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SPÃ•TE DOBÅ˜E, PANE Å Å¤Ã•VO?
ÃšterÃ½, 19 srpen 2008

Dobrý veÄ•er, jak se máte? napsal mi kdysi jako odpovÄ›Ä• na mé otázky Josef &Scaron;Å¥áva. Kontroverzní muÅ¾, který teÄ•
vyhrál devÄ›t miliard za to, Å¾e mu stát kdysi zatrhl zdravotnický byznys ve zpracování lidské krve. Ten Å¾oviálnÄ› pÅ™átelsk
tón od muÅ¾e, s nímÅ¾ jsem se nikdy nevidÄ›la a který média nemÄ›l a nemohl mít rád, zarazil. Ale... nepÅ™ekvapil.
Josef &Scaron;Å¥áva je muÅ¾ s teflonovou kÅ¯Å¾í. PovaÅ¾me, co v&scaron;echno se o nÄ›m psalo: Å¾e venku obcho
nakaÅ¾enou krví odebíranou vÄ›zÅˆÅ¯m v bývalé NDR, Å¾e uplácel Bavorský Ä•ervený kÅ™íÅ¾. Pátral po nÄ›m Interpol, kvÅ¯
podezÅ™ením z obchodÅ¯ se zbranÄ›mi ho kdysi sledovala kontrarozvÄ›dka. Krycí jméno mÄ›l trefné: Upír.
NÄ›kdej&scaron
ministr zdravotnictví Bojar uÅ¾ tak teflonovou kÅ¯Å¾i nemÄ›l. Jen co spatÅ™il &Scaron;Å¥ávu u krve z Ä•eských nemocnic,
podepsal papír s varováním, Å¾e s takovým není radno se v obchodech zaplést. Z dne&scaron;ního pohledu - chyba, chyba!
ÚÅ™edník jinaÄ•ího stÅ™ihu by nepsal lejstro. Zavolal by, zatlaÄ•il, popÅ™ípadÄ› jen mlÄ•el a vrtÄ›l hlavou - takhle se dnes pÅ
byznys! Bojarovo lejstro, sepsané v jakémsi vy&scaron;&scaron;ím principu mravním, se ukázalo být pÅ™e&scaron;lapem.
V následujících &scaron;estnácti letech a za asistence dvanácti ministrÅ¯ zdravotnictví &scaron;lo uÅ¾ jen o to, co se z
toho pÅ™e&scaron;lapu dá vytÅ™ískat. Hle, neuvÄ›Å™itelných devÄ›t miliard jako u&scaron;lý zisk!
Je v tom skryto jed
a uÅ¾iteÄ•né poznání. Obchod s krví, z níÅ¾ se napÅ™íklad vyrábÄ›jí léky, je byznys jako kaÅ¾dý jiný. V&scaron;e má svou c
ve zdravotnictví není zadarmo. Ani krev od lidí, kteÅ™í ji zadarmo dávají. ProÄ• za ni nedostávají zaplaceno? ProtoÅ¾e se má
za to, Å¾e dárce motivovaný ziskem by mohl zatajit choroby a darovat tak nebezpeÄ•nou krev.
Platí tu, v zájmu
bezpeÄ•nosti, urÄ•itý princip presumpce viny. TýÅ¾ princip presumpce viny pouÅ¾il Martin Bojar u Josefa &Scaron;Å¥ávy. Co
kdyby to neudÄ›lal a &Scaron;Å¥áva pÅ™ípadnými nekalými obchody krev po&scaron;pinil? JenÅ¾e "kdyby" jsou o&scaron;idn
a opak je dnes pravdou: skandály vy&scaron;umÄ›ly, &Scaron;Å¥áva je pÅ™ed soudy Ä•istý - a bohatý. Byznys je tvrdá hra. I
podivné osoby mohou vyhrát, jsou-li dost &scaron;ikovné. Co se nám nezdá spravedlivé Ä•i morální, mÅ¯Å¾e jít klidnÄ›
ruku v ruce s právem. A naopak. My, kteÅ™í tohle (vskutku pÅ™ekvapivé!) zji&scaron;tÄ›ní zaplatíme, se mÅ¯Å¾eme jen
donekoneÄ•na naivnÄ› ptát. Co tÅ™eba na svÄ›domí.
Spí se vám dobÅ™e, pane &Scaron;Å¥ávo (kdyÅ¾ uÅ¾ jste se tuh
se mám)? Nebo "upíÅ™i" v noci spát nepotÅ™ebují?
Jak se spí vám, pane Bojare?
PoÄ•ítáte, co v&scaron;echno by za
miliardy mohlo být? Pomohu vám: tÅ™eba sto takových Leksellových gama noÅ¾Å¯, na který se za vás dÄ›lala sbírka...
A jak
spí vám, minister&scaron;tí úÅ™edníci, kteÅ™í jste ten spor celé ty roky trestuhodnÄ› zanedbávali (v tom lep&scaron;ím
pÅ™ípadÄ›), aniÅ¾ by za to kdokoli z vás dnes musel platit, protoÅ¾e od toho je tu na&scaron;e &scaron;tÄ›drá státní kasa, Å¾
Mimochodem, kdyÅ¾ uÅ¾ jsme u tÄ›ch otázek: Kdo zaplatí u&scaron;lý zisk tÄ›m bezplatným dárcÅ¯m krve? Bez nich by pÅ™
nikdy nemohl být Å¾ádný takový k&scaron;eft.. Martina Riebauerová
MF DNES
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