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TÄ›Å¾ko v téhle zemi i leckde jinde najdete lep&scaron;í byznys, neÅ¾ je politika. A tím teÄ• nemyslím korupci ani moÅ¾nost b
první u v&scaron;eho, z Ä•eho kynou nÄ›jaké peníze. ZaÄ•íná to uÅ¾ volbami, kde systém plateb od státu za získané hlasy
preferuje volební podnikání jako málokteré jiné. KdyÅ¾ není silné téma, staÄ•í nÄ›co slíbit.

Pamatuji, jak mi jeden známý z Texasu líÄ•il jedinou situaci, kdy jejich lokální televize zavadila o na&scaron;i republiku
&ndash; zhruba pÅ™ed devíti lety, po krajských volbách, kdy sociální demokracie zválcovala soupeÅ™e zru&scaron;ením
poplatku za náv&scaron;tÄ›vu u lékaÅ™e. Vy&scaron;li jsme z toho jako zemÄ›, kde se dají vyhrát volby kvÅ¯li tÅ™iceti
korunám. Tehdy zhruba jeden dolar. MÅ¯Å¾e jeden dolar rozhodnout volby? MÅ¯Å¾e. A dnes, kdy máme silná témata,
která snesou libovolnou dávku demagogie a populismu, jde lovit voliÄ•e je&scaron;tÄ› snáz. StaÄ•í tÅ™eba polepit vesnice
plakáty, Å¾e zakáÅ¾eme implementaci islámského práva do na&scaron;eho systému, i kdyÅ¾ se nic takového nechystá.
Náklady v tomto pÅ™ípadÄ› odhaduji na tÅ™icet miliónÅ¯, výnos v podobÄ› státního pÅ™íspÄ›vku stovky procent &ndash; zhru
&scaron;edesát miliónÅ¯. Který podnikatel produkující nÄ›co reálného tohle má. TradiÄ•ní politické strany &ndash; s výjimkou
komunistÅ¯ a sociálních demokratÅ¯ s jejich finanÄ•ním pol&scaron;táÅ™em z minulosti &ndash; jsou na tom ov&scaron;em
hÅ¯Å™. Pokud skuteÄ•nÄ› pracují (mají reálný program, platí odborníky atd.), uÅ¾ sám provoz je stojí víc penÄ›z. A pak je&scar
musejí konkurovat týpkÅ¯m se strategií &bdquo;slib nic nestojí&ldquo;. Ke stejným nákladÅ¯m na plakáty musí navíc pÅ™iÄ•íst
náklady na to, aby k voliÄ•Å¯m doputovaly v dostateÄ•né míÅ™e i reálné informace. Proto nemám nic proti jejich
sponzoringu. BohuÅ¾el &ndash; tyto strany se dostateÄ•né finanÄ•ní podpory hned tak nedoÄ•kají. Kdo za to mÅ¯Å¾e? NapÅ™
autoÅ™i podobných Ä•lánkÅ¯, jako ten, co vy&scaron;el nedávno v týdeníku Euro. &bdquo;Frontální útok miliardáÅ™Å¯: zítra si
vás koupíme.&ldquo; Titulek navozoval pocit spiknutí a stejnou cestou &scaron;el autor ve svém referování o
sponzorech prezidentských kandidátÅ¯ a politických stran. Díky podpoÅ™e bývalého pÅ™edsedy Akademie vÄ›d JiÅ™ího
Draho&scaron;e jsem se mezi uvedenými donátory ocitl i já. StejnÄ› jako jiní jmenovaní, které osobnÄ› znám, si
nehodlám nikoho kupovat, jen chci na HradÄ› dÅ¯stojnou reprezentaci. TakÅ¾e mÄ› tahle interpretace pÅ™irozenÄ›
na&scaron;tvala. Na riziko, Å¾e bude vláÄ•en v médiích, jsem upozornil i známého, který mÄ› Å¾ádal o radu. S podnikáním je
na tom podobnÄ› (nepotÅ™ebuje si nikoho kupovat, funguje globálnÄ› a nezávisle na dotacích Ä•i veÅ™ejných zakázkách), ale
to by mu nepomohlo. Pro úplnost, já osobnÄ› kromÄ› rÅ¯zné charity nebo vÄ›dy sponzoruji leccos. Pokud jde o politiku,
podporoval jsem i nezávislé aktivisty, kteÅ™í se významnÄ› angaÅ¾ovali pÅ™i tvorbÄ› nového zákona o financování politických
stran. A jedním z hlavních cílÅ¯ bylo právÄ› &bdquo;zastropování&ldquo; rozpoÄ•tÅ¯ na volební kampanÄ› a omezení pÅ™íspÄ›
od jednoho dárce. Ideál, k nÄ›muÅ¾ mÄ›l nový zákon umoÅ¾nit cestu, je jasný. Å½ádnou politickou stranu by nemÄ›l zakládat
a financovat jediný Ä•lovÄ›k, pÅ™edev&scaron;ím kvÅ¯li stÅ™etu zájmÅ¯ &ndash; politika má k byznysu nebezpeÄ•nÄ› blízko. S
by v optimálním pÅ™ípadÄ› mÄ›la podporovat &scaron;iroká vrstva voliÄ•Å¯, kterým je ten Ä•i onen politický program blízký. Bo
se to moc nedÄ›je. A co hÅ¯Å™, klesne i podpora od tÄ›ch majetnÄ›j&scaron;ích. KdyÅ¾ pÅ™ispÄ›je JiÅ™ímu Draho&scaron;o
korunami jeho bývalá kolegynÄ› Helena Illnerová, toho si nikdo nev&scaron;imne (nezní to dost konspirativnÄ›), natoÅ¾ aby
to ocenil. KdyÅ¾ ale (v pomÄ›ru mnohem men&scaron;ím zlomkem svého majetku) podpoÅ™í Draho&scaron;e miliardáÅ™, hn
je z nÄ›j sprostý podezÅ™elý. Máme to zapotÅ™ebí? Jak víme, tÅ™eba majitel Jablotronu Dalibor DÄ›dek uÅ¾ se pouÄ•il. Tla
kterém se ocitl a zasahoval mu aÅ¾ do jeho firmy, ho donutil vystÅ™ízlivÄ›t a stáhl se do pozadí. Dal&scaron;í podnikatel
&ndash; ten, který mi telefonoval &ndash; si podporu rozmyslel úplnÄ›. Ani já asi Å¾ádnou politickou stranu nepodpoÅ™ím.
Nemám zájem vystavovat se donekoneÄ•na útokÅ¯m lidí, kteÅ™í si snahu pomoci sympatickým politikÅ¯m vykládají jako
pokus v&scaron;echno si koupit. ÄŒlánky, jako byl ten v Euru, tuhle náladu ve spoleÄ•nosti jen pÅ™iÅ¾ivují. Kdy se to zmÄ›ní?
TÄ›Å¾ko Å™íct, jestli vÅ¯bec. LIBOR WINKLER

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 24 November, 2017, 16:45

