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JAK JSEM SE SETKALA S KORUPCÃ•
PÃ¡tek, 29 Ä•erven 2018

MÅ¯j muÅ¾ je zvlÃ¡Å¡tnÃ- muÅ¾. AlespoÅˆ z hlediska spojenÃ- nÃ¡s dvou. JÃ¡ mÃ¡m rÃ¡da lidi, rÃ¡da si s nimi povÃ-dÃ¡m, rÃ¡d
naslouchÃ¡m. On nemluvÃ- mnoho a o sobÄ›, svÃ© prÃ¡ci a aktivitÃ¡ch uÅ¾ vÅ¯bec. Dodnes si nejsem jistÃ¡ jeho pohnutkami,
kdyÅ¾ pÅ™ed nÄ›kolika lety bÄ›hem cesty autem zaÄ•al hovoÅ™it o situaci v jeho tehdejÅ¡Ã- prÃ¡ci a praktikÃ¡ch, kterÃ© se n
(RegionÃ¡lnÃ- operaÄ•nÃ- program) dÄ›ly. Byl to Å¡ok.

Pracoval tam nÄ›kolik mÄ›sÃ-cÅ¯, nijak zvlÃ¡Å¡Å¥ svÃ© pÅ¯sobenÃ- a dÄ›nÃna ÃºÅ™adÄ› nekomentoval. Klasika. AvÅ¡ak vÃ-c neÅ¾ skuteÄ•nost, Å¾e o sobÄ› promluvil,
mÄ› tentokrÃ¡t Å¡okoval obsah sdÄ›lenÃ-.
To, jak ÃºÅ™ad a vysocÃ- ÃºÅ™ednÃ-ci a nejvyÅ¡Å¡Ã- pÅ™edstavitelÃ©
kraje fungujÃ-, co je moÅ¾nÃ© a jak drzÃ- a sebejistÃ- jsou, netajÃ--li
se podvody a korupcÃ- pÅ™ed nÄ›kÃ½m jako je Leo, kterÃ½ do ÃºÅ™adu pÅ™iÅ¡el, aniÅ¾
by mÄ›l v minulosti jakÃ½koliv osobnÃ- kontakt Ä•i vztah k nÄ›komu z nich.
UÅ¾ ve chvÃ-li, kdy mi o kauze Å™ekl, byl rozhodnutÃ½, Å¾e o svÃ©m zjiÅ¡tÄ›nÃ- promluvÃveÅ™ejnÄ›. A fÃ©rovÄ›, to znamenalo i pÅ™ed tÄ›mi, kteÅ™Ã- miliardy pÅ™elÃ©vali a dÄ›lili
si dle libosti, naprosto bez znÃ¡mky pochybnostÃ- o prÃ¡vu tak jednat.
Leo se mÄ› ptal na mÅ¯j nÃ¡zor a na to, co si o jeho Ãºmyslu
myslÃ-m jÃ¡. StejnÄ› jako jemu, bylo i mnÄ› jasnÃ©, jak zÃ¡vaÅ¾nÃ© budou nÃ¡sledky. Nebo
jsem se si alespoÅˆ myslela, Å¾e je to jasnÃ©. ZtrÃ¡ta prÃ¡ce, nutnost se hÃ¡jitâ€¦.
PodpoÅ™ila jsem ho, samozÅ™ejmÄ›. Oba jsme mÄ›li za to, Å¾e jinak ani nelzeâ€¦ ZaÄ•ala
jsem se bÃ¡t.
A uÅ¾ jsem nepÅ™estala po mnoho mÄ›sÃ-cÅ¯ a skoro i let.
Ihned po zveÅ™ejnÄ›nÃ- jeho poznÃ¡nÃ- praktik a postupÅ¯ ROPu
zaÄ•al kolotoÄ• telefonÃ¡tÅ¯ a policejnÃ-ch vÃ½slechÅ¯. MÅ¯j muÅ¾ ani jÃ¡ jsme nevÄ›dÄ›li,
kdo je kdo. Dodnes nezapomenu na prvnÃ- policejnÃ- kontakt. NeurvalÃ½ policejnÃdÅ¯stojnÃ-k oznaÄ•il mÃ©ho muÅ¾e za â€žhrdinuâ€œ a ptal se ho na spokojenost? VÃ½slech za
hodinu, neznÃ¡mo kde, neznÃ¡mo kÃ½m, do policejnÃ-ho auta mÃ¡ nastoupit nÄ›kde u
obchodu?
Byla jsem v Å¡oku. ZjiÅ¡Å¥ovala jsem, zda se musÃtakovÃ© vÃ½zvÄ› podvolit a bÃ¡la se, Å¾e ho nÄ›kde za mÄ›stem zastÅ™elÃ-. Ne, nejsem
hysterickÃ¡ Å¾enskÃ¡. A ani nechci svÃ©mu vzpomÃ-nÃ¡nÃ- na to, jak jsem se potkala
s korupcÃ-, dodÃ¡vat umÄ›le dramatiÄ•nosti. ProstÄ› jsem se bÃ¡la. A uvÄ›domovala
jsem si, Å¾e mÅ¯j strach je na mÃ-stÄ›.
Ten prvnÃ- Å¡Ã-lenÃ½ vÃ½slech policie nakonec zruÅ¡ila.
NÃ¡sledovaly vÅ¡ak dalÅ¡Ã-.
A ty jiÅ¾ byly naprosto jinÃ©ho charakteru. Leo policii
hodnÄ› pomÃ¡hal tam, kde mohl. TakÃ© byl podporou nÄ›kolika, ne-li spoustÄ› tÄ›ch,
kteÅ™Ã- se na nÄ›j obraceli s podobnou korupÄ•nÃ- zkuÅ¡enostÃ-. Na mÄ› se zase
obraceli znÃ¡mÃ-. NÄ›kteÅ™Ã- s podporou a poklonou jeho odvaze, pro jinÃ© byl
kÃ½msi, kdo se rÃ¡d pÅ™edvÃ¡dÃ-. A co snad jeÅ¡tÄ› hÅ¯Å™e â€“ kdo pro svÃ© ÃºÄ•ely Å¡kodÃkraji a tzv. nÃ¡m vÅ¡em.
ZamÃ½Å¡lela jsem se nad malostÃ- nÄ›kterÃ½ch lidÃ-, strachu,
kterÃ½ trvÃ¡ z dob minulÃ½ch, kdy nadÃ¡vat na politiku a politiky se smÄ›lo jen
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doma. PÅ™estoÅ¾e jsem se o svÃ©ho muÅ¾e bÃ¡la, rozhodnÄ› jsem stÃ¡la za jeho rozhodnutÃ-m.
NeumÄ›la bych Å¾Ã-t s pokrytcem a prospÄ›chÃ¡Å™em.
VÃ¡Å¾ila a vÃ¡Å¾Ã-m si jeho kroku a odvahy. A pokud by mÄ›l
riskovat klid Ä•i spoleÄ•enskÃ© postavenÃ- znovu, Å™ekla bych mu opÄ›t svÃ© ano.

EVA STEINEROVÃ•-KOÄŒINOVÃ•
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