentovu chování a 
hrubiánskému vyjadřování, tak v rukách jím svolaných demonstrantů byla k vidění karikatura Miloše Zemana s 
nápisem Ten Pi-tchus, maketa lejna coby Zemana a do reportáže České televize mluvil jeden z účastníků 
Gazdíkovy “sjednocovací“ akce o tom, že Miloše Zemana volí hloupí lidé. 
 
 Neváží si druhých, nadávají jim, ale chtěli by se s nimi sjednocovat 
 
 “Zaplať bůh, že ČT přinesla alespoň několik záběrů ze Staroměstského náměstí. Vedle uhlazených slov 
Petra Pitharta a výzev ministra zemědělství Jurečky, který podobně jako pan Gazdík volal po smíření a apeloval 
na dobré chování a jednotu proti všudypřítomnému zlu, myšleno ovšem jen na Hradě a asi v Kremlu a v 
Pekingu, jsme také viděli, jak to ti přítomní myslí s pravdou a láskou a jakou zdvořilostí a ohledy na názory 
druhých oplývají. Snad při žádné jiné příležitosti se nemluví tolik o svobodě a demokracii jako na 
&sbquo;Staromáku&lsquo; při této akci. Možná, že by se nakonec mohlo ukázat, že dávno parlamentní i 
mimoparlamentní česká &sbquo;opozice&lsquo; ztratila glanc. Koneckonců to ale není nic nového. Jak mluví 
ministři, poslanci, senátoři a členové různých politických stran a hnutí víme dávno. Hlavně ale nezapomínejme, 
že si neváží těch druhých, nadávají jim, pomlouvají je, ale chtěli by se s nimi &sbquo;sjednocovat&lsquo;.  To je 
křížení hodné snad jen Mičurina,“ poukazuje Zdeněk Zbořil. 
 
 Náklady na alternativní oslavu 28. října na Staroměstském náměstí platili Starostové a nezávislí, kteří ji 
pořádali, a z malé části Univerzita Palackého v Olomouci. “Jsou to peníze, jež my jako Starostové a nezávislí 
dostáváme za mandáty, které jsme utržili jak v senátních, tak krajských volbách. Jako předseda strany je můžu 
použít, jak uznám za vhodné,“ reagoval Petr Gazdík na výtky, že 300 tisíc korun za pódium, techniku, ochranku i 
odměny umělcům, kteří během večera vystoupili, šlo z kapes daňových poplatníků. Pro Seznam.cz se hájil tím, 
že se mu také nelíbí mnohé věci a mnohé úřady, které se platí z jeho peněz jako daňového poplatníka. Možná 
si mohl takové vysvětlení odpustit, protože jeho plat místopředsedy PS jde také z daní na rozdíl od platu lidí v 
produktivní části společnosti, takže i “jeho“ daně jdou stejně jako jeho plat z daní ostatních. 
 
 Takhle balamutit občany může snad už jen starosta v Suché Lozi 
 
 Starostové hodlají fakturu od agentury Kudykam, která akci technicky zorganizovala a která patří 
moderátorovi večera Michalu Horáčkovi, zveřejnit na svém webu. Tato akce může být předznamenáním nejen 
toho, že STAN bude podporovat Michala Horáčka na prezidenta, ale i budoucí spolupráce STAN s KDU-ČSL, 
jejíž ministři se akce zúčastnili a Daniel Herman si při ní užíval minuty slávy při skandování “Ať žije Herman“, 
které mu mohly připomenout ovace po projevu na sudetoněmeckém sjezdu. “Na tom je spíš hezké, že pan 
Michal Horáček tam vystupoval v zajímavé dvojroli. Jako moderátor za peníze pro jeho a myslím i Kocábovu 
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agenturu Kudykam, ale také jako kandidát na prezidenta. Pan Gazdík to opravdu vysvětlil jako starosta ze 
Suché Lozi, kde je snad ještě možné balamutit místní občany. Ale spíše to dělá dojem, že až bude pan Horáček 
nebo pan Herman prezidentem, budou si platit jeden druhému, ať už to bude z kapes daňových poplatníků nebo 
od tak trochu tajných sponzorů. Ale hlavně, že to bude taková malá, česká &sbquo;malá domů&lsquo;,“ 
podotýká Zdeněk Zbořil. 
 
 Za kulisami “sjednocovací“ demonstrace se na politické scéně odehrává sbližování Starostů a lidovců, 
což by nejspíš dostalo TOP 09 mimo hru a možná i mimo Sněmovnu. Naznačuje to i výrazně snížený výskyt 
Miroslava Kalouska na obrazovce ČT, zatímco Petr Gazdík tam byl skoro jako doma. “Ona se ta naše slavná 
&sbquo;politická scéna&lsquo; nikam neposouvá. Jen v zákulisí, mimo oči těch, kteří si politické strany platí, se 
odehrávají stále stejné tahanice o to, kdo s kým a proti komu. Pro mne je snad nejzajímavější, jak rychle se lidé 
v hnutí ANO naučili, někteří z nich dokonce jen vrátili k móresům ostatních politických stran a bez ohledu na to, 
co říkají Andrej Babiš a jeho alter ego Faltýnek, se začínají úspěšně orientovat v oblasti politického marketingu,“ 
přiznává politický analytik. 
 
 Kalouska ještě nelze zatracovat, jeho rejstřík politických triků je bohatý 
 
 Není však přesvědčen o tom, že tovaryš v osobě Petra Gazdíka už přerostl svého mistra v osobě 
Miroslava Kalouska, jemuž stál od poloviny roku 2010 vždy věrně po boku, ale nyní by mohl přispět ke konci 
TOP 09. “Pana Kalouska bych si dovolil nezatracovat, protože jeho rejstřík politických triků je bohatý. Pravda je, 
že sebevědomí nejen KDU-ČSL, ale hlavně STAN po krajských volbách narostlo, podle mého názoru neúměrně 
jejich skutečné popularitě. Ale vzhledem k nejisté situaci v ČSSD s jejím současným vedením, je možné věštit 
cokoli. Samozřejmě i opozici vůči hnutí ANO, a to všech stran, i těch nejméně oblíbených mezi neoblíbenými. 
Nejen tedy STAN a ČSSD, ale i TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Všechny tyto strany mají natolik ohebné programy a 
pružné politiky, že jsou během nastávajícího roku schopné udělat cokoli. I zapřít nos mezi očima,“ tvrdí Zdeněk 
Zbořil. 
 
 Petr Gazdík tím, že uspořádal v Den státnosti shromáždění na Staroměstském náměstí a dal se 
dohromady s umělci, s prezidentským kandidátem Michalem Horáčkem, lidoveckými ministry, ale i s krajně 
nepopulární expředsedkyní Sněmovny Miroslavou Němcovou, navodil otázku, kam chce v budoucnu STAN 
vést. Nejvíce se v souvislosti se zmíněnými nabízí, že by se na politické scéně mohl stát reprezentantem 
,,pravdoláskařských" názorů a lídrem takto přesvědčených lidí, ostatně vždy měl velice blízko ke Karlu 
Schwarzenbergovi. Na druhou stranu je otázkou, zda by právě od něj mohla veřejnost volání po nápravě 
stávajícího stavu brát jako věrohodné, když svým hlasem pomáhal dusit životy zdravotně postižených, rodin s 
dětmi, ale třeba také schvalovat nad ránem církevní restituce za Nečasovy vlády. 
 
 Už věříme oslovi, jen když nás ten osel hlučně osloví 
 
 “Uvěřitelné se to sice nezdá, ale když si vzpomeneme, jak se u nás volí, a doufejme, že se při tom 
nepodvádí, občané jsou dost otrlí a často rychle zapomínají. Kolik podivuhodných proměn malých i velkých 
osobností jsme už od roku 1990 zažili. A to dorůstá generace, která si to vše musí zažít, protože té starší jako 
vždy nevěří. Proč by mělo vadit, že na prezidenta kandiduje znalec hazardních her a exmajitel pozoruhodné 
Fortuny v zemi, kde se ročně prosází za více než sto miliard? Třeba bude na funkci prezidenta jednou stačit, že 
&sbquo;umí polepit plátýnko&lsquo;. A jak zpívali Voskovec s Werichem: &sbquo; ... my už nejsme lidi, my jsme 
jenom partaje... už věříme oslovi, jen když nás ten osel hlučně osloví&lsquo;. Je to moudrost stará už osmdesát-
devadesát let, ale stále svěží,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil. 
 
 Vrací se i k tomu, co způsobilo to nynější velké vzedmutí emocí vůči hlavě státu. “Prezident Zeman je 
svým způsobem asociál. Myslím tím, že trpí určitou deprivací nebo deformací sociálního intelektu. Proto mu 
nevadí svou nespornou vzdělanost a rozhodně mimořádné schopnosti technologa politické moci obětovat 
svému subjektivnímu uspokojení. To, že neopomene někomu připomenout jaký je, vždy bylo a je v naší zemi 
nejlepším důvodem k zatracení. Také my jsme ti Koukolíkovi &sbquo;deprivanti&lsquo; a potřebujeme 
kompenzací své nedostatečnosti, třeba jen tím, že se tak vášnivě zajímáme o politiku. Všimněme si, jak tzv. 
mladí, kteří se k té své deprivaci teprve propracovávají, nebo lidé pracovití, byť třeba neúspěšní, necítí potřebu 
exhibovat. A mohou si dovolit sebereflexi, nebo jednodušeji řečeno, nebojí se udělat si legraci sami ze sebe. Ti 
ostatní k tomu vždy potřebují někoho jiného,“ míní politolog. 
 
 Ke svržení vlády a hlavně prezidenta může dojít i o Vánocích 
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 Profesor Oskar Krejčí mluví v souvislosti s posledním děním o “hnědnutí liberalismu“, návratu k jeho 
elitářským kořenům, neochotě uznat výsledky demokratického hlasování, když se to nehodí, což přerůstá v 
aktivity, jež směřují k zrušení volebního výsledku. Máme si prý představit horký podzim, řekněme od svátku do 
svátku, od 28. října do 17. listopadu. Pak se podle něj nabízejí dva scénáře barevné revoluce: tvrdý, durový - 
ukrajinský vzor odstranění prezidenta Janukovyče, nebo měkký, molový scénář - vzor svržení brazilské 
prezidentky Rousseffové. “Už minule jsem upozorňoval na harmonogram politických akcí podzimu, jehož finále, 
třeba i o Vánocích, by mělo být třeba i &sbquo;svržení&lsquo; vlády, ale hlavně prezidenta. A to i za pomocí 
některé z vládních stran. Nezapomínejme na ty &sbquo;pichlavé oči a chřípí zločin cítící&lsquo;, kterých 
vzpomínal kdysi Viktor Dyk. Mnohým se současná situace zdá být příhodná, dokonce i s nutkáním &sbquo;teď, 
anebo nikdy&lsquo;,“ upozorňuje Zdeněk Zbořil. 
 
 Blížící se 17. listopad a panující atmosféra vyvolávají otázky, zda tato směs nevyvolá pouliční nepokoje 
či nějaké násilnosti, co to přinese, až náměstí a ulice obsadí Zemanovi odpůrci. “Mohli bychom také uvažovat o 
vnějších silách - nezapomeňme, že se v ČR hraje i o různá nukleární zařízení, a nejen o ně - a o střetnutí nikoli 
jen politických zájmů, ale i zájmů ekonomických. To, že prezidentovi stoupenci jsou roztroušení po celé 
republice, by snad mohlo být dobré při řádných a nezfalšovaných prezidentských volbách, ale nikoli při 
nátlakových akcích, které jsou připravovány a začínají se realizovat. Koneckonců, přesvědčení různých stratégů 
a taktikářů vždy a všude vychází z názoru, že revoluce nebo pseudorevoluce se nejlépe dělají v hlavním nebo 
alespoň v nějakém velkém městě,“ připomíná politický analytik. 
 
 S jásotem nad rozkolem mezi Zemanem a Babišem je lépe ještě počkat 
 
 Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zkritizoval prohlášení čtyř nejvyšších ústavních 
činitelů, zastal se Daniela Hermana po setkání s dalajlámou, řekl, že jako nejlepšího kandidáta na prezidenta by 
viděl ministra obrany Martina Stropnického. V reakci na to začali jásat odpůrci prezidenta i šéfa ANO, protože 
každá roztržka mezi nimi je prý dobře, neboť nejhorší možnost, která naší demokracii prý hrozí, je, když se z 
Miloše Zemana a Andreje Babiše stanou pevní spojenci. Takže klín mezi ně je prý ta nejlepší věc. “Myslím si, že 
by se mělo s nějakým jásotem ještě počkat, a to i kdyby se &sbquo;povedl&lsquo; 17. listopad nebo nějaká 
zastrašovací či teroristická akce. Obával jsem se, aby k ní nedošlo už na Staroměstském náměstí, protože 
&sbquo;revoluce&lsquo; se ženou vpřed bez ohledu na jejich iniciátory a žijí vlastními příběhy, které jsme si na 
jejich začátku neuměli ani představit,“ vysvětluje Zdeněk Zbořil. 
 
 Na zmíněné spojenectví dvou významných politiků však nahlíží trochu jinak. “Podle mého je to 
&sbquo;věrné přátelství&lsquo; Andreje Babiše a Miloše Zemana tak trochu mediální pověra. V politice neplatí 
žádná přátelství. Jde tam jen o zájmy a oba pánové se bude přátelit, nebo nepřátelit jen podle toho, jak to bude 
odpovídat jejich politickým aktivitám nebo názorům na politiku. Možná by bylo zajímavé podívat se, kdo je mezi 
ve volném čase se bouřícími antizemanovskými &sbquo;umělci&lsquo; radikální a zároveň ve své pracovní 
době nás prostřednictvím PPF &sbquo;táhne na východ&lsquo;, hlavně do Čínské lidové republiky. Je to sice 
nižší úroveň než vztah Zeman-Babiš, ale z hlediska typologie politického jednání téměř identické,“ dodává 
politolog. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1407&clanek=460668 
 

Kateřina Jacques pro PL: Lidem došla trpělivost se Zemanem. Ale víc mě 
zklamal Sobotka, takový mladý a perspektivní politik 

3.11.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Rozhovory 
    Libuše Frantová         

ROZHOVOR Bývalá poslankyně za Stranu zelených a občanská aktivistka Kateřina Bursíková Jacques 
nechápe, jak je možné, že předseda vlády Bohuslav Sobotka jeden měsíc ocení odkaz Václava Havla, zaváže 
se, že ho bude naplňovat, a další měsíc se Číně omlouvá za to, že tady vítáme jednu z nejvýznamnějších 
postav dnešního světa, mírotvorce oceněného Nobelovou cenou míru. „To je pro mne něco nepochopitelného a 
vidím to jako mnohem větší problém, než je prvoplánově vulgární, sprostý a na Putina a Číňany napojený Miloš 
Zeman, jehož pravomoci jsou menší než premiérovy,“ řekla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k událostem 
posledních dní, které otřásly českou veřejností. 



 
 

Plné znění zpráv  162 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

 
 Řada politiků nepřišla na slavnostní večer ke státnímu svátku na Pražský hrad na protest proti 
prezidentovu kšeftování s vyznamenáními, na Staroměstském náměstí proběhla alternativní oslava 28. října, na 
které se sešly tisíce lidí. Nebyla to nakonec důstojnější oslava státního svátku vzniku Československa než 
kdykoli v minulých letech? 
 
 Považuji za dobré, že se společnost aktivizuje, že lidé se z určité letargie, pasivity a neschopnosti 
vnímat problémy dnešního světa nějakým způsobem mobilizují a snaží se nejen tu situaci vnímat, ale nějakým 
způsobem do ní i vstupovat. A to vítám, protože pro demokracii je dobře, když je podrobována nějaké zkoušce i 
jindy než jen v době voleb. 
 
 A překvapilo vás, že lidé přišli právě teď v takovém množství na Staroměstské náměstí?  
 
 Je to zajímavé, protože problém vlivu Putinova Ruska nebo Číny není vůbec nový. Proto mne 
překvapilo, že bod zlomu nastal právě teď, myslela jsem, že mohl přijít podstatně dříve. Je to nějaká souhra 
zvláštních událostí, které paradoxně symbolicky spustila návštěva Jeho Svatosti dalajlámy, a jsem ráda, že se 
to stalo v této souvislosti. Byť to vlastně nemá úplně logiku, protože návštěva čínského prezidenta Si Ťin-
Pchinga byla mnohem závažnějším důkazem toho, v jakém stavu země je, že je ohroženo naše ukotvení v 
evropském západním prostoru. Myslím, že na jaře to bylo mnohem patrnější. Navíc je to věc ještě mnohem 
starší, protože už před dvěma lety premiér Sobotka poprvé oznámil změnu zahraniční politiky od té tradiční, 
kterou vykolíkoval kdysi Václav Havel, pokračoval v ní ministr zahraničí Dienstbier a po něm to nějakým 
způsobem respektovali všichni další ministři zahraničí. A nikdy nebylo sporu o tom, že chceme do Evropy, jsme 
v Evropě, že chceme do NATO a jsme v NATO, že jsme součástí západního civilizačního okruhu. A že jsme 
velmi obezřetní vůči všem diktaturám, vůči totalitám a že působíme ve světě jako morální arbitr díky osobě 
Václava Havla, který otázku ochrany lidských práv staví do popředí. Myslím, že když Sobotka tuhle změnu 
oznámil, že to byl moment na největší revoltu společnosti. 
 
 Ale tehdy se nic nestalo. Jen to prošumělo, pak následovala cesta ministra Zaorálka do Číny, jeho velmi 
potupné klanění a velmi potupná prohlášení. Jako lidé, kteří jsou sdruženi kolem protibetských lidskoprávních 
organizací, jsme tím byli šokováni. Byli jsme frustrovaní malým zájmem veřejnosti a malým zájmem médií. 
Takže teď asi uzrál čas, návštěva Si Ťin-Pchinga byla zřejmě předehrou pro to, aby návštěva dalajlámy mohla 
ve veřejnosti zažehnout jiskru pochopení vážnosti situace a revolty vůči prezidentu Zemanovi jako symbolu a 
reprezentantovi toho nebezpečného otáčení kormidla našeho zahraničněpolitického ukotvení. Ale zároveň i naší 
vlastní definice sebe sama, co jsme za demokracii, co jsme za společnost, jaké hodnoty vyznáváme, za čím 
chceme jít. Ale trochu mne na tom mrzí, že se pozornost soustředí právě a jenom na osobu prezidenta, že je to 
hodně personifikované a že je to trochu i zavádějící. Jsem asi poslední, kdo by Zemana hájil, protože jsem byla 
terčem jeho urážek a útoků od nepaměti jako reprezentantka ekologického lidskoprávního proudu, kterým on 
pohrdá dlouhá léta. 
 
 Navíc jste žena, což v očích Miloše Zemana je také handicap. 
 
 Ano, navíc žena. Nikdy jsem nebyla příznivkyní jeho politiky, metody práce a způsobu vystupování, ale 
zároveň mi připadá to soustředění pouze na něj, jako nositele a ztělesnění největšího zla, zavádějící. Protože si 
myslím, že v našem ústavním uspořádání nejsou pravomoci prezidenta tak velké, spíš spoluvytváří atmosféru v 
zemi, ale rozhodovací pravomoci jsou více na vládě. Jsem spíš zklamaná postojem premiéra Sobotky, mladého, 
perspektivního a progresivního sociálního demokrata, aspoň tak chce být vnímán, ale jeho kroky jsou v příkrém 
rozporu s touto deklarací. A dopis čtyř ústavních činitelů to naplno potvrdil, on už se tím tomu zpronevěřil. Ale 
fakticky svoji roli předvedl před dvěma roky, kdy to nikoho moc nezaujalo. 
 
 Nebyla to tentokrát ta pověstná poslední kapka? Nepřipomíná vám to 17. listopad 1989, který byl také 
poslední kapkou, kterou přetekl pohár trpělivosti s tehdejším režimem? Při některých předchozích 
demonstracích, například při Palachově týdnu, policejní moc vystoupila možná brutálněji, ale v listopadu se to 
týkalo mladých lidí - studentů, což veřejnost vnímala mnohem citlivěji. Tentokrát se nespravedlnost při 
udělování státních vyznamenání týkala starého muže, oběti holocaustu, což je vnímáno veřejností podobně 
negativně. 
 
 Asi ano. Máte pravdu, kdo se zabývá dějinami, asi potvrdí, že ty zlomové okamžiky nemusí být v 
momentu, který by jím objektivně měl být, ale že je to nějaká souhra okolností. A v dnešním mediálním světě a 
spíš emocionálním než racionálním uvažování, spíš symbolickém než faktickém, mají lidé jako tu černou značku 
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na terči Miloše Zemana a jeho chování, jeho klopýtnutí na panu Bradym, který se stal nahodilou figurkou ve 
strašlivém příběhu. S vyznamenáními se kšeftuje dlouhá léta, to není novinka dnešních dní. 
 
 Ale v minulosti bylo tohle kšeftování možná víc skryto, tentokrát vyplulo na povrch, navíc ještě ve 
spojitosti s vydíráním a dalajlámou. A nešlo o přidělení medaile, ale o nepřidělení již slíbeného vyznamenání. 
Není to možná ještě horší, vzbudit ve starém muži planou naději, vytáhnout osmaosmdesátiletého muže přes 
oceán a pak už se ani neozvat, neomluvit? 
 
 Myslím si, že když se někdo v minulosti podílel aktivně na kampani Miloše Zemana, třeba nějaký 
umělec, a potom dostal nějaké státní vyznamenání, je to do očí bijící kupčení s vyznamenáními, stejné jako 
když se naopak řekne, teď to někomu nedám, protože jeho synovec se zachoval jinak, než jsem chtěl. Já to tím 
neomlouvám, chci tím jen říci, že to je z mého pohledu komplikovanější. Pravda je, že když jsme chystali uvítání 
dalajlámy na Hradčanském náměstí, těžko jsme pro tento záměr hledali podporu. Už samo o sobě je alarmující, 
proč nositel Nobelovy ceny a blízký přítel našeho uznávaného prezidenta Václava Havla nemůže mít veřejné a 
důstojné přivítání. To, že jsme šli přes odpor nejen Správy Pražského hradu, ale i dalších míst, pro nás bylo 
obrovsky těžké a frustrující. Ale obrovské hrdinství prokázal ředitel Národní galerie, který aniž by tušil, že to ve 
společnosti vyvolá takovou reakci, šel do docela riskantního podniku a poskytl nám prostor Národní galerie pro 
uskutečnění záměru uvítat dalajlámu na Hradčanském náměstí. I když věděl, že to může být vnímáno hodně 
negativně nejen ze strany Hradu, ale i ze strany našich vládních představitelů. Ti ostatně druhý den po přijetí 
dalajlámy u ministra kultury podepsali ten ostudný dopis. 
 
 Proč vás takové jednání našich vládních činitelů udivilo, když jste viděla už před dvěma roky, jak se 
klaní před čínskými představiteli? 
 
 Mě to nepřekvapilo, ale spíš mě děsilo, že to v minulosti tak hladce procházelo. Připomenu postavu 
náměstka ministra zahraničních věcí pana Druláka, který sehrál jako hlavní ideolog velice negativní roli v 
posunu České republiky směrem na východ a který byl za to odměněn tím, že byl poslán na jedno z 
nejprestižnějších velvyslaneckých míst do Paříže, aniž by splňoval alespoň kvalifikační předpoklad znalosti 
jazyka, což je ostudné. A zase to prošlo. Lidi by přece měli jít do ulic dát najevo, že si nepřejí, aby pan Drulák s 
takovými názory a nízkou kvalifikací dostal tak prestižní trafiku a reprezentoval v Paříži Českou republiku. 
Bavíme se o kšeftování s vyznamenáními a máme před sebou postavu pana Bradyho, kterého si velmi vážím, 
ale on není jediný přeživší holocaustu, podobnou úctu bychom měli prokazovat i dalším obětem. 
 
 Máte pravdu, například mnoha Židům, kteří se vrátili z koncentráku, jsme často ani nevrátili majetek, 
který jim zabrali Němci.  
 
 Ano. Já to tedy panu Bradymu přeju, jeho vystoupení na Staroměstském náměstí bylo opravdu 
dojemné. Ale když vidím, jak přebírá od Adriany Krnáčové stejný klíč, který dala představitelům čínského 
komunistického teroru, když vidím, jak premiér Sobotka jeden týden napíše ten ostudný dopis a druhý týden 
vyznamenává pana Bradyho, přijde mi to jako absolutní Absurdistán. A lidé se v tom nedokáží orientovat, 
protože ty souvislosti třeba ani neznají a nemají mnohdy ani čas to sledovat. Takže vznikají až dadaistické 
momenty, kdy na Facebooku kolují fotky, na nichž je pražská primátorka, jak vyznamenává v Praze Si Ťin-
Pchinga a dojednává s ním Pandu, a o půl roku později, jak předává stejný klíč skutečnému hrdinovi panu 
Bradymu. Od Adriany Krnáčové to je něco neuvěřitelně trapného. A vy se ptáte: je to dobře, že dostal to 
ocenění, není to výsměch od těch politiků, kteří sami sebe popírají? Co máme od vrcholných politiků očekávat, 
když ne alespoň nějakou integritu, nějakou čitelnost? To je problém, který vidím u Zaorálka, u Sobotky, u 
Krnáčové. Že vlastně nevíme, s čím u nich můžeme počítat. Oni by přece měli držet zemi v nějakých 
mantinelech, které se konsensuálně vygenerovaly tím, že jsme se rozhodli vstoupit do Evropské unie a do 
NATO, přitom svévolně začínají tyto parametry měnit, aniž by to jasně deklarovali třeba v rámci volební 
kampaně. Najednou se to stane a jede to. 
 
 Proč jste vlastně přes všechny ty peripetie trvali na uvítání dalajlámy na Hradčanském náměstí? Byl to 
truc namířený proti Miloši Zemanovi a jeho úporným snahám utužit česko-čínské vztahy? 
 
 Pro nás to bylo důležité nejen po těch jarních událostech s návštěvou Si Ťin-Pchinga, po těch 
nepřiměřených policejních manévrech, přizpůsobování hlavního města čínské návštěvě a vytváření dojmu, že 
Pražané Si Ťin-Pchinga nadšeně vítají, přitom tady byly autobusy Číňanů, což bylo hodně obludné. Ale i proto, 
že se snažíme dlouhá léta kontinuálně tibetskou otázku v našem prostředí zvedat a tím naplňovat mimo jiné 
odkaz Václava Havla, který dalajlámu považoval za svého přítele. A právě před dvaceti šesti roky ho poprvé v 
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únoru 1990 pozval do tehdejšího Československa a tím prorazil pomyslný skleněný strop, protože do té doby na 
nejvyšších státních úrovních odmítaný dalajláma začínal dostávat pozvání a postupně za uplynulé čtvrtstoletí 
byl v Elysejském paláci, Bílém domě, v Bundestagu, všude. A Václav Havel tím Tibeťanům a dalajlámovi 
prokázal velkou službu, zrodilo se z toho velké přátelství a česká společnost je mezi tibetským exilem vnímána 
jako přátelská a jim nakloněná. Třeba každoroční akce Vlajka pro Tibet je skutečně v celosvětovém měřítku 
fenomén. A když dnes dalajláma přijíždí do naší země, kdy už Václav Havel nežije, a přestože se na něj naši 
politici odvolávají a chtějí naplňovat jeho odkaz, najednou je setkání s dalajlámou tak strašný problém, že kvůli 
tomu mají padat hlavy, že se země otřásá v základech, že si nejvyšší představitelé klekají a omlouvají Číňanům, 
co jsme si to dovolili. My jsme měli pocit, že to je potřeba nejen kvůli tomu, ale abychom dalajlámovi osobně 
udělali radost, že ho přivítáme symbolicky na stejném místě, kde s prezidentem Havlem i kardinálem Tomáškem 
společně stáli na balkóně Arcibiskupského paláce a zdravili tehdy malý dav lidí, kteří věděli, kdo dalajláma je a 
přišli se s ním setkat. Chtěli jsme vytvořit analogii této situace. Spolupráce s Arcibiskupským palácem za dané 
situace nebyla možná, chtěli jsme tedy postavit alespoň pódium na Hradčanském náměstí. 
 
 Takže uspořádat tuhle akci v blízkosti Pražského hradu nebyla žádná provokace, jak se někdo snažil 
namluvit? 
 
 V žádném případě ne. My jsme to takhle absolutně nevnímali. Ostatně Hradčanské náměstí Miloši 
Zemanovi nepatří. 
 
 Ale přece jste věděli, že Pražský hrad je dnes zabarikádován, že všichni návštěvníci kvůli obavám z 
teroristického útoku na sídlo prezidenta musejí projít prohlídkami? 
 
 Považuji za absolutní přešlap, že je dneska Pražský hrad uzavřený, že jsou tam bezpečnostní rámy. 
Jako kdybychom chtěli nebezpečí terorismu odvrátit pouze od Pražského hradu, kde sedí prezident. To riziko je 
přece kdekoli. Uzavření Hradu má podle mne velice negativní symboliku, protože to si nedovolil ani Gustáv 
Husák. Jedním z porevolučních momentů svobodné společnosti bylo to, že Václav Havel mimo jiné otevíral 
Pražský hrad, otevíral zahrady Pražského hradu. I v tom je vidět symbolika, že jdeme opačným směrem, že po 
dvaceti šesti letech je to tam, kde to bylo, a ještě mnohem hůř. Takže Hrad je jako nedobytná pevnost, stojí tam 
dlouhé nedůstojné fronty, ale Hradčanské náměstí patří všem lidem, a pokud tam mohl mít pan Konvička svoje 
nenávistné proslovy, tak nevím, proč bychom tam nemohli přivítat významného představitele dnešního světa a 
přítele Čechů. A to jsme chtěli. Ale Správa Pražského hradu nám to zamítla, našli jsme naštěstí útočiště u 
přítele Fajta na půdě Národní galerie, čímž jsme Pražskému hradu vypálili rybník. A myslím, že tohle veřejné a 
krásné přivítání hodně pozitivně ovlivnilo zbytek návštěvy dalajlámy a možná přispělo k celé atmosféře, která 
pak vyvrcholila oslavami 28. října. Myslím, že to všechno začalo na Hradčanském náměstí, že návštěva 
dalajlámy vlila do lidí nějakou naději a optimismus. A to je strašně důležité. I když se na akci na Staroměstském 
náměstí mohu dívat z různých úhlů kriticky, třeba kvůli programu nebo složení hostů, nepochybuji, že lidé, kteří 
tam přišli a stáli tam v té zimě, včetně mého dospělého syna, šli hledat pravdu a spravedlnost. 
 
 Říkala jste, že i premiér a ministr zahraničí se chovají nečitelně. Máte na mysli to, že byť ještě nedávno 
se premiér Sobotka vyjádřil u příležitosti oslav nedožitých 80. narozenin Václava Havla, že ctí jeho odkaz, za 
měsíc kvůli přijetí dalajlámy ministrem kultury podepíše servilní prohlášení, že tímto ojedinělým činem se 
nemění naše vzájemné vztahy s Čínou? 
 
 Nechápu, jak je možné, že předseda vlády jeden měsíc ocení odkaz Václava Havla, zaváže se, že ho 
bude naplňovat, a další měsíc si klekne na kolena a prosí čínské komunisty, aby nás vzali na milost, a omlouvá 
se za to, že tady vítáme jednu z nejvýznamnějších postav dnešního světa, mírotvorce oceněného Nobelovou 
cenou míru. To je pro mne něco nepochopitelného a vidím to jako mnohem větší problém, než je prvoplánově 
vulgární, sprostý a na Putina a Číňany napojený Miloš Zeman, jehož pravomoci jsou menší než premiérovy. 
 
 Jak jste vnímala vysvětlení jednoho ze signatářů dopisu Číně, předsedy Poslanecké sněmovny Jana 
Hamáčka, že prohlášení mělo být utajené, že nemělo být zveřejněno? Není to vlastně ještě horší? 
 
 Mně to přijde ještě ostudnější a ještě závažnější, protože tím jsme se vlastně dozvěděli, že oni za 
našimi zády mění kurs země a vyjednávají nějaké úzké strategické spojenectví s Čínou. Ale my máme přece 
úzké a strategické spojení s Evropskou unií a NATO. Čili oni se tím za našimi zády a bez jakéhokoliv mandátu, 
kromě toho, že jsou v ústavních funkcích, rozhodli pro zásadní změnu, na kterou nemají legitimitu a kterou 
považuji za vlastizrádnou. Čili to, že to dělali tajně, mi nepřipadá polehčující, ale jako další argument, proč být 
zděšen. 
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 Šéf dolní parlamentní komory Jan Hamáček se asi zalekl rozhořčené reakce opozice i veřejnosti. Navíc 
on, stejně jako Bohuslav Sobotka, podepsali v roce 2008 usnesení Poslanecké sněmovny na podporu Tibetu. 
Je to pro vás další nepochopitelný obrat? 
 
 Když byla olympiáda v Pekingu, tak jsem s Honzou Hamáčkem, mým někdejším spolužákem z vysoké 
školy, toto usnesení chystala. On patřil k progresivnímu křídlu sociální demokracie. 
 
 Takže on tehdy usnesení Poslanecké sněmovny na podporu Tibetu nejen podepsal, ale aktivně se na 
něm i podílel? 
 
 Ano, já jsem ho jako předsedu zahraničního výboru požádala o součinnost při prosazování usnesení, že 
otázka lidských práv je pro nás důležitá a že vnímáme problém Tibetu jako palčivý, a on se do toho tehdy 
férově a racionálně zapojil. Hledal kompromisy, nějaké přemostění mezi tím úplně dogmatickým křídlem sociální 
demokracie, které prakticky nelze rozeznat od komunistické strany, a tím kvazi progresivním, o kterém jsme 
doposud věřili, že tam existuje, a dnes vidíme, že tam není, že to je chiméra. Bohuslav Sobotka není liberální 
progresivní sociální demokrat, ale pružný politik, který reaguje ad hoc na situace prizmatem toho, že si chce 
udržet funkci. A to je špatně, chybí tam vize a nějaký státnický přesah. Myslím, že Bohuslav Sobotka zklamal a 
zradil řadu svých sympatizantů a příznivců, kteří za něj třeba demonstrovali na Hradčanském náměstí po 
“lánské schůzce“ několika zrádců. Myslím, že lidé, kteří ho tehdy podpořili, musejí být dnes rozčarovaní, do 
koho vkládali naděje. Touhle politikou ve vztahu k Číně, trvající už dva roky, podle mne definitivně zklamal. 
 
 Nevyvrcholila celá ponižující situace ještě výsměšnou reakcí Číny na prohlášení našich čtyř nejvyšších 
ústavních činitelů, že jejich slova berou na vědomí, ale za nimi by měly následovat činy? 
 
 Myslím, že jejich reakce přesně vykresluje povahu toho režimu, že přesně takhle funguje vztah s 
totalitním režimem. Vždyť přece okupace Československa a sovětský diktát nad naším prostorem vypadal 
přesně takhle. Neustále dokazujte, dokazujte, dokazujte, že nám sloužíte. A my jsme se mohli přetrhnout, 
abychom to dokazovali. A čínský požadavek “dokažte to“ je stejná filozofie, je to ukázka toho, kdo to pole 
vykolíkovává, kdo komu diktuje. My jsme členský stát Evropské unie a někdo z Pekingu nám tady bude diktovat, 
že budeme něco dokazovat a naplňovat nějaké tajné dohody, o kterých nevíme, komu mají přinést prospěch. 
Protože podle tvrdých dat o ekonomických parametrech dohody nevyplývá, že by to bylo výhodné pro Českou 
republiku. Jsou to vzdušné zámky. I kdybychom přistoupili na to, že nadřazujeme ekonomický zájem nějakému 
etickému, což se mi samo o sobě příčí, ale budiž, má-li být debata racionální, připusťme i toto, tak i tento 
argument se hroutí. Je to celé velký podvod. 
 
 Ale když za tím není ani ekonomický zájem České republiky, ale zřejmě jen zájmy některých 
podnikatelských skupin, proč prezident a nejvyšší představitelé sociální demokracie takhle komunistické Číně 
poklonkují? Mohou za tím být sponzorské peníze na volební kampaň prezidenta i sociální demokracie, která má 
nad sebou kuratelu obrovského dluhu kvůli prohranému sporu za Lidový dům, jak naznačil komentátor Českého 
rozhlasu Petr Nováček? 
 
 Myslím si, že je to hodně tvrdé obvinění, a zároveň se bojím, že může být velmi blízké pravdě. A pokud 
by to tak bylo, je to na pád vlády a na revoluci v zemi. Pokud bychom se dozvěděli, že peníze z totalitní 
komunistické Číny tečou do jedné partaje, která v tuto chvíli udává kurs země, a ona nás zaprodá proto, aby 
splatila své dluhy, je to nejzávažnější malér, který si umíme představit. A zároveň zní docela racionálně, protože 
jak si jinak představit, proč Hamáček a Sobotka lezou po čtyřech kvůli nevinné návštěvě Jeho Svatosti 
dalajlámy? Jak si to vysvětlit jinak, než že je za tím nějaké protiplnění? To, že to budou dělat s přesvědčením a 
nadšením rudých pionýrů, bychom mohli čekat od Vojtěcha Filipa a Grebeníčka. Vzhledem k tomu obratu, který 
Hamáček a Sobotka udělali, jsem přesvědčena, že za tím musí být něco víc než jen nadšení. 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1337&clanek=461118 
 

Láska (SZ): Čína má miliardu obyvatel, no a co? My máme zase 
demokracii 



 
 

Plné znění zpráv  166 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

30.11.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Politici voličům 
    PV         

Projev na 2. schůzi Senátu 30. listopadu 2016 k Zahraniční politice ČR ve vztahu k Čínské lidové republice: 
 
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Než jsem se dostal k mikrofonu, bylo 
řečeno opravdu hodně, ale pokusím se říct to, co jsem chtěl říct na začátku.  
  Myslím, že nikdo nezpochybňuje, že s Čínou i s dalšími zeměmi se má jednat, že se má komunikovat, že to je 
základ zahraniční politiky. To, co části veřejnosti vadí, je způsob, jakým to dělá ČR, který vnímá nechci říct 
nerovný, ale prostě jako země, která nejedná se zdvihnutou hlavou a s rovnou páteří, takový trošku ohnutý. A 
dovolte mi dva příklady, na kterých část veřejnosti k tomuto závěru asi dochází.  
  Když tu byl na návštěvě čínský prezident, tak česká policie strhávala tibetské vlajky z oken kanceláří a domů, 
uzavírala se prostranství, na kterých by se mohly pořádat demonstrace za svobodný Tibet, aby to čínský 
prezident neviděl. To znamená omezovali jsme a upozaďovali jsme právo svobody projevu našich občanů, aby 
se tu vrcholný představitel jiné země cítil dobře, aby neviděl něco, co vidět nemá, už to je za mě principiálně 
špatně.  
  Druhou věcí, kterou bych uvedl jako příklad, jsou vyjádření našeho prezidenta v čínských médiích. Teď už je to 
mnohokrát opakované, že se tam přijel učit stabilizovat společnost a nepoučovat je o lidských právech. 
Takovéto vystupování vrcholného činitele, a není to jenom v čínských médiích, obdobná bychom našli třeba v 
ruských médiích o tom, jak jsou zbytečné evropské sankce vůči Rusku.  
  Na část veřejnosti – a já se k ní přidávám – působí, pan kolega zde řekl podlézavě. Je to asi slovo nehezké, 
ale asi přiléhavé na tuto situaci, já bych možná použil submisivně, prostě strašně slabě. A vytváří vnímání toho, 
jak se ČR staví k Číně. A v této atmosféře potom i prohlášení čtyř působí stejným způsobem, ne pro svůj obsah, 
ale pro formu, pro okázalost, jakou bylo učiněno.  
  Vím, že Čína je velká země, má miliardu obyvatel. No co, my máme zase demokracii, také je to určitá 
hodnota, kterou bychom si měli hájit. A neříkám, že musíme s Čínou jednat jako rovný s rovným, ale minimálně 
s rovnou páteří a s hrdě zvednutou hlavou.  
  To, co vzbudilo nevoli části veřejnosti, není ani obsah jednání samotných, ani to, že se s Čínou jedná, ale 
způsob, jakým se to vede, který je nehodný České republiky jako samostatné suverénní země.  
  A druhá věc. Bylo zde anoncováno usnesení senátorského klubu ODS, ke kterému se připojím, a to z jednoho 
prostého důvodu – zase reaguji prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Čunka. Když se volil předseda 
Senátu, tak alespoň já jsem se nerozhodoval podle jednoho činu, s kterým třeba mohu nesouhlasit. Rozhodoval 
jsem se podle toho, co nominovaný kandidát učinil pro Senát, pro celou jeho práci, kterou předvedl. To 
znamená zjednodušení, když byl zvolen předsedou Senátu, tak 41 senátorů a senátorek souhlasí s prohlášením 
čtyř, není správné. Při volbě předsedy Senátu jsem nevyjadřoval svůj názor na prohlášení čtyř. O to víc chci teď 
mít právo svůj názor vyjádřit, a proto podpořím usnesení senátorského klubu ODS.  
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=465081 
 

Aktivistům se povedl husarský kousek: V noci promítali na Pražský hrad 
protičínská hesla 

30.3.2016    parlamentnilisty.cz    str. 00    Monitor 
    vam, čtk         

Aktivisté v noci na dnešek promítali na budovy Pražského hradu světelné obrazce a texty kritizující nynější 
návštěvu čínského prezidenta v ČR a obchodní vazby mezi Českem a Čínou. Vyplývá to z fotografií, které na 
Facebooku zveřejnila někdejší poslankyně zelených Kateřina Jacques a přišly také ČTK z anonymní e-mailové 
adresy. Policie v noci našla pravděpodobné místo, odkud se promítalo, nikoho ale nezadržela, řekl ČTK 
policejní mluvčí Tomáš Hulan. Hrad podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nebude věc řešit. 
 
 Připomínali exprezidenta Havla 
 
 “Na návštěvu čínského prezidenta v Praze reagujeme unikátní světelnou projekcí na Pražský hrad. 
Věříme, že skutečná pravda a láska alespoň na fasádě Pražského hradu osloví nejednoho občana ČR,“ uvedli 
aktivisté v e-mailu. Texty a obrazci promítanými na fasádu Ústavu šlechtičen, obrácenou k Vltavě, připomínali 



 
 

Plné znění zpráv  167 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

bývalého prezidenta Václava Havla, který kritizoval porušování lidských práv v Číně, a vyzývali k osvobození 
Tibetu a Tchajwanu. 
 
 Promítali také nápisy “prezident na prodej“ a “CZ for sale“. Český prezident Miloš Zeman a jeho čínský 
protějšek Si Ťin-pching v úterý na Pražském hradě podepsali smlouvu o strategické spolupráci mezi Českem a 
Čínou. 
 
 Policie nikoho nezadržela 
 
 Policisté se projekcí na Hrad zabývali podle Hulana kolem 02:00. Po původcích a místě projekce pátrali 
například v okolí Strahovského kláštera a na Malé Straně. “Nakonec se nám podařilo konkrétní místo s největší 
pravděpodobností ztotožnit, žádné projekční zařízení se tam už ale nenacházelo,“ uvedl. Policie podle mluvčího 
v souvislosti s projekcí nikoho nezadržela. 
 
 Podle Zemanova mluvčího je návštěva čínského prezidenta v Česku mimořádně úspěšná a důležité 
jsou čínské investice. “Vzhledem k tomu, jaké jsou reakce veřejnosti, jde o věc zcela marginální, to znamená 
Kancelář prezidenta republiky toto nebude nikterak řešit,“ řekl Ovčáček ČTK. Kolem návštěvy z Číny se podle 
něj rozvinul aktivistický spektákl a jeho neformálním vůdcem se v úterý definitivně stal předseda TOP 09 
Miroslav Kalousek. “Mohu se třeba domnívat, že to byl snímek ze života známého bojovníka ze práva 
tibetského lidu, pana Miroslava Kalouska,“ řekl mluvčí k projekci. 
 
 Billboard s Havlem a dalajlámou, pošpiněné čínské vlajky... 
 
 Návštěvu čínského prezidenta v Praze provázejí i další protesty. Spolek pro výstavbu sochy Václava 
Havla umístil u Evropské ulice billboard se společnou fotografií Havla a tibetského duchovního vůdce dalajlámy, 
v některých ulicích také aktivisté potřísnili barvou vyvěšené čínské vlajky a po jejich odstranění je nahrazovali 
tibetskými. Na Kampě a u Hradu v úterý stovky lidí včetně Kalouska protestovaly proti čínské lidskoprávní 
politice. 
 
 Čínský prezident Si Ťin-pching dnes končí třídenní návštěvu v Česku. Před odletem spolu se Zemanem 
navštíví diskusní ekonomické fórum v Paláci Žofín a Strahovský klášter. 
 
   
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428470 

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1401&clanek=428470
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Poslanci uctili mrtvé mnichy: Kalousek pózoval v okně s vlajkou Tibetu 
10.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 

             

Ministr kultury Daniel Herman (KDDU-ČSL) vystoupil ve čtvrtek ve sněmovně s prosbou, aby čeští poslanci 
uctili památku zabitých mnichů, kteří se postavili čínskému režimu. Proti Hermanově požadavku nikdo 
neprotestoval, a tak ve sněmovních lavicích zavládl rázem neobvyklý klid. Minutu ticha držel i Miroslav 
Kalousek, který společně s dalšími členy topky vyvěsil vlajku Tibetu ze sněmovních oken. 
 
„Jsou témata, která podle mého přesvědčení spojují všechny lidi dobré vůle. Dnes je 10. březen a je to přesně 
57 let od povstání tibetských mnichů, které bylo krvavě potlačeno čínskou komunistickou armádou. Prosím vás, 
abychom památku minimálně 80 tisíc obětí tohoto povstání uctili chviličkou ticha. Děkuji vám za pochopení,“ 
pronesl ministr kultury  
 
Herman (KDU-ČSL) a pochopení se skutečně dočkal.  
 
Jeho stranický kolega Bartošek zjišťoval, zda někdo neprotestuje, a když se mezi poslanci nikdo takový 
nenašel, zavelel k neplánované minutě ticha za oběti protičínského povstání ve Lhase v roce 1959. Nešlo však 
o jediná vzpomínková gesta, ke kterým dnes došlo. I Česko se zapojilo do mezinárodní kampaně „Vlajka pro 
Tibet“. 
 
Vlajka pro Tibet.Na protest proti smlouvě Praha-Peking visí z oken klubu TOP09 i vlajka Čínské republiky 
(Tchaj-wan) pic.twitter.com/3HcIw124le 
—  
 
Miroslav Kalousek (@kalousekm) 10. Březen 2016 
 
TOP 09 vyvěsila z oken svých klubových prostor ve sněmovně vlajky Tibetu a také Tchaj-wanu – v paláci, který 
přiléhá k Malostranskému náměstí. Proč k Tibetu připojili i Tchaj-wan? „Na protest proti servilnímu textu smlouvy 
Prahy s Pekingem jsme z oken poslaneckého klubu TOP 09 vedle tibetské vlajky vyvěsili i vlajku Čínské 
republiky,“ vysvětloval šéf Top 09  
 
Miroslav Kalousek. 
 
Zde neuškodí drobné zeměpisné okénko. Čínská republika je plný název pro Tchaj-wan. Má vlastní vládu a 
uznávají ji zhruba dvě desítky zemí světa. Její území zahrnuje ostrovy Tchaj-wan, Penghu, Kinmen, Matsu a 
další. Nárok na tyto oblasti si však dělá pevninská Čínská lidová republika. Smlouva mezi Prahou a Pekingem 
přitom obsahuje i sporný bod o uznání jednotné Číny, tedy že je Tchaj-wan součástí Číny. 
 
„Každý poslanec má právo na svou politickou činnost a jako takovou chápu i tuto iniciativu,“ komentoval 
počínání kalouskovců šéf sněmovny  
 
Jan Hamáček (ČSSD). V minulosti vyvěšovali ve sněmovně z klubových oken tibetskou vlajku poslanci Strany 
zelených. Šlo o stejnou budovu, v níž nyní mají klubové prostory poslanci TOP 09. 
 
*Tibet Nezapomínejme na útrapy, kterým Tibeťané i řada dalších včetně křesťanů v Číně čelí. 
pic.twitter.com/m9iaKx1CpW 
— Michaela Šojdrová (@msojdrova) 10. Březen 2016 
 
Primátor Varů: Je to symbolické i k našemu roku 1968 
 
Napříč Českem mají přitom dnes zavlát stovky tibetských vlajek. Přestože radní Karlových Varů letos po 20 
letech neschválili vyvěšení vlajky pro Tibet, na karlovarském magistrátu stejně visí. A je jich tam hned 
několik.Už ráno ji z okna primátorského salonku pověsili primátor Petr Kulhánek a jeho náměstek Jiří Klsák (oba 
KOA). „V letošním roce se v radě nenašla většinová shoda na tradičním vyvěšení tibetské vlajky na oficiálním 
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stožáru magistrátu. Nicméně já to vnímám jako velmi důležité a symbolické gesto i ve vztahu k paralele – 
našemu roku 1968. A proto tu vlajku trošku partyzánsky vyvěšuji z okna své pracovny v pátém patře,“ 
vysvětloval primátor. 
 
Asi desítka lidí s tibetskými vlajkami se pak dopoledne sešla před karlovarským magistrátem a nakonec na 
jeden z nepoužívaných stožárů před budovou vlajku pověsili také. Na některých místech Česka přitom bude 
vlajka vlát až do příjezdu čínského prezidenta, který má ČR navštívit na konci března. 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/379467/poslanci-uctili-mrtve-mnichy-kalousek-pozoval-v-okne-s-vlajkou-tibetu 
 

Čínského prezidenta bude v Praze vítat Havel a dalajláma. Na billboardu 
25.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 

             

Aktivisté hodlají umístit po dobu návštěvy čínského prezidenta v Česku u Evropské ulice v Praze billboard se 
společnou fotografií bývalého prezidenta Havla a dalajlámy. Plán je reakcí na samotnou návštěvu a také na 
čínské vlajky a uvítací billboardy pro čínského prezidenta instalované po Praze, které podle nich výsměchem 
svobodě. V pátek to uvedl předseda Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla Petr Dauš. 
 
Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) zmínil, že spolek požádal pro billboard o zábor pozemku a městská 
část zábor povolila. Kolářův úřad v době návštěvy čínského prezidenta vyvěsí tibetskou vlajku, starosta již 
dříve kritizoval i vyvěšení čínských vlajek podél Evropské ulice. 
 
Tibetský duchovní vůdce dalajláma uprchl v roce 1959 do Indie, když čínští vojáci rozdrtili pokus o povstání v 
Tibetu. Peking na dalajlámu pohlíží jako na separatistu, byť on sám nyní propaguje ve vztazích s Čínou 
autonomii, nikoli nezávislost pro Tibet. S  
 
Havlem dalajlámu pojilo osobní přátelství, na jeho pozvání několikrát navštívil Prahu. 
 
Spolku pro Havlovu sochu se nelíbí, že na dobu návštěvy čínského prezidenta jsou blokovány větší pražské 
ulice a náměstí nahlášenými shromážděními podporovatelů Číny. „Jásající davy“ mají podle aktivistů nahradit 
čínské vlajky lemující Evropskou ulici a billboardy s nápisem Vítejte v České republice v češtině a čínštině, 
které se objevily po Praze. 
 
„Rozhodli jsme se přivítat delegaci i jiným způsobem, připomínkou toho, že v České republice nežijí jen  
 
Miloš Zeman a Jaroslav Tvrdík, ale i občané svobodných myslí stojící na pevných základech české historie a 
evropských hodnotách,“ uvedl spolek. Čínský prezident přijíždí na pozvání prezidenta Zemana, Tvrdík vede 
Smíšenou česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce, která jako reklamu platí vlajky v Evropské ulici. 
 
Karel Schwarzenberg: My jsme nikdy, ani já, přes všechno přátelství s dalajlámou, neuznali tibetskou vládu v 
exilu. 
— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 25, 2016 
 
Mobilní billboard se společným snímkem Havla a dalajlámy bude podle aktivistů stát v parku Velvarská, na 
křižovatce Evropské a Šárecké ulice. Fotografii doplní nápis Tady jsou doma tito pánové v češtině a angličtině.  
„Tímto gestem chceme připomenout, kdo v srdcích svobodných občanů zůstává čestným prezidentem a po 
jakých velkých osobnostech, až následně, zde bude kráčet reprezentace komunistické Čínské lidové republiky,“ 
uvedl spolek. 
 
Čínský prezident Si Ťin-pching do Česka přiletí v pondělí dvě hodiny po poledni. Při návštěvě trvající do středy 
vedle setkání s českými politiky například zasadí v Lánech strom nebo navštíví pražský Strahovský klášter. 
Kvůli první návštěvě nejvyššího čínského představitele v Česku budou v pohotovosti stovky policistů i vojáků. 
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Podle úřadů bude nejdůležitějším výstupem z příjezdu Si Ťin-pchinga ustavení strategického partnerství mezi 
Českem a Čínou, které by mělo do budoucna znamenat příliv čínských investic. 
 
Přečtěte si: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/382920/cinskeho-prezidenta-bude-v-praze-vitat-havel-a-dalajlama-na-
billboardu 
 

„Přestaňte kolaborovat.“ Aktivisté kritizují kvůli Číně vládu i prezidenta 
26.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 

             

Aktivisté v petici při příležitosti návštěvy čínského prezidenta kritizují vládu i hlavu státu, podle nich nejvyšší 
představitelé České republiky kolaborují s komunistickým totalitním režimem. Mluvčí prezidenta petici označil 
za bezcennou exhibici. 
 
„Stydíme se za to, že prezident  
 
Zeman a vláda se rozhodli vyměnit principiální obhajobu lidských práv za spolupráci s komunistickou totalitní 
Čínou,“ stojí mimo jiné v textu petice, o níž informoval ředitel Národní galerie Jiří Fajt. 
 
V petici, kterou podepsal například bývalý ministr životního prostředí  
 
Martin Bursík, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček nebo Mikuláš Kroupa ze 
společnosti Post Bellum, signatáři tvrdí, že jde „o kolosální selhání ‚politické elity‘, která nejenže přestala 
upozorňovat na případy porušování lidských práv v Číně a Tibetu, ale sama aktivně čínský režim legitimizuje“. K 
petici se připojily mj. iniciativa Češi Tibet podporují a Forum 2000. 
 
Pod peticí bylo na webových stránkách Podporujemetibet.cz v sobotu ráno 1537 podpisů. „Kritizujeme 
prezidenta a předsedu Komunistické stany ČLR Si Ťin-pchinga za zostřování represí. Čínský komunistický 
režim vězní nejméně 1327 politických vězňů, nese odpovědnost za 144 případů sebeupálení Tibeťanů, nese 
odpovědnost za masové zabíjení stoupenců učení Falung-Kung. Dopouští se zločinů proti lidskosti včetně vražd 
a mučení,“ stojí v textu.  
 
Ovčáček: Bezcenná exhibice 
 
K petici se pro Blesk.cz vyjádřil mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. „Bezcenná exhibice, která jde i proti 
politice  
 
Karla Schwarzenberga, který řekl: My jsme nikdy, ani já, přes všechno přátelství s dalajlámou, neuznali 
tibetskou vládu v exilu,“ řekl mluvčí. 
 
Fajt současně informoval, že při příležitosti návštěvy čínského prezidenta je na úterní večer svoláno 
shromáždění na pražské Hradčanské náměstí. Bude podle něj zaměřeno na podporu lidských práv nejen v 
Číně, ale i v Tibetu a na Tchaj-wanu. 
 
Tibetský duchovní vůdce dalajláma uprchl v roce 1959 do Indie, když čínští vojáci rozdrtili pokus o povstání v 
Tibetu. Peking na dalajlámu pohlíží jako na separatistu, byť on sám nyní propaguje ve vztazích s Čínou 
autonomii, nikoli nezávislost pro Tibet. S  
 
Havlem dalajlámu pojilo osobní přátelství, na jeho pozvání několikrát navštívil Prahu. 
Přečtěte si: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/382966/prestante-kolaborovat-aktiviste-kritizuji-kvuli-cine-vladu-i-prezidenta 
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Čínské vlajky opět vlají. Prezidenta uvítají ale i dalajláma s Havlem 
28.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 

             

Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce stihla ještě před příjezdem čínského prezidenta obnovit 
na trase mezi Letištěm Václava Havla a Pražským hradem vlajky ČR a Číny vítající čínského prezidenta. V 
sobotu někdo přes 50 vlajek poškodil barvou a byly odstraněny k opravě. Zároveň se v parku Velvarská u 
Evropské ulice se objevil billboard s dalajlamou a bývalým prezidentem Havlem. Tady jsou doma tito pánové, 
uvádí text na něm. Čínský prezident Si Ťin-pching do ČR přiletí v pondělí po poledni. 
 
Vlajky jsou opět na veřejném osvětlení v Chotkově ulici, v ulici Mariánské hradby, Jelení a v Evropské. 
Zadavatelem vyvěšení vlajek je Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce, kterou vede Jaroslav 
Tvrdík.  
 
V noci na sobotu vlajky zatím neznámí pachatelé poškodili kraslicemi naplněnými šedou a modrou barvou. 
Policie po pachatelích pátrá, škoda ještě nebyla vyčíslena. Již v noci na pátek přitom zadrželi policisté 
třiatřicetiletého muže, který ze sloupu na Evropské třídě odřízl dvě vlajky. V souvislosti s návštěvou čínského 
prezidenta se chystají i některé protestní akce. 
Tady jsou doma 
 
V pražském parku Velvarská u Evropské ulice na cestě z letiště k Pražskému hradu se v pondělí objevil 
billboard s tibetským dalajlamou a bývalým prezidentem Václavem Havlem. Nese v češtině a angličtině nápis: 
"Tady jsou doma tito pánové". Billboard v parku umístil Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla jako reakci na 
návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a vlajkovou a plakátovou výzdobu na pražských ulicích, která 
návštěvu doprovází. 
 
Spolku pro výstavbu sochy Havla se nelíbí, že na dobu návštěvy čínského prezidenta jsou blokovány větší 
pražské ulice a náměstí nahlášenými shromážděními podporovatelů Číny. "Jásající davy" mají podle aktivistů 
nahradit čínské vlajky lemující Evropskou ulici a billboardy s nápisem: "Vítejte v České republice" v češtině a 
čínštině, které se objevily po Praze. 
 
Podle předsedy spolku Petra Dauše jsou zabrány nejen veřejná prostranství ale i veškeré plakátovací plochy, 
proto se rozhodl pro formu mobilního billboardu. Jeho vytvoření a umístění vyšlo asi na 15 000 korun a v parku 
by měl zůstat do středy, kdy čínský prezident odletí. 
 
"Červené velké billboardy, to je prostě taškařice teatrální, kterou tady podle mě už nikdo nechce. Myslím si, že 
odkaz Václava Havla je potřeba oživit. Prostě pravda a láska každého v duši musí existovat," řekl novinářům po 
umístění billboardu Dauš. Náklady na umístění plakátu podle něj hradil spolek. 
 
Zábor pozemku pro umístění mobilního billboardu poskytla organizátorům Praha 6. Ta vyvěsila na své radnici 
tibetskou vlajku. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v minulosti umístění čínských vlajek a vítacích 
billboardů kritizoval. Před čínskou ambasádou od pondělního rána také stojí v tichém protestu zhruba 15 
aktivistů z Čínou zakázaného hnutí Falun Gong. 
 
Tibetský duchovní vůdce dalajlama uprchl v roce 1959 do Indie, když čínští vojáci rozdrtili pokus o povstání v 
Tibetu. Peking na dalajlamu pohlíží jako na separatistu, byť on sám nyní propaguje ve vztazích s Čínou 
autonomii, nikoli nezávislost pro Tibet. S Havlem dalajlamu pojilo osobní přátelství, na jeho pozvání několikrát 
navštívil Prahu. 
 
Přečtěte si: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/383141/cinske-vlajky-opet-vlaji-prezidenta-uvitaji-ale-i-dalajlama-s-havlem 
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Potyčky kvůli čínské delegaci: V Praze „válčí“ odpůrci, fanoušci i 
koledníci 

28.3.2016    blesk.cz    str. 00    Události 
             

Několik potyček se v pondělí strhlo v souvislosti s příjezdem čínského prezidenta Si Ťin-pchingem do Prahy. 
Aktivisté napřed nahradili dvě čínské vlajky na Evropské třídě vlajkami Tibetu, načež je policie odstranila a 
zadržela 12 lidí. Následovala potyčka mezi Číňany připravenými přivítat prezidenta, dalšími aktivisty a 
kolemjdoucími koledníky.  
 
Několik lidí vylezlo ještě před příletem čínské hlavy státu na sloupy v Evropské ulici na úrovni s ulicemi 
Arabskou a Horoměřickou. „Tyto osoby odmítaly uposlechnout policejní výzvy a některé z nich se ke sloupům 
připoutaly. Vzhledem k tomu policie na místo přivolala hasiče s výškovou technikou a všechny odpůrce svedla 
na zem," uvedla policejní mluvčí Andrea Zoulová. Podle ní policisté převezli zadržené na služebny kvůli 
podezření ze spáchání přestupku. 
Zaplacené autobusy a dalajláma 
 
Další incident se odehrál v nedalekém parku Velvarská u Evropské ulice. Tam se v pondělí objevil billboard s 
tibetským dalajlámou a bývalým prezidentem Václavem Havlem. Kolem 14. hodiny před průjezdem kolony s 
čínským prezidentem se před billboardem shromáždilo několik desítek Číňanů s velkými čínskými a českými 
vlajkami. Při průjezdu prezidentské kolony pak čínskou vlajkou pohled z ulice na billboard s dalajlámou a 
Havlem zakryli. 
 
Při tom došlo k výměně názorů mezi Číňany a lidmi, kteří na stejném místě demonstrovali na podporu Tibetu. 
Několik z nich mávalo tibetskými vlajkami. Na místě byli přítomni policejní těžkooděnci a antikonfliktní tým.  
 
//  
 
Ještě k potyčce (incidentu) na Evropské (video)Došlo k ní po odvezení aktivistů s tibetskými vlajkami antony. 
Celou... 
Zveřejnil(a) Petr Suda dne 28. březen 2016 
 
Policie podle informací serveru Lidovky.cz zadržela u billboardu s dalajlamou za údajné napadení jednoho 
agresivního člověka, pravděpodobně čínské národnosti, a odvezla ho k výslechu. Na sociálních sítích se 
naopak začaly šířit informace, že odveden byl Čech, který na místě točil na kameru. Číňáne prý byli agresivní a 
zaútočili na koledníky. 
 
Na místo rovněž přijely dva zaplacené autobusy, které protestující Číňany odvezly k Hiltonu, kde je čínský 
prezident ubytován. Policejní mluvčí Andrea Zoulová zadržení jedné osoby potvrdila, její národnost ale 
nekomentovala. 
 
Mluvčí dementovala, že by policie na Hlávkově mostu zadržela muže s tibetskou vlajkou. "Proti podobnému 
tvrzení se policie důrazně ohrazuje. Policejní hlídka tuto osobu kontaktovala na základě důvodné obavy z 
ohrožení bezpečného průjezdu prezidentské kolony, ale v žádném případě muže nijak neomezovala ani 
nezadržovala," uvedla.  
 
Podle reportéra Blesk.cz, který byl na místě, vyskočil muž s tibetskou vlajkou před vyčkávající podporovatele 
čínského prezidenta. Po mostě tou dobou nejela žádná auta, muž dostal podle svých slov od policie pokutu 200 
korun.  
 
Vítání prezidenta: 
 
Sundávání vlajek: 
 
Přečtěte si: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/383186/potycky-kvuli-cinske-delegaci-v-praze-valci-odpurci-fanousci-i-kolednici 
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Vítače v Praze organizovala čínská ambasáda. Učila je pokřiky a rozdávala 
trička 

29.3.2016    blesk.cz    str. 00    Události 
             

První den návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze doprovázely zástupy jeho podporovatelů. Ty 
lemovaly trasy prezidentské kolony, případně postávaly před hotelem, kde hlava státu přebývá. Kde se tito lidé 
vzali? Jedná se většinou o Číňany žijící v Česku, které na tuto akci instruovala čínská ambasáda. Ta jim 
rozdala kromě pokynů i mávátka a trička. 
 
Stovky lidí v čínských barvách a s čínskými vlajkami postávaly kolem silnic, po kterých jela prezidentská 
kolona. Na „svého“ prezidenta čekaly i u hotelu Hilton, kde se hlava státu údajně ubytovala, nebo u zámku v 
Lánech, kde ji přijal prezident Miloš Zeman. 
 
„V Číně je to běžné,“ uvedl pro Blesk.cz Guan Kejiang, novinář z berlínské pobočky čínského deníku Peoples 
Daily, který v Praze sleduje návštěvu čínského prezidenta. „Ne všichni se tu zdrží celé tři dny, ale někteří 
plánují zůstat blízko hotelu, kde Si Ťin-pching bydlí,“ dodal s tím, že v rozlehlé Číně by tito lidé neměli šanci 
svého prezidenta naživo vidět. 
 
Fanoušci postávali v ulicích vyzbrojení mávátky či bubny. Podle informací Hospodářských novin (HN) je takto 
vybavila čínská ambasáda. Už v pátek se prý v budově velvyslanectví sešli zástupci spolků Číňanů žijících v 
Česku, například spolek provozovatelů čínských restaurací nebo čínský literární spolek. „Náplní semináře byl 
nácvik pokřiků podpory. Například – Vítáme předsedu Si, Ať žije Čína a podobně,“ uvedl pro HN jeden z 
účastníků, který si nepřál být jmenován. Lidé se podle něj připravovali i na možné střety s odpůrci čínské hlavy 
státu. „Doporučení ve zkratce zněla: překřičet, nenechat se vyprovokovat, ale kdyby na to přišlo, nebrat si 
servítky,“ dodal účastník. 
 
Takto vítali příznivci prezidentskou kolonu na Hlávkově mostě: 
 
K potyčkám skutečně došlo. Opačné tábory se do sebe pustily zejména u Evropské třídy, kde odpůrci čínského 
prezidenta postavili billboard s českým exprezidentem Václavem Havlem a tibetským vůdcem dalajlamou. Co se 
dělo, je dobře patrné na videu: 
 
//  
 
Ještě k potyčce (incidentu) na Evropské (video)Došlo k ní po odvezení aktivistů s tibetskými vlajkami antony. 
Celou... 
Zveřejnil(a) Petr Suda dne 28. březen 2016 
 
Podporovatelé čínského prezidenta se po městě pohybovali dojednanými autobusy. Pracovnice společnosti, 
která autobusy pronajímá, pro Blesk.cz potvrdila, že si u ní „čínská delegace“ minimálně na pondělí a úterý 
pronajala šest autobusů. Ty pak „vítače“ převážely na místa, kde se host z Číny pohyboval.  
Z gripenů byli nadšeni 
 
Vítání odměnila ambasáda podle HN třemi dny jídla zdarma. Lidé od ní dostali k dispozici kromě mávátek také 
speciální červená trička, která nechali organizátoři přivézt z Číny, ale většině účastníků byla příliš malá. „Tak 
nám řekli, že ať si to na sebe vezmou děti a ostatní ať si to tričko uvážou kolem krku jako šátek. Že to prý bude 
i jako poznávací znamení,“ uvedl pro HN jeden z nich. Celkem jich prý mělo dorazit kolem 600. 
 
„Říkali mi, že protože bydlí v České republice, daleko od domova, cítí se občas trochu izolováni. A jsou proto 
velmi nadšení, že mohou potkat nejvyššího představitele své domovské země,“ vysvětlil dále pro Blesk.cz 
čínský novinář Kejiang. S některými vítači se prý během pondělních akcí setkal. „Většina byla z České 
republiky, ale dorazili také lidé z Rakouska nebo Slovenska. Všichni byli velmi nadšení,“ řekl. 
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Ne všichni podle něj byli organizovaní ambasádou, ale někteří asi ano. Jinak by prý neměli šanci zjistit detaily 
programu prezidenta. Nemyslí si však, že by za svou účast byli placení. 
 
Čtěte více: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
Co se týče manévrů v Praze, byla prý čínská výprava nadšená, že prezidentův letoun při přistání doprovodila 
dvojice gripenů. „Je vidět, že Česko prokazuje našemu prezidentovi úctu,“ řekl a pozastavil se i nad faktem, že 
po Praze jely kvůli bezpečnostním opatřením dvě prezidentské kolony. „Viděl jsem toto opatření, když jsem byl v 
Nizozemsku a přijel americký prezident Obama. Číňané začínají být ostražití a dělají to samé,“ komentoval tento 
manévr ke zmatení případných útočníků. 
 
Prohlédněte si, jak vypadal první den návštěvy čínského prezidenta v Praze: 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/383235/vitace-v-praze-organizovala-cinska-ambasada-ucila-je-pokriky-a-
rozdavala-tricka 
 

Kalousek a Schwarzenberg táhli na Hrad. S vlajkou Tibetu se k Zemanovi 
nedostali 

29.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 
             

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek se proměnil v buřiče, takřka revolucionáře. A s tibetskou vlajkou vehementně 
diskutoval před policejním kordonem, který zastavil pochod demonstrantů mířících na Hradčanské náměstí. Až 
před Hrad však nedošli. Exministr Martin Bursík se pořádně zlobil, protest měli prý povolený. V davu se tísnil i 
exšéf topky Karel Schwarzenberg. I druhý den návštěvy čínského prezidenta provázely četné protesty. 
 
Během úterý se protestovalo v souvislosti se státní návštěvou čínského prezidenta  
 
Si Ťin-pchinga na více místech v Praze. V ulicích české metropole se opět objevily i velké čínské vlajky - nejen 
u Chotkových sadů nedaleko Pražského hradu, ale i v podhradí, na Kampě. Do ulic však vyrazili kromě „vítačů“ 
čínské hlavy státu i její odpůrci. Často s tibetskými vlajkami. 
 
Rozlícený Ovčáček 
 
Právě na Kampu svolali svou protestní akci čeští „Tibeťané“, podporující svobodný Tibet. Přinesli si řadu 
tibetských vlajek, ale také třeba fotky či odznáčky  
 
Václava Havla s dalajlamou. Ostrou reakci vyvolal jeden z transparentů, pořádně naštval  
 
Zemanova mluvčího  
 
Jiřího Ovčáčka. 
 
„Zneuctění vlajek, teď slovní agresivita. Vzkaz ?mírumilovných? protestujících z Kampy panu prezidentovi 
?Sbal si Ovčáčka a táhni na východ?,“ postěžoval si na Twitteru.  
 
Zneuctění vlajek, teď slovní agresivita. Vzkaz "mírumilovných" protestujících z Kampy panu prezidentovi "Sbal 
si Ovčáčka a táhni na východ". 
— hostzCLR (@hostzCLR) 29. března 2016 
 
Diplomat Petr Kolář v Interview ČT24 však upozornil na jinou věc: „Tady je prostě nějaká buď dovezená, nebo 
zorganizovaná skupina Číňanů, občanů Čínské lidové republiky, kteří vítají v hlavním městě České republiky 
svého prezidenta a čeští občané, pokud tam jdou vyjadřovat svůj nesouhlas a protestovat, tak jsou jimi 
napadáni.“ 
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Kalousek „vede lid na barikády“ 
 
Otevřené střety v pražských ulicích se v úterý neodehrály, maximálně k drobné šarvátky. Atmosféra však 
pořádně zhoustla v podvečer, když se „Pokojné shromáždění na obranu demokracie a lidských práv v ČR, v 
Číně, Tibetu a na Taiwanu“ snažilo dostat na Hradčanské náměstí. 
 
Účastníkům protestního pochodu to nebylo umožněno. Pořádně to naštvalo jednoho z hlavních organizátorů 
akce, exministra  
 
Martina Bursíka, jehož manželka Kateřina Jacques Bursíková také mezi demonstranty nechyběla. Objevily se 
však i další známé tváře.  
 
Miroslav Kalousek,  
 
Karel Schwarzenberg či Jaromír Štětina z TOP 09, někdejší politik a diplomat, překladatel a publicista  
 
Michael Žantovský či hudebník a exministr pro lidská práva  
 
Michael Kocáb. 
 
S tibetskou vlajkou v ruce se u policejního kordonu pustil do ostré diskuze plamenný řečník ze Sněmovny 
Kalousek, zatímco čestný předseda topky Schwarzenebrg se tísnil v davu, který nechtěli policisté pustit až před 
Zemanův Hrad. 
 
Právě Schwarzenberg si shodou okolností nedávno postěžoval, že se Pražský hrad uzavírá lidem, za což 
schytal od Zemana i Ovčáčka kritiku i řadu uštěpačných poznámek. „Zátarasy, jako kdyby se na Hrad chystal 
útok tanků, osobní kontroly, krátce a dobře, Hrad je opět uzavřen a vypadá opravdu jako obléhaná pevnost,“ 
stěžoval si kníže, načež jej prezident Zeman přirovnal ke stavu člověka z havarovaného autobusu. 
 
„Proti státní návštěvě prezidenta ČLR nemáme námitky. Protestujeme ale proti papalášské estetice, která tuto 
návštěvu provází a výrokům prezidenta ČR, kterými se odklání od našich spojenců a snaží se změnit azimut 
naší dlouhodobé zahraniční politiky. Neděláme si také iluze, že od prezidenta a premiéra zazní hlasitá 
připomínka lidí utlačovaných diktátorským čínským režimem,“ uvedl v úterý na Facebooku Kalousek. 
 
Do Zemana se během protestů pustil Kocáb. „Vnucuje se Rusku i Číně zcela ponižujícím způsobem a 
nepřekáží mu ani vláda,“ citovala Kocába ČTK. 
 
Jak ale prezident Zeman upozorňoval, návštěva čínské hlavy státu povede i k tomu, že Číňané jen letos do ČR 
napumpují 95 miliard korun. Během úterní nedokončené cesty na Hrad však lidé provolávali jméno Václava 
Havla, zatímco Miloše Zemana příliš nešetřili. „Zeman není Česko“, skandovali, aby po chvíli dodali „Ať žije 
Havel“. 
 
Jenže pak narazili. „Snažili jsme se s nimi vyjednávat, to k ničemu nevedlo,“ uvedl Bursík, který označil počínání 
policie za "zvůli". Šermoval papírem s povolením k akci a hodlá se prý bránit soudně. „My žijeme v demokracii, 
ve svobodné zemi a kvůli návštěvě předsedy čínské komunistické strany, který přijel z totalitní země, kde 
porušují lidská práva, zabíjejí lidi, lidé mizí, kvůli tomu se nenecháme omezovat na našich právech,“ dodal 
Bursík. 
 
I druhý den návštěvy čínského prezidenta tak proběhl za napjaté atmosféry. Ale také za přísných 
bezpečnostních opatření, které znepřístupnily část Prahy. 
 
Čtěte také: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/383439/kalousek-a-schwarzenberg-tahli-na-hrad-s-vlajkou-tibetu-se-k-
zemanovi-nedostali 
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Rudí vítači, potyčky a mámení penězi: 49 hodin čínského Si zamávalo 
Českem 

30.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 
             

Čínský prezident strávil v Česku zhruba 49 hodin. Si Ťin-pchingova návštěva byla pořádně intenzivní. Přinesla 
příslib 232 čínských miliard investovaných u nás do pěti let. Ale také rozsáhlé bezpečnostní manévry, rudé 
„mávače“ s obřími čínskými vlajkami či debatu o tom, nakolik se v Číně (ne)dodržují lidská práva. Třeba to, že 
lidé nemají být mučeni. Oddychnout si může Pražský hrad, náročné přípravy se vyplatily. A prezident Zeman si 
se svým protějškem s chutí připil pivem na rozloučenou. Či brzkou shledanou? 
 
Třídenní návštěva čínského prezidenta a jeho početného doprovodu přinesla prohloubení vztahů obou zemí. 
Oba prezidenti –  
 
Miloš Zeman i  
 
Si Ťin-pching – si pochvalovali přátelské vztahy zemí a slibovali jejich další rozvíjení. Nejen na poli 
ekonomického profitu pro obě strany, ale třeba i v oblasti kultury či turismu. Podle čínské hlavy státu by mohlo 
do Česka následovat nyní mj. více čínských turistů. Mezi Pekingem a Prahou ostatně již funguje přímá linka. 
 
Hlavním bodem programu byla v úterý návštěva čínského prezidenta na Pražském hradě, kde se dočkal 
velkolepého uvítání s vojenskými poctami, jehož součástí bylo i vypálení 21 dělostřeleckých salv. Naposledy byl 
takto cizí státník v Česku vítán v komunistických 50. či 60. letech. Zeman s čínským prezidentem podepsal 
smlouvu o strategické spolupráci. Na předávání v Číně oblíbeného Krtečka tentokrát nedošlo, na ohňostroj pro 
čínskou hlavu státu však v úterý ano. 
 
Si Ťin-pching se v Praze sešel i s premiérem  
 
Bohuslavem Sobotkou a dalšími ministry včetně  
 
Andreje Babiše (ANO), který na rozdíl od Sobotky nechyběl ani během slavnostního ceremoniálu na Hradě. 
Čínský prezident však zavítal i za pražskou primátorkou  
 
Adrianou Krnáčovou, od které dostal pomyslné klíče od města. 
 
Před odletem na summit o jaderné bezpečnosti do USA se pak ve středu Si Ťin-pching se Zemanem rozloučili 
na terase Strahovského kláštera – s vyhlídkou na Prahu a s plzeňským pivem v ruce. Zeman uvedl, že každé 
krásné setkání musí jednou skončit a že se těší, až se s čínským prezidentem znovu potká. Další příležitostí by 
mohlo být zářijové Valné shromáždění OSN, kde se Zeman chystá vystoupit s projevem proti mezinárodnímu 
terorismu a doufá, že se do tohoto boje zapojí i Čína.  
 
„Strýček“ Si, jak se čínskému prezidentovi přezdívá, české pivo pochválil, ale mnoho ze sklenice neupil. 
 
Čínské investice byly přitom tím, o čem se během Si Ťin-pchingova pobytu mluvilo především. Čínští investoři 
by v Česku na základě dnes podepsaných dohod mohli investovat do roku 2020 až 232 miliard korun, z toho 95 
miliard již letos, odhaduje Hrad. České firmy by pak mohly v příštích pěti letech zvýšit vývoz do Číny o téměř 63 
miliard Kč. Na 30 obchodních dohod v nejrůznějších oblastech (energetice, finančnictví, automobilovém 
průmyslu, cestovním ruchu aj.) podepsali účastníci ekonomického fóra na pražském Žofíně. 
 
Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozorňuje, že ke konci loňského roku objem investic čínských firem v 
Česku činil zhruba šest miliard korun, což je 0,22 procenta z celkového objemu zahraničních investic. „Pokud 
bychom započetli letos ohlášené či očekávané čínské investice, potom by se jejich celkový objem měl zvýšit 
nad 100 miliard korun a podíl na celkovém objemu zahraničních investic na 3,5 procenta. Velikost čínských 
investic by tak byla srovnatelná s investicemi z Belgie či Kypru,“ uvedl.  
 
„I v České republice lze od čínských subjektů očekávat spíše skupování tuzemských firem než výstavbu 
závodů ‚na zelené louce‘,“ pokračuje hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda. Číňané tak koupí firem získávají 
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přístup k technologickým postupům a distribučním kanálům. Největšími příjemci čínských přímých zahraničních 
investic jsou v zemích EU podle Kovandy Velká Británie, Lucembursko, Německo, Francie a Nizozemsko.  
 
České hostesky v tradičních čínských krojích, přísná bezpečnostní opatření a několikanásobná kontrola 
příchozích i česká podnikatelská smetánka u jednoho stolu. I tak to dnes vypadalo na ekonomickém fóru na 
Žofíně, na kterém se podle prezidenta Miloše Zemana sešlo 30 nejúspěšnějších českých a čínských 
podnikatelů.  
 
Nechyběl mezi nimi nejbohatší Čech Petr Kellner, který jindy na veřejnosti vystupuje výjimečně, ale třeba i 
expremiér  
 
Petr Nečas, který dělá ředitele pro strategický rozvoj v jedné ze společností, která s Číňany uzavřela lukrativní 
dohodu o spolupráci. Společně chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií v regionu 
střední a středovýchodní Evropy 600 milionů dolarů (14,3 miliardy Kč).  
 
Návštěvu čínského prezidenta však provázely i protesty proti lidskoprávní politice Číny nebo potyčky 
demonstrantů s čínskými aktivisty. Právě otázka lidských práv byla prý předestřena při setkání Si Ťin-pchinga s 
premiérem Sobotkou, šéfem sněmovny  
 
Janem Hamáčkem či pražským arcibiskupem Dominkem Dukou.  
 
Duka čínskému státníkovi u příležitosti státní večeře předal dopis, ve kterém mimo jiné píše, že návrat 
náboženské svobody v Číně není možný bez respektování občanských a lidských práv. Ministr kultury  
 
Daniel Herman (KDU-ČSL) dnes hájil postupy české vlády, která podle něj nerezignovala kvůli obchodování s 
Čínou na obhajobu lidských práv. „Pan premiér mnohokrát při svých vystoupeních a setkáních otázku lidských 
práv zmiňuje. A to i v situacích, kdy to jeho protějšku nemusí být příjemné – viz návštěva čínského prezidenta, 
ale i některé návštěvy předchozí,“ uvedl Herman na webu lidovců. 
 
On sám se hájil nařčení, že by přispíval k „šíření hysterie kolem návštěvy čínského prezidenta“. Právě Herman 
byl tím, kdo nedávno ve sněmovně navrhl minutu ticha za tibetské oběti protičínského povstání z roku 1959. A 
během Si Ťin-pchingovy návštěvy čínské poměry neidealizoval. „Základní lidská práva a svobody jsou 
formulovány v Listině základních práv a svobod, patří mezi ně například právo na život, nedotknutelnost osoby a 
jejího soukromí, svoboda náboženského vyznání, svoboda pohybu a pobytu, svoboda projevu a právo na 
informace. Nikdo nesmí být mučen, musí být zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí atd. Např. tato 
práva jsou v současné komunistické Číně masově porušována,“ varoval dnes Herman. 
 
Co během návštěvy z Číny zaujalo na první pohled, byly zástupy „mávačů“ či „vítačů“, často čínské národnosti, 
kteří v Praze čínskou hlavu státu vítaly s obřími vlajkami i transparenty. 
 
Čelí však také narážkám českých aktivistů, že „vítači“ nevybíravým způsobem napadali protestující proti 
čínskému režimu. Aktivisté, kteří pro změnu vytahovali vlajky na podporu Tibetu, si však stěžovali i na postupy 
Policie ČR. Podle nich totiž policisté zasahovali spíš proti nim než proti agresivnějším čínským účastníkům. Na 
to samé dnes upozornila Blesk.cz i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. 
 
Česká vláda se však na středečním jednání shodla, že bezpečnostní opatření při návštěvě čínského prezidenta 
zvládla policie dobře. „Byla o tom vedena na vládě debata, shodli jsme se na tom, že policie ten nelehký úkol 
zvládla,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr obrany Martin Stropnický (ANO).  
 
Demonstranti s vlajkami Tibetu se přitom v úterý na nahlášeném pochodu marně dožadovali vstupu na 
Hradčanské náměstí. Aktivní byl před policejním kordonem především  
 
Miroslav Kalousek (TOP 09). A notně rozezlený byl i organizátor protestu  
 
Martin Bursík, který se dokonce chystá podat žalobu. 
 
V noci na středu však také policisté pátrali po projektoru, který promítal na budovy Pražského hradu světelné 
obrazce a texty kritizující čínskou návštěvu a obchodní vazby obou zemí. Promítání na fasádu Hradu nebylo 
podle policie protiprávní, vyšetřovatelé si však došli také právě do bytu exministra Bursíka. „Skutečně u nás 
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kolem druhé hodiny ráno zazvonili dva policisté. Jeden z nich říkal s úsměvem, že je tu opět po sedmi letech, 
protože v roce 2009 se od nás z bytu na Pražský hrad promítalo ‚Pravda a láska zvítězí‘,“ řekl Blesk.cz Bursík. 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/383747/rudi-vitaci-potycky-a-mameni-penezi-49-hodin-cinskeho-si-zamavalo-
ceskem 
 

Čínský prezident odletěl. Zeman je blíž snu o kanálu a ČT mu „odpojila“ 
projev 

30.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 
             

Čínský prezident Si Ťin-pching ve středu uzavřel třídenní návštěvu Česka. Před odletem spolu s Milošem 
Zemanem navštívil ekonomické fórum na Žofíně, kde český prezident zmínil příslib zájmu dvou čínských firem 
o jeho vysněný kanál Dunaj-Odra-Labe. Ve Strahovském klášteře si spolu dali i pivo. O „pozdvižení“ se 
postarali aktivisté, kteří v noci promítali na budovy Hradu kritické vzkazy na adresu vazeb Česka a Číny i 
„pravdu a lásku“. Technický nezdar pak potkal Českou televizi. 
 
++ Čínský prezident  
 
Si Ťin-pching přiletěl na historicky první návštěvu České republiky na Velikonoční pondělí. Jeho český protějšek  
 
Miloš Zeman ho přijal na zámku v Lánech, kde spolu zasadili jinan dvoulaločný. Přečtěte si detaily z prvního 
dne návštěvy. 
 
++ Návštěva vůdce Čínské lidové republiky vyvolala sérii protestů. Jejich symbolem je především vlajka Tibetu. 
S ní se chtěl na Hrad v úterý dostat i šéf TOP 09  
 
Miroslav Kalousek a jeho předchůdce  
 
Karel Schwarzenberg, ale neuspěli. 
 
++ Hlavní uvítací ceremoniál čekal čínského prezidenta v úterý na Pražském hradě. Zkomplikoval ho vítr, 
červený koberec ale pomohl přidržet i vicepremiér  
 
Andrej Babiš (ANO). Druhý den návštěvy byl plný politických setkání a vyvrcholil slavnostní večeří na Pražském 
hradě a ohňostrojem nad Vltavou. 
 
++ Podívejte se, co přesně dohodla Česká republika s Čínskou lidovou republikou. 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/383514/cinsky-prezident-odletel-zeman-je-bliz-snu-o-kanalu-a-ct-mu-odpojila-
projev 
 

K Bursíkovi do bytu chtěla policie pro „pravdu a lásku“ na Hradě. Nepustil 
ji dál 

30.3.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 
             

Kvůli nočnímu videomappingu na Pražský hrad navštívila v noci policie také byt exministra životního prostředí 
a bývalého předsedy Strany zelených Martina Bursíka a jeho manželky Kateřiny Jacques. Informace Českého 
rozhlasu potvrdil Blesk.cz přímo Bursík. Z jejich bytu se ale nepromítalo. 
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„Skutečně u nás kolem druhé hodiny ráno zazvonili dva policisté. Jeden z nich říkal s úsměvem, že je tu opět po 
sedmi letech, protože v roce 2009 se od nás z bytu na Pražský hrad promítalo ‚Pravda a láska zvítězí... Ale 
bude to ještě dřina‘,“ popsal politik noční návštěvu. 
 
„Ptali se, jestli se od nás z bytu dá dostat na střechu, tak jsem říkal, že samozřejmě, že jsme půdní byt. Ten 
jeden už se hrnul dovnitř, jestli se jako může podívat,“ dodal  
 
Bursík s tím, že do bytu policisty nepustil a tím vše skončilo. 
 
„Docela mě ale překvapilo, že takhle ve dvě hodiny na člověka zvoní policisti kvůli takovýhle věci,“ poznamenal 
napůl pobaveně, napůl pohoršeně bývalý předseda Strany zelených. 
 
Právě Bursíkova manželka Kateřina Jacques na akci aktivistů upozornila na sociální síti, když ještě v noci 
zveřejnila sérii fotografií. 
//  
 
Hrad prave ted :-). 
Zveřejnil(a) Kateřina Bursikova Jacques dne 29. březen 2016 
 
Projekce: „Vynikající,“ vzkazuje politik tvůrcům 
 
Nejen souhlas, ale dokonce i pochvalu má Bursík pro hesla jako „Free Tibet“ nebo „Pravda a láska“, která se v 
noci na Pražském hradě od Vltavy objevila. „Vynikající. Z toho máme velikou radost, protože to rezonuje s 
našimi názory. Teď je přesně ta doba, kdy je třeba připomínat hodnoty, na kterých byla naše demokracie po 
listopadu postavena a jejichž ztělesněním byl  
 
Václav Havel,“ komentoval výtvor aktivistů Bursík. 
 
„Vláda a prezident se otřesným způsobem prodávají čínské totalitní komunistické moci, tak se lidé vzepřou a 
dají to vědět,“ uzavřel bývalý ministr životního prostředí ve vládě Mirka Topolánka. 
 
Promítání protičínských hesel nebylo podle policie protiprávní. Zabývala se jím, neboť mířilo do míst s 
bezpečnostními opatřeními. 
 
Hrad hesla řešit nebude 
 
„Po aktivu známého bojovníka za lidská práva M.  
 
Kalouska si ideová úderka uspořádala ve 2 hod. ráno promítání. Nedůležité a nezajímavé,“ reagoval na akci na 
sociální síti prezidentův mluvčí  
 
Jiří Ovčáček. 
 
Po aktivu známého bojovníka za lidská práva M. Kalouska si ideová úderka uspořádala ve 2 hod. ráno 
promítání. Nedůležité a nezajímavé. 
— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30. března 2016 
 
Předseda TOP 09 se včera marně spolu s dalšími demonstranty za svobodu Tibetu pokoušel dostat na 
Hradčanské náměstí. Policie jim ale zatarasila cestu ještě před ním a k Pražskému hradu se tak dav vůbec 
nedostal. 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/383582/k-bursikovi-do-bytu-chtela-policie-pro-pravdu-a-lasku-na-hrade-
nepustil-ji-dal 
 

Tibet zareagoval na české protesty: Děkujeme za podporu proti Číně 
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Snaha českých aktivistů podpořit během návštěvy čínského prezidenta Tibet nezůstala bez odezvy. Jeden z 
organizátorů protestních akcí, Jan Vrobel, zveřejnil děkovný dopis, který mu zaslala zástupkyně tibetské exilové 
vlády. 
 
„Jménem Tibeťanů uvnitř i vně Tibetu bychom vám rádi všem poděkovali za Vaše zasazení a odhodlání 
podporovat současný stav šesti milionů obyvatel Tibetu,“ citoval Vrobel na svém facebookovém profilu z dopisu 
od Kalden Tsomo z Ústřední tibetské exilové vlády v indické Dharamsale. „Česká republika opět pod napětím 
posílila naši neochvějnou naději vidět svobodu a spravedlnost v Tibetu,“ stojí v dopise. 
 
Vrobel byl jedním z pořadatelů akce Svědomí není na prodej, během které se protestovalo proti návštěvě 
čínského prezidenta  
 
Si Ťin-pchinga v Praze. „Jako sebevědomí občané České republiky odmítáme servilitu českých organizátorů 
cesty čínského prezidenta do Prahy. Polepení Prahy zdravicemi v čínštině, zabrání poloviny veřejných 
prostranství v centru Prahy, aby se čínský prezident náhodou nesetkal s kritickým postojem veřejnosti, či 
organizace semináře v Poslanecké sněmovně, kde nás čínští experti mají školit v ‚řízení a rozvoji státu‘ – to vše 
je daleko za hranicemi běžné diplomacie,“ stálo v prohlášení pořadatelů. 
 
//  
 
Další z mnoha důkazů, že vykonávat svá práva a pracovat i pro ostatní, třeba i na druhém konci světa, má 
smysl. Odezva... 
Zveřejnil(a) Jan Vrobel dne 3. duben 2016 
 
Představitelka exilové vlády jejich přístup ocenila. „Čínská represivní politika a přísná kontrola náboženských a 
jiných základních svobod zůstává naším závažným problém. Nicméně, skrz roky probíhajících tragédii v Tibetu, 
vaše podpora je i nadále zdrojem inspirace a síly pro tibetský lid v Tibetu i pro ty z nás, v exilu, kteří slouží jako 
svobodní mluvčí za naše bratry a sestry z domova,“ dodala. 
Přečtěte si: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/384634/tibet-zareagoval-na-ceske-protesty-dekujeme-za-podporu-proti-cine 
 

Kocáb, Ruml, Marvanová a další žalují stát. Kvůli útlaku při návštěvě z 
Číny 
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Skupina osobností z politiky či umění žaluje stát kvůli porušování ústavních a lidských práv, hlavně v 
souvislosti s nedávnou návštěvou čínského prezidenta. Oznámili to ve středu v tiskovém prohlášení, pod 
kterým je podepsáno například několik bývalých ministrů nebo někdejší mluvčí Občanského fóra. 
 
„Události posledních měsíců, týdnů a dnů, a především postup policie a opatření magistrátu při návštěvě 
čínského prezidenta nás vedou k tomuto kroku: žalujeme stát a budeme se bránit všemi prostředky, které nám 
dává zákon a ústava této republiky,“ píše v prohlášení skupina, která se označuje za občany Česka, kteří „ostře 
nesouhlasí s porušováním ústavních a lidských práv a akademických svobod v této zemi“. 
 
Pod prohlášení se podepsali například exministři Martin Bursík, Jan Kalvoda, Michael Kocáb a Jan Ruml, 
advokátka a bývalá poslankyně či náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová nebo exposlankyně 
Kateřina Jacques. Podpisy připojili i někdejší mluvčí Občanského fóra a disident Jan Urban, švagrová 
prezidenta Václava Havla Dagmar Havlová, herec a režisér Břetislav Rychlík či senátor Zdeněk Papoušek 
(nestraník). 
Kritici: Vláda by měla vůči prezidentovi konat 
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Kritizují také změnu zahraniční politiky, kterou podle skupiny představuje třeba vyjádření prezidenta Miloše 
Zemana pro čínskou státní televizi CCTV. Zeman v rozhovoru s CCTV řekl před návštěvou čínského 
prezidenta, že bývalá vláda premiéra Petra Nečase (ODS) velmi podléhala tlaku Spojených států a Evropské 
unie. „Vláda ČR, která je přímo odpovědná za postupy prezidenta, nekoná a nechává tomuto vývoji, 
ohrožujícímu suverenitu a základy naší demokracie, volný průběh,“ píše skupina. 
 
„Žádáme jasné stanovisko parlamentu a vlády ke změně zahraniční politiky a lidských práv a svobod. 
Požadujeme prošetření postupu policie a magistrátu a zřízení vyšetřovací parlamentní komise,“ oznámili 
členové skupiny. 
 
Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku vyvolala u české veřejnosti i politiků rozporuplné reakce. 
Někteří lidé, kteří čínského prezidenta vítali, nevybíravým způsobem napadali protestující proti lidskoprávní 
politice Číny. Na postup policie si stěžovali někteří čeští aktivisté. Podle nich policisté zasahovali spíš proti nim, 
ne proti agresivnějším čínským účastníkům. 
 
Ministr Milan Chovanec (ČSSD) také vyzval policejního prezidenta Tomáše Tuhého, aby vysvětlil postup policie 
při incidentu s tibetskou vlajkou na FAMU. Dva muži, kteří se představili jako příslušníci kriminální policie, se o 
vyvěšení vlajky zajímali. 
Protesty na Kampě: 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/385492/kocab-ruml-marvanova-a-dalsi-zaluji-stat-kvuli-utlaku-pri-navsteve-z-
ciny 
 

Kalousek: K tibetské vlajce jsem se připletl. A na fotce s Putinem se 
usmívám 
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Téma návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga (62) v ČR jen tak neusne. Předseda TOP 09 Miroslav 
Kalousek (55) totiž tvrdí, že kvůli ní došlo k porušování práv českých občanů. 
 
Na nedávném setkání prezidenta s občany křičel jeden z přítomných: „ 
 
Kalousek na Hrad“. Jak byste odpověděl? 
 
Nemám v úmyslu kandidovat na Hrad, ale velmi bych si přál, kdyby to udělala nějaká osobnost, která by byla 
pojistkou demokracie, což u současného prezidenta postrádám. 
 
Vy si tedy myslíte, že  
 
Miloš Zeman a návštěva čínského prezidenta v Praze mohou být hrozbou demokracii? 
 
Návštěva čínského prezidenta a rozvíjení obchodních vztahů s Čínou jsou naprosto v pořádku. To, co nám 
opravdu vadilo, začalo takovou tou papalášskou estetikou. 
 
Myslíte čínské vlajky na Evropské třídě? 
 
Myslím celý ten kýčovitý nevkus, na který jsme si za těch 26 let odvykli. A kdy jsme mohli vzpomínat na doby, 
kdy nás navštěvoval soudruh Leonid Brežněv. 
Podívejte se na celý rozhovor s Miroslavem Kalouskem: 
 
Co argument, že opulentnější přivítání připravili v Londýně či Washingtonu? 
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Každá země má své vzpomínky a historii, takže pokud tady byla nějaká papalášská estetika a polistopadová 
republika se od toho ostře odstřihla, je třeba v tom pokračovat. Ale to, co pokládám za nejvíc nebezpečné, bylo 
porušování ústavních práv občanů České republiky. 
 
Tedy sundávání tibetských vlajek a zásahy proti těm, kteří je nesli? 
 
Ano a dvojí metr, že když agresivní organizované skupiny takzvaných čínských turistů – rád bych znal jejich 
vojenskou hodnost – napadaly české občany, policie chránila čínské turisty, nikoliv české občany. 
 
Postup policie nechal ministr vnitra  
 
Milan Chovanec prošetřit. Co od toho čekáte? 
 
To je směšné. Já neviním policii. Ta postupovala podle zadání, které nevymyslel policejní prezident ani řadový 
policista. 
 
Kdo by tedy nesl odpovědnost? 
 
Na to se musí ptát sněmovna, protože za to odpovídá vláda. A tohle mohlo probíhat jenom na základě zadání 
ministra či vlády. 
 
Na internetu se začalo objevovat nové přirovnání „je mu to platné jako Kalouskovi tibetská vlajka“. Vy jste 
skutečně během návštěvy čínského prezidenta vyrazil do ulic s tibetskou vlajkou, avšak lidé vám tento boj za 
lidská práva nevěří. Proč? 
 
To je tím, že já jsem nevyrazil do ulic s tibetskou vlajkou. 
 
Jak jste se k ní tedy dostal? 
 
Nám vadí, že prezident lidskoprávní rozměr zahraniční politiky opouští. Tento názor jsme vyjádřili vyvěšením 
tibetské vlajky z oken sněmovny. Nechtěl jsem jít demonstrovat na Hradčanské náměstí. Tam patří aktivisté a 
občané, politici mají používat politické prostředky. Ale když šel průvod přes Malostranské náměstí, tak volali: 
„Pane Kalousek, pojďte s námi, oni nás tam nechtějí pustit“.  
 
A to mě rozhořčilo. Ne kvůli lidským právům v Tibetu, byť si myslím, že to je vážné téma, ale kvůli ústavním 
právům u nás. Neexistuje totiž žádné věrohodné bezpečnostní riziko, kterým byste mohla zdůvodnit, že musíte 
uzavřít Hradčanské náměstí a udělat z něho neveřejný prostor, když tu je státní návštěva. 
 
Tak jste tedy k Hradu vyrazil a dožadoval se vpuštění na náměstí. 
 
Ano, a když se mi podařilo prorazit ty první zábrany, sáhl jsem přes ně a tibetskou vlajku si půjčil jako symbol 
vzdoru. 
 
Pokud se prokáže, že bylo porušováno shromažďovací právo, co bude dál? 
 
Oni budou samozřejmě tvrdit, že rizika existovala. My se budeme smát, protože víme, že to jsou účelové 
argumenty. Ale chci se důsledně snažit, aby to neusnulo. Když všichni sklopí hlavu a nechají si to líbit, bude to 
příště horší. 
 
Podle exministra  
 
Martina Bursíka, který akci organizoval, jste ale přišel vyvolat konflikt. 
 
Té kritice nerozumím. Protože kdybych chtěl vyvolat konflikt, tak jsem ho vyvolal. 
 
Jak? 
 
Prostě bych se před policisty nezastavil a prorážel. Nechtěl jsem ale vyvolat konflikt s lidmi, kteří byli slušní a 
dělali svoji práci. 
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Poslankyně za ODS Jana Černochová tvrdí: „Kalousek zahrál laciné divadlo“, Miloš Zeman zase: „Kalousek je 
šašek“. 
 
Že to bylo do určité míry divadlo, souhlasím. Tím divadlem jsme chtěli upozornit na to, že někdo porušuje práva 
občanů České republiky na území České republiky. 
 
Máte chuť reagovat na výrok Miloše Zemana? 
 
Pan prezident Zeman řekl, že až bude chtít vidět dobrého šaška, že půjde do cirkusu. A tady se domnívám, že 
pan prezident se, jako velmi často, mýlí. Protože v cirkuse nejsou šašci, v cirkuse jsou klauni. Zatímco šašci, jak 
známo, obývají Hrady. 
S  
 
Putinem mám fotku a usmívám se 
 
Dlouholetý místopředseda TOP 09 Pavol Lukša opustil stranu a vyjádřil znepokojení nad tím, jak moc topka lpí 
na programu „Antibabiš“ a potažmo i „Antizeman“. Berete to jako kritiku vlastního vedení strany? 
 
Záleží, co on myslí slovem Antibabiš. Samozřejmě je nepříjemné, že osoba pana  
 
Babiše zasahuje do tolika sfér života demokratické společnosti, to znamená: kamkoliv šlápnete, tam on se 
objevuje. 
 
Není to tím, že jsme malá republika? 
 
Je to možné. Většinou s ním nelze souhlasit. Takže pokud si řekneme, že Antibabiš znamená prozápadní 
orientaci země, pro svobodnou společnost, pro demokracii a pro společnost, kde se neomezují lidská práva, tak 
ano, v takovém případě jsme Antibabiš. A to je velmi pozitivní program. 
 
A co program „Antizeman“? Koneckonců pan prezident neměl nikdy vyšší důvěru než nyní. TOP 09 zase podle 
průzkumu TNS Aisa je na 7 procentech a až po ODS. Nepomáháte paradoxně prezidentovi? 
 
Já doufám, že my ne. Ale činnost pana prezidenta nás nejenom jako politickou stranu, ale i jako občany 
znepokojuje proto, že tady dochází jednoznačně aspoň při pohledu zvenčí k jakési dvoukolejnosti české 
zahraniční politiky. Česká zahraniční politika byla 25 let poměrně jednoznačná, konzistentní a stabilní. 
Jednoznačně prozápadně orientovaná. 
 
Vážně za všechno může Zeman? 
 
Dnes vidíme, že jsou tady dvě koleje české zahraniční politiky. Tu jednu drží předseda vlády a jeho ministr 
zahraničí, což je stále přijatelně prozápadně orientovaná politika, která uznává naše spojenecké závazky v 
rámci NATO i EU. A pak je tady viditelná snaha o odklon od této politiky směrem ke Kremlu, směrem k 
autoritativním režimům, politika, která začíná zpochybňovat naše spojenecké závazky, a tu reprezentuje pan 
prezident a stále více se k němu přiklání pan první místopředseda vlády. Kromě toho, že nás snaha pana 
prezidenta a pana Babiše znepokojuje, tak jsme také ve světě k smíchu. Kdybychom byli velmoc, byli bychom 
pokládáni za bezpečnostní riziko. 
 
Takový Kreml přece navštívil i  
 
Václav Klaus. 
 
V mém doprovodu. 
 
Užil jste si to? Setkal jste se s Vladimirem Putinem? 
 
Mám fotografii s Vladimirem Putinem. 
 
A usmíváte se na ní? 
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Usmívám se na ní a neviděl jsem na té návštěvě nic špatného. Jednat s autoritativním režimem a navštívit 
autoritativního státníka, diktátora, není nic proti ničemu. To je součást standardní politiky. Otázkou je, zda se při 
té příležitosti vzdáváte svých tradičních spojenců a snažíte se navázat větší spojenectví s diktátorem. 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/386028/kalousek-k-tibetske-vlajce-jsem-se-pripletl-a-na-fotce-s-putinem-se-
usmivam 
 

Policista jí zhmoždil ruku kvůli tibetské vlajce. Aktivistka podává stížnost 
16.4.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 

             

Michaela Krausová (23) se podílela na věšení tibetských vlajek na veřejné osvětlení místo čínských vlajek při 
březnové návštěvě čínského prezidenta. Policisté aktivistce pohmoždili ruku a několik dní nemohla ani 
pracovat na počítači. Teď dopracovává na muže zákona stížnost. A pro Blesk.cz uvedla, že ji během několika 
dní oficiálně podá. 
 
Michaela patří k aktivistům, kterým se nelíbil způsob vítání čínského prezidenta v Praze. A tak se s kamarády 
rozhodla podpořit happening na Evropské třídě. „Spočívalo to v tom, že jsme tam asi hodinu a půl byli s 
tibetskými vlajkami, načež když sundavali toho posledního kluka z lampy, tak jsem ho chtěla ještě trochu 
podpořit tím, že si tam stoupnu sama se svou tibetskou vlajkou,“ řekla Michaela Blesk.cz. 
„Nechte toho, to bolí“ 
 
V tu chvíli se k ní ale přiřítili dva policisté. „Dost nevybíravým způsobem mě chytli jeden za ruku, druhý za 
zápěstí a začali mi tu ruku kroutit dozadu,“ vzpomíná Michaela. Policistu prý slušně poprosila, aby přestal, že ji 
to bolí. „Načež to udělal ještě jednou a víc, tak jsem mu znova řekla, že mě to už hodně bolí, jestli by mohl 
přestat. On to udělal ještě jednou a pořádně, ruplo mi v ruce a nemohla jsem s ní hýbat,“ řekla Michaela. 
 
Hned poté, co ji policisté zavřeli do antonu, si vyžádala záchranku. Na tu čekala asi tři hodiny. „V nemocnici 
doktoři konstatovali podvrtnutý zápěstí a druhý den jsem musela za obvodní doktorkou, protože jsem rukou 
nemohla hýbat, ani psát na počítači, tak mi napsala dvoutýdenní neschopenku,“ dodala Michaela, která už 
finišuje stížnost. 
 
„Teď sepisuji stížnost a sbírám důkazy. Mám svědky, kteří slyšeli i viděli celý ten zásah, mám to nafocené, 
možná i nahrané, takže chci, aby se to prošetřilo,“ dodala. 
 
„Se svými 45 kily na mě nemuseli jít dva“ 
 
„Přijde mi, že bylo fakt zbytečné, aby mi česká policie za držení tibetské vlajky v rámci vítání čínského 
prezidenta podvrtla ruku, fakt to nebylo potřeba a ten zásah proti mně byl nepřiměřený, protože se svými 45 kily 
rozhodně na mě nemuseli jít dva,“ myslí si Michaela. V nejbližších dnech stížnost podá. „Zvažuji, že se připojím 
k hromadnému podávání stížností, protože jsem zaznamenala, že více lidí utrpělo nějaký nepřiměřený zásah 
nebo neoprávněný,“ řekla. 
 
Michaela je přesvědčená, že policisté dostali nařízení, které jim umožnilo zasahovat proti lidem s tibetskými 
vlajkami. „I ti čínští vítači byli dost organizovaní a přesouvali se z místa na místo podle toho, kde byli lidi s 
tibetskými vlajkami, a snažili se je zakrýt. Takže to byl podle mě způsob, jak zamezit lidem, co protestovali 
proti Číně, aby byli vidět,“ dodala. 
 
Policie se k návštěvě čínského prezidenta v Praze vrátila ve čtvrtek na detailní tiskové konferenci. Jako jediný 
exces přiznala incident na pražské FAMU. Také tady chtěli policisté odstranit tibetskou vlajku. 
 
Čtěte také: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
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URL| http://www.blesk.cz/clanek/387604/policista-ji-zhmozdil-ruku-kvuli-tibetske-vlajce-aktivistka-podava-
stiznost 
 

Za krádež vlajky Tibetu „letenka“ z Česka: Pročínského aktivistu chtějí 
vyhostit 

20.4.2016    blesk.cz    str. 00    Události 
             

Cizinci, který podle pražské policie ukradl při návštěvě čínského prezidenta tibetskou vlajku, uložil soud 
trestním příkazem vyhoštění z České republiky na dobu pěti let. Muž s rozhodnutím nesouhlasí a podal odpor. 
Obvodní soud pro Prahu 6 se tak bude muset jeho případem zabývat znovu, tentokrát při veřejném hlavním 
líčení. Uvedla to mluvčí soudu Zuzana Barochová. 
 
Policisté cizince zadrželi 28. března v souvislosti s potyčkami mezi odpůrci a převážně čínskými sympatizanty 
prezidenta Si Ťin-pchinga. Incident se odehrál na Evropské třídě, kudy projížděla prezidentská kolona. Podle 
justiční databáze Infosoud vydal soud trestní příkaz 1. dubna. 
 
Policie případ řešila ve zkráceném přípravném řízení, čin kvalifikovala jako krádež „spáchanou na věci, kterou 
má jiný na sobě nebo při sobě“. Pachatelům obdobných skutků hrozí podle trestního zákoníku až dvouleté 
vězení. Jméno ani státní příslušnost cizince policisté nespecifikovali, uvedli pouze, že se narodil v roce 1975. 
Šlo o pročínského demonstranta. 
Vyhoštění jako trest 
 
Vyhoštění z území ČR lze uložit pachateli, který není občanem ČR, pokud to „vyžaduje bezpečnost lidí nebo 
majetku anebo jiný obecný zájem“. Trest se ukládá na dobu od jednoho roku do deseti let, případně na neurčito. 
 
Kvůli třídenní návštěvě čínského prezidenta byla v ulicích hlavního města denně nasazena zhruba tisícovka 
policistů. Na policejních služebnách skončilo celkem 23 demonstrantů, a to jak z řad odpůrců, tak i příznivců 
státníka.  
 
Většinu incidentů policisté vyhodnotili jako přestupky. Bezpečnostní opatření vyšla zhruba na 16 milionů korun, 
což je podle vedení policie srovnatelné s náklady na zabezpečení návštěv jiných významných zahraničních 
politiků. Policisté čelili kritice mimo jiné za odstraňování tibetských vlajek, které visely z oken některých budov. 
Odmítli ji ale s tím, že vlajky sundali jen ve dvou případech a ani jednou neporušili domovní svobodu. 
Přečtěte si: Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
O tématu hovořil Miloš Zeman i v pořadu S prezidentem v Lánech: 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/388551/za-kradez-vlajky-tibetu-letenka-z-ceska-procinskeho-aktivistu-chteji-
vyhostit 
 

Lidé s bubny a transparenty v centru: Protestovali proti odebírání orgánů 
čínským vězňům 

24.8.2016    blesk.cz    str. 00     
             

Před velvyslanectvím Čínské lidové republiky v Praze se ve středu dopoledne sešli lidé z deseti evropských 
zemí i s pochodovým orchestrem. Chtěli tak apelovat na Čínu kvůli perzekucím a pronásledování členů 
duchovního hnutí Fa-lun-kung. Od jedné hodiny navíc vyrazili průvodem z Václavského náměstí směrem na 
Hradčanskou, aby vyjádřili svůj nesouhlas s údajným násilným odebíráním orgánů vězňům v čínských 
vězeních. 
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Středeční den se v Praze pojí nejen s provozněním modrých zón, ale pro Pražany s méně známým tématem, 
které se věnuje násilnému odebírání orgánů čínských vězňů a také pronásledování členů duchovního hnutí 
Fa-lun-kung. 
Dopoledne několik desítek lidí protestovalo proti čínské vládě u ambasády v Praze. Odpoledne následně 
vyrazil pochod v čele s orchestrem z centra Prahy na Hradčanskou. 
Desetitisícům Pražanů hrozí vysoké pokuty! Ve středu začínají platit parkovací… 
Komentáře (4) 
Meditační praxe Fa-lun-kung (Falun Gong) pochází z buddhismu. Zahrnuje pomalá, energetická cvičení a klade 
důraz na hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Věnují se jí lidé ve více než stovce zemí po celém světě. 
Původně byla v Číně podporovaná i vládou, od roku 1999 jsou ale její členové perzekuováni. „Tito lidé jsou 
podle nezávislých vyšetřovatelů nejvíce pronásledovanou skupinou vězňů svědomí v Číně,“ řekla za pořadatele 
Jana Skovajsová. 
Video délka: 00:24 
1080p 
720p 
480p 
360p 
240p 
Prahou prošel pochod s orchestrem proti násilnému odebírání orgánů vězňům v Číně. REKLAMA 
Prahou prošel pochod s orchestrem proti násilnému odebírání orgánů vězňům v Číně. Tadeáš Provazník 
Pořadatelé dnešního shromáždění tvrdí, že více než 3600 příznivců tohoto hnutí bylo v Číně umučeno a asi sto 
tisíc jich je vězněno. Podle předsedkyně Asociace Falun Gong ČR Veroniky Sunová jsou vězňům také bez 
jejich svolení odebírány orgány ke komerčním transplantacím. 
„Od roku 1999 je už přes milion obětí,“ řekla dále. 
Odpoledne vyrazí průvod podporovatelů na pochod z Václavského náměstí přes Staroměstské náměstí a Karlův 
most na Hrad. Aktivisté dlouhodobě poukazují také na útlak čínských křesťanů či Tibeťanů. 
Podívejte se na obsáhlou galerii a videa z pochodu centrem Prahy: 
Fotogalerie 21 fotografií 
Prahou prošel pochod s orchestrem proti násilnému odebírání orgánů vězňům v Číně. 
Autor: Tadeáš Provazník 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/414341/lide-s-bubny-a-transparenty-v-centru-
protestovali-proti-odebirani-organu-cinskym-veznum.html 
 

Sobotka, Zaorálek i Hamáček bojovali za Tibet. Teď jsou najednou věrni 
Číně 

8.11.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 
             

Svým prohlášením čtyř nadzdvihly české politické špičky kritikům mandle. Zeman, Sobotka, Hamáček a Štěch 
ujišťovali Čínu o své věrnosti poté, co došlo na oficiální přijetí tibetského duchovního vůdce dalajlamy ministrem 
Danielem Hermanem. Sami se však o Číně či Tibetu vyjadřovali v minulosti jinak než dnes. Šéf Sněmovny 
Hamáček Tibet hájil. Jen Miloš Zeman si stále tvrdí svou. Ať už jako šéf Sněmovny, vlády, nebo Hradu, vždy 
dal byznysu přednost před lidskými právy a dalajlamou. 
 
Nejvyšší státní představitelé, kteří podepsali „prohlášení čtyř“ o věrnosti Česka Číně, čelí kritice, že obchodní 
profit upřednostňují před lidskoprávními otázkami. Především  
 
Miloš Zeman se pustil také do ostré kritiky  
 
Daniela Hermana (KDU-ČSL) za to, že přijal tibetského duchovního vůdce dalajlamu. Prezident vyzývá 
Hermana dokonce k odchodu z funkce ministra. Co signatáře prohlášení spojuje, je přitom nejen to, že všichni 
jsou či byli členy ČSSD (kterou Zeman již opustil). Patří do ní i současný ministr zahraničních věcí  
 
Lubomír Zaorálek, který se s nimi na současné politice vůči Číně shoduje.  
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„Jako nejvyšší ústavní činitelé České republiky chceme společně zdůraznit, že naše země při naplňování své 
dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického partnerství mezi oběma 
zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet 
součástí,“ uvádí prohlášení čtyř.  
 
Česko-čínské vztahy označují za velmi přínosné a užitečné pro obě strany. „Osobní aktivity některých českých 
politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto 
byly kýmkoliv vnímány,“ stojí dál v prohlášení. O lidských právech v Číně ani zmínka. Jde přitom o politiky, kteří 
v minulosti akcentovali ve vztahu k Číně otázku lidských práv mnohem výrazněji a chápali ji i jako oficiální 
součást české politiky. Dopouštěli se přitom i zmiňovaných „osobních aktivit“. Až na Miloše Zemana, který sice 
Číňany o právech dříve lehce poučoval, ale razil heslo: Byznys především. Jeho kritici to však vnímají jinak – 
jako hrbení se před Čínou. 
 
Premiér  
 
Bohuslav Sobotka, signatář prohlášení čtyř, se k Číně v minulosti nijak zvlášť výrazně nevyjadřoval. O to 
vehementněji však činí dnes, kdy Čínu vidí jako důležitého obchodního partnera. Zúčastnil se tento víkend i 
„nadbíhání Číně“ na summitu 16+1, tedy zemí střední a východní Evropy s Čínou. 
 
Zajímavé však je hlasování z Poslanecké sněmovny (PS) z 1. dubna 2008 k návrhu sněmovního prohlášení u 
příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu. Pro jeho znění hlasovali Bohuslav Sobotka,  
 
Jan Hamáček i Lubomír Zaorálek (všichni ČSSD).  
 
„Poslanecká sněmovna vnímá lidská práva jako nedělitelnou a univerzální hodnotu, na jejíž dodržování mají 
nárok lidé všude na světě. PS vyzývá jak čínské orgány, tak demonstrující, aby se zdrželi jakéhokoliv násilí. PS 
pokládá za důležité, aby světová veřejnost měla možnost získat informace o aktuálním dění v Tibetu, a proto 
žádá vládu ČLR, aby umožnila přístup zástupcům světových sdělovacích prostředků do oblasti. PS vyzývá k 
takovému politickému řešení práv tibetského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Tibeťanů a jejich kulturní a 
náboženskou svébytnost. PS podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí dalajlamou a 
představiteli Čínské lidové republiky. Řešení situace v Tibetu by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu,“ stálo 
tehdy v prohlášení. 
 
„Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali 
na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti.“ I s tímto tehdy Sobotka, Hamáček a 
Zaorálek svorně souhlasili. 
 
Právě Jan Hamáček byl přitom tehdy v roce 2008 šéfem zahraničního sněmovního výboru, který s návrhem 
usnesení přišel. „Hamáček bojoval za Tibet ve Sněmovně,“ uváděl ČRo Radiožurnál k hlasování o rezoluci k 
situaci v Tibetu. 
 
„Ta rezoluce zaprvé konstatuje některé otázky jako to, že lidská práva jsou nedělitelnou a univerzální hodnotou 
a na jejichž dodržování mají nárok lidé všude na světě. Zmiňuje také jistou zkušenost České republiky s 
uvězňováním lidí, kteří vyjádřili svůj názor nebo náboženské vyznání,“ popisoval Hamáček. „Je to vyjádření 
pozice České republiky, je to potřeba také vnímat v nějakém časovém rámci, kdy Česká republika má otázku 
lidských práv jako jednu ze svých priorit v rámci zahraniční politiky,“ doplnil. Hamáček tehdy uváděl, že si 
nemyslí, že se lidská práva a obchodní bilance vylučují. 
 
V prosinci 2008 se pak coby šéf zahraničního výboru sám Hamáček měl setkat dle tehdejšího tisku s 
dalajlamou. To když tibetský duchovní vůdce přijal pozvání do Česka od Václava Havla a Nadace Forum 2000. 
Hamáčkova židle zůstala v Parlamentu prázdná. „Přišel jsem pozdě, a tak jsem zůstal v sále, nic jiného za tím 
nehledejte,“ říkal Hamáček MF Dnes. 
 
Hamáček byl přitom v Číně také – společně s výpravou tehdejších mladých nadějí ČSSD Sobotkou, Michalem 
Haškem a Jeronýmem Tejcem. Výpravě tehdy v září 2007 velel Jiří Paroubek, který prosazoval „politiku všech 
azimutů“, tedy dobré vztahy na Západě i Východě. Hamáček, spolu se Zaorálkem tehdejší stranický expert na 
zahraniční politiku, však tehdy musel mírnit Paroubkova slova. Ten se nechal unést, když čínským komunistům 
dle Týdne vyprávěl: „znám vaše dějiny a vím, že jimi prolíná myšlenka společenské harmonie, která je mi velmi 
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blízká“. „Slovy o harmonii samozřejmě neodkazoval na padesátiletou vládu komunistů, nýbrž na myšlenky 
Konfucia,“ tvrdil tehdy Hamáček.  
 
V březnu 2008 byl Hamáček obezřetný i k Paroubkovým slovům, že „Tibet je po mnoho generací integrální 
součástí Číny, takže je věcí Číny, jakým způsobem ty věci řeší“. „Pravdou je, že Tibet je od roku 1951 součástí 
ČLR, nicméně současná situace není jednoduchá,“ říkal Hamáček v Právu a dodal: „Je zásadní, aby se situace 
uklidnila. Nemáme relevantní informace, co se vlastně děje.“ 
 
Zajímavý je i vývoj ve vztahu k Číně z hlediska Lubomíra Zaorálka (ČSSD), současného ministra zahraničí, 
který se zvlášť ostře pustil do Daniela Hermana za jeho schůzku s dalajlamou. 
 
Zaorálek se v únoru 2002 v ČT1 zastával mj. vyvěšování tibetských vlajek. „Žádným způsobem se to nepromítá 
například do výměny obchodní a podobně, takže já bych tyto věci za sebe nijak nespojoval s nějakými dopady,“ 
tvrdil tehdy ještě jako stínový ministr zahraničí. Uváděl, že by „stoprocentně“ uvítal výraznější akcentaci na stav 
lidských práv a udržitelného rozvoje v Číně. 
 
„Já jsem byl v Číně a mohu vám říci, že jedna ze zásadních otázek je dodržování třeba lidských práv v oblasti 
ekonomické, hospodářské, respektování autorských práv, vždyť to bez toho vůbec do budoucna nepůjde,“ hlásil 
tehdy Zaorálek.  
 
Zaorálek do Číny jezdil opakovaně – v rámci parlamentní delegace. V Lidových novinách v roce 2006 uvedl, že 
lidská práva se řešila, ale „ty rozhovory nebyly vždycky jednoduché. Když jsme jednali s předsedou 
Všečínského lidového shromáždění, byly některé momenty docela napjaté a vyhrocené. To se týkalo například 
otázek Tibetu a Tchaj-wanu.“ Benešovský deník tehdy vydal jiné Zaorálkovo vyjádření: „My jsme otázku 
lidských práv otevřeli na všech jednáních v Číně. To je potřeba. Jako země se socialistickou minulostí víme, co 
to jsou totalitní režimy.“ 
 
Podle tehdejších zpráv však byl český apel na lidská práva na Čínu již příliš častý. A tak premiér Wu Pang-kuo 
prý tehdy Zaorálka upozornil, že Česko by „nemělo zůstat pouze u prohlášení, v nichž souhlasí s politikou jedné 
Číny, ale mělo by se podle toho i chovat“. Zaorálek si však do Číny rýpl i před olympijskými hrami v Pekingu. 
„To si děláte legraci,“ reagoval na dotaz, zda špičky ČSSD vyrazí na olympiádu. „Olympijská myšlenka 
symbolizuje otevřenost a Čína hned při prvním nárazu, při nepokojích v Tibetu, ukázala, že není připravena 
řešit problémy jako demokratická země,“ kritizoval Čínu. 
 
Ještě v roce 2009 pro Lidovky.cz uvedl Zaorálek coby tehdejší místopředseda Sněmovny, že problém Tibetu je 
vážný a že obavy o něj sdílí. Vyvěšení tibetské vlajky však podle něj nestačí, mělo by se to zahrnout i do 
koncepce zahraniční politiky, tvrdil tehdy Zaorálek. Dnes naopak kritizuje Hermana za to, že se s dalajlamou 
sešel a jeho o tom informoval ve zprávě jen několik hodin před tím. 
 
Když se Miloš Zeman v dubnu 1997 coby tehdejší předseda Sněmovny sešel s premiérem komunistické Číny 
Wu Pang-kuem, upozorňoval ho prý na „význam politické demokracie z hlediska úlohy opozice, která nutí strany 
k vyšším výkonům“, uvedlo tehdy Právo. Návštěvu Wua provázely protesty, aktivisté předali politikům, kteří se s 
Wuem setkali, seznam 1017 politických vězňů v Číně a Tibetu a v Praze probíhaly silné protičínské protesty. 
 
Sám Zeman v roce 1999 v rozhovoru pro Právo reagoval na dotaz, zda v Pekingu, kde byl tehdy na státní 
návštěvě coby premiér, mluvil s partnery také o lidských právech a situaci v Tibetu: „O otázce lidských práv jsme 
samozřejmě mluvili. Ale nejen to. Přihlášení se k lidským právům, k Chartě OSN a k dalším mezinárodním 
dokumentům je obsaženo v oficiálním česko-čínském komuniké.“ Zemana tehdy coby náměstek ministra 
zahraničí doprovázel Hynek Kmoníček, který tvrdil: „Číňané se již diskusím na ožehavé téma lidských práv 
nebrání a ani by to nijak nemělo ovlivňovat české obchodní zájmy.“ 
 
Ze Zemanových vyjádření z té doby je však patrné, že v řadě názorů zůstal konzistentní dodnes. Objímat se s 
dalajlamou? Ani omylem. O své návštěvě totiž v Lidových novinách a Mladé frontě Zeman prohlašoval, že 
odmítá zasahovat do jejích vnitřních záležitostí: „Samozřejmě jsme zdůrazňovali, že respektujeme princip 
jednotné Číny. Odmítáme zasahování do vnitřních záležitostí a poučování druhých. Stejně tak si nepřejeme, aby 
kdokoli poučoval nás.“ Číňané mu však prý již tehdy připomínali návštěvy dalajlamy v Praze. „Považuji to za 
soukromou záležitost, a nikoliv za záležitost oficiální politiky České republiky,“ uvedl tehdy Zeman. 
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Zeman v Číně coby premiér v roce 1999 dojednával hlavně smlouvu na další dva bloky pro elektrárnu Šen-
tchou. Komentátor LN Petr Fischer o Zemanovi v roce 2002 napsal: „Byznys měl u Zemana vždy přednost před 
politikou... Ještě horší dojem zanechal lidumil Zeman v Číně, kde odmítl zasahovat do vnitřních záležitostí. 
Ačkoliv moc dobře věděl, že do ‚vnitřních záležitostí‘ Číny patří i fyzická likvidace tisíců nepohodlných lidí.“ Že 
nezávislost Tibetu neuznává, řekl pak Zeman jasně v říjnu 2014 při své prezidentské návštěvě Číny, kdy byla 
uzavřena třeba dohoda o animovaném seriálu Krteček a panda. 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/429572/sobotka-zaoralek-i-hamacek-bojovali-za-tibet-ted-jsou-najednou-verni-
cine 
 

Bursík přišel o berlích k soudu o Tibetu. S manželkou žalují policii i vnitro 
6.12.2016    blesk.cz    str. 00    Politika 

             

K soudu se přibelhal o berlích. Exministr Martin Bursík s manželkou Kateřinou Bursíkovou Jacques nechyběli 
v úterý u soudu při projednávání žaloby na pražský magistrát, policii a ministerstvo vnitra – ze strany 
pořadatelů protestu na podporu Tibetu. Ta se uskutečnila na jaře během návštěvy čínského prezidenta v Praze. 
 
Když na jaře 29. března nepustili účastníky pokojného shromáždění na Hradčanské náměstí, aby vyjádřili 
podporu Tibetu,  
 
Martina Bursíka a jeho ženu to dopálilo. Nechyběli v davu stovek lidí, kteří na Hradčanech chtěli protestovat s 
tibetskými vlajkami během  
 
Si Ťin-pchingovy návštěvy v Praze.  
 
„Policie ČR a Magistrát hl. m. Prahy hrubě zasáhly do svobody projevu a shromáždění,“ uvedl u soudu právní 
zástupce žalobců. Pošlapáno prý bylo shromažďovací právo, když se lidé chtěli dostat na předem povolenou 
akci, ale cestu jim zahradil policejní kordon. „Policie ČR jim v tom nevybíravým způsobem zabránila,“ dodal. 
Vše o návštěvě čínského prezidenta v Praze 
 
VIDEO: Martin Bursík po soudu kvůli „tibetské demonstraci“, kterou policie nevpustila na Hradčanské náměstí 
 
Bursík přišel poprvé s endoprotézou 
 
Vedle právníka žalující strany usedl exministr Martin Bursík a záda mu kryla jeho manželka Kateřina Bursíková 
Jacques. Ta soud v zaplněné jednací místnosti Městského soudu v Praze prostála. Nikoli proto, že by její 
manžel nebyl galantní a neuvolnil jí židli, ale k soudu přišel o berlích. 
 
Bursíková prozradila Blesk.cz, že její muž vyrazil ven „po svých“ poprvé po dlouhé době – dělali mu totiž 
endoprotézu kyčle. 
 
„Podle našeho názoru státní moc zneužila své postavení a nikoli na základě zákona znemožnila, abychom 
uskutečnili to shromáždění. Dostalo se to do úplně kuriózní polohy, kdy na jedné straně byli řečníci jako světící 
biskup Václav Malý a mluvčí Charty 77 Dana Němcová. A na druhé straně po zuby ozbrojená policie. Tak kde 
to jsme? Je to absurdní. Úplně od začátku jsme to pojmenovávali jako pokojné shromáždění na podporu 
lidských práv v Tibetu, Číně a Tchaj-wanu,“ říkal Bursík při příchodu. 
Vnitro: Hradčanské náměstí bylo v perimetru 
 
U soudu však nechyběli ani zástupci žalovaných – pražského magistrátu, Policie ČR a ministerstva vnitra. 
Magistrát jednal pouze v zákonných mezích, jednalo se o státní návštěvu a nutnou bezpečnostní akci, proto 
byla opatření nezbytná, uváděla jeho zástupkyně. „Rozhodně neměl v úmyslu konané shromáždění nějak 
omezovat nebo do něj zasahovat,“ tvrdila zástupkyně magistrátu. 
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Zástupce vnitra doktor Ivan Lang hájil postup tím, že „omezení byla dána na Hradčanském náměstí zejména s 
ohledem na to, že Hradčanské náměstí spadalo do tzv. bezpečnostního perimetru“. 
 
A tak byl následně prostor zabezpečován, přičemž účastníkům shromáždění prý nebylo bráněno, aby v 
adekvátní vzdálenosti od chráněného prostoru pokračovali v protestu. „Týden dopředu byly všechny organizace 
a instituce informovány, že budeme provádět toto bezpečnostní opatření v té lokalitě. Občané, kteří bydlí v tom 
perimetru, docházeli na občanský průkaz v doprovodu policistů do svého bydliště,“ popisoval. 
 
Zástupce vnitra upozornil i na to, že podobná opatření se prováděla v minulých letech hned několikrát – mj. 
během státní návštěvy  
 
Baracka Obamy či Dmitrije Medveděva. „Při pohřbu prezidenta  
 
Václava Havla byl nastaven stejný perimetr,“ podotkl. „Uzavření Hradčanského náměstí nebylo žádnou formou 
úřední či policejní svévole,“ dodal. 
Bursík: Shromáždění nám povolili. A pak nás tam nepustili 
 
Exministr Martin Bursík u soudu upozorňoval, že o shromáždění na Hradčanském náměstí žádal na magistrátu 
standardním způsobem a nikdo neuvedl, že by bylo dopředu z bezpečnostních důvodů zakázané. „My jsme 
nesli odpovědnost za to, že jsme tam pozvali lidi na shromáždění. Odhadovaný počet účastníků byl kolem 
jednoho a půl tisíce lidí,“ říkal Bursík. 
 
Bursík také uvedl domněnku, že zrušení akce na podporu Tibetu bylo čínským požadavkem. „Podle všeho při 
přípravě takových návštěv ta čínská strana si vyjednává určité podmínky, jak budou ty návštěvy probíhat. Podle 
mého subjektivního názoru je to tak, že si vlastně vynucují pravidla, která se dostávají do kolize s 
demokratickými a ústavními pravidly demokratických zemí,“ říkal u soudu Bursík. 
 
Postěžoval si ale také na způsob, kterým policie na místě řešila konflikt – byl pro něj velikým rozčarováním. „Já 
jsem až do tohoto momentu, omlouvám se, mám jiné vzdělání, neznal slovo perimetr... Shromáždění bylo 
povolené, my jsme tam pozvali veřejnost, veřejnost se dostavila a teď se tam začala situace dramaticky vyvíjet,“ 
popisoval z pohledu organizátora, ale též účastníka akce. 
 
Jacques: Nemohli jsme ani dopředu, ani dozadu 
 
Jeho manželka Kateřina Bursíková Jacques pak u soudu připomněla, že vznikl zátaras, který znemožnil davu 
se hnout kamkoli. „Došlo k momentu, kdy najednou byl zátaras vytvořen i za námi – a my jsme nemohli ani 
dopředu, ani dozadu... Lidé nesměli tam, ani tam. Vůbec nevím, co to bylo ze strany policie za záměr,“ 
postěžovala si. 
 
„Dokazuje to živelnost jednání ze strany policie a dalších orgánů, kdy oni neměli jasný scénář, jak ten den bude 
probíhat. Absurdita té situace vyvrcholila právě v momentu, kdy jsme byli uzavřeni ze dvou stran. Ze strany 
policie to procesně zvládnuté nebylo,“ míní Bursíková. Soudce však jednání odročil na leden či únor – s 
ohledem na to, až budou písemně vypracované závěrečné řeči žalobců i obžalovaných. 
 
VIDEO: Miroslav Kalousek ve Studiu Blesk o protibetské demonstraci, při které mával tibetskou vlajkou. 
Podívejte se: 
 
 
URL| http://www.blesk.cz/clanek/435460/bursik-prisel-o-berlich-k-soudu-o-tibetu-s-manzelkou-zaluji-policii-i-
vnitro 
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Plné znění zpráv 

Tibetskou vlajku vyvěsilo přes 700 měst, visí i na sněmovně 
10.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    dolejsim         

Více než na sedmi stovkách radnic v Česku i dalších budovách zavlály tibetské vlajky. Akce Vlajka pro Tibet 
upomíná na protičínské povstání tibetských mnichů v roce 1959. Letos se vlajka Tibetu a také Tchajwanu 
objevila i na budově Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí. Vyvěsili je poslanci TOP 09 
z oken svého poslaneckého klubu. Podle předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) jde o projev 
politické činnosti, na kterou má právo každý poslanec. 
 
Připojení k akci Vlajka pro Tibet letos ohlásilo přes 740 radnic a také více než sto škol i další instituce. Zavlály i 
v některých krajských městech. V Hradci Králové ostatně – byť s přestávkou – vyvěšují vlajku již od roku 1996, 
kdy se akce v Česku konala poprvé. „Pro mě je to symbol všech utiskovaných a okupovaných národů,“ uvedl 
královéhradecký primátor Zdeněk Fink (HDK). 
 
Na úřadě Královéhradeckého kraje to ale bylo přesně naopak – vyvěšení tibetské vlajky neprošlo koalici ČSSD 
a komunistů. Vlajka tak nemohla viset na oficiálním stožáru a aktivisté ji přinesli alespoň na nádvoří krajského 
úřadu.  
 
Podle opavského primátorského náměstka Josefa Stiborského (KDU-ČSL) má ale i Česko s okupacemi 
zkušenosti. „Považujeme za zcela přirozené, ba za morální povinnost alespoň takto symbolicky vyjádřit 
solidaritu Tibetu,“ uvedl.Kromě vlajek uctila sněmovna Tibet i tichem 
 
Tibetská vlajka se objevila i na budově Poslanecké sněmovny, vedle ní je i vlajka Tchajwanu. „Na protest 
proti servilnímu textu smlouvy Prahy s Pekingem jsme z oken poslaneckého klubu TOP 09 vedle tibetské 
vlajky vyvěsili i vlajku Čínské republiky,“ uvedl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Odkázal tak na smlouvu, 
ve které Praha uznává politiku jedné Číny respektovanou i českou vládou „a uznává, že je Tchajwan 
nedělitelnou součástí čínského území“. 
 
Předseda sněmovny Jan Hamáček vnímá vyvěšení vlajek na sněmovní budově jako aktivitu, kterou poslanci 
TOP 09 učinili v rámci svého mandátu. „Každý poslanec má právo na svou politickou činnost a jako takovou 
chápu i tuto iniciativu,“ řekl Hamáček. 
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          video 
                    Sinolog: Tibeťané stáli proti lépe vyzbrojené a velmi zkušené čínské armádě 
 
                
 
        
 
 
 
 
       
    
 
Vyvěšení tibetské vlajky na sněmovním paláci podpořil místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek 
(KDU-ČSL) s tím, že „lidovci chystají podobné aktivity“. Dopoledne během jednání potom na žádost lidoveckého 
ministra kultury Daniela Hermana uctili poslanci oběti tibetského povstání minutou ticha. „Jsou témata, která 
podle mého přesvědčení spojují všechny lidi dobré vůle. Dnes je 10. březen a je to přesně 57 let od povstání 
tibetských mnichů, které bylo krvavě potlačeno,“ uvedl ministr.Zbytečné, míní kritici 
 
Proti minutě ticha protestovali komunističtí poslanci tím, že odešli ze sálu. Označili pietu za provokaci před 
návštěvou čínského prezidenta v Praze. 
 
I řada dalších politiků ale považuje za zbytečné vyvěšování tibetských vlajek. Poslanec ANO Jan Volný řekl, 
že Vlajku pro Tibet považuje za bohulibou, ale „český stát a sněmovna má jiné priority, které musíme řešit“. 
Vyvěsit vlajku před svým sídlem odmítl například Královéhradecký kraj. Podle radního Josefa Lukáška (KSČM) 
je „celá problematika potřeba řešit přímo v Číně jednáním, a ne vyvěšováním vlajky“. 
       
 
   
 
 Fakta 
 Tibetské povstání 
 
 Tibetské povstání 
 
    
 
Vlajka pro Tibet upomíná na 10. březen 1959, kdy v Tibetu vypuklo protičínské povstání. Tibetští mniši jím 
reagovali na porušování svobod, který jim zaručovala smlouva s Čínou. Zásah čínské armády proti povstání 
nepřežilo přes 80 tisíc lidí. 
     
 
O deset let dříve se Tibet pokusil dosáhnout formální nezávislosti na Číně, Peking reagoval jeho vojenským 
obsazením. V roce 1951 potom vznikla Sedmnáctibodová dohoda, která uznala čínskou svrchovanost, ale 
Tibetu zaručovala autonomii včetně náboženské svobody. 
     
 
Povstání z roku 1959 nevypuklo náhle, již v předchozích letech stoupala nespokojenost v částech Tibetu. 
„Důvodem bylo zavádění správy Čínské lidové osvobozenecké armády v tibetských oblastech v rozporu se 
Sedmnáctibodovou smlouvou,“ uvedl sinolog Ondřej Klimeš. 
     
 
Čína tvrdí, že jí šlo o potlačení otroctví a feudalismu v Tibetu. Komunistická strana označuje reformy z 50. let za 
zavádění (lidové) demokracie. Protičínská povstání probíhala v Tibetu i později, naposled vypukly rozsáhlé 
nepokoje v roce 2008. 
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Protičínské povstání v Tibetu připomíná kromě vlajek na radnicích či Poslanecké sněmovně také výstava, 
kterou v Nosticově paláci uspořádalo ministerstvo kultury. Představuje na ní výběr tibetských votivních 
předmětů ze sbírek Národního muzea. Od pěti odpoledne pořádá organizace Amnesty International také 
happening před čínskou ambasádou.  Roste podpora Vlajky pro Tibet, ale zlepšují se i vztahy s Čínou 
 
Do akce Vlajka pro Tibet se zapojilo historicky nejvíce radnic, jejich počet poprvé překročil 700. Přitom v 
poslední době nebývale zesílily i česko-čínské vztahy. Prezident Miloš Zeman za dobu, co je ve funkci, již 
dvakrát Čínu navštívil. Naopak čínský prezident Si Ťin-pching se chystá do Prahy. V posledních měsících také 
začaly létat dvě přímé linky z Pekingu a Čcheng-tu do Prahy a brzy by měl přibýt i spoj ze Šanghaje. 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1720345-tibetskou-vlajku-vyvesilo-pres-700-mest-visi-i-na-
snemovne 
 

Hrad si vyzkoušel salvy nanečisto. Vítání čínského prezidenta někteří 
politici kritizují 

24.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    reindlovan         

Pražský hrad se připravuje na návštěvu čínského prezidenta. Ve čtvrtek ráno tam vojáci cvičně odpálili 
dělostřelecké salvy a po Praze se objevují uvítací billboardy. Ne všichni však s takovými přípravami na 
návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga souhlasí. Proti je například starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 
09), který mluví dokonce o „lezení do zadnice“. Policie navíc oznámila, že v okolí Pražského hradu nebudou v 
úterý jezdit ani tramvaje. 
 
„Chápu, že státní návštěvě se sluší připravit přivítání se všemi poctami, které předepisuje protokol a dobré 
způsoby. Lézt ale někomu do zadnice tím, že po městě vyvěšuji vlaječky jeho země, mi přijde přes čáru, zvláště 
pak v případě, že se jedná o stát, se kterým nemá Česká republika žádný bližší vztah,“ napsal Kolář v oficiální 
reakci. 
 
Je to totiž právě Kolářova Praha 6, kde se na Evropské třídě, která vede od letiště, objevily čínské vlaječky a 
billboardy, které vítají čínské prezidenta – česky i čínsky. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka jsou ale 
takové přípravy naprosto v pořádku, protože jde o velmi vzácnou návštěvu. 
 
Náš spojenec ví, co se u příležitosti významné návštěvy sluší. I my přivítáme prezidenta ČLR důstojně. 
pic.twitter.com/BP9EBMj0LY&mdash; Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 23, 2016 
 
Čínský prezident přiletí do Prahy na Velikonoční pondělí odpoledne a hned poté odjede do Lán, kde ho uvítá 
prezident Miloš Zeman. V úterý má Si Ťin-pching po setkání se Zemanem na Hradě naplánovanou sérii 
schůzek. Sejde se s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD) , šéfem Sněmovny Janem Hamáčkem 
(ČSSD), premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) a při 
večeři se potká i s bývalým prezidentem Václavem Klausem a pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. 
 
Ve středu před odletem z Česka zavítá na podnikatelské fórum a do Strahovského kláštera.  
 
 
 
  
 
 
      Odkaz 
 
      Čínský prezident zasadí se Zemanem strom, pohovoří s Krnáčovou 
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Policie zřizuje bezpečnostní i bezletové zóny 
 
Po celou dobu návštěvy čínského prezidenta budou nad Hradem, úřadem vlády a zámkem v Lánech platit 
bezletové zóny. Zákaz letu v těchto místech bude platit i pro drony a jiná podobná zařízení. V místech, kde se 
bude v Praze diplomatická návštěva pohybovat, budou platit i bezpečnostní zóny. Kvůli vyhlášenému prvnímu 
stupni ohrožení terorismem budou v ulicích působit smíšené hlídky ozbrojených policistů a vojáků. 
 
V Praze si bezpečnostní opatření vyžádají omezení v silniční dopravě, městské hromadné dopravě nebo budou 
uzavřeny některé lokality, veřejná prostranství či památky zejména v centru metropole. Policie ale ke 
konkrétním místům nechce z taktických důvodů zveřejňovat bližší informace. 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Události: Přípravy na návštěvu čínského prezidenta 
 
    
 
V úterý nepojedou kolem Hradu tramvaje. „Tramvajová linka 22 bude po celý den odkloněna po trase 
Malostranská - Hradčanská - Vozovna Střešovice - Hládkov - Malovanka. Zastávky Královský letohrádek, 
Pražský hrad, Brusnice a Pohořelec budou zrušeny,“ uvedl mluvčí DPP Jiří Štábl. 
 
Podle ředitele hradního protokolu Jindřicha Forejta bezpečnostní opatření odpovídají významu návštěvy i 
bezpečnostní situaci, která v Evropě panuje. „Čelíme bezprecedentní situaci ohledně bezpečnosti a návštěva 
takového představitele země, jako je Čína, s sebou určitě nese určitou náročnost,“ dodal Forejt.Demonstrovat 
se bude i tak 
 
Jak odpůrci, tak příznivci čínské návštěvy si na pražském magistrátu zamluvili desítky míst po celé Praze 
včetně okolí budov, které by měl Si Ťin-pching navštívit. Protože úřad u většiny z nich zaregistroval jako první 
Česko-čínskou obchodní asociaci, bude mít tento pročínský spolek před aktivisty přednost. 
 
  Fakta 
  Kdo je Si Ťin-pching? 
 
  Kdo je Si Ťin-pching? 
 
Si Ťin-pching je považován za ambiciózního a pragmatického politika. Na rozdíl od některých svých 
stranických kolegů se mu úspěšně daří vyhýbat se skandálům. Podle odborníků se postupně stal nejmocnějším 
vůdcem, jakého Čína v posledních desetiletích měla. 
 
Značnou popularitu mezi lidmi mu vynesla rozsáhlá protikorupční politika. Z korupce byl obviněn například Ling 
Ťi-chu, jeden z nejbližších poradců bývalého čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa, nebo bývalý šéf vnitřní 
bezpečnosti Čou Jung-kchang. Obyčejnými Číňany je prezident přezdíván „strýček Si“. 
 
Čínská ekonomika loni vykázala nejnižší růst za poslední čtvrtstoletí. Na nedávném zasedání parlamentu 
představil Si nový pětiletý plán na roky 2016–2020, který předpokládá minimální roční hospodářský růst 6,5 
procenta až do roku 2020. Experti to ale považují za příliš ambiciózní. 
 
Si pracuje na modernizaci armády, která zahrnuje snížení počtu vojáků na dva miliony z 2,3 milionu a přeměnu 
velitelské struktury pocházející z dob studené války. Pod jeho vládou Čína důrazněji prosazuje své nároky v 
teritoriálních sporech ve Východočínském a Jihočínském moři. Čínské námořnictvo investuje do ponorek a 
letadlových lodí, letectvo vyvíjí „neviditelné“ stíhačky. 
 
Si Ťin-pching se narodil 1. června 1953 v Pekingu. Během kulturní revoluce byl jako patnáctiletý poslán na 
převýchovu do provincie Šan-si. Do svých dvaadvaceti let zde žil údajně v jeskyni, pracoval na poli a podílel se 
na výstavbě přehrady. 
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V roce 1975 se vrátil do Pekingu, kde se stal inženýrem chemie. Na prestižní univerzitě Čching-chua s ním 
současně studoval i budoucí prezident Číny Chu Ťin-tchao. Později si zde Si dodělal doktorát z marxistické 
teorie. 
 
Jeho otec Si Čung-sün patřil k zakladatelům komunistického odboje v severní Číně. V 60. letech byl ale v rámci 
politických čistek označen za kontrarevolucionáře a rehabilitace se dočkal až s návratem Teng Siao-pchinga k 
moci, kdy se stal místopředsedou vlády i Všečínského shromáždění lidových zástupců. 
 
Do komunistické strany vstoupil Si v roce 1974 ve svých 21 letech, partajní zkušenosti sbíral v provinciích Šan-
si, Che-pej, Fu-ťien a Če-ťiang. 
 
Jako jeden z mála politiků v čele provinční správy ve Fu-ťienu (2000–2002) nebyl zapojen do místního 
korupčního skandálu. Osvědčil se i jako šéf strany v průmyslové provincii Če-ťiang, odkud v roce 2007 odešel 
na rok šéfovat hospodářskému centru Číny – Šanghaji. V čele nahradil Čchen Liang-jüa, který byl údajně 
zapleten do korupčních praktik kolem penzijních fondů. V roce 2008 zvládl Si roli šéfa organizačního výboru 
olympijských her v Pekingu. 
 
Do stálého výboru politického byra Komunistické strany Číny, který představuje de facto i nejužší vedení země, 
usedl v říjnu 2007 a v březnu 2008 byl zvolen viceprezidentem Číny. Generálním tajemníkem strany se stal v 
listopadu 2012, v této funkci nahradil dosavadního prezidenta Chu Ťin-tchaa. Od něj současně převzal i velení 
armády. Na zasedání čínského parlamentu v březnu 2013 ho nahradil ve funkci prezidenta země. 
 
V září 2012 na dva týdny zmizel z veřejného života, údajně kvůli nemoci. Kolem Siovy nepřítomnosti v médiích i 
na oficiálních setkáních se vynořila řada spekulací, podle některých zdrojů utrpěl infarkt nebo mozkovou 
mrtvici. Podle čínských médií však jen trpěl bolestmi zad. 
 
Je podruhé ženatý, jeho manželkou je jedna z nejznámějších čínských folkových zpěvaček, mladistvě 
vypadající Pcheng Li-jüan (53), která je poslankyní čínského parlamentu a má hodnost generálmajora. Na 
rozdíl od svých předchůdkyň se Pcheng jako první dáma mnohem víc prezentuje na veřejnosti. Čínská média 
pečlivě vytvářejí image prezidenta a jeho manželky jako milujícího páru. Společně vychovávají dceru Si Ming-
ce (23), která vystudovala Harvard. 
 
Hlavní demonstraci proti návštěvě Si Ťin-pchinga chtějí aktivisté uspořádat v úterý na Hradčanském náměstí v 
Praze. Na akci plánují vyjádřit nesouhlas s českou zahraniční politikou, příjezdem hlavy Číny, ale třeba i s 
pronásledováním příznivců hnutí Fa-lun-kung. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1734745-hrad-si-vyzkousel-salvy-nanecisto-vitani-cinskeho-
prezidenta-nekteri-politici 
 

V Praze byly poškozeny desítky čínských vlajek 
26.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    zemand         

V noci na sobotu někdo barvou poškodil pět desítek čínských vlajek, které jsou po Praze rozmístěny v 
souvislosti s nadcházející návštěvou čínského prezidenta v České republice. Policejní mluvčí Jan Daněk řekl, 
že výzdoba byla takto poškozena hlavně v Chotkově a v Evropské ulici. 
 
Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nese za tento čin odpovědnost TOP 09, jejíž starosta Prahy 6 
Ondřej Kolář prý vyslovil pro vandalismus veřejně pochopení.  Kolář to odmítl s tím, že od nikoho z TOP 09 
nezaznělo jakékoliv schvalování ničení státních symbolů ani poškozování cizího majetku. Poničení vlajek 
označil za akt jedince, který vyjadřuje svůj 
názor vcelku nešťastným způsobem. 
 
Poškozování státních vlajek nás vrací do doby druhé republiky, tedy do doby, kdy řádili fašizující 
čecháčci.&mdash; Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 26, 2016 
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Šéf TOP O9 Miroslav Kalousek nechtěl Ovčáčkova slova komentovat. „Nelze po mně spravedlivě chtít, abych 
reagoval na vyjádření pomýleného spratka. Pokud by se chtěl vyjádřit sám pan prezident, velmi rád to 
okomentuji,“ uvedl Kalousek. 
 
K samotnému případu řekl, že podle něj nešlo o klasický vandalismus. Sám by prý takový protest nevolil, ale má 
pro něj jisté pochopení. 
 
 
„Vzhledem k tomu, že české vlajky nebyly poškozeny, tak bych to nevnímal jako obyčejný projev vandalismu, 
ale jako radikální projev protestu proti papalášské estetice vítání, kdy z Evropské třídy se nám opět stala třída 
Leninova.“  
 
   Miroslav Kalousek 
   šéf TOP 09 
 
Poničení vlajek odsoudil předseda KSČM Vojtěch Filip. Označil ho za projev „odporného vandalismu“. „V 
souvislosti například s tím, že nic takového se nestalo při návštěvě prezidenta Si Ťin-pchinga ve Velké Británii, i 
za důkaz velmi nízké duševní úrovně autorů vandalismu, kteří tak poškozují jméno ČR mezi civilizovanými 
státy,“ uvedl. 
 
 
 
 
    přehrát 
 
   
          video 
                    Události: Emoce kolem čínských vlajek 
 
       
 
 
Barva byla ve vajíčkách  
 
Vlajky byly poškozeny například i v ulici Jelení a Mariánské hradby nedaleko Pražského hradu. Na zemi byla 
poházená vyfouknutá vajíčka, která byla naplněna modrou a šedivou barvou. Někdo je pak zřejmě házel na 
vlajky, které jsou rozmístěny ve výšce na sloupech veřejného osvětlení. Na sloupech jsou spolu ve dvojici vždy 
vyvěšeny česká a čínská vlajka, poškozeny jsou ty čínské. Mluvčí Daněk uvedl, že policie po pachatelích 
pátrá. 
 
Případná výměna poškozených vlajek je podle Ovčáčka věcí zadavatele, kterým je Smíšená česko-čínská 
komora vzájemné spolupráce. „Budeme samozřejmě rádi, pokud (vlajky) obnoveny budou. Je to nejlepší 
odpověď na primitivní vandalismus posvěcený TOP 09,“ podotkl prezidentův mluvčí. Technik z firmy, která se v 
Praze stará o veřejné osvětlení, ale řekl, že poškozené vlajky zatím nelze vyměnit kvůli policejnímu 
vyšetřování. Prezident česko-čínské komory Jaroslav Tvrdík na dotazy České televize nereagoval.Starosta k 
pátečnímu případu 
 
Už v noci na pátek zadrželi policisté třiatřicetiletého muže, který ze sloupu veřejného osvětlení na Evropské třídě 
odřízl dvě vlajky. Nynější poškození výzdoby je ale podstatně rozsáhlejší. 
 
Starosta Prahy 6 Kolář v pátek nepřímo vyjádřil souhlas s odříznutím dvou vlajek na Evropské třídě. „V případě 
člověka, který dnes v noci odřízl na Evropské ze sloupu veřejného osvětlení čínskou vlajku, nemohu jinak než 
si postesknout: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá,“ sdělil. Zároveň připustil, že schvalovat jednání v 
rozporu s dobrými mravy a zákony, je špatné a může být hodnoceno jako protiprávní.Příprava protestních akcí 
 
      Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
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              Zdroj: ČT24 
 
  
 
    V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta se chystají i některé protestní akce. Například aktivisté ze 
Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla hodlají umístit po dobu jeho návštěvy u Evropské ulice v Praze 
billboard se společnou fotografií bývalého prezidenta Václava Havla a dalajlamy. 
 
Plán je reakcí na samotnou návštěvu a právě i na čínské vlajky a uvítací billboardy pro čínského prezidenta 
instalované po Praze, které jsou podle spolku výsměchem svobodě, lidským právům a demokracii. „Billboard 
není proti Číně a čínským představitelům, ale proti oné teatrální akci,“ uvedl předseda spolku Petr 
Dauš.Prezident s velkou mocí 
 
Čínský prezident Si Ťin-pching do Česka přiletí v pondělí dvě hodiny po poledni. Při návštěvě trvající do středy 
se setká s českými politiky. Podle úřadů bude nejdůležitějším výstupem z příjezdu Si Ťin-pchinga ustavení 
strategického partnerství mezi Českem a Čínou, které by mělo do budoucna znamenat příliv čínských investic. 
 
Současný prezident Si Ťin-pching shromáždil za tři roky své vlády víc moci než jakýkoliv jeho předchůdce. 
Přitvrdily zátahy proti kritikům vlády i obhájcům práv. Například známý čínský právník obhajující disidenty Pchu 
Č'-čchiang dostal od soudu v Pekingu tříletou podmínku. Obviněn byl z podněcování rasové nenávisti a 
nepokojů. Právníka soudili mimo jiné kvůli svým kritickým komentářům na adresu čínské komunistické strany, 
které zveřejňoval na internetu. 
 
Komunistická strana vládne monopolně nad životem Číňanů od roku 1949. Například teprve nedávno uvolnila 
dřívější politiku jednoho dítě, která platila od 80. let.Represe po zveřejnění anonymního dopisu 
 
Nakrátko zatčen byl nedávno  čínský fejetonista Ťia Ťia. Zadržení novináře zřejmě souvisí s nedávnou 
publikací anonymního otevřeného dopisu, jehož autoři vyzvali prezidenta Si Ťin-pchinga k rezignaci. Fejetonista 
Ťia Ťia, který ve svých sloupcích komentuje politické a sociální otázky, tvrdí, že s dopisem nemá nic 
společného. Minulý týden ale před odletem do Hongkongu řekl přátelům, že by se mu mohlo něco stát. Nyní po 
svém propuštění odmítl rozhovory pro média. 
 
Po zveřejnění dopisu podle agentury AP zmizel šéf portálu Watching.cn Li Wan-chuej a dva jeho čelní editoři, 
včetně šéfredaktora, a dva technici. Kontakt se údajně již několik dní nedaří navázat ani s devíti techniky, kteří 
pracují pro firmu zajišťující technologickou podporu portálu. Novináři portálu odmítli o celé věci s agenturou AP 
hovořit. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1735968-v-praze-byly-poskozeny-desitky-cinskych-vlajek 
 

Ultrapravicoví nepřátelé, Čína reaguje na poškozené vlajky v Praze 
28.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    netocnyt         

Čína reaguje na víkendovou událost, kdy v Praze někdo poškodil čínské vlajky vyvěšené v ulicích u příležitosti 
návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. „V České republice existuje navzdory dokončené politické 
transformaci stále několik ideologických aktivistů, kteří se zabývají ultrapravicovou politickou kampaní,“ napsal 
čínský státem řízený list Global Times. 
 
Kromě prorežimního čínského tisku reagoval na událost přímo také zástupce čínské vlády. Mluvčí čínského 
ministerstva zahraničí Chung Lej podle agentury Reuters řekl, že tato snaha „hrstky sabotérů“ narušit návštěvu 
nepoškodí vztahy mezi oběma státy. V noci ze soboty na neděli postříkali dosud neznámí lidé čínské vlajky 
tmavou barvou. 
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List Global Times v redakčním komentáři rovněž napsal, že incident ukazuje na „velké chyby pražské policie a 
na skryté nepřátelství v české společnosti“. Global Times píší o významu, jaký Česko přikládá vztahům k Číně, 
a tvrdí, že se Česká republika vymanila z ideologie, která převládala v její zahraniční politice po rozpadu 
Sovětského svazu.Kruhy posedlé odporem ke komunismu, píše list 
 
Důkazem této nové politiky byla podle listu přítomnost prezidenta Miloše Zemana na vojenské přehlídce v 
Pekingu pořádané k loňskému výročí ukončení 2. světové války. List také píše, že ve východní Evropě mnohem 
více než v západní existují kruhy, které jsou posedlé odporem ke komunismu, a dále také skupiny propagující 
nezávislost Tibetu. 
 
Návštěvy čínského prezidenta a dění kolem ní si všímají také světové agentury a další sdělovací prostředky. 
Agentura Reuters píše o protestech české opozice, která přirovnává připravovanou návštěvu k ovacím, jaké se 
za studené války dostávaly sovětským představitelům. 
 
 
 
  
 
 
      Odkaz 
 
      Do Prahy přiletí nejmocnější Číňan od doby Mao Ce-tunga 
 
China Ekonomic Net píše o Siově návštěvě jako o novém podnětu pro už nastartované a rychle se rozvíjející 
čínsko-české vztahy, jimž prý někteří přezdívají vztahy „pandy a krtka“.Havel s dalajlámou a výzva Zemanovi 
 
Anglická verze deníku Komunistické strany Číny People´s Daily ve svém článku věnovaném Siově návštěvě 
České republiky cituje názory českých analytiků, podle nichž nastává nová vlna čínských investic, jež podpoří 
ekonomiku a pomůže snížit nezaměstnanost. 
 
South China Morning Post napsal, že prezident Miloš Zeman usiluje o posílení vztahů s Čínou a Ruskem od 
svého zvolení v roce 2013 spíš než o vztahy s NATO a Evropskou unií, i když odpovědnost za zahraniční 
politiku v České republice nenese prezident, nýbrž vláda. 
 
List rovněž cituje Zemanovo prohlášení z jedné z předchozích návštěv Číny. Řekl tehdy, že se přijel spíš učit, 
jak dosáhnout ekonomického růstu a stabilizace společnosti než vyučovat o tržní ekonomice a lidských právech. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Billboard aktivistů protestujících proti návštěvě čínského prezidenta 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Michal Doležal 
 
„To bylo v ostrém kontrastu oproti politice prvního postkomunistického prezidenta Václava Havla, který byl 
osobním přítelem tibetského dalajlámy,“ podotýká list. Přátelství a vstřícné vztahy obou mužů připomíná 
billboard, který se objevil v Praze s fotografií dalajlámy a Václava Havla. Také česká pobočka mezinárodní 
organizace na obranu lidských práv prezidenta Zemana vyzvala, aby se v rozhovorech s prvním mužem Číny 
zasadil o dodržování lidských práv, a adresovala mu otevřenou výzvu. 
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      Odkaz 
 
Otevřený dopis Amnesty International prezidentovi Miloši Zemanovi 
 
      Výhodný obchod s Čínou na úkor lidských práv? 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1737519-ultrapravicovi-nepratele-cina-reaguje-na-poskozene-
vlajky-v-praze 
 

Zeman se Si Ťin-pchingem zasadili v Lánech pamětní strom, odpůrci v 
Praze věšeli tibetské prapory 

28.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    kejlovat         

Prezident komunistické Číny Si Ťin-pching dorazil do Lán, kde spolu se svým českým protějškem zasadil 
pamětní strom - ginkgo bilobu. Čínský vůdce se stal první hlavou státu, s níž se Miloš Zeman sešel přímo v 
Lánech. Příznivci a odpůrci čínské delegace během dne vyrazili do ulic. Na Evropskou třídu v Praze se vrátily 
opravené vlajky, skupina aktivistů tam na chvíli vyvěsila i tibetské prapory. Tichá demonstrace se konala také 
před čínskou ambasádou. 
 
Čínský prezident je vůbec poprvé na návštěvě Česka. Na Letišti Václava Havla přivítal Si Ťin-pchinga na 
červeném koberci šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. Ceremoniálu se účastnili také vojáci s českou a 
čínskou vlajkou a armádní hudba. Na místo dorazila i prezidentská kolona. Si Ťin-pching po slavnostním 
přivítání nastoupil do jednoho z vozů a v koloně opustil letiště. 
 
Návštěva čínského prezidenta přinesla mimořádná bezpečnostní opatření, která jsou ještě přísnější kvůli 
nedávným bruselským atentátům. V pražských ulicích byly nasazeny stovky policistů, kterým pomáhají vojáci. 
Bezpečnostní zóny vznikly v místech, kde se bude čínská delegace pohybovat. 
 
   přehrát 
 
     video 
                BEZ KOMENTÁŘE: Shrnutí prvního dne návštěvy čínského prezidenta v Česku 
 
         BEZ KOMENTÁŘE: Shrnutí prvního dne návštěvy čínského prezidenta v Česku 
 
              
 
    
          Události: Historicky první návštěva čínského prezidenta v ČR 
 
              
 
    
          Bez komentáře: Letadlo čínského prezidenta přistálo v Praze 
 
              
 
    
          Česko slavnostně přivítalo čínského prezidenta Si Ťin-pchinga 
 
              
 
    
          Si Ťin-pching v Praze: Vlajky, potyčky, kontroly 
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          BEZ KOMENTÁŘE: Miloš Zeman a Si Ťin-pching zasadili strom 
 
              
 
    
          Bezpečnostní opatření v Praze během návštěvy čínského prezidenta 
 
              
 
    
          Zprávy v 16:00: Čínský prezident už je v Česku 
 
              
 
Na Evropské třídě se střetli koledníci s Číňany  
 
Autobusy s Číňany přijely dopoledne na Evropskou třídu, kudy později projížděla kolona s čínskou hlavou státu. 
Na tramvajové zastávce Sídliště Červený vrch došlo k drobné potyčce s kolemjdoucími koledníky, příznivci 
nezávislosti Tibetu. Situaci musela uklidňovat asi třicítka policistů. 
 
Plnou politickou odpovědnost za řádění fašizující lůzy, která napadá Číňany v Praze, nese TOP 09.&mdash; Jiří 
Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 28, 2016 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Potyčka na Evropské třídě (Zdroj: Petr Suda, Facebook) 
 
                 Zdroj: Petr Suda/Facebook 
 
    
 
 Fakta 
 Čínský prezident Si Ťin-pching (62) 
 
 Čínský prezident Si Ťin-pching (62) 
 
Narodil se 1. června 1953 v Pekingu. Během kulturní revoluce byl jako patnáctiletý poslán na převýchovu do 
provincie Šan-si. Do svých dvaadvaceti let zde žil údajně v jeskyni, pracoval na poli a podílel se na výstavbě 
přehrady. 
 
V roce 1975 se vrátil do Pekingu, kde se stal inženýrem chemie. Na prestižní univerzitě Čching-chua s ním 
současně studoval i budoucí prezident Číny Chu Ťin-tchao. Později si zde Si dodělal doktorát v marxistické 
teorii. 
 
Do komunistické strany vstoupil Si v roce 1974 ve svých 21 letech, partajní zkušenosti sbíral v provinciích Šan-
si, Che-pej, Fu-ťien a Če-ťiang. 
 
Do stálého výboru politického byra Komunistické strany Číny, který představuje de facto i nejužší vedení země, 
usedl v říjnu 2007 a v březnu 2008 byl zvolen viceprezidentem Číny. Generálním tajemníkem strany se stal v 
listopadu 2012, v této funkci nahradil dosavadního prezidenta Chu Ťin-tchaa. Od něj současně převzal i velení 
armády. Na zasedání čínského parlamentu v březnu 2013 ho nahradil ve funkci prezidenta země. 
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Je podruhé ženatý, jeho manželkou je jedna z nejznámějších čínských folkových zpěvaček, mladistvě vypadající 
Pcheng Li-jüan (53), která je poslankyní čínského parlamentu a má hodnost generálmajora. Na rozdíl od svých 
předchůdkyň se Pcheng jako první dáma mnohem víc prezentuje na veřejnosti. Čínská média pečlivě vytvářejí 
image prezidenta a jeho manželky jako milujícího páru. Společně vychovávají dceru Si Ming-ce (23), která 
vystudovala Harvard. 
 
Obyčejnými Číňany je prezident přezdíván „strýček Si“. 
 
Zdroj: ČTK 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Si Ťin-pching a Miloš Zeman na zámku v Lánech 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Michal Krumphanzl 
 
   Příjezd Si Ťin-pchinga očekávaly před pražským hotelem Hilton, kde bude prezident ubytován, desítky Číňanů 
s vlajkami, bubínky a mávátky. Budovu ze všech stran hlídají i policisté. Lány: Čínský prezident se zapsal do 
pamětní knihy  
 
Si Ťin-pching kolem páté hodiny odpoledne dorazil do Lán, kde ho přijal Miloš Zeman. Oba politici byli oblečeni 
spíše neformálně bez kravat. Zeman navíc svého čínského protějška vzal přátelsky kolem ramen. 
 
Po společném focení před novináři na balkoně lánského zámku zasadili prezidenti pamětní strom a odhalili 
pamětní desku. „Ať strom prospívá a dožije se mnoha set let,“ citoval prezidenta na Twitteru Zemanův mluvčí 
Jiří Ovčáček. Ke stromu vedl zelený koberec, oba politici přidali k dřevině několik lopat zeminy a zalili ji konvemi 
s českou a čínskou vlajkou. Zeman čínskému prezidentovi řekl, že vždy, když bude v Lánech, přijde a strom 
zavlaží.  
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Čínský a český prezident v Lánech společně zasadili pamětní strom 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Michal Krumphanzl 
 
Čínský prezident se také zapsal do pamětní knihy. Politici se rovněž prošli po zámeckém parku a prohlédli si 
zrekonstruovaný palmový skleník. Následně si předali dary - Zeman dostal od čínského prezidenta křeslo a 
čínský porcelán. 
 
Dvojici čeká společná večeře. Podle Ovčáčka se bude podávat zámecká paštika s lánským pečivem, 
následovat má bažantí vývar s domácími nudlemi. Jako hlavní chod bude bažant po lánsku špikovaný slaninou 
s nudlemi a bramborem. Jako zákusek kuchaři připravili variaci sorbetů. Zvěřinu budou zapíjet vínem hibernal z 
roku 2014 a merlotem z minulého roku. 
 
Prezident ČLR se zapsal do Pamětní knihy zámku v Lánech. pic.twitter.com/6TEHIq0AI5&mdash; hostzCLR 
(@hostzCLR) March 28, 2016 
 
V úterý se hlavní část programu odehraje na třetím nádvoří Pražského hradu, kde zazní obě státní hymny a kde 
proběhne přehlídka nastoupené čestné jednotky. Následovat bude soukromé setkání čínského prezidenta se 
Zemanem a bilaterální jednání hosta se šéfem Senátu, sněmovny a premiérem. Sérii schůzek zakončí pražská 
primátorka. 
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Středa bude patřit obchodu. Na Žofíně se bude konat ekonomické fórum a diskuse českých a čínských 
investorů. V zákulisí se bude hledat i odpověď na otázku, zda Česko vybočuje ve snaze získat investice z 
evropského průměru. Podle šéfa kabinetu Bohuslava Sobotky se Praha pohybuje v rámci dohody Evropy s 
Čínou o strategickém partnerství. „Čína má s řadou evropských zemí speciální dohody o vzájemných vztazích,“ 
upozorňuje premiér. 
 
„Určitě tyhle intenzivní politické vztahy na nejvyšší úrovni pomohou také tomu, aby se rozvíjely obchodní 
kontakty, aby se posílily čínské investice v České republice.“ 
 
 Bohuslav Sobotka, premiér 
 
Předchozí pravicová vláda byla podle Zemana poddajná tlaku Spojených států a Evropské unie, kvůli čemuž 
došlo k ochlazení česko-čínských vztahů. „Teď jsme opět nezávislou zemí a tvoříme zahraniční politiku, která je 
založena na našem vlastním národním zájmu,“ řekl v rozhovoru pro čínskou televizi CCTV.  
 
 Fakta 
 Zemanovy cesty do Číny 
 
 Zemanovy cesty do Číny 
 
Prezident Miloš Zeman navštívil Čínu v posledních dvou letech hned dvakrát. Loni v září přijel do Číny na 
oslavy 70. výročí konce druhé světové války v Tichomoří. Zúčastnil se vojenské přehlídky, kterou se rozhodla 
bojkotovat většina evropských politiků. Zeman uvedl, že během jeho návštěvy byly vytvořeny základy pro další 
investice čínských firem v České republice. 
 
Na návštěvě Číny byl český prezident také předloni v říjnu – tehdy jeho cestu podnikatelé chválili jako 
přínosnou. Vyvolala ale i kontroverze – kvůli Zemanově návratu do Česka v letadle PPF miliardáře Petra 
Kellnera nebo některým vyjádřením o lidských právech. Prezident kupříkladu prohlásil, že nepřijel rozdávat 
lekce o lidských právech, ale chce se od Číny učit, jak zvýšit ekonomický růst a stabilizovat společnost. 
 
Galerie:  
 
     Autor: Michal Krumphanzlzdroj: ČTK"> 
 
 
  
              Zvětšit obrázek 
              Zmenšit obrázek 
              Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
   
 
          
              Dalších 26 fotek 
   
         Galerie 
 
     Čínský prezident v Česku 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
    
 
    
          zdroj: ČT24"> 
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                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Miloš Zeman a Si Ťin-pching zasadili strom 
 
                 Zdroj: ČT24 
 
      
 
  
          Autor: Michal Krumphanzlzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Si Ťin-pching a Miloš Zeman na zámku v Lánech 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínská delegace 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Krumphanzlzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Miloš Zeman se Si Ťin-pchingem v Lánech 
 
                 Zdroj: ČTK 
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          Autor: Petr David Josekzdroj: ČTK/AP"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínský prezident Si Ťin-pching v Praze 
 
                 Zdroj: ČTK/AP 
 
      
 
  
          Autor: Doležal Michalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínský prezident v Česku 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          zdroj: ČT24"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínský prezident přistál v Praze 
 
                 Zdroj: ČT24 
 
      
 
  
          Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
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                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Kolona s čínským prezidentem jela přes Evropskou třídu 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Jan Sadílekzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Autobusy s Číňany na Evropské třídě 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Rvačka mezi příznivci a odpůrci čínského režimu 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Anna Francovázdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Novináři očekávají přílet čínského prezidenta 
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                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Vítání čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Tibetská vlajka vyvěšená na protest proti příjezdu čínské delegace 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Bezpečnostní opatření u hotelu Hilton 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Jan Sadílekzdroj: ČTK"> 
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                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Kolona s čínským prezidentem na Evropské třídě 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Číňané vítají Si Ťin-pchinga 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          zdroj: ČT24"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Číňané vítají Si Ťin-pchinga 
 
                 Zdroj: ČT24 
 
      
 
  
          zdroj: ČT24"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Číňané vítají Si Ťin-pchinga 
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                 Zdroj: ČT24 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Protest hnutí Fa-lun-kung před čínskou ambasádou v Praze 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Aktivisté před čínskou ambasádou v Praze 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Tibetská vlajka vyvěšená v Praze-Bubenči 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Jan Sadílekzdroj: ČTK"> 
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                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínského prezidenta opět vítají vlajky 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Billboard aktivistů protestujících proti návštěvě čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Poničené čínské vlajky 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
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                     Číňané vítali v Praze Si Ťin-pchinga 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Jan Sadílekzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Protest proti návštěvě čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
 
 
 Zavřít 
 
Někteří politici to ale vidí jinak. „Obchodní výměna je důležitá, kulturní a turistická také, ale ne výprodej hodnot 
za nějaké krátkodobé pragmatické cíle,“ podotkl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). „Je pro Českou 
republiku čínský trh zásadní? Zásadní není, ale je důležitý, to připouštím. Zásadní je Evropská unie,“ míní 
exministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09). 
 
Při návštěvě Si Ťin-pchinga by měla být podepsána řada memorand o spolupráci třeba v oblasti financí, 
obchodu nebo zdravotnictví. Největší důraz úřady kladou na společné prohlášení k ustavení strategického 
partnerství mezi Českem a Čínou. Zeman v uplynulých týdnech řekl, že očekává čínské investice v hodnotě 45 
miliard korun a podpis asi 20 konkrétních dohod. 
 
   přehrát 
 
     video 
                Kdo je Si Ťin-pching? Reformátor i nacionalista 
 
         Kdo je Si Ťin-pching? Reformátor i nacionalista 
 
              
 
    
          Události: Program čínského prezidenta v ČR 
 
              
 
Opravené čínské vlajky opět vlají, policie stáhla tibetské prapory 
 
Návštěva čínského prezidenta se nelíbí hlavně zastáncům lidských práv. Zatím nejviditelnějším protestem 
souvisejícím s cestou Si Ťin-pchinga do Prahy se v noci na sobotu stalo poničení desítek čínských vlajek, které 
byly v metropoli rozmístěny jako výzdoba před návštěvou. Někdo je na několika místech hlavního města polil 
tmavou barvou. Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce pak oznámila, že je opraví. V pondělí ráno 
se pak na trasu mezi letiště a Pražský hrad vlaječky vrátily. 
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Skupina aktivistů zde ale vyvěsila i tibetské vlajky. Policie následně vlajky odstranila a proti aktivistům zasáhla. 
Zadržela celkem 12 osob, jež jsou podezřelé z přestupku. Muž s tibetskou vlajkou se pohyboval v době průjezdu 
kolony i na Hlávkově mostě. Policisté ho vzali mezi sebe a dovedli ho k autu, kde si opsali jeho nacionále.  
 
„Policejní hlídka tuto osobu kontaktovala na základě důvodné obavy z ohrožení bezpečného průjezdu 
prezidentské kolony, ale v žádném případě muže nijak neomezovala ani nezadržovala,“ uvedla na policejním 
webu mluvčí Andrea Zoulová. Tibetskou vlajku mělo na střeše i jedno z projíždějících aut, dalších několik řidičů 
na vítající dělalo gesta a troubilo. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Tibetská vlajka vyvěšená na protest proti příjezdu čínské delegace 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Ondřej Deml 
 
     Příznivci čínské delegace zabrali 80 míst v Praze, zlobí se AI 
 
Jak odpůrci, tak příznivci čínské návštěvy si na pražském magistrátu zamluvili desítky míst po celé Praze včetně 
okolí budov, které by měl Si Ťin-pching navštívit. „V Praze je v souvislostí s návštěvou prezidenta Čínské lidové 
republiky Si Ťin-pchinga zablokováno pro demonstrace na podporu delegace přibližně 80 míst,“ upozornila na 
Facebooku organizace Amnesty International (AI), podle níž jde o snahu umlčet kritické hlasy. 
 
Protestní akce byly na pondělí ohlášeny třeba na Hradčanském náměstí, Klárově, Slovanském ostrově nebo na 
Palachově náměstí. Před čínskou ambasádou v Praze se už sešlo několik aktivistů ze zakázaného hnutí Fa-lun-
kung (Falun Gong). 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Protest hnutí Fa-lun-kung před čínskou ambasádou v Praze 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Michal Doležal 
 
Prohlášení vydali aktivisté bojující za svobodný Tibet. V petici vyzývají prezidenta a vládu, aby „přestali 
kolaborovat s komunistickou totalitní Čínou“. Uvádějí v ní například, že se stydí, že se Zeman a vláda rozhodli 
„vyměnit principiální obhajobu lidských práv“ za spolupráci s Čínou. 
 
Aktivisté ze Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla umístili v pondělí ráno v parku Velvarská u Evropské 
ulice v Praze billboard se společnou fotografií bývalého prezidenta Havla a dalajlamy. „Tady jsou doma tito 
pánové,“ uvádí text na něm. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Billboard aktivistů protestujících proti návštěvě čínského prezidenta 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Michal Doležal 
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Tibetský duchovní vůdce uprchl v roce 1959 do Indie, když čínští vojáci rozdrtili pokus o povstání v Tibetu. 
Peking na dalajlamu pohlíží jako na separatistu, byť on sám nyní propaguje ve vztazích s Čínou autonomii, 
nikoli nezávislost pro Tibet. S Havlem dalajlamu pojilo osobní přátelství – Prahu navštívil hned několikrát. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1737387-zeman-se-si-tin-pchingem-zasadili-v-lanech-pametni-
strom-odpurci-v-praze-veseli 
 

Nadšení i odpor. Podívejte se, jak lidé v Česku uvítali nejmocnějšího 
Číňana 

28.3.2016    ct24.cz    str. 00    Svět 
    kejlovat         

Historická návštěva vůdce čínských komunistů vzbudila v Česku rozporuplné reakce. Na letišti, v ulicích Prahy i 
v Lánech vítali Si Ťin-pchinga desítky nadšených Číňanů, kteří mávali čínskými vlajkami. Na Evropské třídě je 
museli od aktivistů a kolemjdoucích koledníků oddělovat desítky policistů. Ti navíc zadrželi několik osob, které 
se snažily vyvěsit tibetské vlajky. Nevládní organizace oznámily, že otevřou v úterý v Praze Informační centrum 
pro demokracii a lidská práva v Číně. 
 
Výměna názorů mezi Číňany a lidmi, kteří demonstrovali na podporu Tibetu, se odehrála i v parku u Evropské 
třídy. Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla tam umístil mobilní billboard s tibetským dalajlamou, bývalým 
prezidentem Václavem Havlem a nápisem „Tady jsou doma tito pánové“. 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    BEZ KOMENTÁŘE: Potyčka před billboardem dalajlámy 
 
    
 
Před průjezdem prezidentské kolony se ale před billboardem shromáždilo několik desítek Číňanů, kteří pohled 
na plakát zakryli čínskými vlajkami. 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Si Ťin-pching v Praze: Vlajky, potyčky, kontroly 
 
    
 
Nevládní organizace mezitím oznámily, že otevřou v úterý v Praze Informační centrum pro demokracii a lidská 
práva v Číně. „Návštěvu čínského prezidenta provází celá řada jak pozitivních, tak hlavně negativních reakcí. 
My bychom rádi upozornili právě na porušování lidských práv v Číně, ke kterému naneštěstí dochází,“ řekla 
mluvčí Nadace Forum 2000 Anna Vošalíková.  
 
 video 
 BEZ KOMENTÁŘE: Shrnutí prvního dne návštěvy čínského prezidenta v Česku 
 
   přehrát 
 
 video 
 BEZ KOMENTÁŘE: Shrnutí prvního dne návštěvy čínského prezidenta v Česku 
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Návštěva čínského prezidenta potrvá tři dny, většina vládních politiků i prezident si od ní slibují zejména příliv 
čínských investic do Česka. 
 
Galerie: Rvačka mezi příznivci a odpůrci čínského režimu 
 
     Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
 
 
  
              Zvětšit obrázek 
              Zmenšit obrázek 
              Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
   
 
          
              Dalších 21 fotek 
   
           Zavřít 
                    Galerie 
 
     Vítání čínského prezidenta v Česku 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
    
 
    
          Autor: Jan Sadílekzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Protest proti návštěvě čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínská delegace 
 
                 Zdroj: ČTK 
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          Autor: Lan Hongguangzdroj: ČTK/ZUMA"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínský prezident Si Ťin-pching s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem 
 
                 Zdroj: ČTK/ZUMA 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Protest hnutí Fa-lun-kung před čínskou ambasádou v Praze 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          zdroj: ČT24"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Návštěva čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČT24 
 
      
 
  
          Autor: Petr David Josekzdroj: ČTK/AP"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
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                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínský prezident Si Ťin-pching v Praze 
 
                 Zdroj: ČTK/AP 
 
      
 
  
          Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Kolona s čínským prezidentem jela přes Evropskou třídu 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Bezpečnostní opatření u hotelu Hilton 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Jan Sadílekzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Kolona s čínským prezidentem na Evropské třídě 
 
                 Zdroj: ČTK 
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          Autor: Anna Francovázdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Novináři očekávají přílet čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Vítání čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Tibetská vlajka vyvěšená na protest proti příjezdu čínské delegace 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
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                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Číňané vítají Si Ťin-pchinga 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          zdroj: ČT24"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Číňané vítají Si Ťin-pchinga 
 
                 Zdroj: ČT24 
 
      
 
  
          zdroj: ČT24"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Číňané vítají Si Ťin-pchinga 
 
                 Zdroj: ČT24 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Aktivisté před čínskou ambasádou v Praze 
 
                 Zdroj: ČTK 
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          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Tibetská vlajka vyvěšená v Praze-Bubenči 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Jan Sadílekzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Čínského prezidenta opět vítají vlajky 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Billboard aktivistů protestujících proti návštěvě čínského prezidenta 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Ondřej Demlzdroj: ČTK"> 
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                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Poničené čínské vlajky 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
  
          Autor: Michal Doležalzdroj: ČTK"> 
   
 
          
     
                Zvětšit obrázek 
                Zmenšit obrázek 
                Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
     
 
                     Poškozené čínské vlajky v Praze 
 
                 Zdroj: ČTK 
 
      
 
 
 
 Zavřít 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1738129-nadseni-i-odpor-podivejte-se-jak-lide-v-cesku-uvitali-
nejmocnejsiho-cinana 
 

Proti čínskému režimu v Praze protestovaly stovky lidí, k Hradu se ale 
nedostaly 

29.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    srnovav         

V Praze proběhla série demonstrací i manifestací proti čínské vládě i na podporu prezidenta Si Ťin-pchinga, 
který je na návštěvě České republiky. Policisté museli řešit drobné potyčky mezi oběma tábory. Při největší z 
nich se do sebe pustilo několik desítek lidí poblíž Chotkových sadů, nikdo ale zadržený nebyl. Dva cizinci 
skončili na služebně po sporu na Hlávkově mostě. Večer se měli odpůrci čínského režimu sejít na ohlášeném 
shormáždění na Hradčanském náměstí. Policie ale místo až do půlnoci uzavřela.  
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Odpůrci čínského režimu na Kampě 
  
              Zdroj: ČTK 
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          Autor: Kateřina Šulová 
 
   Demonstranti se přesunuli směrem k Hradu po akci na podporu Tibetu a Tchaj-wanu, která proběhla 
odpoledne na Kampě. Na Hradčanském náměstí mělo proběhnout tiché shromáždění. Policie ale místo s 
odkazem na bezpečnostní důvody uzavřela. 
 
Organizátoři proto akci přesunuli k nedalekému Pohořelci, kde vyrostlo i pódium, na kterém vystoupili hudebníci. 
Projev měl například i bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb nebo bývalá mluvčí Charty 77 Dana 
Němcová. Kolem 17:00 se lidé rozhodli odejít k původně plánovanému místu setkání a neúspěšně se 
dožadovali vstupu na Hradčanské náměstí. Většina demonstrantů se nakonec vydala zpět do nedalekého 
parku, kde se uskutečnil další program. Bursík: Podáme žalobu 
 
Spoluorganizátor akce a předseda LES Martin Bursík České televizi řekl, že shromáždění na Hradčanském 
náměstí bylo řádně předem oznámené a povolené. Hodlá proto podat žalobu. „Těžkooděnci nám zamezili ve 
vstupu. Odkazují nás na magistrátního úředníka, kterého nikdo nemůže najít. Uznávám, že jsou potřeba nějaká 
bezpečností opatření, ale toto je zvůle. Prezidenti jsou nyní už úplně jinde,“ poznamenal.  
 
S demonstranty se během pochodu na Hradčany sešel například i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Jednal 
také s policisty, kteří bránili průvodu v cestě. Policie ale i přes naléhání politiků odmítla kvůli bezpečnosti cestu 
na Hradčanské náměstí uvolnit. 
 
   přehrát 
 
     video 
                Proslov Miroslava Kalouska po zákazu vstupu na Hradčanské náměstí 
 
         Proslov Miroslava Kalouska po zákazu vstupu na Hradčanské náměstí 
 
              
 
    
          Bursík: Shromáždění jsme měli řádně ohlášené a povolené 
 
              
 
    
          Návštěvu čínského prezidenta provází střety příznivců i odpůrců režimu 
 
              
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Protestní akce na podporu Tibetu a Tchaj-wanu na pražské Kampě 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Kateřina Šulová 
 
Lidé protestovali proti sbližování ČR s Čínou už odpoledne na Kampě. Do parku jich přišlo asi 500. Měli u 
sebe tibetské vlajky, velký transparent s červeně pomalovanou fotografií zakladatele komunistické Číny Mao 
Ce-tunga nebo srdce s fotografií Václava Havla a dalajlamy. 
 
Příznivci čínské politiky se transparenty snažili zakrýt velkými čínskými vlajkami. Odpůrci režimu si ale s 
sebou vzali teleskopické tyče, na které své vzkazy upevnili. K většímu incidentu na Kampě nedošlo.  
 
K největší potyčce došlo u Chotkových sadů, kde desítky Číňanů čekaly na průjezd kolony Si-Ťin Pchinga. Na 
místo přišlo i zhruba patnáct lidí s transparenty na podporu v Číně pronásledovaného hnutí Fa-lun-kung. 
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Příznivci čínského prezidenta, které přivezl autobus, se snažili jejich transparenty zakrýt velkou čínskou 
vlajkou. 
 
   přehrát 
 
     video 
                Bez komentáře: Příznivci a odpůrci čínského prezidenta u Chotkových sadů 
 
         Bez komentáře: Příznivci a odpůrci čínského prezidenta u Chotkových sadů 
 
              
 
    
          Proti čínskému režimu v Praze protestují stovky lidí 
 
              
 
Krátce po průjezdu kolony se dva protestující s vlajkami hnutí Fa-lun-kung dostali na silnici. Příznivci čínské 
politiky je ale tyčemi svých praporů srazili na zem. Policisté na místě znesvářené strany oddělili a spory vyřešili 
domluvou. 
 
Konflikt mezi dvěma cizinci na Hlávkově mostě už ale skončil odvozem na policejní služebnu. „Oba aktéři cizí 
státní příslušnosti skončili na policejní služebně k dořešení celého incidentu. Policie jednání cizinců klasifikovala 
podle prvotních informací jako přestupek proti veřejnému pořádku,“ oznámila policejní mluvčí Andrea Zoulová.  
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
 
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Kateřina Šulová 
 
Už v pondělí se někteří aktivisté dostali až do potyček s lidmi, kteří čínského prezidenta v ulicích metropole 
vítali. Policie několik lidí zadržela kvůli tomu, že se snažili čínské vlajky vyměnit za tibetské.  
 
Čínský prezident Si Ťin-pching zahájil třídenní návštěvu Česka v pondělí. Se svým českým protějškem Milošem 
Zeman se už neformálně setkal na zámku v Lánech, kde v pondělí mimo jiné společně zasadili pamětní strom. 
 
 
 
  
 
 
      Odkaz 
 
      ON-LINE: Český a čínský prezident podepsali smlouvu o spolupráci 
 
V úterý oba státníci podepsali na Pražském hradě smlouvu o strategické spolupráci mezi Českem a Čínou. 
Ministři české vlády se svými čínskými protějšky pak podepsali memoranda o porozumění v oblasti průmyslu, 
dopravy, zdravotnictví nebo školství. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1738921-proti-cinskemu-rezimu-v-praze-protestovaly-stovky-lidi-
k-hradu-se-ale-nedostaly 
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Čínské davy jsou organizované, ambasáda se k nim ale nehlásí 
29.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    hubertovak         

Praha je v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nebývale plná nahlášených 
shromáždění. Na demonstracích jsou k vidění skupiny organizovaných Číňanů a množí se indicie, že jsou 
řízené přímo čínskými orgány. Organizátoři tvrdí, že patří k česko-čínskému spolku. Jiné vysvětlení nabídly 
Hospodářské noviny, podle nichž mítinky organizuje čínská ambasáda. 
 
Na podporu čínského prezidenta se po Praze pohybuje několik dobře organizovaných skupin. Minimálně 
někteří jejich členové mluví a rozumí česky. Jakmile ale dojde na pokyny policie, porozumění češtině rychle 
mizí. 
 
Příkladem může být situace, kterou poblíž Pražského hradu zachytila kamera České televize. Organizátoři 
přivezli autem čínské vlajky a začali je vykládat. Vozidlo ale zastavili uprostřed rušné silnice. Výzvy policistů, 
aby ihned odjeli, si sice s přikyvováním vyposlechli, ale bez jakékoli reakce. Odkud přesně jsou a kdo je řídí, 
říct nechtějí. Stejně jako to, jestli mají nějaké jasně formulované úkoly. 
 
Mezi organizátory může být agent rozvědky, která je zodpovědná za organizování těchto akcí. Čína používá 
takovéto komunity jako svůj vlivový nástroj. 
 
 Ondřej Klimeš 
 Sinolog 
 
„Účastníkům udělili lidé z velvyslanectví jasné pokyny a nyní je nechávají převážet autobusy na místa,“ píše 
iHNed.cz s tím, že už v pátek se kvůli akci sešli v budově velvyslanectví zástupci oslovených spolků Číňanů 
žijících v Česku. Nenechat se vyprovokovat, ale když na to přijde, nebát se vztáhnout ruku, zněly podle serveru 
Echo24.cz pokyny, které dostali dobrovolníci k vítání čínského prezidenta. Na školení se také dozvěděli, jak co 
nejlépe strhnout tibetské vlajky, nebo jak případné odpůrce překřičet. 
 
To, co jsem viděl na Evropské třídě, ve mně vyvolalo zděšení. Zorganizovaná skupina občanů Čínské lidové 
republiky v hlavním městě České republiky vítá čínského prezidenta, a pokud tam jdou vyjadřovat svůj 
nesouhlas čeští občané, jsou jimi napadáni. A místo toho, aby se Policie České republiky zastala českých 
občanů, brání Číňany. To je něco, co mi nebere rozum. Doufám, že odpovědní poslanci budou interpelovat 
ministra vnitra a premiéra a ptát se, jak je to možné. Vypadá to jako invaze. Je to fatální selhání fungování 
demokratického státu. 
 
 Petr Kolář  
 Někdejší velvyslanec ve Washingtonu a Moskvě 
 
Přes padesát míst si pro své akce předem rezervovala Česko-čínská obchodní asociace. Na řadě z nich se ale 
nic nedělo. „To může být známka, že chce umlčet kritické hlasy. Že nechce, aby se delegace čínského 
prezidenta mohla setkat s nějakými odpůrci,“ uvedla mluvčí Transparency International Martina Pařízková. 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Bez komentáře: Demostrace na Evropské třídě  
 
    
 
Přes 30 míst si stejným způsobem vyhradili i odpůrci čínské vlády. „My jsme prostě chtěli mít jenom jistotu, že 
někde budeme moci být. Že nás nevyženou úplně ze všech míst a ze všech časů,“ řekl koordinátor akcí 
Asociace Fa-lun-kung Pavel Porubiak. Podle vyjádření magistrátu je rezervování prostranství, aniž by se tam 
něco dělo, v pořádku. Přímo na stránkách Prahy ale zároveň visí článek, který takový postup s odkazem na 
rozsudek Nejvyššího správního soudu odmítá. 
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Na našich oslavách mi vadí, že jsou falešné, protože vlajky byly reklamní zakázka a ne regulérní vyvěšení 
vlajek státem. Češi nepůjdou vítat čínského prezidenta, protože po všech historických zkušenostech nemají v 
povaze mávat cizím státníkům mávátky a vlajkami. Čínští ‚vítači' jsou kontraproduktivní a celý tento aspekt mi 
připadá nepatřičný a nechává nepříjemnou pachuť v srdcích mnoha lidí. Nepovedlo se to. 
 
 Olga Lomová 
 Sinoložka 
 
Kvůli demonstracím čelí kritice i policie, která při potyčkách vyváděla z davu zpravidla české aktivisty a naopak 
často agresivní Číňany jen uklidňovala. Policie tvrdí, že tím aktivisty chrání. „Projevovat své názory samozřejmě 
můžou, ale na nějakém bezpečném místě, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a nějakého veřejného 
pořádku,“ řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. 
 
Nechte vlajky vlát. pic.twitter.com/dMNz5FvjYw&mdash; Filip Horký (@FilipHorky) March 29, 2016 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1739155-cinske-davy-jsou-organizovane-ambasada-se-k-nim-
ale-nehlasi 
 

Maraton prezidenta Si. Smlouva o spolupráci, jednání se Sobotkou 
29.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    kutekl         

Hlava Čínské lidové republiky Si Ťin-pching krátce po poledni podepsal s českým prezidentem Milošem 
Zemanem smlouvu o strategické spolupráci obou zemí. Po nich podepsali také ministři české vlády se svými 
čínskými protějšky memoranda o porozumění v oblasti průmyslu, dopravy, zdravotnictví nebo školství. 
Odpoledne prezident Si jednal s předsedy parlamentních komor a premiérem Bohuslavem Sobotkou, hlavním 
tématem byla ekonomika. 
 
Miloš Zeman po podpisu smluv ocenil vzájemné přátelství a navázané obchodní vztahy obou zemí. „Jestliže 
jsem odhadoval, že objem čínských investic v tomto roce bude 45 miliard korun, hluboce jsem se zmýlil. Je to 
jen na tento rok 95 miliard,“ vyzdvihl český prezident. Zmínil, že investice jdou i druhým směrem, mezi nimi 
jmenoval automobilový a letecký průmysl. Popřál České republice, aby se stala pro Čínu vstupní branou do 
Evropské unie.  
 
Čínský prezident poděkoval Zemanovi a organizátorům jeho návštěvy za přijetí. „ Účelem mé návštěvy je 
upevnit tradiční čínsko-české přátelství, posílit vzájemnou politickou důvěru, prohloubit vzájemně výhodnou 
spolupráci a podpořit společný rozvoj,“ zmínil Si Ťin-pching. Podle něj se z obou prezidentů za pět jejich 
setkání během posledních dvou let stali přátelé. Obě země hodlají prohlubovat pragmatickou spolupráci a 
posilovat vzájemné propojení, dodal. 
 
   přehrát 
 
     video 
                UDÁLOSTI: Český a čínský prezident podepsali smlouvu o spolupráci 
 
         UDÁLOSTI: Český a čínský prezident podepsali smlouvu o spolupráci 
 
              
 
    
          Podpis smlouvy o česko-čínské spolupráci (1. část) 
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          Podpis smlouvy o česko-čínské spolupráci (2. část) 
 
              
 
Po smlouvě následovala memoranda 
 
Po podpisu smlouvy o strategické spolupráci následovalo uzavření dalších deseti memorand nebo 
partnerských smluv. U stolu se postupně vystřídali ministři zahraničí, průmyslu, zdravotnictví, školství, dopravy a 
místního rozvoje. 
 
Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD) a předseda Národní komise pro rozvoj a reformu Číny Sü Šao-
š uzavřeli memorandum o porozumění ohledně společné formulace návrhu plánu bilaterální spolupráce mezi 
vládami. Další memoranda a dohody se týkají například průmyslových zón, vědeckotechnické spolupráce, 
spolupráce v oblasti zdravotnictví a investic do infrastruktury cestovního ruchu  nebo civilního letectví.  
 
Pro novinare :) @BlanikZ pic.twitter.com/Nr8t9hZyyx&mdash; Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) March 29, 
2016 
 
Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) za hlavní město podepsala dohodu o navázání vztahu sesterských 
měst s primátorem Pekingu. Text smlouvy mezi Prahou a Pekingem byl kritizován kvůli tomu, že hlavní město v 
ní uznává politiku jedné Číny. Odstavec o jednotné Číně z mezistátních dohod vypadl 
 
 Václav Kopecký 
 sinolog 
 
„Čínu na České republice zajímají pootevřené dveře do Evropy a v čínském tisku je dost často zmiňovaná jako 
nejpřátelštější země Evropské unie. Čína nás bere jako zemi, která s ní má velmi nadstandardní vztahy – až to 
překvapuje samotné Číňany.“ 
 
   Redaktorka ČT Kateřina Procházková připomněla, že také v jedné z částí dohod, které podepisovali 
představitelé obou států, mělo být zmíněno i to, že Tibet, Sin-ťiang a Tchaj-wan jsou nedílnou součástí Číny. To 
ale česká strana odmítla. 
 
„Ve vzájemné dohodě je paragraf o lidských právech. Takže jsme se zachovali tak, jako většina západních 
demokratických zemí. Stejně vypadá smlouva, kterou podepsala Čínská lidová republika s Polskem, 
Německem, Velkou Británií. Je to úspěch české diplomacie,“ dodává redaktorka ČT. 
 
To potvrzují i diplomaté. Veškerý obsah dnes podepsané smlouvy o strategické spolupráci byl už použit 
některou jinou zemí Evropské unie.Příjezd na Pražský hrad komplikoval silný vítr 
 
Uvítání Si Ťin-pchinga se konalo výjimečně na třetím hradním nádvoří namísto obvyklého prvního nádvoří. 
Přípravy komplikoval silný vítr, který před příjezdem čínského prezidenta převrátil květináč a během 
ceremoniálu odvál stranou červený koberec. Čínský prezident pak pozdravil vojáky českými slovy: „Vojáci, 
nazdar!“ 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Uvítání čínského prezidenta na Hradě – vítr a slavnostní salvy 
 
    
 
Sobotka: Lidská práva jsou předpoklad společenského rozvoje 
 
 Petr Kolář 
 někdejší velvyslanec ve Washingtonu a Moskvě 
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„Premiér Sobotka splnil svou roli premiéra členské země Evropské unie. Takto se má vést dialog s Čínou. Na 
respektu k individuální svobodě je postavena naše civilizace a úkolem liberálně demokratického světa je na 
porušování lidských práv poukazovat.“ 
 
   Odpoledne se čínský prezident v Lichtenštejnském paláci sešel také se zástupci vlády v čele s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Mluvili o rozvoji vzájemného obchodu a investic. Debatovali také o spolupráci 
v průmyslu, technologiích, cestovním ruchu i ve zdravotnictví. „Naše země se pro Čínu postupně stává 
významným středoevropským dopravním a finančním centrem,“ podotkl premiér. 
 
Se Si Ťin-pchingem se dotkli i lidských práv. „Pro harmonický rozvoj jakékoli společnosti jsou jedním ze 
základních předpokladů úcta k lidským právům a základním svobodám a jejich ochrana,“ uvedl během jednání 
Sobotka. 
 
Společně se Sobotkou se setkání zúčastnili také vicepremiér Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová, ministr dopravy Dan Ťok (všichni ANO). Přítomni byli rovněž ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, 
ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (všichni ČSSD) a státní 
tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.Štěch: Na lidská práva nezbyl čas 
 
Prezident se setkal i s představiteli obou komor parlamentu, a rovněž s nimi – byť v obecnější rovině – hovořil o 
ekonomické spolupráci. Šéf Poslanecké sněmovny Jan Hamáček uvedl, že zájem o vstup na český trh mají 
čínské banky, spolupráci chtějí obě země prohlubovat i v oblasti turistiky a vzdělávání. Prezidenta upozornil na 
to, že lidská práva patří k prioritám české zahraniční politiky. 
 
Předseda Senátu Milan Štěch jednal s prvním mužem Číny o možných bariérách, které může ve vzájemné 
spolupráci způsobit rozdílná legislativa. Na lidská práva se nedostali. „Nemáme až tolik právo někomu 
vnucovat naše pojetí, protože i my máme problémy, které bychom měli řešit, a během půlhodiny nelze vše 
obsáhnout,“ prohlásil Štěch. „Skončili jsme u dětí, krtek, večerníček, panda. Myslím si, že to je výborná 
perspektiva.“ 
 
   přehrát 
 
     video 
                Štěch: Na lidská práva nezbyl čas 
 
         Štěch: Na lidská práva nezbyl čas 
 
              
 
    
          Hamáček: Jednali jsme o vzdělání a turistice 
 
              
 
Tibetská vlajka vlála v oknech sněmovny - na protest proti diktátorovi 
 
Kvůli porušování lidských práv ještě před příjezdem vůdce čínských komunistů vyvěsila TOP 09 z oken 
sněmovny dvě tibetské vlajky. „Poněvadž se sluší a patří proti diktátorovi, který nechává hromadně popravovat, 
potlačuje menšiny, zavedl tuhou cenzuru a znovu kult své osoby ve své zemi, demonstrovat. Ale ještě větší 
důvod je, že protestujeme proti přístupu našich papalášů,“ řekl čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. 
 
      Odkaz 
 
Návštěvu čínského prezidenta doprovází série demonstrací i manifestací proti čínské vládě stejně jako na 
podporu prezidenta Si Ťin-pchinga. Policisté museli v úterý dopoledne řešit drobné potyčky mezi oběma tábory. 
Při největší z nich se do sebe pustilo několik desítek lidí poblíž Chotkových sadů, nikdo ale zadržený nebyl. Dva 
cizinci skončili na služebně po sporu na Hlávkově mostě. 
 
      Proti čínskému režimu v Praze protestují stovky lidí, policie řeší potyčky 
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Podle něj patří k jedinečným výjevům, že diktátor je zván do Lán, tradičního sídla Tomáše Garriugue Masaryka 
a Václava Havla. „Ani Hácha tam Hitlera nepozval,“ podotkl Schwarzenberg, který podle svých slov nezažil 
podobné „řiťolezectví“. 
 
 Fakta 
 Vývoj česko-čínských vztahů ve zkratce 
 
 Vývoj česko-čínských vztahů ve zkratce 
 
Politické vztahy s Čínou byly navázány tehdejším socialistickým Československem v roce 1949 krátce po vzniku 
Čínské lidové republiky 
 
Po roztržce mezi Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou na konci 50. let byly Čínsko-Československé 
vztahy chladné až do konce 80. let 
 
Na konci normalizačního údobí začalo docházet ke změkčování vzájemných vztahů 
 
Po roce 1989 byly vztahy Československa respektive ČR rezervované ale korektní. Prezident Václav Havel 
kladl velký důraz na lidská práva 
 
Sbližování Česka s Čínou přišlo za vlády premiéra Petra Nečase. V pozadí stojí zájmy soukromých subjektů, z 
nichž nejviditelnější je finanční skupina PPF 
 
Lidskoprávním otázkám se věnoval i arcibiskup Dominik Duka, který u příležitosti státní večeře předal Si Ťin-
pchingovi dopis, ve kterém mimo jiné píše, že návrat náboženské svobody v Číně není bez respektování 
občanských a lidských práv možný. 
 
V Číně žije sto milionů křesťanů. Z nich je podle Duky 12 milionů (někteří ovšem uvádějí i 20 milionů) věřících 
římskokatolické církve se sedmdesáti biskupy, kteří omezeně vykonávají svůj úřad. Dalších čtyřicet biskupů 
pracuje v ilegalitě. 
 
„Svou přítomnost na večeři s čínským prezidentem chápu jako manifestaci náboženské svobody. Chci, aby 
čínský host viděl, že v demokratické zemi je církev a věřící vůbec nedílnou součástí společnosti,“ uvedl kardinál. 
 
   přehrát 
 
     video 
                Sinolog: Západní liberalismus je pro většinu prostých Číňanů přitažlivý 
 
         Sinolog: Západní liberalismus je pro většinu prostých Číňanů přitažlivý 
 
              
 
    
          Diplomat Kolář: Jako občan této země se cítím unesen a ponížen 
 
              
 
    
          Sinoložka Olga Lomová o česko-čínských vztazích 
 
              
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1738314-maraton-prezidenta-si-smlouva-o-spolupraci-jednani-
se-sobotkou 
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Free Tibet, CZ for sale. Fasáda Hradu se v noci změnila v projekční plátno 
30.3.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    manakv         

Aktivisté v noci na středu promítali na budovy Pražského hradu světelné obrazce a texty, jež kritizovaly 
návštěvu čínského prezidenta v České republice a obchodní vazby mezi Prahou a Pekingem. Policie po 
původcích projekce pátrala, nikoho ale nezadržela. 
 
Texty a obrazci projektovanými na fasádu Ústavu šlechtičen obrácenou k Vltavě aktivisté připomněli bývalého 
prezidenta Václava Havla, jenž kritizoval porušování lidských práv, a vyzvali k osvobození Tibetu a Tchaj-wanu. 
Na zdech Pražského hradu, kde český prezident Miloš Zeman a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v úterý 
podepsali smlouvu o strategické spolupráci svých zemí, se objevily také nápisy „prezident na prodej“ a „CZ for 
sale“. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Světelný protest proti návštěvě čínského prezidenta 
  
              Zdroj: Facebook/Kateřina Bursikova Jacques 
 
   „Na návštěvu čínského prezidenta v Praze reagujeme unikátní světelnou projekcí na Pražský hrad. Věříme, 
že skutečná pravda a láska alespoň na fasádě Pražského hradu osloví nejednoho občana České republiky,“ 
uvedli aktivisté ve zprávě, která přišla z anonymní e-mailové schránky. Fotografie na svém Facebooku 
zveřejnila i pro-tibetská aktivistka Kateřina Bursíková Jacques.Za vším hledej Kalouska – alespoň podle Hradu 
 
Policie zprvu nechtěla pátrání po původcích projekce potvrdit. Až později uvedla, že policisté se promítáním 
zabývali kolem druhé ranní, protože směřovalo do prostoru, kterého se týkají bezpečnostní opatření. Projektor 
hledali mimo jiné v okolí Strahovského kláštera a na Malé Straně. 
 
„Nakonec se nám podařilo konkrétní místo s největší pravděpodobností ztotožnit, žádné projekční zařízení se 
tam už ale nenacházelo,“ uvedl mluvčí Tomáš Hulan s tím, že nikoho nezadrželi. Podle jeho kolegyně Andrey 
Zoulové navíc ani nešlo o protiprávní jednání. 
 
Samotný Pražský hrad podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nebude záležitost řešit; kolem návštěvy z 
Číny se prý rozvinul aktivistický spektákl v čele s předsedou TOP 09. „Mohu se třeba domnívat, že to byl 
snímek ze života známého bojovníka za práva tibetského lidu, pana Miroslava Kalouska,“ dodal mluvčí k 
projekci. 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Návštěvu provázely potyčky příznivců obou táborů  
 
    
 
Čínská vlajka jako nucený plášť 
 
Návštěvu čínského prezidenta v Praze provázejí i další protesty. Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla 
umístil u Evropské ulice billboard se společnou fotografií Havla a tibetského duchovního vůdce dalajlamy, v 
některých ulicích také aktivisté potřísnili barvou vyvěšené čínské vlajky a po jejich odstranění je nahrazovali 
tibetskými. Na Kampě a u Hradu v úterý stovky lidí protestovaly proti čínské lidskoprávní politice. 
 
Řada incidentů se odehrála i během posledního dne Si Ťin-pchingova pobytu v Praze. Skupinky Číňanů i 
odpůrci čínské návštěvy (opět s tibetskými vlajkami v rukou) se dopoledne sešli také u paláce Žofín, kde se oba 
prezidenti účastní ekonomického fóra. Zasáhli těžkooděnci a oba potýkající se tábory od sebe oddělili. 
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Na Dlabačově se pohádal příznivec čínského prezidenta s odpůrcem, napadl jej a strhl mu tibetskou vlajku. Oba 
aktéři skončili na policejní služebně. Stejně dopadli i dva cizinci s trvalým pobytem v Česku, kteří u kavárny 
Slavie napadli dívku a chtěli ji přes její nesouhlas zabalit do čínské vlajky. Muže, který údajně bez platné 
vstupenky vnikl na Petřínskou rozhlednu kvůli vyvěšení tibetské vlajky, policie podezírá z přestupku proti 
majetku. 
 
„To, co proběhlo v minulých dnech, bylo neadekvátní a někdo za to nese odpovědnost. Obávám se, že je to pan 
prezident. Celá ta návštěva se dostala do úplně jiného kontextu, než měla být. Nepochybně v tom sehrála roli ta 
česko-čínská komora atd.,“ uvedl v Událostech, komentářích europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. 
 
   přehrát 
 
 
         video 
                    Události, komentáře: Byli "vítači" v ulicích organizovaní?  
 
    
 
Vláda si průběh návštěvy pochvaluje 
 
Na práci mužů zákona se na zasedání vlády ptal ministr kultury Herman, který se na twitteru několikrát vyhranil 
proti spolupráci ČR s Čínou. „Vždycky může dojít k dílčím sporným momentům, ale shodli jsme se na tom, že 
policie nelehký úkol zvládla,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr obrany Martin Stropnický 
(ANO). 
 
Incidenty, v nichž figurovali příznivci čínského prezidenta vyzbrojení tyčemi praporů, například v úterý v 
Chotkových sadech nebo v pondělí u Evropské třídy, se bude zabývat i GIBS. „Těch 10 či 15 nejvážnějších, o 
kterých média hovořila, je potřeba detailně rozebrat. Jestli tam bylo porušení, tak ať platí padni komu padni, ale 
znovu říkám, policie takto zásadní návštěvu zvládla,“ tvrdí ministr vnitra Chovanec. 
 
Během tří dnů návštěvy skončilo na policejních služebnách 23 lidí - většinou kvůli přestupkům. Pouze jeden 
člověk je podezřelý z trestného činu, a to kvůli krádeži tibetské vlajky. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1739383-free-tibet-cz-sale-fasada-hradu-se-v-noci-zmenila-v-
projekcni-platno 
 

Zabavování tibetských vlajek nakázalo policejní vedení, píše Respekt 
4.4.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    manakv         

Zabavování tibetských, ujgurských a tchajwanských vlajek při pražské návštěvě čínského prezidenta 
vycházelo z přímé instrukce vedení české policie. S odkazem na tři nezávislé policejní zdroje to uvádí týdeník 
Respekt. Podle ústavních právníků tím policisté porušili ústavní práva demonstrantů. Ministr vnitra i policejní 
prezident existenci podobné instrukce popírají. 
 
„Žádnou takovou informací v souvislosti s vlajkami nedisponuji,“ prohlásil pro týdeník Respekt ministr vnitra 
Milan Chovanec (ČSSD) a připojil slib, že všechny případné excesy prověří Generální inspekce bezpečnostních 
sborů. O to ho ostatně už na jednání kabinetu v minulém týdnu žádal ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) 
a připojil se i jeho stranický šéf Pavel Bělobrádek, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a šéf tuzemské 
diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD). 
 
V souhrnu si ovšem vláda při odjezdu prezidenta Si Ťin-pchinga činnost policie pochvalovala. „Samozřejmě 
vždycky může dojít k nějakým dílčím sporným momentům, ale v tom celku a s tím určitým potenciálem rizika, 
který to mělo, to dopadlo dobře,“ prohlásil po středečním zasedání ve Strakově akademii ministr obrany Martin 
Stropnický. 
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Už v prvních hodinách návštěvy předsedy čínských komunistů přitom čeští občané nabízeli i méně bukolický 
obrázek – a to zejména ti, kteří se rozhodli proti návštěvě autokrata protestovat vyvěšením vlajky Tibetu, jejž 
lidová Čína anektovala v polovině minulého století.Hon na himálajskou zástavu 
 
Dvojice policistů v civilu prověřovala tibetské zástavy na budově pražské FAMU. Policisté také zvonili na dveře 
lidí, kteří tibetskou vlajku vyvěsili do okna, a nutili je ji odstranit – s argumentem, že přes vlajku nevidí na 
případného snipera (srolovaná žaluzie jim ale nevadila). Obyvatelce bytu naproti Lichtenštejnskému paláci, kde 
čínský prezident Si jednal s předsedy parlamentních komor, vlajku pomocí štaflí sundali z okna a vrátili ji teprve 
večer. Další lidé, kteří vyjadřovali nesouhlas s čínskou politikou, museli českým mužům zákona předkládat 
občanský průkaz. 
 
  přehrát 
 
        video 
                    Záběry policistů přicházejících na FAMU 
 
 
 
Pozornost vzbudila i demonstrace Za lidská práva v Číně a za solidaritu s Tibetem, která se měla uskutečnit 29. 
března na Hradčanském náměstí, a přestože ji magistrát povolil, policisté demonstranty odmítli před Pražský 
hrad vpustit. Podle účastníků (protestu se zúčastnil například bývalý předseda zelených Martin Bursík) policisté 
uváděli, že náměstí nechal zavřít hradní kancléř Vratislav Mynář. 
 
Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka ovšem uzavření prostoru s demonstrací přímo nesouviselo, náměstí bylo 
jen součástí blíže neurčeného „bezpečnostního perimetru“, jenž vzešel z debat mezi Hradem a policií. Vedení 
policie se pro změnu odvolává na dopravně-inženýrskou pražskou vyhlášku o uzavření cest a silnic. Magistrát 
ovšem demonstraci povolil až poté, co tuto vyhlášku vydal.Právníci: Policie porušila právo 
 
Své informace o policejních instrukcích Respekt podpírá i čtyři roky starým případem z dánské Kodaně, kterou 
tehdy navštívil Siův předchůdce v prezidentském křesle Chu Ťin-tchao. Dánská policie tehdy zatkla skupinu pro-
tibetských demonstrantů, snažila se zastínit přívržence Fal-lun-kung (v Číně perzekvované) a hojně 
zabavovala tibetské prapory, rovněž podle rozkazu policejního vedení. Celý postup si tehdy údajně vyžádala 
čínská strana. 
 
Svobodu projevu a právo vyjádřit svůj (politický) názor přitom stanovuje Listina základních práv a svobod a jako 
takové jsou součástí tuzemského ústavního pořádku. Podle ústavních právníků, na které se Respekt obrátil, ale 
česká policie během čínské návštěvy ústavní práva opakovaně porušila. 
 
„Ústavní právo na shromáždění nemůže být v žádném případě omezeno účelovou vyhláškou,“ prohlásil v reakci 
na hradčanskou demonstraci právník Jan Kysela. Podle advokáta Stanislava Devátého pak při honu na tibetské 
vlajky policisté překračovali své pravomoci. Policejní prezident Tomáš Tuhý ale pouze opakuje vládní 
hodnocení z poloviny minulého týdne; jeho muži prý celou akci zvládli dobře. Veřejnost by podle něj měla vyčkat 
na vyhodnocení vnitřní kontroly. 
 
    Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
            Světelný protest proti návštěvě čínského prezidenta 
  
              Zdroj: ČTK/PR/pravdaalaskaforever@gmail.com 
 
   Pomáhat a chránit? 
 
Demonstranti podali stížnost na magistrát a chystají žalobu ke správnímu soudu. Dozvuk má policejní proti-
tibetská leč i na FAMU. Předsednictvo Rady vysokých škol tato událost znepokojila a stejně jako FAMU žádá 
příslušné orgány o řádné prošetření a veřejné vysvětlení celého incidentu. „Zdůrazňujeme, že svoboda projevu 
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a akademická práva, jakožto základní principy demokracie, jsou nedílnou součástí naší společnosti a nesmějí 
být za žádných okolností kýmkoliv ohýbány či oklešťovány,“ uvedla ve svém usnesení. 
 
Chování tuzemských policistů nevzbuzuje kontroverze poprvé. Rozpaky vyvolala už policejní nečinnost 
počátkem loňského července, kdy na Václavském náměstí demonstrovali odpůrci migrace i Evropské unie se 
šibenicemi v rukou. Muži zákona tehdy zasáhli jen proti levicovým aktivistům, kteří se xenofobnímu průvodu 
snažili zabránit v průchodu. 
 
Rozpory vzbudil i policejní přístup 17. listopadu, kdy odmítli k pamětní desce na Albertově vpustit studenty, 
kteří chtěli uctít výročí Sametové revoluce. V prostoru se v té době chystala demonstrace na podporu prezidenta 
Zemana, za účasti Bloku proti Islámu. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1744306-zabavovani-tibetskych-vlajek-nakazalo-policejni-vedeni-
pise-respekt 
 

Vrchní žalobci dali prošetřit policejní zásahy proti tibetské vlajce 
8.4.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    manakv         

Žalobce Adam Bašný z pražského vrchního státního zastupitelství dal pokyn prověřit, jestli policie během 
nedávné návštěvy čínského prezidenta postupovala podle zákona. Kontroverze vzbudila mimo jiné snaha 
odstraňovat tibetské vlajky a podle Bašného existuje podezření, že někteří policisté mohli zneužít svou 
pravomoc. 
 
„Některé osoby prokazující se jako příslušníci Policie České republiky mohly pod záminkou bezpečnostních 
opatření mimo jiné zamezovat svobodnému a nenásilnému vyjadřování osobního názoru některých občanů a 
dalších ústavně garantovaných práv,“ uvedl náměstek vrchní státní zástupkyně Adam Bašný. Pokyn prověřit 
policejní aktivity vydal už na konci března na základě monitoringu médií. 
 
Prezident Si Ťin-pching přijel do Česka na Velikonoční pondělí a zdržel se do středy 30. března. Vláda si 
policejní výkon během návštěvy čínského státníka pochvalovala. Ti čeští občané, kteří se rozhodli proti 
návštěvě autokrata protestovat vyvěšením vlajky Tibetu (lidová Čína ho anektovala v polovině minulého století), 
ale nabízeli méně poklidný obrázek - a hovoří o zásahu do práva svobodného projevu.Vlajky na FAMU prý 
ohrožují Komorouse 
 
Jak uvedl časopis Respekt, policisté zvonili na dveře lidí, kteří tibetskou vlajku vyvěsili do okna, a nutili je ji 
odstranit – s argumentem, že přes vlajku nevidí na případného snipera. Srolovaná žaluzie jim ale nevadila. 
Obyvatelce bytu naproti Lichtenštejnskému paláci, kde čínský prezident Si jednal s předsedy parlamentních 
komor, vlajku dokonce pomocí štaflí sundali z okna a vrátili ji teprve večer. 
 
Kontroverze vzbudila také dvojice policistů v civilu, která prověřovala tibetské zástavy na budově pražské 
FAMU. Podle aktuálních informací Respektu, který se odvolává na dva důvěryhodné zdroje z policejního 
prezidia, tento incident ohrožuje i další působení Jiřího Komorouse v čele Útvaru pro ochranu ústavních 
činitelů.Právě (blíže nespecifikovaný) vysoký důstojník z tohoto útvaru měl totiž dát pokyn, aby tibetské barvy z 
akademické půdy zmizely. 
 
Samotný Komourous toto tvrzení dementoval: „Je to lež,“ uvedl pro web Lidovky.cz. 
 
  přehrát 
 
        video 
                    Záběry policistů přicházejících na FAMU 
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Žaloba za Hradčany 
 
Činnost mužů zákona během návštěvy Si Ťin-pchinga již prověřuje také Generální inspekce bezpečnostních 
sborů (čili kontrolní orgán policejní práce), informace o zásazích si od policejního prezidenta Tomáše Tuhého 
vyžádal také ministr vnitra Milan Chovanec. Vládě je chce předložit ve středu. 
 
Kvůli policejnímu postupu navíc v nejbližších dnech padne správní žaloba. Podat ji chce někdejší šéf zelených 
a pro-tibetský aktivista Martin Bursík, který na 29. března svolal na Hradčanské náměstí demonstraci Za lidská 
práva v Číně a za solidaritu s Tibetem. Přestože ji magistrát povolil, policisté demonstranty před Pražský hrad 
nepustili. Na podporu svého postupu využili dopravně-inženýrskou vyhlášku o uzavření cest a silnic. 
 
 Profil 
      Policejní rozpaky 
 
Jednání tuzemských policistů při návštěvě čínského prezidenta není první kontroverzí spojenou s 
bezpečnostním sborem; rozpaky vyvolala už policejní nečinnost počátkem loňského července, kdy na 
Václavském náměstí demonstrovali odpůrci migrace i Evropské unie se šibenicemi v rukou. Muži zákona tehdy 
zasáhli jen proti levicovým aktivistům, kteří se xenofobnímu průvodu snažili zabránit v průchodu. 
 
Rozpory vzbudil i policejní přístup 17. listopadu, kdy odmítli k pamětní desce na Albertově vpustit studenty, 
mířící uctít výročí Sametové revoluce. V prostoru se v té době chystala demonstrace na podporu prezidenta 
Miloše Zemana, za účasti Bloku proti Islámu. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1749256-vrchni-zalobci-dali-prosetrit-policejni-zasahy-proti-
tibetske-vlajce 
 

Policie: Při návštěvě čínského prezidenta jsme chybovali jenom na FAMU 
14.4.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 

    manakv         

Kontrolní policejní odbor došel k závěru, že policie při návštěvě čínského prezidenta chybovala pouze v 
okamžiku, kdy na FAMU prověřovala vyvěšené tibetské vlajky. Jiné chyby interní šetření neodhalilo. Zákaz 
demonstrantům vstoupit na Hradčanské náměstí, kde měl proběhnout předem ohlášený protest, policejní 
prezident Tomáš Tuhý nepovažuje za nic výjimečného. 
 
Demonstrace Za lidská práva v Číně a za solidaritu s Tibetem se měla uskutečnit 29. března na Hradčanském 
náměstí, v době, kdy byl na státní návštěvě Česka čínský prezident Si Ťin-pching. Přestože magistrát protest 
u Hradu povolil, policisté demonstranty odmítli na náměstí vpustit. Podle účastníků policisté uváděli, že náměstí 
nechal zavřít hradní kancléř Vratislav Mynář, to Hrad ale popřel. 
 
Podle mluvčího Jiřího Ovčáčka bylo Hradčanské náměstí jen součástí blíže neurčeného „bezpečnostního 
perimetru“, jenž vzešel z debat mezi prezidentským sekretariátem a policií. Vedení policie právo nevpustit před 
Hrad demonstranty v minulých dnech opíralo o pražskou, dopravně-inženýrskou vyhlášku o uzavření cest a 
silnic. Magistrát ovšem demonstraci povolil až poté, co tuto vyhlášku vydal.Jak to bylo na Hradčanech? 
 
 Tomáš Tuhý 
 policejní prezident 
 
„Když se někteří občané dožadovali vstupu na Hradčanské náměstí, už nebylo aktuální, protože samotný 
svolavatel změnil místo konání. Policie nepostupovala protizákonně a žádná práva porušena nebyla.“ 
 
   Nyní policejní prezident argumentuje tím, že organizátor Tomáš Pikola změnil místo konání do nedalekého 
parku. „V době, kdy se (demonstranti) dožadovali vstupu na Hradčanské náměstí, nebylo aktuální místo 
shromáždění, protože ho svolavatel změnil,“ prohlásil Tuhý – a dodal, že Hradčanské náměstí bylo v minulosti 
uzavřeno i při jiných významných zahraničních návštěvách, takže se nejedná o nic neobvyklého. 
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Sám Pikola ale Tuhého tvrzení rozporuje, ještě 29. března ráno počítal s protestem před hradní branou. „V půl 
jedenácté dopoledne mi pak volala policie, že náměstí je uzavřeno. Ptali se, jestli chceme akci zrušit, nebo ji 
udělat někde jinde. Až v reakci na to jsme nahlásili přesun do parku, neměli jsme jinou možnost,“ dodal. 
 
Reportér Respektu Jaroslav Spurný, který aktivity tuzemské policie během čínské návštěvy sleduje, v této 
souvislosti připomíná, že akce měla svolavatelů víc – a že s přesunem musejí souhlasit všichni, přičemž dalších 
pět dní trvá, než změna nabude právní moci.  
 
Organizátoři v čele s někdejším předsedou zelených Martinem Bursíkem ostatně napadají policejní postup 
správní žalobou. „Zamezení ohlášené a nezakázané demonstrace policií bylo nezákonné,“ říká jejich advokát 
Jan Kalvoda. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Martin Bursík a Michael Kocáb na demonstraci za Tibet 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Kateřina Šulová 
 
 video 
 Proslov Miroslava Kalouska po zákazu vstupu na Hradčanské náměstí 
 
   přehrát 
 
 video 
 Proslov Miroslava Kalouska po zákazu vstupu na Hradčanské náměstí 
 
   Policie: FAMU byla chyba 
 
 Jaroslav Spurný 
 reportér Respektu 
 
„Na FAMU nešlo jednotlivce, ale školu, za kterou se postavila celá pražská akademická půda. Této síle policejní 
prezident rozumí – a tam se to snaží vysvětlit.“ 
 
   Ze všech dalších sporných případů (zabavování tibetských vlajek a výzvy k jejich odstranění z oken) policie 
za chybu považuje jen svou přítomnost na akademické půdě, konkrétně na pražské FAMU, kde dvojice 
kriminalistů prověřovala vyvěšené tibetské vlajky; himalájskou zemi Čína anektovala v polovině minulého století 
a považuje ji za svou nezpochybnitelnou součást.  
 
Podle Tuhého došlo k policejní přítomnosti na filmové fakultě „v důsledku chybné komunikace mezi policisty 
specializovaného celorepublikového útvaru“ a obvodním ředitelstvím na Praze 1. „Tuto chybu vnímám jako 
důsledek přílišné horlivosti policisty z celorepublikového útvaru,“ prohlásil. 
 
Dva policisté čelí kvůli případu kárnému řízení. Stále zůstává otázkou, kdo konkrétně k postupu na FAMU vydal 
pokyn; ví se jen to, že pokyn přišel od policisty z Útvaru kontroly prezidenta. „Nelíbí se mi, že se vede jen 
kárné řízení. Ti, kteří přikázali policistům jít na FAMU, musí od policie odejít,“ prohlásila poslankyně za ODS 
Miroslava Němcová.  
 
 video 
 Záběry policistů přicházejících na FAMU 
 
   přehrát 
 
 video 
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 Záběry policistů přicházejících na FAMU 
 
   Odstranění tibetské vlajky naproti prezidentskému hotelu prý bylo v pořádku 
 
Kvůli podobě bezpečnostních opatření při Si Ťin-pchingově návštěvě Prahy dostala policie celkem 
sedmadvacet podnětů, z toho tři vyhodnotila jako stížnost. 
 
Michaela Hybnerová z policejního odboru vnitřní kontroly uvedla, že se se zabývali čtyřmi konfliktními situacemi, 
které se staly na Evropské třídě. U odmítnutí opustit prostor šetření zatím neskončilo, u ostatních tří incidentů 
kontrola nezjistila žádné závadové jednání; týkaly se aktivistů připoutaných ke sloupu veřejného osvětlení, střetu 
mezi příznivci čínského prezidenta a velikonočními koledníky a zajištění muže s tibetskou vlajkou uprostřed 
skupiny pročínských aktivistů. 
 
Legitimní byl podle ní i postup při odstranění tibetské vlajky u hotelu Hilton, ve kterém Si Ťin-pching přespával. 
Pokyn prý dal pracovník Útvaru rychlého nasazení, který zajišťoval bezpečnost objektu. Údjně nehrálo roli, zda 
byla vlajka tibetská, čínská nebo česká.Policie: Nebyly instrukce komukoliv stranit 
 
 Písemná policejní instruktáž 
 pro návštěvu čínského prezidenta (z 20. března) 
 
„Je třeba mít na zřeteli, že je možné projevovat názory, které budou opačné názorům oficiálně přijímané 
delegace. Policie by v žádném případě neměla být orgánem, který vyhodnocuje vhodnost, či nevhodnost 
transparentů či vlajek. Vyvěšení tibetské vlajky není žádným přestupkem.“ 
 
   Na tiskové konferenci, kde policie své zásahy bilancovala, totéž zaznělo i od velitele „čínské operace“ a 
náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška. V řeči před novináři vyvracel, že by policie měla zadání 
komukoliv stranit, a nechal přehrát i záznam instruktáže policejních důstojníků před Si Ťin-pchingovým příletem. 
V něm mimo jiné uvádí: „Byl bych hrozně nerad, aby kterýkoliv policista v návalu horlivosti, přemíry 
odpovědnosti reagoval tak, že bude porušovat naše zákony, aby někde nevisela tibetská vlajka.“ 
 
Obdobně hovořil i Tuhý, upozornil na to, že čínský prezident do Prahy přiletěl za jiné bezpečnostní situace – v 
době, kdy česká vláda zvýšila riziko ohrožení kvůli teroristickým útokům na bruselském letišti a kdy se výrazně 
zvýšil počet pyrotechnických výjezdů v rámci Prahy. „Žádný stát by si nedovolil podcenit návštěvu jakéhokoliv 
státníka,“ prohlásil. 
 
   přehrát 
 
     video 
                UDÁLOSTI: Policie prověřila samu sebe. Chybou byla jen FAMU, říká 
 
         UDÁLOSTI: Policie prověřila samu sebe. Chybou byla jen FAMU, říká 
 
              
 
    
          Tuhý na tiskové konferenci: Jedinou chybou při čínské návštěvě byla FAMU 
 
              
 
    
          Váňa (ČSSD): FAMU je jen kaňka, policie si vedla dobře 
 
              
 
    
          Gabal: Bezpečnostně proběhla návštěva v pořádku. Zůstala ale trpkost 
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          Novinář Shabu: Policii se pochybnosti rozptýlit nepodařilo 
 
              
 
Chovanec: Nestavme policii proti vlastnímu národu 
 
 Bohuslav Sobotka 
 předseda vlády 
 
„Nemyslím si, že vyvěšení tibetské vlajky z okna ohrožuje bezpečnost kohokoliv tak, aby to policie vůbec 
musela řešit.“ 
 
   Premiér Bohuslav Sobotka ocenil, že se policisté za incident na FAMU omluvili, a doufá, že se něco 
podobného už opakovat nebude. Tuhého mužů se během sněmovních interpelací zastal i ministr vnitra Milan 
Chovanec. „Jsem přesvědčen o tom, že policie jako celek neselhala,“ prohlásil – a také on upozornil na 
zvýšené bezpečnostní riziko, ve kterém momentálně Evropa i Česko žijí. 
 
Zároveň varoval před zbytečnou stigmatizací policistů. „Snaha stavět policii proti vlastnímu národu znamená, 
že si to každý jeden policista vztahuje na sebe, a byl bych v takových konstatováních velice opatrný,“ prohlásil. 
 
Jsem rád, že policie otevřeně přiznala chybu při postupu kvůli tibetským vlajkám na FAMU a doufám, že už se 
nic takového nebude opakovat.&mdash; Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) April 14, 2016 
 
Lidovecký poslanec Ivan Gabal nicméně upozorňuje na to, že čínská návštěva měla dva aspekty: ten 
bezpečnostní, kde policie nesporně provedla dobrou práci, a potom aspekt politický. „V tomto ohledu v řadě 
občanů zůstal oprávněný a trpký pocit, že neměli dostatečný prostor srozumitelně ukázat svoje odlišné názory a 
ukázat je přímo čínskému představiteli,“ uvedl ve vysílání ČT24. 
 
Ještě kritičtější je potom předseda TOP 09 Miroslav Kalousek – jeden z těch, kterým se koncem března 
nepodařilo dostat před Pražský hrad. „Policejní tisková konference byla bohužel jen snůškou trapných výmluv a 
vědomých lží,“ poznamenal v Tweetu. 
 
Peripetie čínské návštěvy ovšem policejní tiskovou konferencí nekončí; případnými policejními pochybeními se 
bude příští týden zabývat mimořádná sněmovní schůze, probíhá také šetření pražských žalobců i Generální 
inspekce bezpečnostních sborů. A jak potvrdil Chovanec, GIBS vyšetřuje i policisty, kteří jsou podezřelí, že na 
Vinohradech zadrželi a poté slovně i fyzicky napadli mladého studenta. Kritizoval je právě za bezpečnostní 
opatření kvůli čínskému prezidentovi. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1755340-policie-pri-navsteve-cinskeho-prezidenta-jsme-
chybovali-jenom-na-famu 
 

Schwarzenberg k zásahu policie: Přijde telefon a lidé jednají, pro 
demokracii je to nebezpečné 

17.4.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    kejlovat         

Podle exministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09) je nutné objasnit, kdo dal pokyny, aby policie 
během návštěvy čínského prezidenta v některých případech postupovala protizákonně. „Nepodezíráme 
samotné policisty, ti jednají na základě rozkazu. Zajímá nás, kdo pokyn udělil,“ prohlásil Schwarzenberg v 
Otázkách Václava Moravce. TOP 09 a ODS chtějí příští týden usilovat o mimořádnou schůzi sněmovny. Podle 
předsedy Senátu Milana Štěcha se ale policie zachovala správně, kdyby se totiž Si Ťin-pchingovi něco stalo, 
poškodilo by to pověst ČR. 
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Opozice nechce kritizovat práci policie, zdůrazňuje čestný předseda TOP 09. „Byl jsem na demonstraci, jednali 
velice slušně, všechna čest,“ podotkl Schwarzenberg, který připomněl praxi z dob komunismu. „Zvyk je takový, 
že věci se dají dělat anonymně, přijde nějaký telefon a lidé jednají, a to je pro demokracii nebezpečné,“ 
upozornil exministr zahraničí. 
 
Kvůli incidentu s tibetskou vlajkou na pražské FAMU se už policejní prezident Tomáš Tuhý vedení školy omluvil. 
Postup policistů v dopise děkanovi označil za „nevhodný a nadbytečný“. Dva policisté kvůli němu čelí kárnému 
řízení. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Protestní akce proti nekritickému sbližování ČR a Číny se konala 29. března na pražské Kampě v době 
návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Kateřina Šulová 
 
Podle předsedy Senátu Štěcha policie jen dělala svou práci. Bezpečnostní opatření neohrožující občany 
považuje za správná. „Kdyby se tu něco stalo takovým osobnostem, poškodilo by to naši zemi po všech 
stránkách,“ je přesvědčen politik. 
 
V případě, že policie měla indicie, které mohly znamenat nebezpečí, tak je podle Štěcha logické, že se tyto 
signály snažila prověřit. 
 
„Docela se divím, proč je kolem toho takové velké vzrušení. Něco jiného by bylo, kdyby tam policie přišla, 
prováděla tam razii, vlajky strhávala, nebo kdyby tam přišli těžkooděnci. Ale policisté přišli, legitimovali se a 
snažili se zjistit, co tam je za osoby. Stejně by se chovali, kdyby tu byl americký prezident a byly tam vyvěšené 
symboly někoho, s kým Amerika nemá dobré vztahy,“ míní Štěch. 
 
      Odkaz 
 
      Vrchní žalobci dali prošetřit policejní zásahy proti tibetské vlajce 
 
Podle Štěcha je mimořádná schůze sněmovny zbytečná. „Máme mnohem aktuálnější problémy, které je 
potřeba řešit. Podle mě nic neporušili – ani zákon o vysokých školách, to by bylo tehdy, kdyby přes zákaz po 
budově prováděli nějakou pátrací činnost,“ konstatoval předseda Senátu. 
 
„Policisté nic špatného neudělali a jsou pod ohromným tlakem. Tady se přes policii vyřizují politické záležitosti. 
Přijde mi, že opozice nemá jiné téma.“ 
 
 Milan Štěch (ČSSD), předseda Senátu 
 
Podle Schwarzenberga je ale absurdní představa, že by na sebe nějaký atentátník předem upozorňoval 
vyvěšením vlajky. Štěch mu oponoval s tím, že cílem demonstrantů nemusí být už předem něco udělat. „Nálada 
vytvoří nějakou situaci, která může vyústit v něco, co bude naši zemi poškozovat,“ míní předseda Senátu. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Miroslav Kalousek na demonstraci proti Číně 
  
              Zdroj: ČT24 
 
    Časopis Respekt nedávno uvedl, že policisté během čínské návštěvy zvonili na dveře lidí, kteří tibetskou 
vlajku vyvěsili do okna, a nutili je ji odstranit s argumentem, že přes vlajku nevidí na případného snipera. 
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Policie během návštěvy Si Ťin-pchinga nevpustila demonstranty na Hradčanské náměstí, kde se měla 
uskutečnit ohlášená demonstrace za svobodu Tibetu. Jedním z politiků, jimž policisté odepřeli vstup, byl i šéf 
TOP 09 Miroslav Kalousek. Organizátoři protestu kvůli tomu podají správní žalobu. 
 
Prezident Miloš Zeman policii za zásah pochválil. Zdůvodnil to bezpečností „druhého nejvýznamnějšího muže 
planety“. „Duševně normální lidé“ by to podle něj měli pochopit. Podle prezidenta je potřeba odlišit lidi, kteří 
svobodně vyjadřují svůj názor, „od různých Kalousků, kteří se pouze zviditelňují šaškovskými akcemi“. 
 
„Je zajímavé, že se přijímá výrazivo prezidenta. V jaké jiné evropské zemi by hlava státu mluvila o jiném 
politikovi ‚takoví Kalouskové‘? To je hospodské vyjadřování, které teď bohužel zavlálo na Hrad.“ 
 
 Karel Schwarzenberg (TOP 09), exministr zahraničí 
 
„Prezident někdy sklouzává k tomu, že dělá kampaň v době, kdy by se dělat neměla. Samozřejmě je to dané i 
tlakem zvnějšku – médií a politiků, kteří se vůči policii ohradili. Myslím, že se cítí zodpovědný za všechny věci 
související s bezpečností. Jako prezident má právo ocenit kohokoli, v téhle úrovni to chápu,“ okomentoval 
Zemanova slova Štěch. 
 
   přehrát 
 
     video 
                OVM k čínské návštěvě: Schwarzenberg a Štěch se přeli o oprávněnost policejního zásahu 
 
         OVM k čínské návštěvě: Schwarzenberg a Štěch se přeli o oprávněnost policejního zásahu 
 
              
 
Prezident Si Ťin-pching přijel do Česka na Velikonoční pondělí a zdržel se do středy 30. března. Vláda si od 
lepších vztahů s Pekingem slibuje hlavně příliv čínských investic do Česka. 
 
  
 
 
  Profil 
      Policejní rozpaky 
 
Jednání tuzemských policistů při návštěvě čínského prezidenta není první kontroverzí spojenou s 
bezpečnostním sborem; rozpaky vyvolala už policejní nečinnost počátkem loňského července, kdy na 
Václavském náměstí demonstrovali odpůrci migrace i Evropské unie se šibenicemi v rukou. Muži zákona tehdy 
zasáhli jen proti levicovým aktivistům, kteří se xenofobnímu průvodu snažili zabránit v průchodu. 
 
Rozpory vzbudil i policejní přístup 17. listopadu, kdy odmítli k pamětní desce na Albertově vpustit studenty, 
mířící uctít výročí Sametové revoluce. V prostoru se v té době chystala demonstrace na podporu prezidenta 
Miloše Zemana, za účasti Bloku proti Islámu. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1758270-schwarzenberg-k-zasahu-policie-prijde-telefon-a-lide-
jednaji-pro-demokracii-je 
 

Pochybila policie při návštěvě čínského prezidenta? Poslanci neschválili 
program schůze 

21.4.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    bemr         
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Mimořádná schůze sněmovny se měla ve čtvrtek vrátit k návštěvě čínského prezidenta. Její svolání prosadila 
pravicová opozice, podle které policisté bezdůvodně omezovali práva českých občanů. „Z mého pohledu platí 
stále to samé – jsem přesvědčen, že policie neselhala. Ta opatření byla podobně rozsáhlá, jako v případě 
návštěvy amerického či ruského prezidenta,“ prohlásil v úvodu ministr vnitra Milan Chovanec. Jenže vystoupit 
mohli jen poslanci s přednostním právem – po zhruba dvou hodinách schůze skončila poté, co poslanci 
neschválili její program. Pro zvedlo ruku jen 40 přítomných.  
 
Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska porušila policie práva občanů: „Co se stalo, ty tři dny, bylo 
bezprecedentní porušení práv občanů České republiky na území České republiky,“ prohlásil během debaty. 
Jmenoval několik případů, kdy se policisté zaměřili na lidi s tibetskými vlajkami, i uzavření Hradčanského 
náměstí. 
 
Kritikou nešetřil ani předseda ODS Petr Fiala – podle něj byla v minulosti podobných významných návštěv celá 
řada, nikdy ale nebyly provázeny incidenty. Bezpečnostní opatření Fiala chápe, ale nedomnívá se, že by 
pokojné vyjádření názoru bylo rizikem – narušena prý byla důvěra v nestrannost policejních složek. 
 
Policie prověřovala několik incidentů, na základě vnitřního šetření ale přiznala jedinou chybu. Omluvila se kvůli 
postupu na pražské FAMU, kterou kvůli vyvěšení tibetské vlajky navštívili dva policisté. Policejní prezident 
Tomáš Tuhý označil postup policistů za „nevhodný a nadbytečný“. Ministr vnitra k tomu dodal, že kárnému 
řízení nečelí ti dva policisté, kteří šli na FAMU, protože ti plnili rozkaz. Kárnému řízení čelí ti dva, kteří to chtěli a 
nařídili, řekl Chovanec.  Policie nepustila účastníky na ohlášený protest 
 
Kritiku ale vyvolal postup policie kvůli demonstraci na Hradčanském náměstí. Tam se totiž měla uskutečnit 
nahlášená akcee proti porušování lidských práv v Číně. Její svolavatelé ji oznámili pražskému magistrátu, který 
ji ve stanovené lhůtě nezakázal. Jenže policie pak účastníky na místo nepustila s tím, že prostor před Hradem 
už dříve zabrala z bezpečnostních důvodů. 
 
„O uzavření Hradčanského náměstí bylo rozhodnuto už 21. března. Uvedený prostor tak přestal být po tuto 
dobu veřejným prostranstvím, a svolavatel se tak nemohl dovolávat svého práva konat zde shromáždění,“ tvrdí 
pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová. Policie je podle ní oprávněna při zajišťování bezpečnosti osob omezit 
vstup do určitých prostor.  
 
„U nás neplatí povinnost organizátorů demonstrací žádat o nějaké povolení, stačí pouhé ohlášení. Úřad pak 
může v třídenní lhůtě z určitých důvodů shromáždění zakázat, což se v tomto případě nestalo. Takže akce 
mohla normálně proběhnout – žádná jiná výjimka ve shromažďovacím zákoně není.“  
 
 Jan Vobořil  
 advokát a výkonný ředitel Iuridicum Remedium  
 
Miroslav Kalousek ovšem zdůvodnění policie kritizoval – takové omezení prý není možné provést dopravně-
inženýrským rozhodnutím a za trapnou lež označil tvrzení, že svolavatel změnil místo akce. 
 
Svolavatelé akce se proti postupu policie chtějí bránit správní žalobu: podle advokáta Jana Kalvody může být 
ohlášená demonstrace zakázána do tří dnů od ohlášení. „A jen z důvodů, které stanoví zákon o právu 
shromažďovacím, nikoliv z důvodu dopravního omezení, ani červenky, ani epidemie, ani památkové ochrany, 
ten zákon je pevný,“ dodal Kalvoda. Vedle správní žaloby je prý ve hře i ústavní stížnost. Kalousek: Kdyby to 
povolil Mynář, tak nás na náměstí pustí  
 
Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska však bylo porušeno ústavní právo na shromažďování, akce se 
nakonec konala v nedalekém parku. Kalousek kvůli incidentu interpeloval ministra vnitra – policii prý dal pokyny 
hradní kancléř Mynář: „Jak mi řekl jeden z vašich lidí, kdyby vám to povolil pan Mynář, tak vás na to Hradčanské 
náměstí pustíme,“ uvedl Kalousek. 
 
   přehrát 
 
     video 
                Brífink ODS a TOP 09 k mimořádné schůzi sněmovny 
 
         Brífink ODS a TOP 09 k mimořádné schůzi sněmovny 
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          Mimořádnou schůzi svolaly pravicové opoziční strany 
 
              
 
    
          Děkan Kuklík: Debata vhodná na půdu parlamentu 
 
              
 
    
          Jakubčík (ČSSD), Kalousek (TOP 09), Herman (KDU-ČSL) a Spurný o akci policie 
 
              
 
To ovšem Chovanec ve sněmovně odmítl. Kancléřovou rolí prý není řídit policii a neřídí ani ochrannou službu 
prezidenta. Ministr nicméně při interpelacích neprozradil, kdo a proč nařídil uzavření Hradčanského náměstí. V 
době protestu prý ani oba prezidenti na Hradě nebyli.  
 
Na Kalouskův dotaz, kolik bylo při návštěvě čínského prezidenta zadrženo občanů ČR a kolik Číňanů, 
odpověděl Chovanec, že bylo zadrženo 23 lidí. „Ve statistice, která je veřejná, není, jestli to byli Číňané nebo 
Češi. Jedna osoba byla dokonce odsouzena, je to Číňan. Je to Číňan a byl obviněn a odsouzen za to, že ukradl 
jinému člověku tibetskou vlajku“. 
 
Soud Číňana pomocí trestního příkazu vyhostil na pět let, muž ale podal odpor, a tak musí proběhnout hlavní 
líčení.Bývalý policejní prezident: Policii do toho někdo mluvil víc, než by měl 
 
Na brífinku ODS před jednáním sněmovny vystoupil i bývalý policejní prezident Martin Červíček, který bude za 
občanské demokraty kandidovat v krajských volbách. Ten rozdělil počínání policie do tří oblastí: postup na 
pražské FAMU nebo v případě uzavírky Hradčanského náměstí byly spíše menším incidentem. V prvním 
případě šlo o zbytečnou horlivost, ve druhém o chybu v komunikaci. 
 
Vadí mu však třetí oblast, tedy mimořádné události v ulicích Prahy. „Já z toho mám takový pocit, že policii do 
těch bezpečnostních opatření někdo mluvil víc, než by měl. Někdo možná měl větší zájem na tom, aby 
spokojenost představitelů Číny byla větší, než by se hodilo na taková bezpečnostní opatření,“ kritizoval 
Červíček. 
 
Podle Chovance se ale neprokázalo, že by měla policie plošný příkaz stranit lidem, kteří hlavu státu Čínské 
lidové republiky vítali. V instruktáži je prý napsán pravý opak. Kalousek pak reagoval s tím, že sice policie 
opatření zvládla dobře, ale příliš se při tom nehledělo na práva občanů demokratické České republiky. Šéf ODS 
Petr Fiala zase postrádal odpověď na politickou zodpovědnost. 
 
Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) řekl v Událostech, že v generálním pohledu policie situaci zvládla, 
ale ta pochybení je třeba vyšetřit a to bez pardonu. Podle něho jsou tam věci, které potřebují „jasnou sondu,“ 
jestli to bylo v pořádku. Herman zdůraznil, že právem občana České republiky je svoboda shromažďování, 
svoboda projevu i svoboda po projevu. 
 
Později v pořadu Události,komentáře řekl, že z dost věrohodných úst zaslechl, že během akce přicházely policii 
pokyny. A naznačil směr ke Kanceláři prezidenta republiky. Podle něho není možné se chovat, jako když 
nějaký panovník přijede do své kolonie.  
 
„My jsme klečeli na kolenou a proti tomu jednoznačně protestuji a toho názoru je celá KDU-ČSL.“ 
 
 Daniel Herman 
 ministr kultury za KDU-ČSL 
 



 
 

Plné znění zpráv  243 
© 2017 NEWTON Media, a.s. 

www.newtonmedia.cz 

Poslanec ČSSD Igor Jakubšík odmítl, že by někdo klečel, „my jsme hrdý národ, my na kolenou neklečíme,“ řekl. 
Podle něho jsme se naopak zachovali jako suverénní stát. Připomenul, že celou záležitost řeší Generální 
inspekce bezpečnostních sborů a současná diskuse je předčasná. K opatřením policie navíc dodal, že 
návštěva čínského prezidenta se konala v době vyhlášení 1. bezpečnostního stupně.  
 
Kalousek v pořadu řekl, že zřejmě nedošlo k trestnému činu, ale že policie porušila rovnost lidí před zákonem a 
to na něčí pokyn. Chování KDU-ČSL přirovnal k ševci z Pyšné princezny, který přeběhne hranici, něco tam 
vykřikne, pak se vrátí a zase schlípne uši. Svou účastí ve vládě excesy podporuje a nese za ně odpovědnost. 
Herman oponoval, že „se žádné schlíplé uši nekonají, jsme plnohodnotnou součástí vlády a i díky nám se věci 
lidskoprávního chrakteru drží“.ČSSD avizovala, že program nepodpoří, lidovci naopak ano  
 
Mimořádná schůze se konala z podnětu TOP 09 a také ODS: „V tomto případě policie jako celek podle mě 
postupovala velmi necitlivě. My, kteří si pamatujeme, jak postupovala policie před rokem 1989, jsme na takový 
přístup opravdu alergičtí,“ kritizoval šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.  
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Hlasování o programu schůze 
  
              Zdroj: ČT24 
 
Program schůze chtěli podpořit také vládní lidovci: „Myslíme si, že je to natolik citlivé téma, že by ta možnost 
měla být. Protože jsou zde některé otazníky, které bude moct ministr vnitra buď vyvrátit, nebo je dovyšetřit,“ 
uvedl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola.  
 
Naopak sociální demokraté avizovali, že budou proti – hnutí ANO se pak rozhodovalo až těsně před začátkem 
schůze. Nakonec pro konání schůze zvedlo ruku jen 40 poslanců z řad TOP 09, ODS, lidovců a překvapivě také 
ministr vnitra Chovanec.  Takováto debata patří právě do parlamentu, myslí si děkan 
 
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Kuklík v pořadu Interview ČT24 řekl, že takováto debata 
patří právě na půdu parlamentu. Domnívá se, že pro kabinet by nemělo být žádným problémem připustit debatu 
o vládní politice. 
 
Negativně mě překvapilo, že se politici bránili tomu, aby se to otevřelo, uvedl Kuklík. Osobně ho výzdoba 
Evropské třídy v Praze při návštěvě čínského prezidenta vracela v čase a byl rád, že „nás nenutili jít vítat s 
mávátky a účastnit se povinné demonstrace“.  
 
Návštěvu policie na FAMU považuje Kuklík za něco nemyslitelného, zejména proto, že důvodem bylo 
prozkoumat vyvěšené tibetské vlajky. Zdůvodnění horlivostí policie mu přijde jako eufemismus, ale ocenil 
omluvu Tuhého a Chovance. Spor o nezásah 
 
V posledních měsících musela policie víckrát vysvětlovat svůj postup na veřejných shromážděních.  
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
 
              Zdroj: ČT24 
 
Při únorové demonstraci vyvolal spory především incident v pražské Thunovské ulici. Maskovaní výtržníci tam 
napadli průvod levicových aktivistů. Ministru spravedlnosti se nelíbilo, že policie proti útočníkům se zahalenými 
tvářemi nezasáhla. Vnitro ale selhání odmítlo.  
 
„To přece není nic tak hrozného, aby policie řekla, že tento konkrétní moment se jí úplně nepodařil, a zamyslela 
se nad tím, co musí udělat jinak, aby se to příště nestalo,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). 
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Ministr vnitra byl ale výrazně jiného názoru. „Ten výsledek je snadný a jednoznačný: my jsme tam žádné excesy 
a pochybení ze strany policie nenašli“.Spor o Albertov 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
 
              Zdroj: ČT24 
 
K další sporné situaci došlo při loňské oslavě 17. listopadu. Kritikům vadilo, že policie nedovolila studentům 
položit květiny na Albertově, kde se mělo o několik hodin později konat shromáždění příznivců prezidenta a 
odpůrců islámu. Šéf policie postup svých podřízených hájil, podle něj jednali profesionálně.Spor o šibenice 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
 
              Zdroj: ČT24 
 
Další kontroverzní moment nastal loni v červenci. Strážci zákona nezasáhli na demonstraci proti migraci v 
centru Prahy. Někteří protestující přitom nesli šibenice. Podle ministra vnitra je to symbol, který neměli policisté 
tolerovat. Jinak mají podle něho občané právo demonstrovat a vyjadřovat svoje názory a politici je musí trpět. 
Na druhou stranu my se nemůžeme nechat některými bojůvkami testovat, kam až můžou v demokracii zajít, 
prohlásil loni Chovanec. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1761940-pochybila-policie-pri-navsteve-cinskeho-prezidenta-
poslanci-neschvalili-program 
 

Policie na Pražském hradě zakázala skautům zpívat hymnu. Ovčáček se 
omlouvá 

25.4.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    manakv         

Policie v neděli nedovolila skautům zazpívat na nádvoří Pražského hradu státní hymnu. V bazilice svatého 
Jiří slavili svátek svého patrona, zpěv museli přesunout až na Hradčanské náměstí. Hradní kancelář se ústy 
svého mluvčího za celý incident omluvila. 
 
Čtyřiadvacátý duben, svátek svatého Jiří, je tradičním svátkem také pro všechny skauty a skautky, kteří si 
jmeniny svého patrona připomněli mší v románské svatojiřské bazilice na Pražském hradě. Když ale chtěli na 
nádvoří mezi bazilikou a svatováclavskou katedrálou zazpívat státní hymnu, zakázala jim to policie. 
 
 Junák – český skaut 
 v tiskovém prohlášení 
 
„Pevně věříme, že se jednalo o nedorozumění, jakkoli velmi znepokojující. Předpokládáme, že nikdo nechceme 
žít v zemi, kde si někdo, včera zrovna skauti, nemůže poklidně zazpívat státní hymnu.“ 
 
    „Tak to je lepší než za totáče,“ reagují skauti na videu, které celou událost zaznamenává. Početná skupina 
se nakonec musela přes tři hradní nádvoří přesunout až za Bránu gigantů na Hradčanské náměstí; slova Kde 
domov můj směla zaznít teprve tam. 
 
„Jako důvod k nepovolení zpěvu české hymny skauty v prostorách Pražského hradu nám bylo řečeno, že se 
údajně jedná o hudební produkci, která je tam přísně zakázána. V minulých letech však tato akce i se zpěvem 
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proběhla bez problémů,“ uvedl organizátor Ondřej Boháč. Podle policisty prý šlo vedle nepovolené hudební 
produkce i o nepovolené veřejné shromáždění. 
 
Proti policejnímu postupu se ohradilo i vedení Junáka. „Jsme znepokojení tímto zásahem,“ uvádí v tiskové 
zprávě. „Přítomní skauti a skautky neznamenali žádné bezpečnostní riziko, stejně jako se nechystali k ničemu 
neobvyklému. Se zásahem policie v prostorách Pražského hradu ani nikde jinde jsme se doposud nikdy 
nesetkali.“ Policejního prezidenta chtějí skauti požádat o vysvětlení.  
 
Jsme znepokojeni zásahem Policie ČR, která skautům znemožnila zpěv státní hymny. >> 
https://t.co/VPGvrkWFd7 *skaut&mdash; *skaut ? (@czSKAUT) April 25, 2016 
 
Hrad, kde je zakázáno zpívat 
 
Pražský hrad se ústy mluvčího Jiřího Ovčáčka za celý incident omlouvá. „Na místě je omluva vůči skautům. 
Situace se nebude opakovat a je určitým poučením,“ prohlásil. „Vznikla tím, že po teroristických útocích v Paříži 
a v Bruselu byla logicky zpřísněna bezpečnostní opatření na Pražském hradě a platí i návštěvnický řád 
Pražského hradu.“ 
 
Podle řádu se na zpěv v hradním areálu skutečně vztahují určitá omezení, doslovně se uvádí, že „je zakázáno 
rušit hlukem (užíváním zesilovacích zvukových zařízení, hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou 
hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku“. 
 
Mluvčí má proto za to, že policista nepřekročil „zákon ani pravidla bezpečnosti, ale projevil zcela zbytečnou 
horlivost“. Trest podle něj na pořadu dne není: „Trestali bychom ho za to, že plnil svou povinnost, ale jsou 
situace, kdy je potřeba trochu přimhouřit oko.“ 
 
„Omluva pana Ovčáčka má svůj osten. Jestli nám zase o svobodě projevu začnou rozhodovat příliš horliví 
ctitelé nějakých zákonů, tak je to nejlepší cesta do pekla… Takto si pomoc a ochranu nepředstavujeme,“ 
reagoval v pořadu Hyde park ČT24 první místopředseda Junáka a bývalý politický vězeň Jiří Navrátil. 
 
 
 
 
    přehrát 
 
      video 
                Reportáž: Policie zakázala skautům zpívat na Hradě hymnu 
 
 
          Reportáž: Policie zakázala skautům zpívat na Hradě hymnu 
 
                 
 
       
          Navrátil: Příliš horliví ctitelé zákonů jsou nejlepší cestou do pekla 
 
                 
 
 
 
Chovanec: Policista zřejmě ztratil zdravý rozum 
 
Skauti ale omluvu prezidentova mluvčího přijímají s výhradami – a o důsledku služební horlivosti nemluví. „Je to 
důsledek velmi absurdní atmosféry, která je ve společnosti uměle vyvolávána. Omlouvat se je potřeba 
především za to,“ prohlásil organizátor skautské pouti Ondřej Boháč. 
 
Kritika zaznívá i od ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Policista, který skautům zakázal zpěv hymny, 
podle něj ztratil zdravý rozum; případ považuje za projev nestabilního vedení hradní policie a špičky z prezidia 
by se tím podle ministra měly zabývat. 
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Zakazovat skautům zpívat hymnu? Takový policista zřejmě ztratil zdravý rozum.&mdash; Milan Chovanec 
(@Milan_Chovanec) April 25, 2016 
 
Za problematický považuje nedělní incident Policejní prezidium. Uznalo, že policistovo chování bylo 
neempatické a necitlivé. „Tato nešťastná situace byla vedením Policejního prezidia ČR projednána se 
zástupcem ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta ČR tak, aby k obdobným událostem do budoucna pokud 
možno nedocházelo,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. 
 
 
 Fakta 
 Kontroverze kolem policie 
 
Jednání tuzemských policistů nevzbuzuje kontroverze poprvé; rozpaky vyvolala už nečinnost počátkem 
loňského července, kdy na Václavském náměstí demonstrovali odpůrci migrace i Evropské unie se šibenicemi v 
rukou. Muži zákona tehdy zasáhli jen proti levicovým aktivistům, kteří se xenofobnímu průvodu snažili zabránit v 
průchodu. 
 
Rozpory vzbudil i policejní přístup 17. listopadu, kdy odmítli k pamětní desce na Albertově vpustit studenty 
mířící uctít výročí Sametové revoluce. V prostoru se v té době chystala demonstrace na podporu prezidenta 
Miloše Zemana za účasti Bloku proti islámu. 
 
Nejhlasitější kritika zaznívá kvůli policejním aktivitám při velikonoční návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-
Pchinga. Bezpečnostní sbor tehdy odmítl na Hradčanské náměstí vpustit předem ohlášenou a schválenou 
demonstraci za Tibet, jejž lidová Čína anektovala v polovině minulého století. Kvůli vyvěšeným tibetským 
vlajkám policisté vstoupili i na akademickou půdu pražské FAMU a na himálajské zástavy se zaměřovali i v 
jiných případech. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1765819-policie-na-prazskem-hrade-zakazala-skautum-zpivat-
hymnu-ovcacek-se-omlouva 
 

Zaorálek o Číně: Musíme se chovat korektně, kvůli Hermanovi jsem se 
styděl 

31.10.2016    ct24.cz    str. 00    Domácí 
    manakv         

Praha by se vůbec nepokoušela prohlubovat vztahy s Pekingem, kdyby se vláda před dvěma lety jednomyslně 
neshodla na korektním přístupu k Číně. V Interview ČT24 to prohlásil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek 
(ČSSD). Jeho vládní kolega, šéf kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), podle něj tuto dohodu svým oficiálním 
přijetím dalajlamy zpochybnil, původně se prý navíc chtěl s tibetským duchovním vůdcem setkat jen mimo 
ministerstvo. 
 
Praha začala své vztahy s Pekingem zintenzivňovat s nástupem Sobotkovy vlády v roce 2013 a výsledkem bylo 
březnové přijetí smlouvy o česko-čínském strategickém partnerství, kterou v Praze při své velikonoční návštěvě 
podepsal čínský prezident Si Ťin-pching. 
 
Dohodě, od které si kabinet slibuje čilejší obchodní výměnu a příliv čínských investic, ovšem předcházel 
mnohaměsíční diplomatický maraton v podobě opakovaných cest premiéra, prezidenta a ministra zahraničí do 
Číny – a už ten budil vášně. 
 
Když Zaorálek na jaře před dvěma lety se svým čínským protějškem signoval prohlášení, ve kterém stojí, že 
Česko uznává Tibet jako neoddělitelnou součást Číny a nepodporuje jeho samostatnost v jakékoli podobě, 
následovala demonstrace před Černínským palácem. Čína totiž teokratický himálajský stát v padesátých letech 
násilně anektovala a dodnes se opakovaně hovoří o zdejším porušování lidských práv. 
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Poslední vlna debat o Česku, Číně a Tibetu se pak vzedmula v polovině října, když lidovecký ministr kultury 
Daniel Herman přijal v sídle svého úřadu tibetského duchovního vůdce dalajlamu, a popudil tak čínské 
zastoupení v Praze. 
 
Ministerstvo zahraničí držené sociální demokracií následně zhotovilo prohlášení, ve kterém prezident Miloš 
Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, předseda Senátu Milan Štěch a předseda sněmovny Jan Hamáček Čínu 
ujišťovali, že schůzky politiků s dalajlamou by se neměly považovat za výraz změny oficiální politiky Česka vůči 
Číně. Zároveň zopakovali, že Česká republika uznává jednotnou Čínu včetně Tibetu.„Žádné schůzky s 
dalajlamou“ – neexistující formulace, která přesto platí 
 
„Styděl jsem se, že Česká republika není schopná držet slovo,“ vysvětluje nyní ministr zahraničí Zaorálek 
motivaci, proč dokument, který opozice a část občanské společnosti označuje za přehnaně servilní, vůbec 
vznikl. 
 
„Ve strategickém partnerství jsme se zavázali, že respektujeme politiku jedné Číny, a pod touto diplomatickou 
větou se skrývají i diplomatická pravidla, která jsou s tím spojena – i to, že oficiální představitelé se budou 
stýkat s oficiálními představiteli,“ dodává s tím, že závazek o nesetkávání se s dalajlamou sice není součástí 
psané smlouvy, ale „všichni vědí, že to je něco, na čem Číně záleží“. 
 
Ministr kultury Daniel Herman přijetím dalajlamy přímo v úřadu podle Zaorálka porušil diplomatickou formu a 
symboliku, na které Číně záleží a kterou je podle něj při budování společných vztahů potřeba respektovat – bez 
ohledu na to, že pražská diplomacie dalajlamu na rozdíl od té pekingské nevnímá jako nepohodlného 
politického protivníka, který zpochybňuje čínský nárok na Himálaj, ale jen jako duchovní autoritu tibetské větve 
buddhismu. 
 
Roli v celém sporu kolem dalajlamy a čínské nechuti pak vzbuzuje i dva roky staré jednání ve Strakově 
akademii. Jeho přesný průběh sice není znám, ale právě ono vyvolává druhou, vnitropolitickou linku čínského 
sporu. A hra se vede o to, zda Herman dalajlamu na ministerstvu přijmout směl. 
 
     Zvětšit obrázek 
        Zmenšit obrázek 
        Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
 
             Ministr kultury Daniel Herman se setkal 18. října v Praze s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou 
  
              Zdroj: ČTK 
 
          Autor: Michal Krumphanzl 
 
    Co se domluvilo na vládě? 
 
Třiadvacátého dubna 2014 předseda vlády Bohuslav Sobotka po jednání kabinetu oznámil, že Česko chce 
zintenzivnit svou spolupráci s Čínou a schválil Zaorálkovu cestu do říše středu, ze které vzešlo i výše zmíněné 
prohlášení o nedělitelnosti Čínské lidové republiky. 
 
Úřad vlády zvukový záznam dubnového jednání zveřejnit nechce a není proto jasné, zda k následující události 
došlo právě na tomto setkání, nicméně na jednom z jarních kabinetních zasedání věnovaných Číně měli ministři 
– včetně Hermana – přislíbit, že pokud se Praze podaří rozproudit dialog s Pekingem, nikdo z nich dalajlamu 
oficiálně nikdy nepřijme, aby nezpůsobil diplomatické ochlazení.  
 
 Lubomír Zaorálek 
 ministr zahraničních věcí (ČSSD) 
 
„Pan ministr Herman jednoznačně nemluví pravdu. Právě kvůli tomu, abychom (ve vztahu k Číně) neudělali 
chybu, se mnou mnohokrát jednal.“ 
 
   „Řekl jsem, že stojíme před otázkou, zda začít jednat o partnerských vztazích s Čínou, protože to není 
jednoduchý partner. A že se musíme dohodnout na tom, že budeme respektovat formální a symbolické otázky, 
které určitě budou podmínkou,“ přibližuje nyní okolnosti zavádění linky Praha-Peking Zaorálek. 
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„Řekl jsem, že pokud na tom nebude dohoda, vůbec nemá cenu se o to pokoušet. Závěr byl jednoznačný. 
Dostal jsem potvrzení, že mohu začít jednat. Kdybychom se takto nedohodli, nemělo by cenu do jednání jít, 
protože by bylo jasné, že to skončí fiaskem,“  dodává. 
 
Součástí dohody prý bylo, že možná setkání s dalajlamou na soukromé úrovni budou ministři konzultovat s 
Černínským palácem, aby se na ně mohla česká diplomacie připravit, a tuto úmluvu prý akceptovali všichni 
ministři celé dva roky až do nedávného Hermanova kroku. 
 
   přehrát 
 
     video 
                UDÁLOSTI: Jaký postoj k Číně vláda dohodla? Strany si protiřečí 
 
         UDÁLOSTI: Jaký postoj k Číně vláda dohodla? Strany si protiřečí 
 
              
 
    
          Analytik: Ústup od politiky lidských práv byznysu paradoxně škodí 
 
              
 
Herman: Slib jsem nedal, a proto neporušil 
 
Ministr kultury ovšem popírá, že by jakýkoliv slib porušil. „Žádnou dohodu jsem neporušil, protože jsem žádnou 
dohodu neuzavřel. Je to v rozporu s mým svědomím. A je to podobné, jako kdyby po mně někdo chtěl, že se 
nemám scházet s papežem,“ prohlásil. Hermanovu verzi potom potvrdili nejen jeho straničtí šéfové Pavel 
Bělobrádek a Marian Jurečka, ale i většina ministrů za hnutí ANO. 
 
Vrchní správce životního prostředí Richard Brabec České televizi řekl, že si žádný slib ministra kultury ohledně 
schůzek s dalajlamou nepamatuje. „Na explicitní dohodu před dvěma lety si nevzpomínám, na debatu na toto 
téma ano,“ uvádí také ministr obrany Martin Stropnický. A tehdejší šéfka spravedlnosti Helena Válková dodává: 
„Pan ministr kultury Herman aktivně vystoupil proti – s tím, že za svou osobu nemůže slíbit, že by se s 
dalajlamou nesetkal.“ 
 
Jinak si ale na debatu pamatuje ministr vnitra Milan Chovanec: „Všichni ministři vyjádřili souhlas, už tehdy Dan 
Herman řekl, že se s dalajlamou chce potkávat, a tehdy říkal, že bude respektovat dohodu, že ty schůzky 
budou neoficiální.“ 
 
A obdobně mluví i Zaorálek. Dalajlama do Prahy zavítal na lidskoprávní konferenci Forum 2000 a Herman měl 
se „zamini“ už dva měsíce dopředu jednat o neoficiální podobě svého setkání s prvním mnichem tibetského 
buddhismu. „Řekl, že se sejde se 14. dalajlamou na jednání Fora 2000. Řekl: Jen se s ním potkám, nemohu se 
mu vyhnout. Pan ministr Herman jednoznačně nemluví pravdu,“ uvedl Zaorálek. 
 
Ministr zahraničí chce nyní ve středu na vládě požádat své kolegy, aby svou úmluvu o vztazích s Čínou 
rekonstruovali. Současně chce nechat najít zápis, na kterém měla být dohoda o přijímání dalajlamy 
zaznamenaná.  
 
  
 
 
  Profil 
      Kde se vzal v Česku zájem o Tibet? 
 
Čínská armáda vtrhla na území nezávislého Tibetu v říjnu 1950. Po povstání 10. března 1959 tam byl nastolen 
systém vojenských kontrolních výborů, od roku 1965 je Tibet čínskou autonomní oblastí. Podle svědectví mnoha 
aktivistů a pozorovatelů jsou v Tibetu stále porušována základní práva jako potlačování svobody slova, 
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politického a náboženského vyznání nebo kulturní identity. V důsledku cílené migrace čínských obyvatel se 
Tibeťané stali ve své zemi menšinou. 
 
Do české zahraniční politiky vnesly otázku podpory a ochrany lidských práv listopadové dny a tandem ministra 
zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera a prezidenta Václava Havla, kteří měli oba jako bývalí signatáři Charty 77 
zkušenost s komunistickým kriminálem. Sama Charta 77 navíc vyzývala československé úřady k dodržování 
tzv. helsinského aktu, jejž ČSSR signovala a který se zavazoval právě k ochraně lidských práv. 
 
Lidskoprávní problematika se  tak na začátku 90. let stala jedním z hlavních témat československé (a později 
české) zahraniční politiky, Václav Havel opakovaně vyslovoval slova podpory opozičním aktivistům v zemích s 
nedemokratickým režimem (Čína, Kuba) a s dalajlamou ho pojilo osobní přátelství. Díky němu se také tibetský 
duchovní vůdce opakovaně účastní konference o lidských právech Fórum 2000. Od akcentu na lidská práva 
tuzemská diplomacie začala ustupovat za vlád ODS, vztahy s Čínou ale zintenzivnil až Sobotkův kabinet. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1947426-zaoralek-o-cine-musime-se-chovat-korektne-kvuli- 
 
 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1947426-zaoralek-o-cine-musime-se-chovat-korektne-kvuli-
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Plné znění zpráv 

Pachatel zabarvil desítky čínských vlajek. Ovčáček to označil za fašizaci 
26.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 

    Lidovky.cz, ČTK         

V noci někdo tmavou barvou poškodil desítky čínských vlajek, které jsou po Praze rozmístěny v souvislosti s 
nadcházející návštěvou čínského prezidenta v České republice. Policejní mluvčí Jan Daněk řekl, že výzdoba 
byla takto poškozena v Chotkově a v Evropské ulici, vlajky jsou ale poničeny i na dalších místech hlavního 
města. 
 
„Vlajky od Malé Strany až po Ruzyň jsou poškozeny černou barvou po pachateli pátráme pro podezření z 
páchání trestného činu poškození cizí věci, pachatele zadrženého nemáme,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí 
policie České republiky Jan Daněk.  
 
„Vlajky jsou pouze začerněné, není na nich žáden obrázek nebo nápis,“ popsal policejní mluvčí poškození 
vlajek. Zda byly poškozeny obě strany praporu, nevěděl. Poškozování státních vlajek nás vrací do doby druhé 
republiky, tedy do doby, kdy řádili fašizující čecháčci. &mdash; Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci)  26. března 
2016  
 
Vlajky byly poškozeny například i v ulici Jelení a Mariánské hradby nedaleko Pražského hradu. Podle reportéra 
ČTK jsou na zemi poházená vyfouknutá vajíčka, která byla naplněna modrou a šedivou barvou. Někdo je pak 
zřejmě házel na vlajky, kterou jsou rozmístěny ve výšce na sloupech veřejného osvětlení. Na sloupech jsou 
spolu ve dvojici vždy vyvěšeny česká a čínská vlajka, poškozeny jsou čínské vlajky. Mluvčí Daněk uvedl, že 
policie po pachatelích pátrá. 
  Návštěva čínského prezidenta  
 
Čínský prezident Si Ťin-pching do Česka přiletí v pondělí dvě hodiny po poledni. Při návštěvě trvající do středy 
vedle se setká s českými politiky. Podle úřadů bude nejdůležitějším výstupem z příjezdu Si Ťin-pchinga ustavení 
strategického partnerství mezi Českem a Čínou, které by mělo do budoucna znamenat příliv čínských investic.  
 
Už v noci na pátek zadrželi policisté třiatřicetiletého muže, který ze sloupu veřejného osvětlení na Evropské třídě 
odřízl dvě vlajky. Nynější poškození výzdoby je ale podstatně rozsáhlejší. Politickou a morální odpovědnost za 
vandalismus v Praze nese výhradně TOP 09, jejíž starosta Prahy 6 takové počínání posvětil. &mdash; Jiří 
Ovčáček (@PREZIDENTmluvci)  26. března 2016  
 
Kolář v pátek nepřímo vyjádřil souhlas s odříznutím dvou vlajek na Evropské třídě. Zároveň připustil, že 
schvalovat jednání v rozporu s dobrými mravy a zákony je špatné a může být hodnoceno jako protiprávní.  
 
Dnešní Ovčáčkovo obvinění Kolář odmítl. „Z mých úst ani z úst nikoho jiného z TOP 09, pokud vím, nikdy 
nezaznělo jakékoliv schvalování ničení státních symbolů ani poškozování cizího majetku. TOP 09 je strana, 
která ctí zásady právního státu,“ řekl ČTK. Poničení vlajek označil za akt jedince, který vyjadřuje svůj názor 
vcelku nešťastným způsobem. „Ale na druhou stranu, prezident a jeho lidé tady zkouší trpělivost lidí už docela 
dlouho a docela brutálně a teď se jim to vrací. Já neříkám, že je to správně, ale jak se do lesa volá, tak se z 
lesa ozývá,“ dodal Kolář.  
 
V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta se chystají i některé protestní akce. Například aktivisté ze 
Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla hodlají umístit po dobu jeho návštěvy u Evropské ulice v Praze 
billboard se společnou fotografií bývalého prezidenta Václava Havla a dalajlamy. Plán je reakcí na samotnou 
návštěvu a právě i na čínské vlajky a uvítací billboardy pro čínského prezidenta instalované po Praze, které 
jsou podle spolku výsměchem svobodě, lidským právům a demokracii. 
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/pachatel-zabarvil-desitky-cinskych-vlajek-ovcacek-to-oznacil-za-fasizaci-1qm-
/zpravy-domov.aspx?c=A160326_091254_ln_domov_ELE 
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Nejen salvy a vlajky. Si Ťin-pchinga přivítají i protesty a Havel s 
dalajlámou 

26.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, Adéla Procházková         

Zatímco v ulicích vrcholí přípravy velkolepého uvítání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vyvěšením vlajek 
nebo zkušebním vystřelením salv, internetem se šíří protestní hlasy směřované na vládu a hradní kancelář či 
trestní oznámení na poslance. V pondělí by se tak měl na billboardu objevit Václav Havel s dalajlámou a na 
úterý lidé plánují demonstrace v centru Prahy. 
 
Protest proti Si Ťin-pchingovi chystá skupina lidskoprávních aktivistů s Tomaszem Peszyńskim v čele. V úterý 
se účastníci nejdřív plánují sejít na Dejvické ulici a mávat na čínského prezidenta tibetskými vlajkami, později 
odpoledne se přesunou na demonstraci na Kampě u Lichtenštejnského paláce. 
 
Komunita Podporujeme Tibet v úterý v 17:00 zamíří na Hradčanské náměstí. Pokojným 
 
shromážděním chtějí pořadatelé upozornit na nutnost obrany demokracie a lidských práv v Česku, Číně, Tibetu 
a na Tchaj-wanu. Akci podpořila řada dalších organizací, mimo jinými Forum 2000 nebo Post Bellum.  
 
Přes tisíc podpisů nasbírala za tři dny výzva prezidentu republiky a vládě, kterou rovněž zveřejnili aktivisté z 
Podporujeme Tibet. Signatáři žádají, aby čeští politici přestali kolaborovat s komunistickou totalitní Čínou. 
„Vyzýváme předsedu Poslanecké sněmovny Hamáčka, aby ctil usnesení Poslanecké sněmovny z 1. 4. 2008, ve 
kterém ‚Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně 
  vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti‘,“ apelují podepsaní.  
 
K protestům se připojil i Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla. Jeho členové zaplatili 
  patnáct tisíc za třídenní výlep billboardu na Evropské třídě, ověnčené čínskými a českými vlajkami. Fotografii 
Havla s dalajlamou doplňuje text „Tady jsou doma tito pánové“. Billboard by se měl na trase příjezdu čínského 
prezidenta objevit v pondělí.  
 
Neziskové sdružení Lidská práva bez hranic předalo kanceláři prezidenta dopis, ve 
 
kterém upozornilo na možnost, že s výpravou přijedou i státní představitelé obvinění španělským soudem z 
genocidy a zločinů proti lidskosti, které spáchali během pronásledování duchovního hnutí Falun Gong. 
Organizace ve výzvě žádá zveřejnění seznamu členů čínské výpravy.  
 
„Na základě seznamu může být každý delegát prověřen lidskoprávními organizacemi a v případě důvodného 
podezření ze spáchání zločinu nebo účasti na něm bude na něho moci být v předstihu podáno v souladu se 
zákony České republiky trestní oznámení,“ uvedli členové sdružení.  
 
Jedno trestní oznámení mají policisté na stole už od pondělí. Cílí na předsedu Poslanecké sněmovny Jana 
Hamáčka, místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, místopředsedu Senátu Zdeňka Škromacha, 
Zemanova poradce Jana Kohouta a prezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslava 
Tvrdíka. 
 
Pětici nahlásil člen Konfederace politických vězňů ČR Jiří Kubík s kolektivem dokumentaristů zločinů 
komunismu za účast na pořádání semináře na téma „Zkušenosti pro řízení a rozvoj státu“ v budově sněmovny. 
„Je to však zavádějící název, neboť na pozvánkách je uvedeno, že jde o seminář ke knize předsedy čínských 
komunistů,“ napsal v oznámení Kubík. 
 
Spolupořadatelé se podle Kubíka mohli dopustit trestného činu podpory a propagace hnutí směřujícího k 
potlačení práv a svobod člověka, případně i schvalování genocida nebo jiných zločinů proti lidskosti. „Navrhuji 
zajištění důkazu, videa, zvuku nebo textového záznamu ze semináře ve sněmovně,“ požaduje.  
 
Čínský prezident Si Ťin-pching s delegací do Česka přiletí v pondělí ve 14:00. Vedle setkání s českými politiky 
například zasadí v Lánech strom nebo navštíví Strahovský klášter v Praze. Český prezident v uplynulých 
týdnech řekl, že očekává čínské investice v hodnotě 45 miliard korun a podpis asi dvaceti konkrétních dohod.  
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URL| http://www.lidovky.cz/nejen-salvy-a-vlajky-v-ulicich-si-tin-pchinga-privitaji-i-protesty-1cb-/zpravy-
domov.aspx?c=A160325_151848_ln_domov_ele 
 

V Praze vznikne nové centrum pro lidská práva v Číně. Začne fungovat v 
úterý 

28.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    ČTK         

Několik nevládních organizací otevře v úterý v Praze Informační centrum pro demokracii a lidská práva v 
Číně. Jeho posláním je poskytnout veřejnosti informace o stavu lidských práv a občanské společnosti v Číně, 
sdělila v pondělí mluvčí Nadace Forum 2000 Anna Vošalíková. Centrum začne fungovat během návštěvy 
čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v České republice, která v Česku vyvolává rozporné reakce. Podle 
Vošalíkové je datum vybráno záměrně. 
 
„Rádi bychom informovali o tom, jaký je stav občanské společnosti v Číně, jak se zachází s lidskými právy na 
tom území,“ řekla mluvčí Vošalíková. „Myslíme, že je velmi důležité, vzhledem k tomu, že dochází k 
prohlubování ekonomických vztahů, aby měla veřejnost možnost dozvědět se o té druhé straně,“ doplnila. 
 
Centrum se oficiálně otevře v úterý, což je druhý den návštěvy čínského prezidenta v Praze. Vošalíková 
potvrdila, že datum je vybráno záměrně. „Návštěvu čínského prezidenta provází celá řada jak pozitivních, tak 
hlavně negativních reakcí. My bychom rádi upozornili právě na porušování lidských práv v Číně, ke kterému 
naneštěstí dochází,“ řekla.  
 
Proti přítomnosti čínského prezidenta v Praze protestovali někteří aktivisté poškozením čínských vlajek, které 
byly vyvěšeny na cestě k letišti. To považuje Vošalíková za extrémní projev nenávisti. Snahou centra podle ní 
bude zprostředkovat otevřený dialog a objektivní informace. Centrum se zaměří i na Tibet nebo Tchaj-wan  
 
Program centra bude spoluvytvářet několik organizací. Kromě Nadace Forum 2000 se do projektu zapojily také 
Post Bellum o.p.s., Amnesty International, Národní galerie v Praze, Lungta o.s., Potala o.p.s., MOST Pro Tibet 
o.p.s., hnutí Brontosaurus, Initiatives for China, Češi Tibet podporují a řada dalších. Budou pořádat přednášky, 
kulaté stoly nebo výstavy. Konkrétní projekty zatím Vošalíková nezmínila.  
 
Aktivity budou směřovat také k poskytování informací o Tibetu, Hongkongu nebo Tchaj-wanu, osudech 
politických vězňů, vztazích Číny se sousedy nebo situaci etnických či náboženských menšin. Vošalíková 
uvedla, že centrum se nebrání ani spolupráci s oficiálními čínskými institucemi, cílem to však není.  
 
Nadace Forum 2000 se hlásí k odkazu bývalého českého prezidenta Václava Havla, který byl přítelem 
tibetského duchovního vůdce dalajlamy. Násilný zábor Tibetu Čínou patří k často kritizovaným bodům čínské 
politiky. Podpora Tibetu je tak velmi častou formou protestu proti Pekingu.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/v-praze-vznikne-nove-centrum-pro-lidska-prava-v-cine-zacne-fungovat-v-utery-16t-
/zpravy-domov.aspx?c=A160328_184135_ln_domov_ELE 
 

Prezidenti v Lánech odložili kravaty a zasadili pamětní strom. Návštěvu 
provází protesty 

28.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, ČTK         
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Na třídenní návštěvu České republiky přicestoval čínský prezident Si Ťin-pching, jeho pondělní program se 
nesl v neformálním duchu. Na programu měl setkání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. 
Pozornost tak budily spíše protestní akce lidí upozorňujících na porušování lidských práv v Číně, provázené v 
některých případech střety se stoupenci prezidenta komunistické Číny. Policie zadržela několik lidí, kteří se 
pokoušeli vyměnit čínské vlajky na sloupech veřejného osvětlení v Evropské ulici mezi letištěm a centrem za 
tibetské. 
 
Letadlo s čínskou delegací, které nad Českem doprovázely dva stíhací gripeny české armády, přistálo v Praze 
zhruba dvě hodiny po poledni. Na Letišti Václava Havla přivítal Si Ťin-pchinga ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek (ČSSD). Prezidentská kolona následně zamířila do hotelu Hilton. Na nedalekém Hlávkově mostě vítalo 
delegaci asi 150 lidí, převážně Číňanů s vlajkami, transparenty, bubny a mávátky. Tyto akce podle 
Hospodářských novin organizuje čínské velvyslanectví.  
 
Z hotelu Hilton odjel Si Ťin-pching na zámek v Lánech, kde ho uvítal prezident Miloš Zeman. Oba politici 
zasadili v zámeckém parku pamětní strom, vyměnili si dary a čínský prezident se zapsal do zámecké 
pamětní knihy. Zeman se Si Ťin-pchingem rovněž povečeřeli. Si Ťin-pching je prvním prezidentem, kterého 
Zeman do letního sídla českých prezidentů pozval. Pan prezident zavítal se svým čínským protějškem do nově 
opraveného historického skleníku v Lánech.  pic.twitter.com/oGyRzSrVQS &mdash; hostzCLR (@hostzCLR)  
March 28, 2016  
 
Čínského prezidenta v Praze uvítaly také české a čínské vlajky, které na trase z letiště k Hradu nechala vyvěsit 
Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce. Několik lidí se v pondělí pokusilo pár čínských vlajek 
vyměnit za tibetské. Pražská policie při tom dvanáct z nich zadržela pro podezření z přestupku. Událost 
provázela potyčka mezi Číňany připravenými přivítat prezidenta, aktivisty i kolemjdoucími koledníky.  
 
Výměna názorů mezi Číňany a lidmi, kteří demonstrovali na podporu Tibetu, se odehrála i v parku u Evropské 
třídy. Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla tam umístil mobilní billboard s tibetským dalajlamou, bývalým 
prezidentem Václavem Havlem a nápisem „Tady jsou doma tito pánové“. Před průjezdem prezidentské kolony 
se ale před billboardem shromáždilo několik desítek Číňanů, kteří pohled na plakát zakryli čínskými vlajkami.  
 
Je&*x161;t&*x11b; k poty&*x10d;ce (incidentu) na Evropsk&*xe9; (video)Do&*x161;lo k n&*xed; po 
odvezen&*xed; aktivist&*x16f; s tibetsk&*xfd;mi vlajkami antony. Celou... Posted by  Petr Suda  on  Monday, 28 
March 2016  
 
Už několik hodin před příletem čínské delegace do Prahy vzbudil pozornost prezident Zeman, který v čínské 
televizi kritizoval politiku minulé české vlády vůči Číně. Podle Zemana kabinet podléhal tlaku USA a Evropské 
unie, takže česko-čínské vztahy byly velmi špatné. „Teď jsme znovu nezávislá země a formulujeme svou 
zahraniční politiku, která je založena na našich vlastních zájmech. Nevměšujeme se do zájmů žádné jiné země,“ 
řekl televizi CCTV Zeman.  
 
Na výrok hlavy státu ostře reagoval mimo jiné předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek, který byl ve vládě 
premiéra Petra Nečase (ODS) ministrem financí. „Česká republika je součástí Evropské unie, tudíž Evropská 
unie není něco, co nás může tlačit zvenčí, USA je náš partner v rámci NATO. Výrok hlavy státu tak v podstatě 
odmítá dlouhodobou zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky,“ řekl Kalousek.  
 
Proti Zemanovým slovům se ohradil i Nečas. „Byla to vláda pod mým vedením, která zahájila obrat k více 
pragmatické politice ve vztahu k Číně,“ uvedl. Českého prezidenta se naopak zastal například ministr financí a 
předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle kterého jde Zemanovi o restart česko-čínských vztahů.  
 
Hlavní program návštěvy čínského prezidenta je naplánován na úterý. Na Pražském hradě bude oficiálně 
jednat se Zemanem a v Lichtenštejnském paláci setká se i dalšími nejvyššími ústavními činiteli. Ve středu se 
prezidenti obou států zúčastní ekonomického fóra na Žofíně. InsertSingleVideo  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/cinsky-prezident-je-v-praze-jeho-navstevu-doprovazeji-akce-aktivistu-1kw-/zpravy-
domov.aspx?c=A160328_135139_ln_domov_ELE 
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Aktivisté vyměnili čínské vlajky za tibetské. Policie zadržela 12 lidí 
28.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 

    Lidovky.cz, ČTK         

Na Evropské třídě na Praze 6 zasahovala policie proti skupině aktivistů, kteří na sloupech vyměnili čínské 
vlajky vítající  prezidenta Si Ťin-pchinga za tibetské. Serveru Lidovky.cz to potvrdila policejní mluvčí Andrea 
Zoulová. Letadlo s čínským prezidentem přistálo na Letišti Václava Havla za doprovodu dvou stíhaček gripen 
zhruba v 13:40. Prezidentskou kolonu při cestě na Pražský hrad vítají stovky čínských vlajek podél trasy, ty už 
dříve poničil neznámý pachatel barvou. 
 
Svědkyně bydlící v domě před kterým policie zasahuje pro server Lidovky.cz uvedla, že z místa už odjel jeden 
policejní anton, který několik aktivistů odvezl. 
 
V pražském parku Velvarská u Evropské ulice na cestě z letiště k Pražskému hradu se v ranních objevil i 
billboard s tibetským dalajlamou a bývalým prezidentem Václavem Havlem. Nese nápis: „Tady jsou doma tito 
pánové“. Billboard v parku umístil Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla jako reakci na pondělní návštěvu 
čínského prezidenta.  
 
V odpoledních hodinách však rozvinula skupina padesáti Číňanů před billboardem čínskou vlajku. Přihlíželi 
tomu policejní těžkooděnci.  
 
Incident se stal u zastávky tramvaje Červený vrch. Jeden z aktivistů měl na zádech tibetskou vlajku, kterou se 
z něj Číňané snažili sundat. U konfliktu zasahovala policie, stejně jako u následné potyčky, kdy mladí koledníci 
Číňanům začali nadávat a vyzývat je k návratu domů. 
 
Policisté zadrželi celkem 12 osob, které se podílely na výměně vlajek. Zadržení jsou podezřelí z přestupku.  
  Evropská třida PRÁVĚ TEĎ!  *policie   *vlajky   *tibet   pic.twitter.com/jRNETuAMKv &mdash; Radek Bathory 
(@RadekBathory)  March 28, 2016  
 
Čínské vlajky v pražských ulicích se staly terčem protestů již dříve. Pražští policisté v noci na pátek zadrželi 
třiatřicetiletého muže, který ze sloupu veřejného osvětlení na Evropské třídě odřízl dvě vlajky. O den později, v 
noci z pátku na sobotu, doposud neznámý pachatel poničil na padesát vlajek tmavou barvou. V den příletu 
čínského prezidenta do Prahy však už byly všechny poničené vlajky vyměněny za nové.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/aktiviste-vymenili-cinske-vlajky-za-tibetske-zasahuje-policie-p7h-/zpravy-
domov.aspx?c=A160328_133057_ln_domov_ele 
 

U plakátu Havla s dalajlamou se strhla rvačka s Číňany. Jeden člověk byl 
zadržen 

28.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, ČTK         

V pražském parku Velvarská u Evropské ulice na cestě z letiště k Pražskému hradu se objevil billboard s 
tibetským dalajlamou a bývalým prezidentem Václavem Havlem. Nese nápis: „Tady jsou doma tito pánové“. 
Před průjezdem prezidentské kolony se ale na místě objevila skupina 50 Číňanů, kteří billboard zastínili. Mezi 
aktivisty, kteří přišli demonstrovat na podporu Tibetu, a čínskými občany se následně strhla rvačka. Jeden 
člověk byl zadržen. 
 
Kolem 14:00 hodiny před průjezdem kolony s čínským prezidentem se před billboardem shromáždilo několik 
desítek Číňanů s velkými čínskými a českými vlajkami. Při průjezdu prezidentské kolony pak čínskou vlajkou 
pohled z ulice na billboard s dalajlamou a Havlem zakryli. Při tom došlo k výměně názorů mezi Číňany a lidmi, 
kteří na stejném místě demonstrovali na podporu Tibetu. Několik z nich mávalo tibetskými vlajkami. Na místě 
byli přítomni policejní těžkooděnci a antikonfliktní tým. 
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Policejní těžkooděnci následně museli po projetí kolony od sebe příslušníky obou táborů oddělovat, informoval 
reportér LN Ondřej Stratilík.  Na místo pak přijely dva autobusy. V nich mají zamířit k hotelu Hilton.  
 
Když se reportér České televize zeptal příslušníků 50členné skupiny, odkud k billboardu přijeli a kdo jejich 
skupinu organizuje, odmítli mu cokoliv říct.  
 
Policie rovněž během potyčky zadržela kvůli napadení jednoho agresivního člověka, pravděpodobně čínské 
národnosti. Policejní mluvčí Andrea Zoulová reportérovi LN potvrdila zadržení jedné osoby, národnost však 
odmítla upřesnit. Podle jejích slov bude osoba po provedení výslechu pravděpodobně propuštěna. Blokace 
pražských ulic a náměstí  
 
Za plakátem stojí Spolek pro výstavbu sochy Havla. Nelíbí se mu, že na dobu návštěvy čínského prezidenta 
jsou blokovány větší pražské ulice a náměstí nahlášenými shromážděními podporovatelů Číny. „Jásající davy“ 
mají podle aktivistů nahradit čínské vlajky lemující Evropskou ulici a billboardy s nápisem: „Vítejte v České 
republice“ v češtině a čínštině, které se objevily po Praze. V sobotu někdo přes 50 vlajek poškodil barvou a byly 
odstraněny k opravě, v pondělí se na trasu mezi letištěm a Pražským hradem opět vrátily.  
 
Podle předsedy spolku Petra Dauše jsou zabrány nejen veřejná prostranství ale i veškeré plakátovací plochy, 
proto se rozhodl pro formu mobilního billboardu. Jeho vytvoření a umístění vyšlo asi na 15 000 korun.  
 
Na facebookovém profilu Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla Petr Dauš v pondělí v poledne uvedl, že jej 
doma navštívila kvůli billboardu policie. „Právě mě osobně a doma navštívila policie, kriminální služba, jejíž dva 
zástupce vytáhli z domova, aby mne informovali, že vozík, na kterém je billboard, sice má povolení, ale 
nesplňuje jakési, blíže nespecifikované technické požadavky a ať ihned zakročím, asi ať ho odvezu,“ napsal. V 
jednu hodinu odpoledne pak doplnil aktualizaci. „Policie oznámila, po telefonátu odkudsi, že se akce ruší a vozík 
s billboardem je v pořádku.“ 
 
Masaker. Konverzace. Prichazim na chodnik, kde jsou Cinane.Divka: Kdo jsi?Ja: A kdo jsi ty?Divka: Co tu 
delas?Ja:... Posted by  Richard Samko  on  Monday, March 28, 2016  
 
„Červené velké billboardy, to je prostě taškařice teatrální, kterou tady podle mě už nikdo nechce. Myslím si, že 
odkaz Václava Havla je potřeba oživit. Prostě pravda a láska každého v duši musí existovat,“ řekl novinářům po 
umístění billboardu Dauš. Náklady na umístění plakátu podle něj hradil spolek. 
 
Zábor pozemku pro umístění mobilního billboardu poskytla organizátorům Praha 6. Ta vyvěsila na své radnici 
tibetskou vlajku. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) v minulosti umístění čínských vlajek a vítacích 
billboardů kritizoval. Před čínskou ambasádou od pondělního rána také stojí v tichém protestu zhruba 15 
aktivistů z Čínou zakázaného hnutí Falun Gong. 
 
Tibetský duchovní vůdce dalajlama uprchl v roce 1959 do Indie, když čínští vojáci rozdrtili pokus o povstání v 
Tibetu. Peking na dalajlamu pohlíží jako na separatistu, byť on sám nyní propaguje ve vztazích s Čínou 
autonomii, nikoli nezávislost pro Tibet. S Havlem dalajlamu pojilo osobní přátelství, na jeho pozvání několikrát 
navštívil Prahu.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/tady-jsou-doma-tito-panove-plakat-s-havlem-a-dalajlamou-reaguje-na-cinskou-
navstevu-gks-/zpravy-domov.aspx?c=A160328_100803_ln_domov_ELE 
 

Čínská média o Česku: Je malé, ale důležité. Pro prezidenta Si je to most 
do Evropy 
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Čínsko-české vztahy si prošly složitým vývojem, především kvůli „geopolitickým otázkám a regionální politice“, 
posledních několik let se ale čeští politici aktivně podílejí na vzájemném porozumění a Česko je pro Čínu 
klíčové, píší čínská média. Pondělní návštěva prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze bude podle nich přelomová. 
 
Čínská média si všímají toho, že jde o první návštěvu čínské hlavy státu v České republice a v regionu 
středně-východní Evropy vůbec. Podle čínského deníku  People &*769;s Daily  ( žen-min ž’-pao   
&*20154;&*27665;&*26085;&*25253;) dřívější neshody zahladil ekonomický růst Čínské lidové republiky (ČLR), 
která teď hledí na region středně-východní Evropy jako na místo pro rozsáhlé investice a klíčového partnera. 
 
Poskomunistické země spadají do čínské platformy pro investice a spolupráci nazývané 1+16, vzniklé v roce 
2012 ve Varšavě. V čínských médiích se týká o často zmiňovaný projekt. V Evropě kolem něj panují 
pochybnosti, zda se nemá jednat o jakýsi čínský prostředek vlivu v regionu s cílem oslabit EU. O této 
kontroverzi ale čínský tisk pochopitelně nepíše. Pro oficiální čínská média je důležitý ekonomický přínos.  
 
Obchod s Českem, jak píší v Číně, tvoří jednu šestinu z celkového obchodu se zeměmi platformy 1+16 a v 
posledních letech se navýšil o 11 miliard dolarů. Podepsání ekonomických projektů v Česku tak bude 
významným krokem, po kterém budou následovat další investice v regionu. „Přestože je Česko malé, může 
hrát velkou roli“  
 
Čína vychvaluje Česko pro jeho rychlý rozvoj a a celou oblast středně-východní Evropy označuje za region s 
„nejvyšším potenciálem“. Česko, i když je malé, má v oblasti podle čínských médií velmi silnou pozici. 
Spolupráce den za dnem zesiluje a to i díky českým politikům, dodává.  
 
„Česká republika není zadlužená země a rychlostí ekonomického růstu jsme druzí v celé Evropské unii, 
geografickou polohou jsem ‚srdcem Evropy‘, a tak jsme ideální pro investice“ řekl čínskému reportérovi 
premiér Sobotka a dodal: „Čína je pro nás důležitý obchodní partner a tak je posilování vztahů přirozené a 
samozřejmé. Já jsem se minulý podzim v Číně sešel s prezidentem Si Ťin-pchingem a jsem velmi rád, že ho 
znovu uvidím v Praze. To tentokrát bude jediné evropské město, kam zavítá a to bude dalším krokem k posílení 
vitální spolupráce obou zemí.“  
 
Sobotka se ve „vytváření reklamy“ pro Čínu zaměřil především na ekonomická témata a geografickou polohu, 
Jaroslav Tvrdík, zástupce čínské firmy CEFC pro Evropu (podílel se mj. na převzetí fotbalového klubu SK 
Slavia Praha tímto investorem), v jiném rozhovoru přešel do osobní roviny a uvedl, že „polovinu srdce mám v 
Číně, polovinu v Česku,“ což odůvodnil tím, že do Číny velmi často cestuje a navštívil mnoho provincií.  Nová 
hedvábná stezka  
 
Geografická lokalita Česka je pro Čínu důležitá především kvůli gigantickému projektu, který je u nás znám 
jako „Nová hedvábná stezka“. ČLR chystá masivní investice do infrastruktury na této „dopravní cestě“ se kterou 
souvisí i založení nových finančních institucí a slibuje si od ní budoucí finanční výnosy a výhody v 
mezinárodním postavení.  
 
Čína a nová Hedvábná stezka.  
 
Důležitou výhodou na České republice je pro Čínu členství Česka v Evropské unii a ve Světové bance. Si Ťin-
pching se tak podle čínských médií soustředí na „vitální bod“ Evropy a Česko má sloužit jako „most do 
Evropy“. „Česká republika není velká, může ale hrát významou roli,“ píší noviny.  O poškozených vlajkách 
média o víkendu mlčela  
 
Poškození čínských vlajek v Evropské ulici v Praze čínská média nevěnovala žádnou pozornost a nijak o této 
události neinformovala. Zpráva převzatá z německých médií ale vyšla například v  China in perspective  ( cung-
lan čung-kuo  &*32437;&*35272;&*20013;&*22269; ), což je čínskojazyčný portál, sloužící převážně k publikaci 
názorových komentářů čínských akademiků a světových sinologů.  China in perspective  je sice v Číně 
dostupný, jedná se ale spíše o okrajové médium stojící mimo zájem cenzorů. 
 
Oficiální čínská média nemohou kvůli cenzorům napsat nic „šokujícího“ a tradiční deníky a televize se pevně 
drží instrukcí „shora“. Vyvstává tak obraz Číny, která ukazuje svoji přátelskou tvář a „otevírá se světu“, jak píšou 
média, a České republiky - příjemce investic - který je Číně oddaným partnerem.  
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O poškozených vlajkách ze čínský média zmínila až v pondělí. „V České republice existuje navzdory 
dokončené politické transformaci stále několik ideologických aktivistů, kteří se zabývají ultrapravicovou 
politickou kampaní,“ napsal v pondělí čínský státem řízený list Global Times. 
 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chung Lej podle agentury Reuters řekl, že tato snaha „hrstky sabotérů“ 
narušit návštěvu nepoškodí vztahy mezi oběma státy. List Global Times v redakčním komentáři rovněž napsal, 
že incident ukazuje na „velké chyby pražské policie a na skryté nepřátelství v české společnosti“. 
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/cinska-media-o-cesku-je-male-ale-dulezite-pro-prezidenta-si-je-to-most-do-evropy-
1yo-/zpravy-domov.aspx?c=A160327_202940_ln_domov_ELE 
 

Za protest proti Číně skončila v nemocnici. Na policii podám stížnost, tvrdí 
aktivistka 

29.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, Jakub Zelenka         

Snažili se vyměnit čínské vlajky lemující Evropskou třídu směrem k Hradu za tibetské jako protest proti 
příjezdu čínského prezidenta. Policie však jejich akci překazila a aktivisty odvezla na služebnu. „Policista mi 
kroutil ruku za zády, až jsem křičela bolestí,“ popisuje zásah aktivistka Michaela Krausová a hodlá podat 
stížnost. 
 
Lidovky.cz: Včera se vaše skupina pokusila změnit na Evropské třídě v Praze čínské vlajky, které lemují cestu k 
Hradu, za tibetské. Policie vás i s ostatními ale zadržela. Mohla byste popsat, jak to vypadalo? 
  Bylo nás tam deset a policistům trvalo hodinu a půl, než nás sundali. Byla jsem tam jako tisková mluvčí a 
odpovídala jsem médiím na dotazy.  
 
Lidovky.cz:   Jak dlouho jste tu výměnu vlajek připravovali? 
  Právě, že jsme to ani moc dlouho neorganizovali. Spíš jsme se prostě sešli a domluvili se, že to uděláme.  
 
Lidovky.cz:   Jak se chovali policisté, kteří proti aktivistům zasahovali? 
  S některými policisty jsem se bavila. Bylo příjemné slyšet, že s námi souhlasí a bylo jim nepříjemné stát proti 
vlastním lidem. Našel se ale jeden, který nepřiměřeně zasahoval proti některým aktivistům a to se stalo i mě.  
 
Lidovky.cz:   Můžete to trochu detailněji popsat? 
  Když mě vedli, tak mi zkroutil ruku za zády a kvůli tomu jsem skončila na rentgenu, i když jsem nekladla 
žádný odpor. Řekla jsem mu, že mě to bolí, ale on ještě přitlačil, až jsem z toho křičela bolestí. Pak jsem zůstala 
sedět v antonu a vyžádala jsem si záchranku.  
 
Aktivisté vyměnili na poslední chvíli na několika sloupech čínskou vlajku za tibetskou.  
 
Lidovky.cz:   Chcete si kvůli tomu incidentu na toho policistu stěžovat? 
  Chci podat podnět k prošetření. Nekladla jsem žádný odpor a nechci, aby ten policista v budoucnu někomu 
dalšímu takhle ublížil. Vážím 45 kilo a opravdu nebyl důvod mě takhle zpacifikovat. Kolegyně říkala, že jí udělal 
to samé.  
 
Lidovky.cz:   A proč vás vůbec zatýkali, když jste   byla   na akci pouze jako tisková mluvčí a vlajky jste 
nevěšela? 
  Vyzvali mě, abych odešla, což jsem neuposlechla. Čekala jsem totiž, dokud neodvedou všechny mé kolegy, a 
když jsem viděla, že nám chtějí sundat i poslední vlajku z toho sloupu, tak jsem se k němu postavila.  
 
Lidovky.cz:   Takže jste do té akce i zasáhla a nebyla pouze pasivní pozorovatel. 
  To jsem dělala předtím a pak jsem si k sloupu stoupla s tibetskou vlajkou.  
 
Lidovky.cz: Řekla jste, že jste si nechala zavolat záchranku. Co doktoři řekli na vaši ruku?  
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  Neprokázali, že bych měla zlomeninu, ale došlo tam k překroucení vazů a zhmoždění. Bolí to ještě dnes a tak 
si musím dojít pro neschopenku, protože nemohu psát ani na počítači.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/za-protest-proti-cine-skoncila-v-nemocnici-na-polici-podam-stiznost-tvrdi-aktivistka-
gon-/zpravy-domov.aspx?c=A160329_112723_ln_domov_jzl 
 

Demonstranti proti čínskému režimu chtěli na Hrad. Policie je tam 
nevpustila 

29.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    ČTK         

Zhruba pět set lidí přišlo v úterý na pražskou Kampu protestovat proti sbližování České republiky a Číny. 
Demonstrovat přišli i příznivci čínské politiky, kteří se svými velkými vlajkami snažili zakrýt vlajky a transparenty 
odpůrců. Ti se krátce po šestnácté hodině vydali na plánovaný pochod na Hradčany. 
 
Průvod demonstrantů jdoucí z Kampy na Pohořelec a následně mířící k Hradčanskému náměstí ale narazil na 
hradbu z policejních dodávek, policisté protestující nepustili dál k Hradu. Nic na tom nezměnilo ani více než 
hodinové vyjednávání, do kterého se zapojili i Miroslav Kalousek nebo někdejší ministr životního prostředí 
Martin Bursík.  Demonstranty přišel podpořit také bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Většina 
účastníků demonstrace se přesunula do nedalekého parku Maxe van der Stoela. 
 
Policie i přes naléhání politiků odmítla kvůli bezpečnosti cestu na Hradčanské náměstí uvolnit. Kolem 18:00 se 
organizátoři rozhodli, že se průvod přesune k nedalekému Pohořelci do parku Maxe van der Stoela. Tam se 
kolem 16:00 shromáždily zhruba dvě stovky demonstrantů, vyrostlo tam i pódium, na kterém vystoupili 
hudebníci.  
 
Na shromáždění v parku nakonec dorazilo několik set lidí. Bursík řekl, že zákazem vstupu na Hradčanské 
náměstí byla porušena lidská práva. Demonstrace podlě něj byla řádně nahlášena. Police podle něj svévolně 
uzavřela náměstí a neumožnila, aby se shromáždění konalo. „Snažili jsem se nimi vyjednávat, to k ničemu 
nevedlo,“ uvedl. „My žijeme v demokracii, ve svobodné zemi a kvůli návštěvě předsedy čínské komunistické 
strany, který přijel z totalitní země, kde porušují lidská práva, zabíjejí lidi, lidé mizí, kvůli tomu se nenecháme 
omezovat na našich právech,“ řekl také. Kvůli postupu police hodlá podat žalobu, zákazem demonstrace podle 
něj porušila ústavně zaručené právo na shromažďování. InsertSingleVideo  
 
Odpůrci čínského prezidenta si na podporu svých názorů přinesli tibetské vlajky, velký transparent s červeně 
pomalovanou fotografií zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tungem nebo srdce s fotografií bývalého 
prezidenta Václava Havla a dalajlamy. Podporovatelů Si Ťi-pchinga na Kampu dorazilo zhruba padesát, akce 
na místě probíhala bez konfliktů. Oba tábory oddělovala policie, která si k vytvoření koridoru pomohla 
policejními dodávkami. Protestující na policejní postup reagovali pokřiky „Chráníte komouše!“ a „Styďte se!“. 
 
Další protestní akce se odehrála poblíž Chotkových sadů, kam přišlo ráno zhruba 15 lidí s transparenty na 
podporu v Číně pronásledovaného hnutí Fa-lun-kung (Falun Gong). Jejich transparenty se velkou čínskou 
vlajkou snažilo zakrýt několik desítek lidí, které přivezl autobus. Krátce po průjezdu kolony čínského prezidenta 
se pár protestujících s vlajkami hnutí Fa-lun-kung dostal na silnici. Tam muže příznivci čínské politiky tyčemi 
svých praporů srazili na zem. Policisté pak znesvářené strany oddělili od sebe.  
 
Policejní mluvčí Andrea Zoulová uvedla, že konflikty v Chotkově a Badeniho ulici se policistům a členům 
antikonfliktního týmu podařilo vyřešit domluvou. „V této souvislosti na policejních služebnách neskončila žádná 
osoba,“ dodala. 
  
 
S návštěvou čínského prezidenta souvisel také spor mezi dvěma cizinci na Hlávkově mostě. „V této souvislosti 
skončili oba aktéři cizí státní příslušnosti na policejní služebně k dořešení celého incidentu. Policie jednání 
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cizinců klasifikovala podle prvotních informací jako přestupek proti veřejnému pořádku,“ oznámila policejní 
mluvčí.  
 
Aktivisté protestující proti návštěvě čínského prezidenta a porušování lidských práv v Číně se s lidmi, kteří ho v 
ulicích Prahy vítali, dostali do potyček také v pondělí. Policie zadržela 12 lidí při pokusu vyměnit čínské vlajky 
na sloupech veřejného osvětlení za tibetské. Zadržela i jednoho cizince, kterého obvinila z krádeže tibetské 
vlajky.  
 
V úterý ráno policie kvůli návštěvě čínského prezidenta vytvořila bezpečnostní zónu kolem Pražského hradu, 
jeho areál a okolí se uzavřel veřejnosti, nad Hradem byla bezletová zóna. Ve městě jsou omezení pro auta, 
kolem Hradu nejezdily tramvaje. Zoulová upozornila na to, že dopravní omezení a bezpečnostní opatření 
Pražany čekají také kvůli večernímu ohňostroji na Vltavě. Týkat se budou zejména mostu Legií a Smetanova 
nábřeží, omezen bude také lodní provoz na Vltavě.  
 
Český prezident Miloš Zeman a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching v úterý podepsali na Pražském hradě 
smlouvu o strategické spolupráci mezi Českem a Čínou. Ministři české vlády se svým i čínskými protějšky pak 
podepsali memoranda o porozumění v oblasti průmyslu, dopravy, zdravotnictví nebo školství. Odpoledne se 
čínský prezident setká s dalšími ústavními činiteli včetně premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Hlášena jsou i 
protestní shromáždění.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/kvuli-cinskemu-prezidentovi-se-stretlo-nekolik-desitek-lidi-policie-zadrzela-dva-
cizince-gsl-/zpravy-domov.aspx?c=A160329_151104_ln_domov_ELE 
 

MACHÁČEK: Čínsko-české absurdity 
30.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Monitor Jana Macháčka 

    Lidové noviny, Jan Macháček         

Leckdo už napsal – dobře je to shrnuto třeba na iDNES.cz, že navážení militantních vítačů v rudých tričkách a s 
rudými prapory je záležitost, kterou čínská ambasáda organizuje všude, kam čínský prezident přijede. Dělo se 
to například i vloni v říjnu v Londýně. 
 
Co ale není normální, je zjevný fakt, že česká policie v rámci rozdělování čínských vítačů a českých 
protestujících stála příliš často jednoznačně proti českým občanům. To je naprosto nepřijatelné chování, které 
by v jiné západní zemi neprošlo.  
 
Přitom v televizi byl jasně viděn třeba záběr, jak auto s čínskými vlajkami a transparenty najede do křižovatky, 
kde se nesmí zastavovat. Český policista chabě vzdoruje a vyzývá řidiče, aby odjel, a nakonec to vzdá. Číňané 
policistu ignorují, auto stojí v křižovatce a čínské vlajky se klidně vyndavají dál.  
 
Pokud je navážení vítačů  při čínských státních návštěvách normální, měla na ně být připravena i česká policie 
a měla k tomu být náležitě vyškolena.  
 
Včera jsme se v diskusi s přáteli nemohli shodnout. Část z nás si myslela, že Policie ČR měla rovnou pokyny 
bránit čínské vítače a odstrkovat české demonstranty, já jsem kontroval tím, že první intuice policisty všude na 
světě je, že pozná rebela a aktivistu od rádoby spořádaného občana, i když je ten spořádaný občan ve 
skutečnosti třeba fašoun nebo je asijského vzezření. Policista nikde na světě samozřejmě nikdy nebude na 
straně rebela, protestujícího a aktivisty.      
 
Jenže právě proto, že má policista nějakou prvoplánovou intuici, musí být školen v tom, aby se jí vždycky neřídil. 
Není prostě možné zasahovat ve vlastní zemi proti českým občanům s českou nebo tibetskou vlajkou, zvláště 
pokud neporušují žádný zákon ani vyhlášku.  
 
V Číně vládne tvrdý kapitalismus, ale v minulých dnech jsme měli možnost na vlastní kůži pocítit, proč se tomu 
režimu a systému říká komunistický kapitalismus. To, jak se chovali přivezení uctívači, připomínalo daleko více 
Severní Koreu než to, jak se chovají lidé v Koreji Jižní nebo v Japonsku, které jsou vlastně už dávno liberálními 
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demokraciemi západního typu. Se „systémem“ pak pochopitelně souvisí i to, jak se v něm lidé chovají: v 
demokracii (i když v Asii) se lidé chovají spontánně, uvolněně, normálně a bez příznaků vymývání mozku a 
militantního kolektivismu.  
 
...  
 
Pokud se prokáže, že včera policie nepovolila předem ohlášenou a povolenou demonstraci, pak je to urážka 
české ústavy a právního státu a doufejme, že to nakonec dojde až k Ústavnímu soudu. A je jedno, jestli je 
bojovníkem za Tibet poněkud absurdně Miroslav Kalousek, nebo někdo úplně jiný.  
 
...  
 
Podobně absurdně se jeví i to, jak si PR mašinerie ČSSD umí zařídit, že se v médiích  píše o tom , jak se 
premiér Sobotka od celého tyátru mírně distancuje. Poté, co Zeman demonstroval svou oddanost tím, že se 
distancoval od USA, Sobotka prý demonstruje svou loajalitu tím, že jede do USA.  
 
Jenže čínského prezidenta k nám pozval premiér stejně jako prezident a návštěvu organizuje vláda stejně jako 
prezidentská kancelář. Advokát Radek Pokorný, blízký přítel a spolupracovník Bohuslava Sobotky, zastupuje 
firmu CEFC a hlavní lobbista čínských zájmů Jaroslav Tvrdík je poradcem premiéra, nikoli prezidenta (prezident 
má poradce rovnou z firmy CEFC).  
 
Pochvalu týdeníku  Respekt  si zase vysloužili odvážní úředníci a diplomaté z ministerstva zahraničí, kteří se prý 
postavili čínskému nátlaku a připravili úplně normální smlouvu, která nevybočuje z textu smluv, jež uzavírají 
normální země Evropské unie.  
 
Takže dobře připravené ministerstvo zahraničí se prý na rozdíl od Prahy nedalo napálit. Přitom v přípravě 
smlouvy s Prahou hrál zcela zásadní roli první náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký, který je zároveň 
pražským zastupitelem za ČSSD a před časem navštívil Peking jako člen pražské delegace.                   
 
Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a  společnost .  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/machacek-cinsko-ceske-absurdity-dn3-/monitor-jana-
machacka.aspx?c=A160330_133607_monitor-jana-machacka_mct 
 

Policie zvládla čínskou návštěvu dobře, hodnotí vláda. Incidenty prošetří 
GIBS 

30.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    ČTK         

Vláda se na středečním jednání shodla, že bezpečnostní opatření při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-
pchinga zvládla policie dobře, řekl novinářům ministr obrany Martin Stropnický. Incidenty, na které se zeptal 
ministr kultury Daniel Herman ministra vnitra Milana Chovance, budou podle vicepremiéra Pavla Bělobrádka 
vyšetřeny. 
 
Incidenty se bude se zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů, řekl Bělobrádek. „Byla o tom vedena 
na vládě debata, shodli jsme se na tom, že policie ten nelehký úkol zvládla,“ řekl Stropnický na tiskové 
konferenci po jednání vlády. „Samozřejmě vždycky může dojít k nějakým dílčím sporným momentům, ale v tom 
celku a s tím určitým potenciálem rizika, který to mělo, to dopadlo dobře,“ uvedl.  
 
Podle mluvčích policejního prezidia a pražské policie se třídenním intenzivním nasazením policistů, strážníků, 
ale i vojáků podařilo předejít eskalaci drobných pouličních potyček a narušení veřejného pořádku. Na policejních 
služebnách skončilo 23 lidí, byli mezi nimi odpůrci i příznivci návštěvy čínského prezidenta. „Valná většina 
osob je postihována za přestupkové delikty, jeden z cizinců čelí trestnímu stíhání ve zkráceném přípravném 
řízení pro přečin krádeže,“ uvedli mluvčí na policejním webu.  
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Armáda podle Stropnického hrála v opatřeních jen doplňkovou roli. „Spíš hrálo roli, že v rámci toho prvního 
vyhlášeného stupně z předchozích dnů asistovala jako doplněk policejních hlídek,“ řekl. První stupeň ohrožení 
terorismem byl v ČR vyhlášen minulé úterý po teroristických útocích v Bruselu, které si vyžádaly přes 30 obětí. 
InsertSingleVideo  
 
Incidenty, v nichž figurovali příznivci čínského prezidenta, vyzbrojeni tyčemi praporů, například v úterý v 
Chotkových sadech nebo v pondělí u Evropské třídy, se bude zabývat i GIBS. Na práci policie se dnes na 
zasedání vlády ptal ministr kultury Herman, který se na twitteru několikrát vyhranil proti spolupráci ČR s Čínou. 
Dnes si stěžoval na špatnou průjezdnost Prahou kvůli bezpečnostním opatřením. 
 
Podle médií čínští účastníci, kteří vítali čínského prezidenta, dostali pokyny z čínského velvyslanectví. 
Pozvaní se tam sešli už v pátek. Dostali prý rady, jak mají proti odpůrcům návštěvy a zastáncům lidských práv 
s tibetskými vlajkami postupovat. Za účast dostali stravu a trička. Sdělovací prostředky citovaly účastníka 
schůzky na čínské ambasádě.  
 
Mezi těmi, kteří čínského prezidenta na trase vítali, byla řada studentů. Podle zdroje ČTK je velvyslanectví 
všechny eviduje, pokud jim přikáže dorazit, poslechnou. Závisí na tom jejich další pobyt v české škole. Zmínky o 
různých asociacích, které by „vítací akce“ organizovaly, považuje odborník za zástěrku, aby skutečného 
pořadatele nebylo možné dohledat.  
 
Návštěva čínského prezidenta trvala od pondělí do středečního odpoledne. Provázela ji přísná bezpečnostní 
opatření a nezvyklé chování demonstrantů, kteří nevybíravým způsobem napadali protestující proti lidskoprávní 
politice Číny. Na postup policie si stěžovali někteří čeští aktivisté. Podle nich policisté zasahovali spíš proti nim, 
ne proti agresivnějším čínským účastníkům.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/policie-zvladla-cinskou-navstevu-dobre-hodnoti-vlada-incidenty-prosetri-gibs-1hg-
/zpravy-domov.aspx?c=A160330_202026_ln_domov_ELE 
 

Policisté zjistili, odkud se promítal protičínský nápis na Hrad. Bursíkovi je 
domů nepustili 

30.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    ČTK         

Aktivisté v noci na středu promítali na budovy Pražského hradu světelné obrazce a texty kritizující nynější 
návštěvu čínského prezidenta v České republice a obchodní vazby mezi Českem a Čínou. Policie v noci pátrala, 
odkud se nápis promítal. Místo objevili, ale podle nich bylo mimo bezpečností okruh kolem Hradu a proto věc 
nebudou řešit. 
 
Vyplývá to z fotografií, které na facebooku zveřejnila někdejší poslankyně zelených Kateřina Jacques a přišly 
také ČTK z anonymní e-mailové adresy. Policie v noci našla pravděpodobné místo, odkud se promítalo, 
nikoho ale nezadržela, řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Hrad podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka 
nebude věc řešit.  
 
Poté, co policie určila, že projektor, ze kterého byla hesla na zdi Pražského hradu promítána, se nacházel na 
Malé Straně, šla do bytu k manželům Bursíkovým. „My jsme je nepustili. Stejně jako jsme je nepustili před 
sedmi lety,“ řekla serveru Lidovky.cz Kateřina Jacques-Bursíková s tím, že s heslem bývalého prezidenta o 
vítězství pravdy a lásky se ztotožňují. Zda opravdu projektovali na Hrad nápisy i v noci na dnešek, přímo 
neřekla. „Ale fotografie naše jsou,“ dodala Jacques. Pravda a láska na fasádě Pražského hradu  
 
„Na návštěvu čínského prezidenta v Praze reagujeme unikátní světelnou projekcí na Pražský Hrad. Věříme že 
skutečná pravda a láska alespoň na fasádě Pražského hradu osloví nejednoho občana ČR,“ uvedli aktivisté v 
e-mailu. Texty a obrazci promítanými na fasádu Ústavu šlechtičen obrácenou k Vltavě připomínali bývalého 
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prezidenta Václava Havla, který kritizoval porušování lidských práv v Číně, a vyzývali k osvobození Tibetu a 
Tchaj-wanu.  
 
Aktivisté v noci na středu promítali na budovy Pražského hradu světelné obrazce a texty kritizující nynější 
návštěvu čínského prezidenta v České republice a obchodní vazby mezi Českem a Čínou.  
 
Promítali také nápisy „prezident na prodej“ a „CZ for sale“. Český prezident Miloš Zeman a jeho čínský 
protějšek Si Ťin-pching v úterý na Pražském hradě podepsali smlouvu o strategické spolupráci mezi Českem a 
Čínou.  
 
Policisté se projekcí na Hrad zabývali podle Hulana kolem 02:00. Po původcích a místě projekce pátrali 
například v okolí Strahovského kláštera a na Malé Straně. „Nakonec se nám podařilo konkrétní místo s největší 
pravděpodobností ztotožnit, žádné projekční zařízení se tam už ale nenacházelo,“ uvedl. Policie podle mluvčího 
v souvislosti s projekcí nikoho nezadržela.  
 
Mluvčí Andrea Zoulová na webu oznámila, že policisté se promítáním na fasádu Hradu zabývali, protože 
směřovalo do prostoru, kterého se týkají bezpečnostní opatření v rámci návštěvy čínského prezidenta. „Na 
základě zhodnocení všech prvotních informací policie neshledala protiprávnost tohoto jednání,“ dodala.  
  Po aktivu známého bojovníka za lidská práva M. Kalouska si ideová úderka uspořádala ve 2 hod. ráno 
promítání. Nedůležité a nezajímavé. &mdash; Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci)  30. března 2016  
 
Podle Zemanova mluvčího je návštěva čínského prezidenta v Česku mimořádně úspěšná a důležité jsou čínské 
investice. „Vzhledem k tomu, jaké jsou reakce veřejnosti, tak jde o věc zcela marginální, to znamená Kancelář 
prezidenta republiky toto nebude nikterak řešit,“ řekl Ovčáček. Kolem návštěvy z Číny se podle něj rozvinul 
aktivistický spektákl a jeho neformálním vůdcem se v úterý definitivně stal předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. 
„Mohu se třeba domnívat, že to byl snímek ze života známého bojovníka ze práva tibetského lidu, pana 
Miroslava Kalouska,“ řekl mluvčí k projekci. Další protesty  
 
Návštěvu čínského prezidenta v Praze provázejí i další protesty. Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla 
umístil u Evropské ulice billboard se společnou fotografií Havla a tibetského duchovního vůdce dalajlamy, v 
některých ulicích také aktivisté potřísnili barvou vyvěšené čínské vlajky a po jejich odstranění je nahrazovali 
tibetskými. Na Kampě a u Hradu v úterý stovky lidí včetně Kalouska protestovaly proti čínské lidskoprávní 
politice.  
 
Čínský prezident Si Ťin-pching dnes končí třídenní návštěvu v Česku. Před odletem spolu se Zemanem navštíví 
diskusní ekonomické fórum v Paláci Žofín a Strahovský klášter.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/aktiviste-promitali-na-hrad-obrazce-kritizujici-navstevu-z-ciny-php-/zpravy-
domov.aspx?c=A160330_080019_ln_domov_mct 
 

Čeští Vietnamci Číňany nemusí. Konkurence se ale nebojí, říká jejich 
'Tvrdík' 

30.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Lidovky / Firmy a trhy 
    Lidovky.cz, Michal Pavec         

Ve chvíli, kdy Češi sledovali první kroky čínského prezidenta v Praze, připomněl zástupce tuzemských 
Vietnamců Marcel Winter dvě pražské demonstrace „svých“ lidí proti čínskému postupu v Jihočínském moři. 
Ukázal tím na emoce ležící mimo obzor většiny Čechů: vztahy obou asijských národů jsou totiž velmi napjaté. 
Vietnamští odpůrci Číny se objevili i v úterý na Kampě. 
 
S trochou nadsázky lze svérázného podnikatele Marcela Wintera nazvat „vietnamským Tvrdíkem“. Je mužem, 
který propojuje byznysové linky obou zemí, podobně jak to činí Jaroslav Tvrdík na trase Praha – Peking. Winter 
už dlouhá léta předsedá Česko-vietnamské společnosti.  
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Oznámených 90 miliard čínských investic v Česku pro letošní rok zastínilo tuzemské aktivity zástupců menšího 
asijského národa, který je ale v naší zemi zhruba dvacetkrát početnější, tvoří ji bezmála 60 tisíc lidí. Emoce 
mezi Vietnamci a Číňany jsou znát i zde. 
 
„Nemilují se, nemusí se. Část Vietnamců v Česku má k Číňanům velmi rezervované vztahy, někteří i hodně 
ostré,“ podotýká Winter. Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga se pro něj stala příležitostí, jak to dát 
najevo. Připomněl, že v květnu 2014 uspořádali zdejší Vietnamci demonstraci před čínským velvyslanectvím 
proti umístění čínské vrtné plošiny do výsostných vod jejich země. 
 
V březnu loňského roku se pak sešli na pražském Václavském náměstí. Tehdy se zlobili kvůli čínské 
přítomnosti na Spratlyho a Paracelských ostrovech v Jihočínském moři. Dlouhodobě jde o sporná území, na něž 
si činí nárok několik zemí. Ačkoliv vietnamští politici upřednostnili diplomatické řešení, Wintera rozčílilo, že 
zdejší bojovníci za lidská práva mluví nyní hlavně o Tibetu a konflikty v asijských vodách je nezajímají. 
 
Marcel Winter na protičínské demonstraci Vietnamců v Praze.  
 
„Pro Vietnamce je to přitom velmi citlivé téma. Nelíbí se mi také to, že návštěva vietnamského prezidenta 
Truong Tan Sanga loni v květnu nedostala zdaleka tolik prostoru jako delegace Si Ťin-pchinga,“ glosuje Winter.  
 
Síla Vietnamců v Česku tkví především v jejich počtu a kontaktu s běžnými lidmi.  
 
Co se týče přímé obchodní konkurence, jsou zde Vietnamci a Číňané rivalové zejména na trhu bister a 
restaurací. V tomto ohledu jsou historicky napřed reprezentanti Říše středu, ale v posledních několika letech si 
získaly velkou oblibu vietnamské fast foody s typickou polévkou pho bo. 
 
„Číňané mají své stánky i v tržnici Sapa ( převážně vietnamský obchodní areál v pražské Libni – pozn. red. ), je 
to konkurence. Vietnamci ale vědí, že v poměru obchodní plochy i početnosti provozoven pro ně Číňané 
nejsou srovnatelným obchodním soupeřem,“ dodává Winter. 
 
Lidé z Vietnamu tvoří podle posledních čísel třetí největší skupinu cizinců v Česku, po Ukrajincích a Slovácích. 
V roce 2013 jich v Česku legálně pobývalo 57 200, z toho 41 500 trvale. České občanství získávají ročně 
desítky Vietnamců a Vietnamek. 
 
Obchodně ale mají Češi mnohem silnější vztahy s Čínou. 
 
Pro lepší představu: tuzemské firmy vyvezly do Vietnamu v roce 2014 zboží a služby za 84,7 milionů dolarů, 
dovoz pak činil 569,8 milionů dolarů. Celkový obrat byl tehdy nejvyšší od roku 2008. Vzájemný obchod mezi 
Českem a Čínou byl – hlavně díky dovozu čínského zboží sem – oproti Vietnamu ve stejném roce zhruba 
dvacetinásobný.  
 
Diplomatické styky mají Češi s Vietnamci už více než 60 let. Zejména v době komunistických vlád se vztahy 
zemí výrazně prohloubily a řada Vietnamců se pod Řípem usadila. V oblasti podnikání se věnovali například 
prodeji textilu, později do svého portfolia přidali potravinové večerky a v posledních letech se zabývají i 
gastronomii, zejména v rychlém občerstvení.  
 
 
URL| http://byznys.lidovky.cz/vietnamci-cinany-nemusi-konkurence-se-ale-neboji-rika-jejich-tvrdik-1pq-/firmy-
trhy.aspx?c=A160329_161816_firmy-trhy_pave 
 

Policie se chová jako ozbrojená složka prezidenta, myslí si senátorka 
Wagnerová 

30.3.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, Hana Mazancová         
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Při manévrech kolem návštěvy čínského prezidenta v Česku šlápla policie v některých situacích vedle. Myslí 
si to alespoň senátorka Eliška Wagnerová, podle které to mnohdy vypadá, že ozbrojené složky slouží 
prezidentu republiky. „Jistě i čínský prezident je zvyklý, že se nesetkává jen s nadšenými vítači,“ říká v 
rozhovoru pro server Lidovky.cz. 
 
Lidovky.cz: Sledujete dění kolem návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze? 
  Přes Velikonoce jsem byla pryč a až nyní koukám na televizi, ale pár věcí jsem zachytila. Kupříkladu jsem 
slyšela o pokusu odstranit ten billboard. To je dost pozoruhodné a policie trochu šlápla vedle  (viz box Havel a 
dalajláma) .  
 
Lidovky.cz: Můžete to trochu rozvést?  
 Policie byla aktivnější, než by bývala měla být. To určitě ano. Všechny billboardy či čínské vlajky, ačkoli 
neříkám, že ty tam měli nechat, mají co dělat se svobodou projevu. Lidé vyjadřují svůj politický názor. Ovšem z 
druhé strany, pokud instalací vlajek způsobí škodu, bude ji třeba uhradit. Když člověk takto revoltuje, musí 
počítat s tím, že to něco bude stát. Ale to je asi tak všechno, co by se s tím mělo dělat. Slyšela jsem, že se 
mluví pouze o přestupcích a nikoli o trestných činech.  
 
Lidovky.cz: A jak z vašeho pohledu takovou kvalifikaci hodnotíte?  
 Myslím si, že i přestupek je zbytečný, stačila by náhrada škody za poškozené vlajky. Lidé tím projevovali svůj 
politický názor a ten má velmi vysokou ústavní ochranu. Pokud se dá konvalidovat ( právně zhojit chybu ) to, co 
se stalo, mírnějšími prostředky, a tady by to jistě šlo zmíněnou náhradou škodu, mělo by se k nim sáhnout. Je 
potřeba ctít to, že šlo o politický projev.  
 
Lidovky.cz: Petr Dauš ze Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla, který zmíněný billboard umístil, na sociální 
síti uvedl, že po instalaci ho doma navštívila kriminální služba, ať plochu odstraní.  
 Tomu opravdu nerozumím, k tomuto by se policie propůjčovat neměla. Já vím, že to pro ni není příjemné, ale 
marná sláva,  (čínská delegace)  sem přece nejede s tím, že tady nebudou mít odpůrce. Na to je jistě i čínský 
prezident zvyklý, že se nesetkává jen s nadšenými vítači. A že tam odpůrci mají důvod být, to mu musí být 
jasné. Chce tedy naše strana prezentovat, že jsme všichni bezvýhradní přátelé komunistické Číny? To snad ne. 
Rozumím, že jde o obchod, ale druhá věc je politika, trvání na dodržování lidských práv. A když to nedělají 
politici, kteří se s danou delegací setkávají, plní to za ně různí aktivisté, což je naprosto legitimní.  
 
Lidovky.cz: Jak hodnotíte výrok prezidenta Zemana pro čínskou televizi, že už nejsme pod tlakem USA a EU, 
kterému jsme podle jeho názoru podléhali za minulých vlád?  
 Ten projev se mi vůbec nelíbil a mohl opravdu dost rozčílit naše spojence v Americe a zejména v Evropské 
unii. Kdy jsme byli pod tlakem? Vždy jsme rozhodovali sami. A pokud jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, 
byl to jediný možný a historický čin, protože nám to dává jakousi jistotu, že by nám přišli na pomoc, kdyby to 
bylo nutné. A pokud někdo snižuje, že jsme se tím vrátili do společenství demokratických států, plive na celý 
polistopadový vývoj. InsertSingleVideo  
 
Lidovky.cz: Co bylo podle Vás účelem tohoto vyjádření? Zalíbit se Číně?  
 Nevím, co byl bezprostřední impuls, ale byl to jednoduše úlet a nerozumím tomu. Pořád si odmítám připustit, 
že by (Zeman) chtěl směřovat naši zemi zpátky do předlistopadových poměrů. Možná se jim snažil zalíbit, tak si 
to lze vysvětlit, ale sebevědomý politik sebevědomé země by k takovému vyjádření neměl sáhnout. To spíš 
svědčí o jeho malém sebevědomí, byť vypadá, že ho má až na rozdávání. Tyto výroky ho usvědčují z toho, že 
ho asi až tak moc mít nebude.  
 
Lidovky.cz: Pokud se ale vrátíme k policejním zásahům. Byla podle Vašeho názoru policie v tomto případě až 
příliš aktivní? Pokud ano, čím si to vysvětlujete?  
 Pocit mám už delší dobu, už od 17. listopadu, respektive dříve před ním. Z aktivit policie se mi zdálo, že se 
místy chová jako ozbrojená složka prezidenta republiky, že neslouží pořádku a bezpečnosti lidí v tomto státě, 
ale zájmům prezidenta republiky.  
 
Lidovky.cz: Co říkáte na aktivity Smíšené česko čínské komory? Například čínské vlajky v ulicích obhajuje pan 
Tvrdík tím, že se jedná o kulturní tradici  (více čtete ZDE) .  
 Nevím, jestli je to běžné, skoro bych o tom pochybovala. Jisté je, že toto byly vnější projevy v totalitě, v 
předlistopadovém režimu. A vzhledem k tomu, že režim v Číně má k demokracii přece jen dost daleko, tak to 
tam stále ještě nějakým způsobem existuje. Kvůli ekonomice si nemůžeme dávat nohu za krk. Nesmíme si 
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ohýbat páteř politicky ani kulturně. Působí to na mě tak, že dáváme najevo, že o Čínu strašně stojíme. Ale je 
otázkou, jestli bychom si neměli zachovat určitou obezřetnost právě kvůli tomu, že to není úplně demokratická 
země.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/policie-se-chova-jako-ozbrojena-slozka-prezidenta-mysli-si-senatorka-wagnerova-
g03-/zpravy-domov.aspx?c=A160329_161313_ln_domov_hm 
 

Prahu ovládli příslušníci jiného státu, policie přihlížela, píší iniciativy 
1.4.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 

    ČTK         

Několik protikorupčních iniciativ a osobností pobouřilo omezování občanských práv při návštěvě čínského 
prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Dopisem vyzvali poslance, senátory a členy vlády, aby důkladně prošetřili 
neodůvodněná opatření a všechny incidenty, při nichž byli napadáni čeští občané. Po vládě a prezidentovi 
Miloši Zemanovi požadují, aby se zastali občanů a protestovali proti postupu čínského velvyslanectví v Praze 
během návštěvy. 
 
Informace ČTK poskytla Alma Benešová, výkonná tajemnice protikorupční iniciativy Vraťte nám stát!. 
 
„Ulice Prahy ovládly skupiny příslušníků jiného státu, kteří se k našim občanům chovali nehorázným 
způsobem, jako by zde nebyli hosty, ale pány. Čeští občané, kteří si dovolili vyjádřit svůj protest proti 
současnému čínskému režimu a jeho představitelům například vyvěšením tibetské vlajky, byli navíc 
popotahováni také Policií České republiky, jako by byli nepřáteli státu,“ píší autoři otevřeného dopisu. 
 
Dopis podepsali představitelé protikorupční iniciativy Vraťte nám stát! spolu s filozofem Václavem Němcem, 
advokátkou Hanou Marvanovou, analytikem a publicistou Petrem Havlíkem, představitelem hnutí Politika a 
svědomí Jakubem Múčkou, herečkou a výtvarnicí Ester Geislerovou, dramaturgem Janem Šternem, sociologem 
Ivanem Fišerem, herečkou a tanečnicí Kristýnou Liškou Bokovou a herečkou Jenovéfou Bokovou. „Prodloužená 
ruka represivních složek“  
 
Podle nich v důsledku opatření přijatých v době návštěvy čínského prezidenta „nejenže došlo k okleštění 
ústavně garantovaných občanských práv, ale veřejné instituce a policie České republiky se v podstatě staly 
prodlouženou rukou represivních složek nedemokratického státu“.  
 
Proti postupu policie během návštěvy čínského prezidenta se ohradila také Strana zelených. „Policie nechrání 
základní občanská práva, jako je právo na svobodu projevu nebo shromažďování, ale zjevně stojí na straně 
těch, kteří tyto svobody porušují,“ uvedl místopředseda strany Michal Berg. Podle senátorky Elišky Wagnerové 
se policie chovala „jako ozbrojená složka prezidenta republiky“. „Neslouží pořádku a bezpečnosti lidí v tomto 
státě, ale zájmům prezidenta republiky,“ uvedla senátorka.  
 
Třídenní návštěva čínského prezidenta v České republice a jeho početného doprovodu skončila ve středu 
odpoledne a přinesla prohloubení vztahů obou zemí. Čínský prezident a Miloš Zeman podepsali smlouvu o 
strategické spolupráci a přihlíželi podpisu třicítky obchodních dohod, na jejichž základě by měli čínští investoři v 
Česku investovat do roku 2020 až 232 miliard kkorun, z toho 95 miliard v letošním roce.  
 
Návštěvu provázela přísná bezpečnostní opatření a nezvyklé chování čínských demonstrantů, kteří 
nevybíravým způsobem napadali protestující proti lidskoprávní politice Číny. Čínští aktivisté se například snažili 
svými vlajkami zakrýt transparenty demonstrantů. Na postup policie si stěžovali někteří čeští aktivisté. Podle 
nich policisté zasahovali spíš proti nim, ne proti agresivnějším čínským účastníkům. Na nekorektní chování 
české policie upozorňovala i média. Vláda se ale shodla, že policie zvládla opatření dobře, incidenty budou 
vyšetřeny, bude se jimi zabývat i Generální inspekce bezpečnostních sborů.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/prosetrete-vsechny-incidenty-zadaji-politiky-obcanske-iniciativy-po-cinske-navsteve-
g4s-/zpravy-domov.aspx?c=A160401_132136_ln_domov_ele 
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Kontrolu policistů kvůli tibetským vlajkám na FAMU prověříme, slíbila 
policie 

3.4.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, Šárka Kabátová         

Policie prověří chování dvou kriminalistů, kteří „vyšetřovali“ tibetské vlajky visící na budově FAMU na 
pražském Smetanově nábřeží. S tímto závěrem přišlo policejní prezidium poté, co filmová škola zveřejnila 
videozáznam z budovy. Ještě ve čtvrtek přitom policie incident popírala. 
 
„Na základě informací, které se objevily v některých médiích, je i tento údajný exces prověřován kontrolními 
orgány policie,“ řekl České televizi mluvčí policejního prezídia Jozef Bocán s odkazem na video, které filmová 
škola zveřejnila krátce po incidentu. ‚Číňané se zlobí‘  
 
Na záběrech z bezpečnostních kamer jsou vidět dva muži, kteří se na hned u vchodových dveří vyptávají na 
tibetské vlajky. Představili se jako příslušníci kriminální policie. „Zeptali se, kdo dal svolení k tomu, aby tady 
byly pověšené vlajky. Když se dozvěděli, že za tím stojíme jako škola, tak jejich vyjádření bylo, že Číňanům se 
to nelíbí,“ uvedl děkan FAMU Pavel Jech pro Hospodářské noviny.  
 
Akademici kvůli incidentu požádali o vysvětlení a prošetření incidentu jak policii, tak ministerstvo vnitra. 
Chování kriminalistů totiž považují za „bezprecedentní narušení práva na svobodu vyjadřování“. 
 
Škola se však nenechala zastrašit. „Tibetské vlajky budou ponechány na budově školy jako symbolická 
připomínka, že Česká republika se deklaruje jako demokratický stát, k jehož základním pilířům patří 
respektování lidských práv a svobod,“ vzkázali z FAMU krátce po incidentu. „Nemůžeme nechat bez povšimnutí 
návštěvu, jež svým étosem připomíná politické maškarády komunistického režimu,“ podotkli dále akademici.  
InsertSingleVideo  
 
Podle vyjádření policejního prezidenta pro server Lidovky.cz se incidentem zabývá už i Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. „I tímto údajným excesem se kontrolní orgány zabývají. Jak již bylo avizováno, výsledky 
šetření budou k dispozici v řádu několika týdnů. Prezentace vlajky Tibetu samozřejmě nepředstavuje sama o 
sobě jakékoliv protiprávní jednání,“ uvedl tiskový odbor s tím, vyhodnocuje celé bezpečnostní opatření kvůli 
příjezdu čínského prezidenta do Prahy.  
 
Nejde přitom zdaleka o jediný případ, kdy policie řešila vylepení či vyvěšení tibetské vlajky během návštěvy 
prezidenta komunistické Číny Si Ťin-pchinga. Například v kancelářích naproti hotelu Hilton, kde čínský prezident 
bydlel,  nechávali policisté sundat vlajky kvůli „bezpečnostní hrozbě“ .  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/incident-kvuli-tibetskym-vlajkam-visicich-na-famu-proverime-slibila-policie-1s0-
/zpravy-domov.aspx?c=A160402_153906_ln_domov_sk 
 

Chybovali jsme jen na FAMU. Nikdo z politiků nás neúkoloval, brání se 
policie 

14.4.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, ČTK         

Policie při bezpečnostních opatřeních během březnové návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze 
chybovala pouze při postupu na pražské FAMU, kde byly vyvěšeny tibetské vlajky. Jiné chyby interní šetření 
policie neodhalilo. Policie dostala 27 podnětů, z toho tři vyhodnotila jako stížnost. 
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Novinářům to ve čtvrtek řekla Michaela Hybnerová z policejního odboru, který se kontrolou zabýval. Policie 
dostala 27 podnětů, z toho tři vyhodnotila jako stížnost. Zbývajících 24 podali nepřímí účastníci na základě 
informací médií.  
 
Tři stížnosti přišly od lidí, kteří byli v přímém kontaktu s policisty a jejich postup považovali za nesprávný.  
 
Hybnerová uvedla, že odbor vnitřní kontroly se zabýval čtyřmi konfliktními situacemi, které se staly na Evropské 
třídě. U problému s odmítnutím opustit prostor zatím šetření neukončila, u ostatních tří incidentů nezjistila žádné 
závadové jednání. Tyto situace se týkaly aktivistů připoutaných ke sloupu veřejného osvětlení, střetu mezi 
příznivci čínského prezidenta a velikonočními koledníky a zajištění muže s tibetskou vlajkou uprostřed skupiny 
pročínských aktivistů. Problém jen na FAMU  
 
Legitimní byl podle ní i postup při odstranění tibetské vlajky u hotelu Hilton. Pokyn prý dal pracovník Útvaru 
rychlého nasazení, který zajišťoval bezpečnost objektu. Údajně nehrálo roli, zda byla vlajka tibetská, čínská 
nebo česká.  
 
Hybnerová zopakovala, že dva policisté, kteří nařídili šetření ohledně vyvěšení tibetské vlajky na FAMU, čelí 
kárnému řízení. 3/4 Jediný trestný čin, jenž policie nyní šetří, je krádež tibetské vlajky, již se měl dopustit 
pročínský aktivista. &mdash; Milan Chovanec (@Milan_Chovanec)  14. dubna 2016  
 
Výjimečný nebyl ani postup policie při demonstraci na Hradčanském náměstí. Stejná situace byla při dřívějších 
návštěvách amerického nebo ruského prezidenta. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl policejní prezident 
Tomáš Tuhý. Jeden z organizátorů demonstrace Tomáš Pikola (LES) reagoval, že Tuhého tvrzení není zcela 
pravdivé. Žádná politická objednávka  
 
Tuhý na konferenci zároveň odmítl, že by policisté během návštěvy Si Ťin-pchinga jednali na jakoukoli politickou 
objednávku.  
 
Demonstrace proti čínské lidskoprávní politice se měla uskutečnit na Hradčanském náměstí. Protestující akci 
na náměstí předem ohlásili, policie ho ale pro chodce i vozidla z bezpečnostních důvodů uzavřela a 
demonstranty na něj těžkooděnci nevpustili.  
 
Tuhý kritiku odmítl s tím, že Hradčanské náměstí bylo v minulosti uzavřeno i při jiných významných zahraničních 
návštěvách. Podle něj navíc svolavatel akce změnil místo konání do nedalekého parku. „V době, kdy se 
(demonstranti) dožadovali vstupu na Hradčanské náměstí, nebylo aktuální místo shromáždění, protože ho 
svolavatel změnil,“ prohlásil Tuhý. „Zrušit, nebo se přemístit?“  
 
„To, co řekl policejní prezident ohledně změny místa konání akce, není tak úplně pravda. Měli jsme nahlášeno 
Hradčanské náměstí, na magistrátním webu bylo uvedeno ještě v úterý ráno. V půl jedenácté dopoledne mi pak 
volala policie, že náměstí je uzavřeno. Ptali se, jestli chceme akci zrušit, nebo ji udělat někde jinde. Až v reakci 
na to jsme nahlásili přesun do parku, neměli jsme jinou možnost,“ popsal svolavatel demonstrace Pikola. Jsem 
rád, že policie otevřeně přiznala chybu při postupu kvůli tibetským vlajkám na FAMU a doufám, že už se nic 
takového nebude opakovat. &mdash; Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka)  14. dubna 2016  
 
K argumentu, že náměstí bývalo uzavřeno i při návštěvách jiných státníků, řekl, že v době svolaného protestu již 
čínský prezident na Pražském hradě nebyl. „Právě proto jsme akci svolali tam. Chtěli jsme mít pokojné 
shromáždění,“dodal. 23 zadržených  
 
Martin Vondráček, který velel bezpečnostním opatřením při návštěvě čínského prezidenta, na konferenci řekl, 
že policisté měli nařízeno perzekvovat pouze lidi s transparenty nebo vlajkami, jejichž prezentací by mohl být 
spáchán trestný čin nebo přestupek.  
 
Vondráček na konferenci zároveň pustil video ze školení, kde policisty instruval, jak během návštěvy čínské 
delegace postupovat. „V Číně mají úplně jiný právní systém. My musíme postupovat jinak,“ zaznělo například 
během instruktáže.  
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Policisté během návštěvy Si Ťin-pchinga museli zasahovat u deseti závažnějších incidentů. Většinou šlo o 
oddělení skupin lidí s odlišnými názory. „Během návštěvy bylo na osobní svobodě omezeno 23 osob. Většinou 
kvůli přestupkům,“ doplnil Vondráček. 
 
Vondráček také vysvětlil, proč policisté zabavovali tibetské vlajky - jednalo se prý o důkazní materiál. Strážci 
zákona však většinu tibetských vlajek nechali bez povšimnutí. Terč kritiky  
 
Policisté čelili kritice například kvůli tomu, že zabavovali tibetské vlajky, které visely z oken. K dalším 
kritizovaným momentům patřila nahlášená demonstrace proti čínské lidskoprávní politice na Hradčanském 
náměstí. Protestující si náměstí pro demonstraci zamluvili, policie ho ale pro chodce i vozidla z bezpečnostních 
důvodů uzavřela a těžkooděnci na něj demonstranty nevpustili.  
 
Nejvíc kritizovaným incidentem nejspíš byla přítomnost policie na pražské FAMU kvůli vyvěšení tibetské vlajky. 
Policejní prezident Tomáš Tuhý se za jejich postup omluvil vedení školy a označil ho za „nevhodný a 
nadbytečný“. Dva policisté čelí nyní kárnému řízení.  
 
Náklady na bezpečnostní opatření při březnové návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku se 
vyšplhaly na zhruba 16 milionů korun. O bezpečnost významného státníka se každý den staralo kolem tisícovky 
policistů.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/chybovali-jsme-jen-na-famu-tvrdi-policie-postup-pri-cinske-navsteve-byl-standardni-
gkd-/zpravy-domov.aspx?c=A160414_150750_ln_domov_ELE 
 

Čínská ambasáda poučuje české přátele o Tibetu. Pomáhá si texty z Haló 
novin 

21.4.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, Jakub Zelenka         

Otrokářskému a zaostalému Tibetu se začalo dařit až po osvobození Čínou, poučuje Čechy pražská 
ambasáda lidové republiky. Pomáhá si k tomu i loňskými texty z komunistických Haló novin. Série článků o 
„skutečných“ poměrech v Tibetu se objevila na stránkách velvyslanectví po protestech během návštěvy 
čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. 
 
Donedávna se na facebookové stránce čínské ambasády v Praze objevovaly především zprávy o prezidentovi 
Si Ťin-pchingovi, rostoucí ekonomice a galerie či videa s pandami. Nyní však místní zastoupení překvapivě 
zveřejnilo tři texty o „skutečných“ poměrech v okupovaném Tibetu.  
 
Texty pocházejí z loňských komunistických Haló novin a autorem je Ondřej Kosina - novinář píšící převážně pro 
alternativní servery. V textech tvrdí, že Tibet byl z velké části negramotnou zemí s otrokářským systémem, 
který se začal ekonomicky vzmáhat až po čínském osvobození.  
 
„Výrazný pokrok byl učiněn na poli školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, sociálního bydlení a dalších 
veřejných služeb... To je v porovnání s obdobím před rokem 1959, kdy drtivou většinu populace tvořili otroci a 
nevolníci, obrovský pokrok,“ píše Kosina v jednom ze svých textů sdíleným čínskou ambasádou. 
 
Protibetští aktivisté považují tyto texty za propagandistické. „Myslíme, že se opravdu jedná o klasickou čínskou 
propagandu. Účelově cílená dezinformační kampaň má jediný cíl – přesvědčit českou veřejnost, jak v Tibetu 
bylo před ‚osvobozením Čínou‘ vše špatně a jak se teď mají Tibeťané vlastně skvěle. Celé je to samozřejmě 
nesmysl,“ sdělila serveru Lidovky.cz Marcela Procházková z občanského sdružení Lungta podporující Tibet. 
 
Vítající Číňan na Hlávkově mostě. Objektivní historie podle Číny  
 
Čínská ambasáda se prý ale jen snaží „českým přátelům“ ukázat skutečnou a objektivní prezentaci historie a 
současnou situaci v Tibetu. „Tibet byl vždy čínské území. Je to světově uznávanou skutečností. Nicméně 
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litujeme, že naše dvě země jsou daleko od sebe, což vedlo mnoho lidí v České republice k nepochopení historie 
a současné situace v Tibetu. Někteří lidé o tom mají dokonce mylnou představu“ odpověděla serveru 
Lidovky.cz mluvčí ambasády Ťiang Čchao..  
 
Podobná tvrzení z čínské strany jsou standart, tvrdí sinoložka Olga Lomová. „Strašně jim vadí, že by mohli být 
nahlíženi jako okupanti a kolonizátoři, což v případě Tibetu jsou. Po návštěvě čínského prezidenta ambasádě  
narostl hřebínek. Asi i proto, že si neumí dost dobře představit, že lidé mohou nahlas říkat něco jiného než 
prezident,“ míní Lomová.  
 
Podobné politické texty nejsou podle Spolku Lungta nic neobvyklého a objevují se často při pořádání 
protibetských akcí v Česku. „My podobné aktivity zaznamenáváme i v souvislosti s koordinací akce Vlajka pro 
Tibet – kdy texty kdosi posílá radnicím, nejspíš ve snaze ovlivnit vyvěšování tibetských vlajek,“ popisuje 
Procházková. „Takže myslím, že pravděpodobně čínská ambasáda už politické texty do světa vypouštěla i v 
minulých letech,“ dodává. 
 
Informace o tibetské společnosti plné krutých trestů a nevolnictví jako v evropském středověku jsou častou 
součástí čínských textů zabývajících se Tibetem. Nedávno se tyto mýty snažil vyvrátit i sinolog a tibetolog 
Martin Slobodník.  
 
„O nevolnících lze hovořit, ale kromě nich tu byla kategorie thälpa a většina obyvatelstva v tradičním Tibetu 
patřila do této skupiny, což však nebyli nevolníci a už vůbec ne otroci. Navíc ty vazby závislosti mezi rolníky a 
jejich pány měly jiný charakter v Centrálním Tibetu a jiný v Amde a v  Khame , severovýchodní a východní 
periferii Tibetské náhorní plošiny,“ napsal Slobodník pro server  tibetania.sk . Protesty za Tibet  
 
Během návštěvy čínského prezidenta v ulicích Prahy protestovala řada lidí s tibetskou vlajkou. Doteď však 
panuje podezření, že policie proti takovým demonstrantům postupovala zbytečně represivně. Policisté  
například vtrhli na FAMU  či strhávali vlajky z oken budov kolem hotelu Hilton, kde byla ubytována čínská 
delegace. Policie se hájí tím, že šlo o bezpečnostní opatření a během březnové návštěvy významného státníka 
prý zásadně nechybovala.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/cinska-ambasada-poucuje-ceske-pratele-o-tibetu-pomaha-si-texty-z-halo-novin-1uf-
/zpravy-domov.aspx?c=A160419_150548_ln_domov_jzl 
 

Policie při návštěvě čínského prezidenta chybovala, míní Šabatová 
5.10.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 

    ČTK         

Policie jednala podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové při březnové návštěvě čínského prezidenta Si 
Ťin-pchinga při některých incidentech v ulicích Prahy nepřiměřeně a zmatečně. Některé lidi podle ní 
bezdůvodně zajišťovala a převážela je na služebnu Bartolomějská, uvedla ve středu v tiskové zprávě mluvčí 
ombudsmanky Iva Hrazdílková. 
 
Podle ochránkyně policisté vážně pochybili, když nezakročili proti stoupencům čínského prezidenta bijícím 
žerděmi vlajek muže s tibetskou vlajkou. „Místo aby zakročila proti agresivním příznivcům čínského prezidenta 
nebo alespoň zjistila jejich totožnost, zakročila naopak proti oběti jejich útoku,“ uvedla mluvčí. Použití 
donucovacích prostředků bylo podle ochránkyně důvodné, dokud muži hrozilo zranění. Jeho následné zajištění 
však bylo nesprávné. „Odůvodnění policistů, že neviděli, kdo útok začal a kdo se bránil, svědčí o tom, že dění 
neměli pod kontrolou,“ uvedla mluvčí. Podle ochránkyně by policie měla zvážit pořizování videozáznamů z 
podobných akcí, aby bylo možné následně situaci vyhodnotit a aktéry identifikovat.  
 
Jak dále ombudsmanka uvedla, v ulici Evropská se dva aktivisté připoutali ke sloupům veřejného osvětlení a 
vyměňovali čínské vlajky za tibetské. Další lidé přihlíželi a někteří se také připoutali ke sloupům. Policie 
vymezila prostor, aby mohli s výškovou plošinou muže na sloupech sundat, a vyzvala všechny k opuštění tohoto 
prostoru. Ty, kdo prostor neopustili, zajistila a převezla na služebnu Bartolomějská. Podle ochránkyně policie v 
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tomto případě jednala v rozporu se zákonem, který umožňuje zajištění pouze tehdy, pokud je důvodná obava, 
že bude dané protiprávní jednání pokračovat nebo bude osoba mařit řádné objasnění věci.  
 
Za naprosto zmatečný označila ombudsmanka postup policistů v souvislosti s tibetskou vlajkou na budově 
FAMU. Motiv jednání policie, kdy zjišťovala, zda majitel budovy ví o vyvěšení tibetské vlajky, podle ní lze 
považovat za legitimní. Vzhledem k tomu, že v blízkosti budovy se nacházeli příznivci čínského prezidenta s 
vlajkami na dlouhých žerdích, mohlo jít o bezpečnostní riziko. „Pochybnosti však vyvolává zejména opakované 
vyslání hlídky do budovy a skutečnost, že policisté i napodruhé pouze zjišťovali, zda vedení o vlajce ví,“ uvedla 
Hrazdílková. Podezření ze selektivního odstraňování symboliky  
 
Požadavek policie na odstranění vlajky Tibetu vyvěšené v okně kancelářské budovy proti hotelu Hilton pak 
vyvolával podezření ze selektivního odstraňování symboliky, která by mohla popouzet čínského prezidenta. 
Ochránkyni se ale nepodařilo získat informace o odstraňování či neodstraňování jiných překážek ve výhledu 
policejních odstřelovačů, takže podle ní nelze prokázat narušení práva na svobodu projevu.  
 
Jak dále ombudsmanka uvedla, ředitel Krajského ředitelství policie Prahy její argumentaci z velké části připustil 
a přijal adekvátní opatření k nápravě. Nesouhlasí však se závěry ochránkyně v hodnocení zásahu na ulici 
Evropská.  
 
V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta policie podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) 
zadržela 23 lidí. Statistiky neuvádějí, zda šlo o Číňany, nebo o Čechy. Podle interního šetření policie 
chybovala pouze při bezpečnostních opatřeních na pražské FAMU, kam policisté přišli kvůli vyvěšeným 
tibetským vlajkám.  
 
Náklady na bezpečnostní opatření při březnové návštěvě čínského prezidenta v Česku se vyšplhaly zhruba 
na 16 milionů korun, o bezpečnost státníka se každý den staralo kolem tisícovky policistů. Policie čelila kvůli 
některým svým zásahům proti projevům nesouhlasu s čínskou politikou kritice.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/ombudsmanka-policie-pri-navsteve-cinskeho-prezidenta-chybovala-p8a-/zpravy-
domov.aspx?c=A161005_110317_ln_domov_ele 
 

Dokumentarista Remunda o profízlované Číně, Krtkovi a natáčení v 
policejním obležení 

5.10.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Kultura 
    Lidovky.cz, Hedvika  Petrželková         

Krtek a Lao-c’ je pracovní název připravovaného dokumentu Filipa Remundy natáčeného v rámci cyklu České 
televize Český žurnál. Zatím nedokončený film, jehož vznik iniciovala návštěva čínského prezidenta v Česku, 
představil autor na Večeru s českým dokumentem v pražském kině Světozor. 
 
Premiéru bude mít snímek v sekci Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmu Ji.hlava 2016.  
 
Během natáčení se štáb přesunul i do Číny, kde natáčel s komunistickými politiky i tibetskou aktivistkou. 
„Tamní společnost je profízlovaná a pohledem z Čech velmi nesvobodná,“ říká o čínské zkušenosti Remunda v 
rozhovoru pro Lidovky.cz. Přinášíme exkluzivně ukázku z filmu.  
 
Lidovky.cz: Jak došlo k tomu, že jste se rozhodl v rámci Českého žurnálu točit zrovna návštěvu čínského 
prezidenta? 
  Princip Českého žurnálu je, že dopředu nevíme, o čem budeme točit a zároveň se vydáváme za významnými, 
novinářsky popsanými událostmi. A snažíme se na ně nahlížet dokumentaristicky, pečlivě, v delším časovém 
horizontu. V době, kdy přijel do Prahy Si Ťin-pching, jsem tušil, že se asi něco semele, protože už rok Ohnivé 
opice začínal v Parku Julia Fučíka  (Remunda naráží na předrevoluční název holešovického výstaviště - pozn. 
red.)  velkou oslavou čínského Nového roku. Pak přijel Ai Wej-wej, toho jsem ještě netočil, a pak jsem měl 
intuici, že bych asi měl natáčet Si Ťin-pchinga v Praze. Což se ukázalo jako nosný námět, protože Praha se 
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proměnila, ulice vypadaly jako při návštěvě Brežněva, poseté rudými prapory... Během tří dnů jeho návštěvy 
jsem v těch událostech, rvačkách, nedorozuměních, zpackaných policejních zásazích, různým špiclováním a 
skvělé čínskoambasádní koordinaci toho všeho hledal téma pro film. A našel jsem dvě z hlavních postav – 
jednou z nich byl aktivista pan Milan Troppauer, který nosil hlavu Si Ťin-pchinga jako artefakt, a druhým byl 
čínský podnikatel, pan Wu Ming, který byl jediný z Číňanů, kdo se se mnou dal do delšího rozhovoru. 
InsertSingleVideo  
 
Lidovky.cz:  On byl jediný, kdo se s vámi bavil? 
  Ano, ostatní buď utíkali, nebo se odmítali bavit více do hloubky. Byli i tací, kteří se báli mluvit na kameru s 
ohledem na příbuzné v Číně. Měli třeba radost z toho, ze se Česko a Čína začínají propojovat, vyjadřovali ale 
zároveň obavu z tvrdé linie a cenzury, kterou současná administrativa zavádí. Pan Ming nás ujišťoval, ze je 
ochoten zodpovědět všechny naše otázky, záleželo mu na tom, aby obraz Číny v České televizi byl vyvážený. A 
tak jsem mu ukázal zprávu České televize, kde bylo uvedeno, co se v Číně děje - popravy, odebírání orgánů, 
cenzura... On začal tvrdit, že tomu nerozumí, pak požádal mladší Číňany, aby mu to přeložili, a skoro všechno 
to popřel. Připustil jen cenzuru a dodal, že i ta za dalších dvacet let zmizí. Pan Troppauer a pan Ming se pak 
druhý den před FAMU potkali a já jsem poprosil pana Troppauera, ať ukáže panu Mingovi hesla, která 
vystavoval na bannerech vedle té papírové hlavy Si Ťin-pchinga. Měl jich tam asi deset, byla to hesla, která mu 
poslali disidenti, kteří uprchli z Číny a žijí v USA a v Německu. Pan Ming zareagoval tak, že je to špatný vtip, a 
utekl.  
 
Lidovky.cz:  Zmínil jste, že aktivista, kterého jste točil, nosil na hlavě jako artefakt portrét Si Ťin-pchinga. Jaký to 
mělo podle vás význam? 
  Snažil jsem se zjistit o panu Troppauerovi víc, a ukázalo se, že je to syn z disidentské rodiny, už za 
protektorátu měl jeho tatínek problémy nejdřív s nacisty, pak s komunisty, a tak dále. Pochopil jsem vnitřní 
motivaci toho, co dělá, a proč to dělá, a zároveň jsem nazřel, že jeho zdánlivě bizarní počin, kdy má na hlavě 
papírovou podobiznu Si Ťin-pchinga, má praktický výsledek. Fotografie z pražských demonstrací, včetně téhle 
papírové hlavy s nápisy, které hlásaly mimo jiné žádost o propuštění rodinných příslušníků dvou blogerů Bei 
Fenga a Chang Pinga, zadržovaných čínskými orgány, se dostaly do agentur, do čínské blogosféry a pak ji 
otiskly hongkongské noviny. Na základě toho byli propuštění jejich příbuzní, kteří byla několik dní nezvěstní a 
nikdo nevěděl, kde jsou a kdy je policajti pustí.  
 
Lidovky.cz:  Natáčeli jste také v Číně, na co jste se soustředili? 
  V této druhé rovině filmu jsme se vydali do Číny s Vojtěchem Filipem, který nás vzal sebou jako členy své 
delegace na konferenci pořádanou čínským zahraničním výborem komunistické strany. V Číně jsme byli zhruba 
týden. Část jsme strávili na kongresu obklopeni Evropany a čínskými komunisty, navštívili jsme několik továren, 
připadal jsem si jako na školní exkurzi někdy v roce 1982, nebo jako na fotkách z populárního facebookového 
seriálu Kim Looking at Things. Když jsme se pokoušeli natáčet mimo ten významný kongres, dostali jsme se tím 
do zajímavých peripetií, kdy na nás v kadeřnictví, kde jsme natáčeli firemní fiskulturu, tanečky a bojové pokřiky 
zaměstnanců, po dotazu na pražské demonstrace a čínskou cenzuru volali policajty... Ale přesto se nám 
podařilo natočit exkluzivní rozhovor s čínskou spisovatelkou Cchering Özerovou (což je její tibetské jméno), jíž 
vyšly v Čechách dvě knihy, jedna z nich je duchovní průvodce po Tibetu a druhá je sbírka poezie. Původně 
pracovala jako novinářka, ale poté, co vydala první knihu, ji vyhodili z redakce a od té doby bývá často v 
domácím vězení a je pod neustálým dohledem tajné policie. 
 
Záběr z připravovaného dokumentu Krtek a Lao-c'  
 
Takže jsme natáčeli za dost konspirativních okolností, nemohli jsme samozřejmě točit na ulici, hrozilo, ze by nás 
okamžitě zavřeli, proto jsme sháněli konspirační byt nějakého Evropana, ale všichni naši známí se báli, nebo 
neměli čas. Nakonec jsme natáčeli v hotelovém pokoji, kde jsme se sešli poté, co jsme z konspirační schůzky 
cestovali každý jinou trasou, a trnuli, protože i tam mohla každou chvíli vtrhnout policie. Byla to pro nás zajímavá 
zkušenost. Ten rozhovor mi mnohé o životě v současné Číně objasnil a zvažuji, že ho zveřejním celý, nejen tu 
část, kterou použiji do filmu. Zatím ale nevím, kde a za jakých okolností ho budu publikovat. 
 
Lidovky.cz:  Neublíží Cchering Özerové vaše natáčení a zveřejnění rozhovoru? 
  Určitě jí to neublíží, protože ona přesně věděla, co dělá. Režimu čelí podobně jako Václav Havel – nic 
nezastírá, říká, co si myslí, a je připravena za to nést následky. Během rozhovoru došlo na některá témata, o 
kterých mi řekla – o tomhle s vámi nemůžu mluvit. Z čehož jsem usuzoval, že kdyby se na to téma veřejně 
vyjádřila, mohlo by ji to stát vězení. A ne jen domácí vězení, do kterého jí režim vrhá z docela banálních důvodů, 
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jako když přijede nějaký aktivista nebo politik z Evropy, ale mohlo by to mít ještě daleko větší důsledky. Takže o 
některých věcech nemluvila, ale mluvila třeba o tom, že jako Tibeťanka nemá pas, nemá právo cestovat, což 
považuje za základní právo svého života. Má dost přátel v Čechách, rada by je navštívila, ale nemůže, protože jí 
pekingská vláda odmítá vydat cestovní doklad.  
 
Lidovky.cz:  Takže je v Číně podobná situace, jakou zažívali disidenti u nás? 
  To téma mi bylo blízké právě pro tu zkušenost. Zajímalo mě sledovat ho zejména v souvislosti tím, že mnoho 
lidí s Čínou obchoduje, Čína má dost silnou propagandu a div už se o ní neříká, že to není režim komunistický, 
ale málem liberálně kapitalistický, kdy s těmi tak zvaně lidskými právy to není tak špatné, jak se to zdá. Ale když 
jsem se dostal do kontaktu s lidmi z Číny, tak jsem na jedné straně viděl, že tam funguje propaganda – 
mimochodem my jsme měli povolení právě z ministerstva propagandy, abychom mohli na některých místech 
natáčet - , a ta propaganda působí pochopitelně na společnost tak, že se děje to, o čem v Praze mluvil Aj Wej-
wej, tedy že je tam velmi silná autocenzura, což znamená, že někteří lidé se ani s nejbližšími o některých 
věcech prostě nebaví. Některá témata jsou tabu. Pokud žijete v tomhle režimu, máte šanci vydělat ohromné 
peníze a žít si na vysoké úrovni, ale jsou lidé, pro které to je nepřijatelné, jako pro paní Cchering Özer, která 
radši žije pod represí a v domácím vězení, ale píše knížky, které vydávají například v Čechách nebo na 
Tchajwanu. Možnost se svobodně vyjádřit je pro ni nadřazená jakékoliv cenzuře a přitakávání té Potěmkinově 
vesnici, která je v Číně vidět na každém kroku.  
 
Lidovky.cz:  Je to tedy zásadní rozdíl, když porovnáte, co je z Číny vidět od nás, a jak to vypadá přímo tam? 
  Čína je prezentovaná jako země neomezených možností, ráj podnikání, země, která se za dvacet let tak 
změnila, že se jistě za dalších dvacet let změní k nepoznání a tedy k lepšímu... Ale já a celý náš štáb - zvukař 
Michal Gábor a kameraman Michal Halousek – jsme měli velmi skličující pocit, protože jsme byli neustále 
obklíčeni desítkami uniformovaných policistů a nespočetným množstvím tajných policistů. Tamní společnost, jak 
jsem ji zažil během výletu s komunistickou stranou, byla profízlovaná a pohledem z Čech velmi nesvobodná.  
 
Lidovky.cz:  A co Krtek, který je v názvu filmu? Jakou roli tam hraje? 
  Zjistili jsme, že Krtek jedno z malá témat, co existují v čínském povědomí o České republice. Pak lidi znají, 
ještě z války, ČZ kulomety, které na dálněvýchodní frontě hrály významnou roli. Mimochodem když dělala 
čínská televize ten slavný rozhovor se Zemanem, ve kterém řekl, že jsme se konečně vymanili z područí 
Evropské unie a Ameriky a děláme zahraniční politiku založenou na našich národních zájmech, tak ten rozhovor 
začíná tím, že redaktorka má v ruce Krtečka a Zeman se rozplývá, že si pamatuje jeho čínské jméno „Jen šu“. A 
redaktorka mu říká – To je to jediné, co jsem o Československu věděla, a nebýt vás, tak by se to nezměnilo, ale 
vy jste přijel na návštěvu do Číny a pozval jste našeho předsedu – oni říkají prezidentovi předseda – do Prahy a 
díky tomu se v Praze točí hrané filmy, které jsou teď v Číně hitem a my o Česku víme stále víc a víc... Takže je 
to významně i díky Krtkovi, který se na základě dědictví stal čínským Krtek, úplně se změnil a stal se z něj 
čínský krtek.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/dokumentarista-remunda-o-profizlovane-cine-krtkovi-a-nataceni-v-policejnim-
oblezeni-gns-/kultura.aspx?c=A161004_145615_ln_kultura_hep 
 

Policie dostala prý před návštěvou čínského prezidenta pokyn: tibetské 
vlajky viset nesmí 

28.10.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz         

V březnu navštívil na tři dny Českou republiku čínský prezident Si Ťin-pching. Policie předtím dostala jasné 
pokyny, aby zajistili případné sundání tibetský vlajek. Mnoho lidí si je vyvěsilo například do oken v místech, 
kudy měl prezident projíždět, píše Seznam.cz. 
 
Lidi, kteří vlajku vyvěsili na určitých místech (kde se čínský prezident zdržoval a kudy projížděl), policie 
žádala o jejich stažení. Ačkoli to dodnes ministr vnitra i policie odmítají, jeden z policistů uvedl, že k několika 
incidentům v březnu skutečně došlo. 
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„Nás na vlajkách nezajímalo nic, jen nám bylo řečeno, že máme hlídat, aby vlajky nebyly vyvěšovány na 
určitých místech,“ přečetl pro  Seznam zprávy  aktivista Martin Uhlíř policistovu výpověď z jednání přestupkové 
komise.  
 
Právě pro Uhlíře si policie přišla na Petřín, kde vlajku v době návštěvy vyvěsil. Oficiálním důvodem bylo to, že 
nezaplatil vstupné. 
 
Ministr vnitra Chovanec i přes výpověď policisty tato tvrzení odmítá. „Probíhalo školení policistů před 
návštěvou čínského prezidenta, a to tak, že měl být dodržován zákon. Nebyla tam žádná instruktáž ve smyslu 
sundávání tibetských vlajek,“  uvedl pro  Seznam  Chovanec.  
  Odříznutí vlajek  
 
Při návštěvě čínského prezidenta ulice Prahy zaplavily čínské vlajky či billboardy s nápisem „Vítejte v České 
republice“. Na Evropské ulici v Praze 6 dokonce jeden muž čínské vlajky odřízl, celý incident řešila policie. 
Více  ZDE . InsertSingleVideo  
 
Policie přišla i na pražskou FAMU, která tibetskou vlajku také vyvěsila. FAMU musela vlajku stáhnout, 
důvodem mělo být to, že se „Číňané zlobí,“ přípomíná  Seznam.  
 
Proti Číně i na její podporu se v Praze při návštěvě čínského prezidenta hojně demonstrovalo. Kromě 
obchodních smluv došlo i k podpisu dohody o strategickém partnerství. Hrad při příležitosti této návštěvy 
dokonce spustil speciální twitterový účet (více  ZDE ).  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/policie-dostala-pred-navstevou-cinskeho-prezidenta-jasny-pokyn-tibetske-vlajky-
viset-nesmi-icy-/zpravy-domov.aspx?c=A161028_123302_ln_domov_bri 
 

Čína, země zaslíbená? Leda autocenzuře, říká dokument Filipa Remundy 
1.11.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Kultura 

    Lidovky.cz, Hedvika  Petrželková         

„Žádné politické vězně u nás nemáme,“ prohlašuje na kameru čínský učitel češtiny ve filmu Krtek a Lao-c', který 
měl v pátek 28. října premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Očekávaný 
snímek režiséra  Filipa Remundy byl natočen v rámci v rámci cyklu České televize Český žurnál a na festivalu 
byl zařazen do hlavní soutěžní sekce Česká radost. Premiéry se účastnil i čínský spisovatel a aktivista Chang 
Ping, který byl na festivalu hostem Inspiračního fóra. 
 
Remunda už od prvních záběrů sází na jasné poselství, když obrazy z letošní návštěvy čínského prezidenta Si 
Ťin-pchinga v Praze kombinuje s archivy zachycujícími stejně komponované záběry z návštěvy Leonida 
Brežněva z roku 1978. Divácky vděčné, na první pohled snad až příliš efektní analogie je výrazným formálním 
leitmotivem snímku, který se jinak zjednodušování úspěšně vyhýbá a snaží se v rámci možností zmapovat 
současnou podobu česko-čínských vztahů. A to je, jak se ukáže, úkol vskutku nelehký.  
 
Zleva tlumočnice z čínštiny, čínský spisovatel Chang Ping, režisér Filip Remunda a moderátor debaty režisér a 
dramaturg Martin Mareček.  
 
Výchozí situací filmu je návštěva čínského prezidenta v Praze a události s ní spojené, které samy o sobě 
nabízejí nespočet tragikomických skečů, které Remunda umně skládá a využívá – ať už to jsou verbální i 
fyzické střety čínského „vítacího výboru“ s demonstrujícími Čechy upozorňujícími vlajkami na situaci v Tibetu, 
nebo čínská uklízecí četa schovávající odpadky z chodníků tak, aby nenarušily prezidentovu oku lahodící 
pohled na české luhy a háje... Předzvěstí toho, co filmaře čeká v samotné Číně, je plakátově pozitivní mladá 
Číňanka odmítající jakýkoliv dialog o kontroverzních tématech. 
 
Otázek, které Remunda filmem i ve filmu pokládá a hledá na ně odpověď, je celá řada. Mezi hlavní patří tázání 
po tom, jak současní obyvatelé Číny opravdu vidí svoji zemi. Co říkají běžní Číňané na to, že se o jejich zemi 
mluví v souvislosti s politicky motivovanými vraždami a perzekucí lidí, zastávajících jiné názory než stávající 
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režim? Otázky klade Remunda jak Číňanům u nás, tak přímo v Číně, kam se dostal se štábem jako doprovod 
předsedy Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěcha Filipa. Hlavními postavami české části filmu jsou 
aktivista Milan Troppauer, který při pražských demonstracích v době návštěvy čínského prezidenta nosil na 
ramenou papírovou hlavu Si Ťin-pchinga s nápisy upozorňujícími na perzekuci disidentů, a druhým je čínský 
podnikatel, který byl jako jediný z Číňanů ochotný s filmaři mluvit. I ten však přes počáteční vstřícnost nakonec 
odmítne komentovat dotazy na otázky lidský práv nebo Tibetu. 
 
Političtí vězni? Neznáme!  
 V Číně samotné se rozehrává symbolické druhé dějství filmu, které ukazuje, že tamní situace je v lecčems 
podobná naší někdejší totalitě. Tehdy u nás lidé věděli, o čem smí a nesmí mluvit na veřejnosti, a v Číně se zdá 
tahle „schopnost“ ještě daleko propracovanější a vrostlá pod kůži. „Žádné politické vězně u nás nemáme,“ 
prohlašuje  čínský učitel češtiny, který se se svědomitostí svazáka snaží vybudovat pro filmaře ten nejlepší 
obrázek Číny, jaký existuje. „Že je Tibet utlačovaný? To je směšné,“ kontruje na režisérův dotaz a vybízí své 
studenty ke kolektivnímu smíchu, aby předvedli, jak opravdu komická jim tahle otázka připadá. 
 
Pohled z druhé strany nabízí rozhovor s čínskou spisovatelkou tibetského původu  Cchering Özerovou, která 
líčí, jak byla kvůli svým knihám vyhozena z práce a byla nucena strávit půl roku v domácím vězení. „Nepovažuju 
se za aktivistku. Jen chci mít možnost svobody projevu a moci cestovat jako ostatní normální lidé,“ říká během 
rozhovoru natočeného v hotelovém pokoji. Pečlivě přitom váží každé slovo, jistě s vědomím, kolik dní či měsíců 
domácího vězení by jí mohlo přinést další „uklouznutí“...  
 
Režisér Filip Remunda (vpravo) a moderátor debaty režisér a dramaturg Martin Mareček.  
 
„Jsem moc rád, že tenhle film vznikl. Myslím, že ukazuje pravdu. Škoda, že v něm nepromluvilo více Číňanů,“  
prohlásil v diskusi po skončení jihlavské projekce blogger a spisovatel Chang Ping, jehož se události zachycené 
ve filmu osobně dotkly. Právě jeho nezvěstná rodina byla totiž propuštěna i na základě záběrů z českých 
demonstrací, na nichž byly vidět i slogany v čínštině upozorňující na porušování lidských práv v Číně. Záběry 
nápisů obletěly svět a podle jejich nositele, aktivisty Troppauera, byly tou pověstnou poslední kapkou, která 
režim přiměla k pozitivnímu činu. „Děkuji za český odpor proti komunismu, moc si toho vážím,“ dodal Ping, který 
byl nucen z Číny odejít a v současné době žije v Německu. Na jihlavském festivalu byl hostem Inspiračního fóra. 
 
Film svižně střídá více i méně humorné momenty, přičemž k těm prvním patří zejména skvělé střihové pasáže 
poskládané ze záběrů z mezinárodní konference komunistických stran. Z tanečků projevů, přípitků, zákusků a 
rozhovorů vytvořila střihačka Janka Vlčková výtečnou tragikomickou etudu, ironizující pompéznost všech 
podobných akcí.  
 
Někdo může možná namítnout, že film nepřináší převratně nové informace nebo zjištění, to je ale pouze 
zdánlivé. Fakt, že nikdo z „normálních“  - tedy v disentu se nepohybujících - Číňanů nebyl ochoten ani jen 
naznačit cokoliv kritického, je sám o sobě výmluvným důkazem silné autocenzury, o které mluvil při návštěvě 
Prahy například čínský umělec Aj Wej-Wej. Příznačně tuto situaci ilustruje scéna z kadeřnictví, kde mladí adepti 
nejprve s nadšením sdělují, že situace v Číně se stále zlepšuje, když ale mají upřesnit, v čem konkrétně, 
nezmůžou se než na fráze. 
 
Ještě před televizní premiérou bude film uveden 5. 11. v pražském  kině Pilotů  v rámci večerů Českého 
žurnálu.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/cina-zeme-zaslibena-leda-autocenzure-rika-dokument-filipa-remundy-1cv-
/kultura.aspx?c=A161031_124040_ln_kultura_hep 
 

Dvě žaloby související s návštěvou čínského prezidenta projedná soud 
6.12.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 

    ČTK         
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Pražský městský soud v úterý projedná dvě žaloby související s březnovou návštěvou čínského prezidenta 
v Praze. Nejprve se bude zabývat stížností demonstrantů nevpuštěných na Hradčanské náměstí, poté bude 
řešit žalobu mužů, jimž policisté přikázali odstranit z oken vlajky Tibetu a Tchaj-wanu. 
 
Za první z žalob stojí čtveřice demonstrantů včetně někdejšího místopředsedy vlády Martina Bursíka a jeho 
manželky Kateřiny Jacques. Usilují o to, aby soud určil, že postup policie i pražského magistrátu byl nezákonný. 
Vadí jim, že policisté uzavřeli náměstí, které si řádně a včas zamluvili protestující proti porušování lidských práv 
v Číně. Podle Bursíka tím policie porušila ústavně zaručené právo na shromažďování. 
 
Druhá žaloba míří na policejní zásah v karlínské budově Diamond Point, kde dva zaměstnanci vyjádřili svůj 
nesouhlas s čínskou lidskoprávní politikou vylepením archů papíru s tibetskou a tchajwanskou vlajkou. Na 
místo krátce poté dorazili policisté a přiměli muže pod pohrůžkou předvedení na služebnu vlajky sejmout. 
Budova sousedí s hotelem, v němž byl ubytován čínský prezident.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/dve-zaloby-souvisejici-s-navstevou-cinskeho-prezidenta-projedna-soud-1zj-/zpravy-
domov.aspx?c=A161206_081516_ln_domov_ele 
 

Naleštěná čínská bída. Kam zmizely slíbené velkolepé investice? 
27.12.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 

    Lidové noviny, Ondřej Koutník, Lidové noviny, Tomáš Tománek         

„Zamilovaný člověk je jako hladový žebrák, kterému někdo slíbil, že ho nakrmí,“ praví čínské přísloví. Část naší 
politické elity kolem Pražského hradu a vládní ČSSD se v posledním roce zamilovala do čínského 
komunistického draka, který nasliboval, že Česko nakrmí miliardami korun. Jenže rok 2016 se chýlí ke konci – a 
Češi si mohou připadat spíše jako hladoví žebráci. 
 
Do roku 2020 mají finančníci z říše středu na český trh dopravit neskutečných 230 miliard korun. Původní 
bombastické odhady a sliby je však s odstupem času třeba hodnotit mnohem střízlivěji. Pro naplnění 
230miliardového cíle zbývá sice ještě pár letu času, už první rok však naznačil, že ne vše, co bylo řečeno, bude 
uskutečněno. Číňané v Česku zatím utratili 23 miliard a většinu útraty tvořily akcie vlivných finančních skupin 
patřících jen několika málo českým miliardářům. Českému lidu čínští nájezdníci zatím postavili jedinou fabriku v 
Chebu pro 300 lidí. 
 
Nabízí se proto otázka, proč část politické scény před čínskými představiteli tak trapně panáčkuje, jako tomu 
bylo, když se ministr kultury sešel s tibetským duchovním. Štiplavé spekulace přiživuje i nejasnost, proč vlastně 
čínský prezident a jeden z nejmocnějších vládců světa Si Ťin-pching letos v březnu vůbec navštívil hlavní 
město nepříliš důležitého státu, kam navíc jeho stát nesměřuje investice závratných objemů.  Žofínské tanečky  
 
Čínský prezident navštívil Prahu vůbec poprvé v české historii. Si Ťin-pching v metropoli pobyl na konci března 
tři dny a mohl si tu připadat jako doma v pekingském sídle. Když loni v říjnu zavítal na návštěvu Velké Británie, 
tehdejšího premiéra Davida Camerona navštívil v jeho sídle v Downing Street 10 a královnu Alžbětu II. zase v 
jejím Buckinghamském paláci. Většina českých politiků se ale musela za hlavou Čínské lidové republiky 
vypravit. Premiéra Bohuslava Sobotku, šéfa Senátu Milana Štěcha a předsedu Poslanecké sněmovny Jana 
Hamáčka (všichni ČSSD) čínský mocnář přijal v Lichtenštejnském paláci. Jen prezident Miloš Zeman uvítal Si 
Ťin-pchinga ve svém, na Pražském hradě a na zámku v Lánech, kde spolu zasadili strom.  
 
Návštěvu doprovázel cirkus v pražských ulicích. Vítači čínského prezidenta se vůči jeho kritikům chovali 
agresivně, muži zákona převáželi nepohodlné aktivisty na policejní služebny a nevkusné kulisy vyzdobené 
rudými motivy lemovaly silniční tahy. Vyvrcholením třídenního programu byl slet VIP miliardářů v Paláci Žofín, 
kde se podepisovaly smlouvy a memoranda. 
 
Žofín se stal jevištěm pozoruhodného představení. Největší pozornost mezi přítomnými vlivnými byznysmeny 
poutal nejbohatší Čech a majitel skupiny PPF Petr Kellner, který si pečlivě střeží soukromí a na veřejnosti se 
ukazuje jen výjimečně. Do jeho impéria spadá společnost Home Credit, která se v příštích dvou letech chystá v 
říši středu utratit 23 miliard korun. Hned vedle „Kellyho“ seděl uhlobaron a jeden z nejbohatších Čechů Pavel 
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Tykač. Ten patří mezi spojence prezidentova tajemného poradce Martina Nejedlého. Dýchánku na Vltavě se 
účastnil také blízký spolupracovník nejbohatšího Čecha Jiří Šmejc. O kus dál zase seděli spolumajitelé finanční 
skupiny J&T Patrik Tkáč a Dušan Palcr, v jejichž společnosti čínští investoři získali majoritu. Podpisy smluv si 
ale nenechali ujít ani osobnosti kopané – ať už Pavel Nedvěd, nebo boss Miroslav Pelta, který „utáhl“ čínské 
finančníky na sponzorství národní reprezentace. 
 
Ústřední postavou utužování česko-čínských vztahů se stal někdejší ministr obrany a dnes prominentní 
lobbista Jaroslav Tvrdík. „Luftjarda“, jak se někdejšímu manažerovi kampaně ČSSD přezdívá, však není jedinou 
spojkou na sociální demokracii. Právní služby čínským magnátům zajišťuje vlivná advokátní kancelář Pokorný, 
Wagner & partneři, jejíž hlavní právník Pokorný patří k blízkým přátelům premiéra a předsedy sociální 
demokracie Bohuslava Sobotky.  Podzim s dalajlamou  
 
Navzdory opakujícím se upozorněním Bezpečnostní informační služby (BIS) na sílící vliv čínské vlivové 
struktury v české politice a ekonomice tuzemští politici „vesele“ brání a posilují česko-čínské pouto. Zatím 
poslední dějství čínského spektáklu se odehrálo na podzim. A spíš než k tradičnímu asijskému divadlu mělo 
blízko k radikálním projevům dadaistů ze švýcarského kabaretu Voltaire. Vezměte si jen hlavní postavy: 
prezident, tibetský dalajlama, ministr kultury, osvětimský vězeň a čínská velvyslankyně. Výsledek? Česko 
hluboce skloněné před pekingskými komunisty. 
 
Přitom vše začalo vlastně docela fádně. Tibetský duchovní vůdce přiletěl na návštěvu Česka. Nutno podotknout, 
že na konferenci Forum 2000 dorazil už poněkolikáté, čímž se jeho návštěvy posunuly z kolonky „dějinná 
událost“ do položky „stálý host“. Čína ale dalajlamu považuje za nebezpečného separatistu a jeho zahraniční 
cesty vnímá málem jako vojenské výpady. Proto už v předstihu tlačila na české představitele, aby se s 
jednaosmdesátiletým mužem nesetkávali. Jinak se čínský drak rozzlobí a spolkne slíbené investice bez 
náhrady. 
 
A politici poslechli. Ovšem až na lidovce, kteří se rozhodli důrazná doporučení ignorovat a s vyznavačem jiného 
náboženství se stejně potkali. Z vysoce postavených členů KDU-ČSL to byli předseda strany a vicepremiér v 
jedné osobě Pavel Bělobrádek a ministr kultury Daniel Herman. Následovala odveta. Čtveřice vysoce 
postavených politiků, pro něž se poměrně záhy vžilo označení „gang čtyř“ (za takový název by se nemuseli 
stydět ani členové obávaných čínských triád), vydala společné prohlášení, v němž oba členy vlády hodila přes 
palubu a zároveň uznala Tibet za nedílnou součást komunistické Číny. „Osobní aktivity některých českých 
politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky ČR a považovali bychom za nešťastné, kdyby takto byly 
kýmkoliv vnímány,“ stojí v deklaraci, pod níž jsou podepsáni prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan 
Štěch, šéf Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a premiér Bohuslav Sobotka. 
 
Vzápětí vyšlo najevo, že bezprostředně před vydáním prohlášení navštívila Pražský hrad čínská velvyslankyně. 
Setkala se s prezidentovým zahraničněpolitickým expertem Hynkem Kmoníčkem a hovořili spolu o dalajlamově 
návštěvě. 
 
Skutečně absurdních rozměrů ale „kauza Tibet“ nabrala až o pár dnů později. Na veřejnost pronikla zpráva, že 
ze seznamu lidí, kteří mají koncem října dostat státní vyznamenání, vypadl někdejší osvětimský vězeň Jiří 
Brady. Jak to souvisí s Čínou? Moravský rodák je strýcem ministra kultury Hermana. Na něj už před příjezdem 
tibetského duchovního do Prahy Zeman naléhal, aby se s dalajlamou nesetkával. Když to ministr přeci jen 
udělal, zareagoval prezident vymazáním Bradyho z listiny kandidátů na státní metál. 
 
Zeman však spustil lavinu: jestliže „prohlášení čtyř“ vyvolalo jen slova o zbytečné servilitě a ustupování 
totalitnímu režimu asijské velmoci, rozhodnutí neocenit člověka, jenž prošel nacistickými vyhlazovacími tábory, 
vyhnalo lidi do ulic. Ve chvíli, kdy prezident ve Vladislavském sále pronášel projev k 28. říjnu, slavily desetitisíce 
lidí vznik Československa na protestním shromáždění, které na Staroměstské náměstí svolalo politické hnutí 
Starostové a nezávislí a jež moderoval (v té době ještě oficiálně nepotvrzený) prezidentský kandidát Michal 
Horáček.  Jurečka ne, jistě chápete...  
 
Poklonkování nejvyšších představitelů je opravdu nepochopitelné, když se podíváme na skutečný objem 
čínských investic v Česku. Jestliže při jarní návštěvě Si Ťin-pchinga Zeman hovořil o tom, že světová velmoc 
letos mezi Aší a Jablunkovem investuje 95 miliard, hluboce se mýlil. Skupina CEFC, která se u prezidenta těší 
největší podpoře, zatím investovala 23 miliard korun. 
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Na žebříčku zemí, jež v Česku investují nejvíce, se Čína vytrvale pohybuje až kolem 20. místa. Na předních 
místech jsou s přehledem Němci, následovaní Japonskem, USA či Jižní Koreou. To jsou skutečně významní 
obchodní partneři. Překvapí proto, že nejvyšší ústavní činitelé nereagovali stejně naléhavým prohlášením, aby 
uklidnili Spojené státy poté, co Zeman nedávno urazil amerického velvyslance Andrewa Schapira. Prezident 
diplomata významného ekonomického spojence v rozporu se skutečností nařkl z neúčasti na hradních oslavách 
28. října. A když se ukázalo, že se mýlil, vydala prezidentská kancelář jakousi vlažnou „neomluvu“. 
 
Čína každopádně ukazuje, že to s mocenským tlakem na vzdálený malý středoevropský stát myslí vážně. 
Počátkem listopadu oznámil ministr zemědělství Marian Jurečka, že jeho plánovanou cestu do Lidové republiky 
Peking zrušil. Z Číny podle něj přišlo, že je to z důvodů, které obě strany zcela jistě chápou. Jurečka, sám 
lidovecký politik, se předtím zastal Hermana a všech, kdo se s dalajlamou setkali. 
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/nalestena-cinska-bida-kam-zmizely-slibene-velkolepe-investice-pbp-/zpravy-
domov.aspx?c=A161226_142059_ln_domov_ele 
 

Zeman 2016: hrátky s dispečery, tři omluvy pro Peroutku a byl jednou 
jeden kalašnikov 

27.12.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, Robert Sattler         

Rok 2016 byl už čtvrtým v pořadí, kdy Miloš Zeman zastával funkci prezidenta České republiky. A stejně jako v 
předchozích letech, ani letos se mu nevyhýbaly situace, kdy se o něm hodně mluvilo. Příliš mu nepomáhal ani 
jeho mluvčí Jiří Ovčáček, který mu díky svému rétorství zajišťoval permanentní publicitu. Co všechno prezident 
v právě končícím roce stihl? 
 
První polovina letošního roku se z prezidentova pohledu nesla v poněkud klidnějším duchu, alespoň co se týče 
nevhodných bonmotů, nestandardních rozhodnutí či sporných situací, které Hrad v předchozích letech 
doprovázely. Přesto do ní současná hlava státu vkročila ve velkém stylu, skoro až vystřelila, dalo by se říci.  
 
Může za to lednová návštěva Jihomoravského kraje, kde se Zeman dosti nevybíravě vyjádřil na adresu 
premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Na dotaz jedné studentky, jak se předsedy vlády zbavit, odpověděl, že  
„demokratická cesta je jediná, a to jsou svobodné volby, pak existuje nedemokratická cesta a ta se jmenuje 
kalašnikov.“  V Česku tento výrok rozpoutal bouřlivou diskuzi, mnozí politici Zemanova slova odsoudili. Premiér 
Sobotka je  označil za hloupá a uvedl, že děsí jeho děti. Autonomní oblast Číny  
 
Koncem března prezident přivítal na Pražském hradě svého čínského protějška Si Ťin-pchinga. Šlo o vůbec 
první návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky v historii Česka. O Zemanově náklonnosti k asijské velmoci 
svědčí i fakt, že vypálením 21 dělostřeleckých salv byl naposledy vítán cizí státník v polovině minulého století.  
 
A zatímco obě hlavy států podepisovaly dokumenty, které měly  do českých firem přivést během letoška 
investice v hodnotě necelých sto miliard korun , Praha  připomínala spíše obří koridu, v níž stovky toreadorů 
vítaly svého vůdce rudými vlajkami se čtyřmi zlatými hvězdami . Číňané nakonec zcela neuspěli ani na jedné 
frontě. Na tuzemském trhu letos proinvestovali zhruba polovinu slibované částky a v ulicích jim program 
znepříjemňovali příznivci Tibetu protestující proti porušování lidských práv v Číně. Újma kvůli Peroutkovi  
 
Negativní body se na účtu třetího českého prezidenta hromadily v průběhu roku i kvůli pokračující kauze 
Peroutka. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ani letos zatím nenašel článek „Hitler je gentleman“, který podle Zemana 
měl napsat spisovatel Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost ve 30. letech 20. století.  
 
Spor mezi Hradem a vnučkou českého publicisty Terezií Kaslovou, která s tvrzením nesouhlasí, tak musel 
rozhodnout soud. Ten dal Kaslové za pravdu a pravomocně nařídil Kanceláři prezidenta republiky, aby se za 
Zemanův výrok do  sedmi dnů omluvila a omluvu na 30 dnů zveřejnila i na internetových stránkách Hradu .  
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K tomu ovšem nedošlo, neboť Zeman na existenci článku stále trvá. „Je to něco podobného, jako kdybyste 
prohlásil, že Bůh neexistuje, protože nebyl spatřen,“ pronesl. K omluvě kancelář  nepřiměla ani stotisícová 
pokuta od exekutora . Kaslová tak podala dovolání k Nejvyššímu soudu,který na podzim rozhodl, že Hrad se 
zatím pravomocnému rozsudku podřídit nemusí, neboť by mu případně  „nenávratně vyřčená omluva mohla 
způsobit závažnou újmu“ . 
  Rozmarné léto  
 
Svou letní dovolenou strávil prezident již tradičně na Vysočině v Novém Veselí, kde má chalupu. I letos si 
pětidenní rekreaci  zpříjemnil vyjížďkou po místním rybníku . A ačkoliv v březnu při návštěvě Františkových 
Lázní  obdržel novou plastovou loď  pojmenovanou příznačně „Kačenka“ po své dceři, pro brázdění veselských 
vln zvolil léty osvědčenou žlutou „nafukovací jachtu“ Challenger 300.  
 
Prezidentovo léto bylo také ve znamení  zvýšení bezpečnostních opatření na Hradě  z důvodu možného 
teroristického útoku. Od srpna tak na každého, kdo se vydá na Pražský hrad, čeká kontrola, jež může mít před 
vstupem za následek v některých dnech až stometrové fronty vyčkávajících návštěvníků.  
 
Bezpečnostní rámy měly být umístěny i v katedrále svatého Víta,  nakonec se tak ale zatím nestalo . Už od jara 
přitom platí zpřísněná opatření v jižní zahradě, jejíž část je kvůli obavám o prezidentovo bezpečí uzavřena. V 
hradním křídle nad ní má totiž Miloš Zeman pracovnu. S křížkem po/na funuse  
 
Jestliže bychom měli ukázat na období, kdy se o prezidentovi diskutovalo nejvíce, byl by to bezpochyby podzim. 
A paradoxně za to tak trochu mohli již zesnulí státníci. 
 
Nejprve se Miloš Zeman - navzdory tomu, že měl k němu velmi pozitivní vztah -  nezúčastnil pohřbu někdejšího 
izraelského prezidenta Šimona Perese . Zatímco do Jeruzaléma neváhali přes půl světa přiletět například 
americký prezident Barack Obama či Bill Clinton, Zeman preferoval raději konferenci na Rhodosu, kde se svým 
předchůdcem Václavem Klausem  kázal o nebezpečnosti takzvaného Islámského státu .  
 
Nezúčastnil se ani vzpomínkové akce konané na Hradě  při příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla. 
Tou dobou byl na návštěvě ve Zlínském kraji.  
 
Vše pak zastínila říjnová cesta na pohřeb bývalého prezidenta Slovenska Michaela Kováče do Bratislavy, kam  
česká delegace v čele se Zemanem a Klausem dorazila se  zpožděním . To by samo o sobě nebylo takovým 
neštěstím, kdyby svou trojjedinou roli v tomto incidentu nerozehrál prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.  
 
Jednotlivé důvody zpoždění prezidentského letu.  
 
Ze zpoždění nejdříve vinil špatné povětrnostní podmínky, poté prohlásil, že za pozdní přílet do Bratislavy mohou 
letoví dispečeři na pražském ruzyňském letišti, kteří prezidentskému speciálu neumožnili přednostní odlet. 
Kancléř Vratislav Mynář zase pár dní nato poukázal na nezkolaudovanou ranvej, aby Jiří Ovčáček mohl později 
opět upřít pozornost k počasí. Jako nejpravděpodobnější se přitom jeví varianta, že výprava prostě jen  
nepočítala s dostatečnou časovou rezervou .  Prokletý říjen  
 
V říjnu vířily vody v Zemanově hradním rybníčku ještě další události, přímo spojené s návštěvou dalajlamy v 
Praze. Oficiální přijetí tibetského duchovního představitele ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) 
přiměla nejvyšší české ústavní činitele, aby vydali prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové 
republiky, jejíž je Tibet součástí. Text podepsaný prezidentem Zemanem, premiérem Bohuslavem Sobotkou 
(ČSSD), předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD) a předsedou sněmovny Janem Hamáčkem (ČSSD) se 
následně  setkal se silnou kritikou mnoha politiků a veřejnosti .  
  
 
Jiří Brady (vlevo) a Daniel Herman (vpravo).  
 
Obhájce čínských zájmů Zeman navíc údajně  Hermanovi pohrozil, že setká-li se s dalajlamou, „za trest“ 
neudělí  jeho strýci Jiřímu Bradymu 28. října státní vyznamenání. Nakonec se tak i stalo a rozpoutal se téměř 
dvoutýdenní kolotoč plný dávkovaných informací a rozporuplných výroků. Brady do Česka přesto přiletěl, a i 
když ho Hrad ze seznamu vyznamenaných vyškrtl, téměř devadesátiletý podnikatel, který prošel koncentračními 
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tábory v Osvětimi a Terezíně, se do Kanady vracel s kufrem plným ocenění. Vše vyvrcholilo politickým  
bojkotem oslav svátečního dne na Pražském hradě . Neviditelný Schapiro  
 
Vladislavský sál, kde se státní vyznamenání předávaly, se váže i k dalšímu incidentu, v němž letos figurovalo 
jméno českého prezidenta. Po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách gratuloval 
Zeman s dodatkem, že velvyslanec USA v České republice Andrew Schapiro se jako „téměř jediný z 
velvyslanců ani nezúčastnil státního svátku“.  
 
Andrew Schapiro 28. října na Hradě.  
 
Tuto informaci vzápětí  vyvrátil německý velvyslanec v České republice Arndt Freytag von Loringhoven , který 
potvrdil, že Schapiro seděl vedle něj. Zeman se nakonec za svůj výrok, způsobený „mylnou informací od odboru 
protokolu“,  nepřímo omluvil . Stalo se tak vůbec poprvé za dobu, co vykonává funkci prezidenta. „Pokud by tato 
informace nebyla správná, prezident republiky se samozřejmě omlouvá panu velvyslanci,“ stálo v tiskovém 
prohlášení. Dalších pět let?  
 
Popularita Miloše Zemana v průběhu roku sice poklesla o deset procentních bodů, i přesto jej však v 
prezidentské funkci hodnotí kladně více než 60 procent dotázaných obyvatel Česka. Vychází to z průzkumu 
společnosti SANEP zveřejněného v prosinci. Na poklesu podpory prezidenta se patrně podílela řada kauz, které 
naopak vyvažuje nedávné pozvání do Bílého domu nastupujícím prezidentem USA Donaldem Trumpem. 
 
Nadcházející rok bude Zemanovým posledním kompletním ve funkci prezidenta v prvním volebním období. 
Jestli bude chtít stejný post vykonávat i v nadcházející pětiletce, není dosud zřejmé. Své rozhodnutí, zda bude 
kandidovat, plánuje veřejnosti oznámit v březnu příštího roku. V případě, že by do boje o nejvyššího 
představitele země opět vstoupil, soupeřem by mu mohl být například bývalý senátor Zdeněk Škromach 
(ČSSD), lékař a občanský aktivista Marek Hilšer či textař a producent Michal Horáček,  o němž Zeman v květnu 
prohlásil, že neví, kdo to je .  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/zeman-2016-hratky-s-dispecery-tri-omluvy-pro-peroutku-a-byl-jednou-jeden-
kalasnikov-ggh-/zpravy-domov.aspx?c=A161222_144611_ln_domov_rsa 
 

Události roku: oranžová pohroma, Rathova naděje, Čína v Česku i 
policejní zmatek 

31.12.2016    lidovky.cz    str. 00    Zprávy / Domov 
    Lidovky.cz, Robert Sattler         

Letošní rok přinesl nespočet událostí, o nichž se v Česku dlouho mluvilo a psalo či stále ještě diskutuje. 
Oddalování omluvy prezidenta v případu Peroutka, propad sociální demokracie v krajských volbách, rostoucí 
česko-čínské vztahy či zamítnutí Rathovy korupční kauzy. Připomeňte si ty nejzásadnější události domácí 
zpravodajství roku 2016. 
 
Babišovo Čapí hnízdo  
 
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) musel na jaře vysvětlovat, kdo je majitelem farmy Čapí hnízdo, která získala 
na svou obnovu padesátimiliónovou evropskou dotaci. Do svých  vyjasnění se často zamotával , konkrétnější 
byl až na mimořádné schůzi v Poslanecké sněmovně koncem března. Po zevrubné rekapitulaci kauz minulých 
vlád uvedl, že majiteli byli jeho dcery a bratr partnerky. 
  
 Kauza však otřásla koalicí protože existuje podezření, že farma získala dotace neoprávněně. Čapí hnízdo 
patřilo do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert, poté ale změnilo formu vlastnictví, a nebylo 
tak možné dohledat jejího vlastníka. Díky tomu farma dosáhla na evropskou dotaci, kterou by firma z rozsáhlého 
koncernu podle všeho dostat nemohla. V současnosti ji prověřuje Evropská komise. Čína, dalajlama, Brady  
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Prezident Miloš Zeman v březnu přivítal na Pražském hradě svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga. Šlo o vůbec 
první návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky v historii Česka. Hlavním důvodem bylo podepsání 
dokumentů, které by měly  v nadcházejících letech přivést do českých firem investice v hodnotě stovek miliard 
korun . Přítomnost čínské hlavy státu ale vyvolala ve společnosti spory mezi stoupenci Číny a ochránci lidských 
práv v Tibetu, které v průběhu roku pronikly i do tuzemské politiky.  
 
Říjnová návštěva tibetského duchovního představitele dalajlamy, kterého oficiálně přijal ministr kultury Daniel 
Herman (KDU-ČSL), přiměla nejvyšší české ústavní činitele, aby vydali prohlášení o respektu k územní 
celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí. Obhájce čínských zájmů Zeman navíc údajně ještě 
předtím  Hermanovi pohrozil, že setká-li se s dalajlamou, „za trest“ neudělí  jeho strýci Jiřímu Bradymu 28. října 
státní vyznamenání. Brady nakonec ocenění od prezidenta skutečně nedostal. 
  Stamiliony pro Altnera  
 
Advokát Zdeněk Altner.  
 
Po 16 letech nekončící právní bitvy  soud rozhodl, že sociální demokraté musí vyplatit 337 milionů  korun 
bývalému advokátovi Zdeňku Altnerovi. Ten od roku 1997 zastupoval stranu ve sporu se státem o vlastnictví 
pražského Lidového domu, který vyhrál v roce 2000. Od té doby se s ČSSD přel o odměnu za vykonané služby, 
kterou pravomocně vysoudil na konci letošního března. Svých peněz se však Altner nedočkal, v listopadu 
zemřel. 
  Policejní reforma  
 
Na jaře se na veřejnosti začaly objevovat informace o plánované reorganizaci policie, která měla v sloučit 
protimafiánský (ÚOOZ) a protikorupční útvar (ÚOKFK). Se spojením policejních jednotek tehdy nesouhlasilo 
vedení státního zastupitelství či šéf ÚOOZ Robert Šlachta, který  na svoji funkci rezignoval a po 21 letech 
odešel do civilu .  
 
Plán na reorganizaci rovněž způsobil  spor uvnitř vládní koalice , který v červnu téměř vedl k jejímu rozpadu. 
Ostře se do sebe pustili vicepremiéři Andrej Babiš (ANO) a Milan Chovanec (ČSSD). Babiš se do svého 
koaličního partnera obul, že chce zlikvidovat nezávislou policii. Chovanec kontroval tvrzením, že ministr financí 
chce policii zprivatizovat.  
 
Bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta.  
 
K policejní reformě nakonec došlo o měsíc později, než bylo původně zamýšleno. Prvního srpna vznikla 
Národní centrála proti organizovanému zločinu, která se zabývá například korupcí, terorismem, extremismem, 
migrací či rozsáhlou hospodářskou kriminalitou. Okolnosti reorganizace přesto dosud zkoumá sněmovní 
komise. Zemanova (ne)omluva  
 
Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ani letos zatím nenašel článek „Hitler je gentleman“, který podle Zemana měl napsat 
spisovatel Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost ve 30. letech. Spor mezi Hradem a vnučkou českého 
publicisty Terezií Kaslovou, která s tvrzením nesouhlasí, tak musel rozhodnout soud. Ten  dal Kaslové za 
pravdu  a pravomocně nařídil Kanceláři prezidenta republiky, aby se za Zemanův výrok do sedmi dnů omluvila a 
omluvu na 30 dnů zveřejnila i na internetových stránkách Hradu.  
 
K tomu ovšem nedošlo, neboť prezident na existenci článku stále trvá. K omluvě kancelář nepřiměla ani  
stotisícová pokuta od exekutora . Kaslová tak podala dovolání k Nejvyššímu soudu,který na podzim rozhodl, že 
Hrad se zatím pravomocnému rozsudku podřídit nemusí, neboť by mu  „nenávratně vyřčená omluva mohla 
způsobit závažnou újmu“ . Haškův konec  
 
Říjnové krajské volby naprosto změnily zabarvení politické mapy Česka. Sociální demokracii, která do té doby 
ovládala většinu regionů, postihla pohroma v podobě  drtivé porážky s ANO , které zvítězilo v devíti krajích. A 
ačkoliv povolební vyjednávání dominanci hnutí Andreje Babiše zmírnilo, ČSSD přesto zůstala daleko za 
očekáváním.  
 
Michal Hašek.  
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Neúspěch sociálních demokratů se pěkně projevil například na jihu Moravy. Kvůli prohře opustil místní 
hejtmanské křeslo Michal Hašek, pro nějž tento výsledek znamenal pád z vysokých politických pater. Podobný 
osud potkal i dlouholetého senátora Zdeňka Škromacha (ČSSD), který neuspěl ve volbách senátních a 
vrcholovou politiku opustil po 20 letech. Velké ztráty počítala v krajských volbách i KSČM, jež přišla o více než 
polovinu mandátů. 
  Rathova naděje  
 
Vrchní soud v Praze v říjnu smetl korupční kauzu exhejtmana Davida Ratha, kterého původně nižší soud 
nepravomocně poslal na 8,5 roku do vězení a nařídil propadnutí jeho majetku ve výši 20 milionů korun. V 
prosinci následně  zamítl klíčové důkazy , neboť rozhodl, že použití odposlechů, na nichž je postavena 
obžaloba, bylo nezákonné.  
 
Podle soudce vrchního soudu Petra Zelenky okresní soud v Ústí nad Labem dostatečně nezdůvodnil, proč by 
měl povolení k odposlechu Ratha a dalších aktérů kauzy vydat. Chybovali také žalobci a policisté v žádostech, 
na jejichž základě chtěli povolení k odposlouchávání a sledování podezřelých získat.  
 
David Rath u soudu. Babiš proti Sobotkovi  
 
Necelý rok před parlamentními volbami to mezi dvěma nejvýše postavenými členy vlády vře. Může za to 
především spuštění elektronické evidence tržeb (EET) a zákon o střetu zájmů. Vicepremiér Andrej Babiš (ANO), 
na něhož zákon míří, označil předsedu vlády Bohuslava Sobotku (ČSSD) za lháře. Premiér zase ministra financí 
kvůli změnám v EET označil za amatéra. Přesto společně udávají směr nejstabilnější vládě za poslední léta, 
která příští rok v takřka původním složení vstoupí do posledního roku svého volebního období.  
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/udalosti-roku-oranzova-pohroma-rathova-nadeje-cina-v-cesku-i-policejni-zmatek-
1x4-/zpravy-domov.aspx?c=A161227_161735_ln_domov_rsa 
 


