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l<rrižr'rí|rrr vc||<tlrrl;chrtclu, lcterý V prvnl l){)|{,vlrlť L|Uv.r{JLbatyLJI Ict

zit 1rlrl<,ltel l<tlrr1litlr * p,.k uyt.,n"l.,u"ln firrnil, jr:iírnŽ byl Macek,

telrrly ,rrísto1lřeclsccl'.r 
,l(lnus,lvy 

v|ic|y,.sprl|Lrmiriite Iym, Vystr;r-rpit

v triršctrr c|olrumcntu všalq Miroslav Macek o<]mítl s rlclůvr;dnč-

ttítn, žc kc knrupci rrcmá co říet, 1r:;|ikož zn,á ,4entlm lr:bbing

a tcn jc lcglllní... k pr:suclku Ccntra pro mecliální studia K.ar\avry

,,n;,,c,,iry o 1. *oulliosnómu stanovistu Racly CT uvádím, Žc jdc

o ncbczpcčný precedent, protoŽe napříště mohou politici, kdy-

koli budou chtít zabránit ventilování pra nč nepříjemných tó'mat

o Čl i.d.'oduše bojkotovat natáčení.

Generální řediteiswí te1evíze řeší případ citelnými penéžními

pokutami dvou členek tvůrčí skupiny, která naše dokumcnty pro.

dukuje. 
.Vedoucí 

skupiny Andula Becková a dtamaturgynč' Darja

Macáková to nesou statečně apovéřínás, abychom natočili rcparát,

Tentokrát,,politicky vyváňeý, . C b apadla korupc e II,

Píšu scénáÍ s nánvem,,Ryba páchne od hlavy...Toto rčení pou-

Žia známá fr ancauzská soudkyně trva Jolyov á, když 8. říj na 200 1

mluvila na 10" meúnárodní protikorupční konferencl v Praze

o odpovědnosti politíků a vlád za morální klima ve společnosti'

,,Pokud se poÍtici odmítaj í zodpovíďat občanům, po ďrývaiíj ej ich

důvěru v demokratické instituce a společností se šíří beznaděj,..

řekla na konťerenci, p oÍ ádané ar ganízací Tian sp arency I nte rnati -

onal poprvé v býv além ýhodním bloku. (Mimochodem, tehdej ší

předseda v|ídy Miloš Zeman na této konferenci prohlásil,že ne.
z-bytnou podrnínkou odpovědnosti politiků je ,,upřímně a úplnč

deklarovat veškeý náš majetek, včetně majetku našich rodin, ne.

mít účast ,r Žádném byznysu, v žádném podniku, v žátďné fumě,

aby nás nikdo nevinil z konfliktu zúÍffé!,""15

V našsm reparátu chceme od směrodatnych představitelů par-
lamentníeh stran vědět,zda se oni osobně setkali někdy s korup-
cí, jak se podlc nich liěí korupce od lobbingu' proč se politické
$tťany podobají mafiím, které si dohazují vlivnó posťy na plnč-
ní soukromých i stranicýh pokladen, a co si myslí, že to dělá

1'1,
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r -- ql,v.u ,\a\L.t!y vyTnlvali

()};i:1r;lzili'r: i11ťv parlamentníeh *tran a všiehni včctnó klrrnrr-
rlil'rr připt;irirť:jr,"žr: pr;litická korupec ex!1tujc, ale jich se rlc$ká,
i}re nridr l\li|rls Z*man ná:; v e]csct ránr: píijímámísůlu* St,*koo.*
r. i:rlrlove parlxmentu se sklenkou car* - '

riá*rc takr,.l)rl kamcry nám líčí "k.':|;: -iil:;|f:;:i-?*;
.riinka;rran xč.jc uŽ delší dobu jasné, že se jehr: slib poslat fune}áíe
do t*pláků, i<tery ho tři rolry předtím vynesl k moci, razp\ýwái*k
nrédlová bublina.

Ten hlavní důvod našeho reparátu nám a|e uniká. Václav
Klaus se s námi v žádném případě $etkat nechce. Jeho sekreta.

riát neodp ovíciá na dopisy ani na faxy. ,I{7ausovi jsem ta zaká-

zal," t)znzmuje Jirkovi do telefonu Ladisl,av Ja|á z titulu ,šéťpa-
radce předsedy snčmovnf a t1rárí se,že má svého šéťa na povel.

Ále ani žádné naše další cesty k předsedovi snčmovny nevedou

e n:u-v }ro r, dokumenťu musíme mít stůj co stůj, jinak nás blí-

že nespecifrkovaní mediální odborníci zKarLal{]'" univetzJty zas

r,,ztllpuií na kousý' Jirku Krejčíka napadá řešenín hodná jeho

;, :',. " t,*tl 1ativ rzí náalry.
je sňdený ptedjiruden roku 2aa2 a na náměstíJiří}ro zPo-

í:i*rxd. v Yr.ar-e poaaa oDS volební mítink Y}stoupit má i sám
.",zr1av 

Klaus, pá proje,.u bude pý rczďávatautogÍamy. Navzdo-

::.zyebtavémtr počaď ,. př"d nýou tribunou shromažďujídavy

jch o ibnoušků. St;';' áp,o*ák"uc* kabáté se zpliblýrni vlaryl

ugi v ečwrté n eb o páté ž aáěup ro s tře d, iderílně- ", Y áob:.:.q"

}.oxtakttl u r*e,,ik!* * poai'. Vedle mě Jirka: k"::*u v tas-

c*" oba doufimq ž:e jakje jebo 
",,}';;, 

uoa* c}rtít Václav Klaus

1 tenrr:krát slyšet z dawujištění, jaii-"'*"ál. Á že se mi povede

.:Irr,řiiti t mikrofon.
Pr: nókolika straniekých předskokanech 

-: 1ff*'}!t;
ri: t}.1jlyi Václav rr",,,-"'obně. Vzpomenu si nastra

u *livad}a, přemůŽu *érrrrr " ,,o,*l''"" -,i oči s pohledem
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nu ,,,**. Říká,"', Ži, í.,"",:n;,,.,:tž. ,:.i,: ,;",,1.itá t-,:.,{': t.r}s,ťiž"T,r.i 
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i ,|,i;.t ,j.:., ,, ir,;',.it.': ,,i. z:,',' ','.'."i:'":' 
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'i:'z:";" z ?.r:::":'2".7'1''.

,.,ri'lnikateiu. Ptárr' .:t i:4 t:7 |<; íiit,,{},Ž,r:'; {;a.ilq:rťi n|,,kl'{{,,:r,,..;::,
: - t/1

r*,pr*t.ui* \ácial' Ž*k, {2:,,,í;|,.'.l Li:í; {')2'"..,.,.,.,o'...,íl.,,2. r: ?'.{i,',i;:

:-:ed*r.ai.í dilkriminac; p,;čr::rár:í,,,tr${; ",77;,:;.:1;i;lž;: Ki,a..,.,.,:.,{,.

ťČČnasti chce, aix- se lidern, kt":ií Bťií3t,r rr'z:*tk,: v 4,,,?;ó;:?, l,:.i'.,

r"iád l" ó,t,.. aáes á*ch }ete c il 
" 

r, *zY}i.,. :,:,;3á: ek r;a.,r,1 2": ř:.

Co r:ásleduie,, tzece.Wr'i eni rsr*t4*rr;."\;ná.r:,:.;-".,, Yúa,,:., ?;,zti X:z'r.,-'

-Pan{ R*krrianov á tzó-,. r;etzí la}xr: :y'-ťzrr Ý &:vák- :ná ras$ k*:{,*r.:

a natáčí pro sruj potaď, C&apad.ta é-n,rupce" To 3e ?-i;rl:i,;ť.í ť{.'i,{'.-

r* mítinku, to -!e bsrxe3sst.lcká kat,:peť,," íká r$š*rxýrr, ?.,1:ú-:e:?i;

a u}<aa:je xa ;rrě pr'tefi:' lirka rza&cí a ď,av fu:tre:r, *& bNrrzz,i,;{

xiruČí. Kj'ags &oóá:.'á, k rxuwá rllk"*b.xr:,W* ry i }eonwpcí ig ivb.; E:, :1",

a.]'e že gdíÍ].ítá bíátk {aješr'.{;eb xnorzlisr&. Yrstaáat*X mi *deb*r*
mlkrofoyl a cr:zé je jasr'é,ž:e tabz&e přece *em&žcxre d* eelk* eig-
}eumextn &iut. fu. b:. b.'.lo ne{ér,''.d"t Vixj.bs,zs Klexsovi d::;h*u
šalrci.

Kd3z se *a *ás r. clou&é &g*té &2 a{rť'sra'n' dr$te'!e furrt't:at,
rzc4'n'x.et1uju pře'csedovi snéxovny *xx*e, žx, ieu,.-xxrxí $ti v jeiro.z$yq uby nám da} xgrrryá.{xrí interviexxr a xx*xzxrseli 1*m*pcuŽít do áo}o'meÍ}é$} ťs' cs jsxre n.áť$čí&i. -Vy se ,,ep**p*dá*ř
ř*á ř&' a o& se w*y 13ží do *ečňixa. K"*k"" * **i-xp*g e**Yy Ť ro*&{eecý &áv&fi{, ž* ry*& se rně}a pr*pad* }uaszbou mi

::::Y':-lŤť:y--* b: e &íc}av xr"*3áčí* dá' a{xn p*'

Iřffff ]'n1":::IŠ,"*. 
-Y}'"" *"axx;c * }'eú x-



p'":d;,,:\'r.:,: 
!',.,",,",,.r1,,?,;1s,,|r,.'l''í,,ty,,í|ú,,í 

')rt, 
ťí'art|i|lb,y r* rt,u,t,:;

:ké' S Jirk.,.i rlatúiír.rv:,prrl t2'|1"y"7,i l::i,,.1r:rt y,}.r ylÝl:rit!rr,, ,|,,|,,,,1y,,,
rť.cb dokum entíl. V;,ct:lrl\l, .rť,l:, ni: ,,|,,,u ( )/,a/,a,,l,/, zr ,,.i:,z;, y,,,,' ,,,|',,,
;ílání na''ókv .,. a'rchiyl't . , . ", ,.,,..,,, ,,| |

Přesnéji teienr:, *o,,:y| 
'ylr;k,ul 3r}t: ,t r't:|l:,lil,tú t}lť,a,l,tťt?'/,

Po de seti leteeh, v r()(:{: 2()11 , rta'vlá:it: rta ( )ha/,a,llrl l+ruy'tr: 7,",in,3r,i
dlskuse l' Divaelle bcz zábrar]|í,kt'r:rrn1 rrrltjt1t1.ji, t,,,t^!a}i }; t,t
ttrtirní no.-iny a úČastníci ,právrň(ha I lar,a N|a.r,/,a.Ítíl\!ály,,,,(,,,,,,

ka Yladirníra DvaÍákrlvá, |}etr l)rr:Iák r, |}sta'v,l rrlr:ziyi5",,,,1,,r.,u
tztahťs', D avi d o n& áóka z T r an *p ar ť r l r: Y Í rt t e : r r l aťj r i r n1 a. zak1 a.r } a

tel Nadačního fondu prr:ti karupci Karu| }anekh, *e *hrx3rll,,s,Žt
re}rdej{í situace byla vlastn(,ióy|ieká,prrftr:ix.l^(){){)"ii:r,i grr,}l,,l*

",."" s e kauzy jeíté jahŽ takž vy {etí av a|y. 7.*ar'írn er : &n c*, káy vy s,'|,| y
;:iimy z prívatizací a pars:tnast pr:|itiekýeb ltre{, se *r:uztÍe&i|a

:',' reie}né za|<in@, se pahtlcká karupce *tává *o*éktí *y*té,mw"
.. 

}<Že se přímc ó,a zákan& pasují paragta{y, vyh*w;iíeí *rči$rx
:.cupinám. Á ry se tírnta zp&sabem óastá*tEíkp*éz&rn r'ld státu

x:e1alegáÁné.
Á ]-. tredna 2a13,tésgé ptedtír*,neŽ rspustí pren&*ntskéWt:*.

1'o, potr"rdí VácÍav Klaus */av aťť'nestií íaf;y |<zuz záva:iné hoc.

podaÍské |símina\íty akarupce,ž:e seYáe|zv Zá&v našera ďok*.

mentir sxefil wou interp rcts3í jeba tehóej|íb*: uýraku rs tr:m,ž*

nedor'olí kzryxgna1jzací p a &nlkání, pÍimo d'a čer ý'ébc..

\ubý\,á ryeŽ óaáa", žx nataté degetiletí ruhle praxi-dg'recie

íe napáte dokonalosti: místo nqixéha a &r*niné m{kladnéhci

pxcl.,ir.i Wry^t&s i podnikate It,. zatnw mk*ádat politieki xra.

w z zákssrry rz, p^,ů*enxl *eebávají vyrábét,,.,",i :::*
ýolicllnl n, p,n*rlrrljí jah'*bojovníci proti korupci av|astne ma3t

pravdu, uy ix.*" u pok*ckekorupee píestisá sxtstov*,prCIta.

žr jíLegŇsr,sií"
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