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Dialog o Roku 2016 s Ladislavem Langrem1,2:  

... ČESKÁ REPUBLIKA 2016 ...  

MS: Pane starosto, podívejme se do České republiky. Jak podle vás si stála Česká politika? Jména 

Miloše Zemana, Andreje Babiše, pana Bohuslava Sobotky byla často – ne-li každodenně, zmiňována 

v médiích.  

LL: Jednou jsem se bavil s jedním divadelníkem – je to již delší čas, a říkal jsem mu něco o aféře 

premiéra Nečase. On se mne zeptal a kdo je to ten pan Nečas? Řekl jsem, že je to přece premiér a on 

mi odpověděl: „Vidíš, ani nevím, že je premiérem, protože pokud se politika nedotýká mě, já ji 

vypouštím.“ Politika bez médií žít nemůže, a kdyby nebyla média, možná ani nevíme, co lidé dělají. 

Ale pokud se objeví zásadní zákon, který se nás dotkne, neměli bychom být neteční. Každý den se 

politici hádají, dohadují, přetahují. Každý den někdo v televizi řekne něco pozitivního, druhý 

negativního. Z mého pohledu se jedná o mediální hru. Vezměte si, že jen díky televizi vidím, jak 

vypadá pan Sobotka, jak vypadá pan Babiš. Kdyby nebyli v televizi, pak bych ani nevěděl, že existují, 

jak vypadají. Prezidenta známe z obrazu, který visí v úředních místnostech. Kdysi jsem viděl kreslený 

vtip – a to od Vladimíra Jiránka, kde byl řečnický pult a za ním stojí řečník, který říká: „Slibuji vám, že 

do roku 2000 bude vláda patřit do oblasti služeb. Tak by to mělo být. Politika by měla být služba.  

MS: Jinými slovy: mělo by jít o servis občanům.  

LL: Nemělo by to být „o moci“, ale o službách, nicméně často je to spíše o moci. Všichni mají zájem 

dělat dobro, ale bohužel, dobro se obrací proti těm, k nimž bylo směřováno. Zpět k otázce – pan 

Babiš, pan Zeman, pan Sobotka? Je údělem mediálního věku, že každý den na nás vyskakují 

z obrazovky, protože musí zviditelnit své názory a novináři musí o něčem psát.  

MS: Jako novinář to víte sám dobře.  

LL: Upřímně řečeno – dá se žít i bez politiků? V systému, ve kterém žijeme, to nejde, ať se nám to líbí 

či nelíbí. Ale z mého pohledu by se politika měla zdravě „filtrovat“. Lidé by se na politiku měli dívat 

s rezervou, poněvadž něco jiného se říká na kameru, něco jiného redaktorům mimo mikrofon – a také 

něco jiného se koná v zákulisí.  

MS: Vědět, co se děje, ale kráčet svou cestou.  

LL: Lehce se to říká, ovšem jsem zoon politikon. Ráno se probouzím tím, že mě budí rádio, že se 

ozvou zprávy. Nevstanu z postele, dokud neuslyším aktuální zprávy, abych měl nejčerstvější 

informace, pak jdu k počítači a podívám se na další. Sám si říkám: jak bych měl krásný život, kdybych 

toto nedělal. Asi bych se bez toho „zbláznil“.  

MS: Trochu v tom cítím odstup od politiky ...  

LL: Není to možné, protože politika k životu patří, ovšem musí se brát zdravě. Je to jako s kouřením, 

kdybych byl náruživý kuřák a říkal vám, jak je zdravé nekouřit a přitom měl zakouřenou kancelář.  

                                                           
1
 Ladislav Langr *1959, novinář a starosta lázeňského města Poděbrady od roku 2010, celý svůj život prožil jako 

novinář v různých redakcích, od roku 1988 do roku 1992 působil i jako pedagog na UK.    
2
 Dialog byl natočen ve středu 28. prosince 2016 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího 

z Poděbrad 4, Poděbrady.     
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... Čína a její význam pro Českou republiku ...  

MS: Pojďme hierarchicky – naši republiku navštívil čínský představitel Si Ťing – pching. Česká 

republika přijala státníka z komunistické země.  

LL: Jsem přesvědčen, že Čína je podobně kapitalistická země stejně, jako jsme my kapitalističtí. Ani 

jedna země nenaplňuje pořádně obsah termínu. I když šedivá všechna teorie … V poslední dekádě 20. 

století a počátku 21. století se pojmy „kapitalismus“, „socialismus“, „komunismus“ „levice“ a 

„pravice“ tak „rozevřely“, že přesně něco definovat, jak jsme byli zvyklí v duchu těchto termínů, není 

možné. To je zásadní rozdíl společenských věd od přesných, exaktních věd – matematiky, fyziky, 

chemie. Tam stále bude platit, že 2 a 2 jsou 4 a že diamant je nejtvrdší nerost.  

MS: V chemii bude voda H2O. Není toto závdavek k tomu, že naše republika se vzdaluje od myšlení a 

jednání Václava Havla. Ten by do Číny asi nejel.  

LL: Ne, pokud vím, byl zde nedávno francouzský prezident, byla zde německá kancléřka. Že přijede 

čínský prezident, v tom nevidím nic zásadního. Naopak, pro naši malou zemi je to svým způsobem 

pocta. Pokud jste poslouchal projev prezidenta Miloše Zemana 26. prosince 2016, víte, že Čína je 

jeden z největších investorů v Německu3. Proč by k nám nemohl přijet prezident největší asijské země 

na návštěvu? Považuji to za výraz respektu k naší zemi. Vím, že jsme se v minulosti považovali za něco 

výlučného, usilovali jsme vytvářet mosty. Orientovali jsme se na všechny strany, ale ono je to také 

dáno naší geografickou polohou, protože máme velmi strategickou polohu ve středu Evropy. Jsme na 

pomezí Východu a Západu, jsme na pomezí Severu a Jihu. Evropská kotlina, která existuje v naší zemi, 

je křižovatkou – nebo by mohla být křižovatkou. Nabízí se to, ale jde o to, jak to naše zahraniční 

politika dokáže uchopit. To by však musela být jednotná, musela by být koncepční, musely by přestat 

různé excesy.  

MS: Nemyslíte si, že Čína je zemí, která uplatňuje specifický přístup k jiným národům?  

LL: Jsem přesvědčen, že je tam obsažen silný nacionalistický prvek, který je vlastní Číně i Rusku. Též je 

to vlastní i Americe, jako ostatně všem velkým národům, které chtějí ukázat svou hegemonii. Také 

asijské myšlení je zcela odlišné od západoevropského, to je dáno tradicemi, je to dáno i náboženstvím 

– konfuciánstvím atd. Také si myslím, že právě v tom je dána submitivita v přístupu. Netroufám si 

soudit – pohledem evropských očí, zdali se Čína chová správně, či nesprávně. Z pohledu Evropy se 

chová nesprávně, ale pohledem čínských očí se nesprávně chová Evropa, poněvadž je to jiná 

mentalita. Zeptejte se: kde vznikala světová kultura v době, kdy u nás jsme se sdružovali v jeskyních 

do tlup?  

MS: Tam – neboť se jedná o říši středu.  

... Dalajlama v České republice ...  

                                                           
3
 Zde je statistika Američanů – a ti nevím, jestli by měli zájem blafovat. 

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241572.htm Za nejvýznamnější investory jsou považováni: 
Nizozemci, Lucemburčané, pokud se na investice přímé vedou Lucemburčané, portfoliové investice Nizozemci. 
Je však uváděno, že podíl Číny se od roku 2005 zvětšuje, ale evropské země své pozice udržely.     

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241572.htm


3 
 

MS: Myslím si, že bychom hovor o Číně propojit s tím, co se událo kolem 28. října roku 2016. Do naší 

vlasti zavítal dalajlama. Pan ministr kultury Daniel Herman se s ním setkal na půdě svého úřadu a byl 

z toho oheň na střeše.  

LL: Toho je víc. V tuto chvíli si netroufám dělat nějaké závěry, protože nemám dostatek informací, 

znám pouze veřejné zdroje. Nemyslím si, že to byla náhodná akce. Z mého pohledu šlo o připravenou 

akci, byť nevím kým. Řekněte mi, proč se nešel papež s dalajlamou? Proč americký prezident 

nepřijme oficiálně dalajlamu?  

MS: Je to prosté, aby nebyly ohrožovány zájmy Spojených států.  

LL: Mají-li zájmy Spojené státy, pak existují i zájmy naší republiky a je-li pan Herman členem vlády, 

myslím, že musí dodržet jistý protokol. Když dalajlama přijde do Poděbrad, rád jej přijmu, bude to pro 

mě velkým potěšením a poctou, ovšem rozhodně, pokud bych byl členem vlády, a věděl, že dalajlama 

nemá být oficiálně přijímán, tak to neudělám, protože jsem součástí nějakého týmu. Občas se to děje 

i zde na radnici – někdo je součástí týmu a dělá si, co chce a pak jsou z toho pouze problémy. Již jen 

to, tyto dvě osobnosti papež František i prezident USA dalajlamu oficiálně nepřijali, o něčem svědčí. 

Dalajláma je představitel jedné náboženské větve buddhismu - a je to v pořádku. Cestuje si po celém 

světě, může být přijímán. Koneckonců – prezident Andrej Kiska jej přijal v restauraci, ale ne na 

Hodžově náměstí v Bratislavě a v prezidentském paláci. Z mého pohledu to byl předem připravený 

scénář a jeho součástí byl i Jiří Brady a pan Daniel Herman se nyní tváří jako neviňátko, já jsem ovšem 

dalek věřit, že on je neviňátkem.  

MS: Měli bychom si připomenout: jsme ve svobodné zemi a pro člověka je snad ctí přijmout i 

představitele národa, který není plně uznán velmocí, jakou Čína bezesporu je.  

LL: Ano, avšak musím dbát na okolnosti. Do politiky snad nevstupují naivní lidé, a pokud ano, tak tam 

udělají víc škody než užitku. Nikdo mě neexkomunikuje, avšak máme-li uzavřené partnerské vztahy se 

zemí, která existuje a přijede sem představitel země, která „neexistuje“, nemohu jako člen vlády jít 

proti závazkům. Přiznám se na druhé straně, že mně se nelíbilo prohlášení čtyř nejvyšších 

představitelů. To považuji za přehnané. Klidně by stačilo prohlášení ministra zahraničních věcí. Bylo 

by to důstojné, i proto jak na to Čína reagovala. Ministerstvo zahraničí Číny na to reagovalo 

vyjádřením pouhé mluvčí ministerstva zahraničí Číny. Z mého pohledu jsme si sami dali facku – bylo 

to nedomyšlené. Ačkoli nemám výhrady k tomu, jak pracuje pan Zaorálek, toto ale šťastné nebylo.  

MS: Jste přesvědčen, že pan Daniel Herman přispěl sypáním písku do soukolí?  

LL: Ne, Čína si bude dělat, co chce. Z mého pohledu se jednalo o součást plánu, jak zaútočit na 

prezidenta Miloše Zemana během permanentního boje. Permanentní boj zde je a on k tomu záměrně 

sám přispívá. Je to jako když dráždíte tygra. Vy jste za plotem, tygr na vás řve, cení zuby, máchá 

packou a vy jej dráždíte, protože víte, že se vám nic nestane. Všichni toto divadélko sledují, a líbí 

se jim, jak to tam mezi vámi jiskří.  

MS: Musíme si dávat pozor, aby někdo neuvolnil klec a tygr na nás nevyběhl.  

LL: To zřejmě nehrozí.  
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MS: Vše se odehrálo kolem 28. října 2016. Nemyslíte si, že jsme si konečně začali uvědomovat, co je 

státní svátek? Dříve pouze někteří lidé vyvěsili vlajku, zástupci moci se poklonili u pomníku padlých 

vojáků za I. světové války, též u Masaryka – tím to však skončilo. Tento rok tomu bylo jinak. O státním 

svátku lidé přišli na náměstí měst, vzali si vlajky ... 

 LL: Problém je, že většinou by tato setkání měla být projevem souhlasu s něčím, ale ona jsou 

převážně proti něčemu – a to mně na tom vadí. Není to pro budoucnost, pro myšlenku, ale je to proti 

něčemu, proti někomu, a to je chybně. Měli bychom se sdružovat za lepší zítřky – a ne proti starým 

pořádkům. Jestli je sjednocující myšlenkou negace, není to správné! A u řady těch shromáždění byla 

hlavní myšlenkou negace. Pozor, nejsem ten, kdo chce urputně bránit prezidenta.  

... Dokončení dálnice D 8 ... 

MS: Pane starosto – co říkáte na to, že Češi po více jak 32 letech dokončili stavbu dálnice, která 

spojuje Prahu a Drážďany?  

LL: Na jednu stranu „hurá“, na druhou stranu hrůza.  

MS: Tradiční český přístup, kde je spojen Švejk, protesty ekologů, ambiciózní politici, neschopnost 

úřadů ...   

LL: Je to něco šíleného, když druhý den premiér Bohuslav Sobotka oznámí, že možná se dálnice zavře, 

protože je registrován posun spodních hornin. Viděl jsem krásný vtip, kde někdo říká, že máme 

unikát: máme dálnici, po které se po které se nejen dostanete, kam potřebujete, ale sama dálnice vás 

posouvá dopředu.  

MS: Ano, taková díla vskutku „potřebujeme“.  

LL: Vrátím se – není tam švejkovina. Koho by napadlo, že budete moci být za hodinu a půl 

v Drážďanech?  

MS: Pozor, za předpokladu, že budete testovat sílu svého auta.  

LL: V Brně jste za dvě hodiny a jste rád. V Drážďanech, ve stejném městě srovnatelné s Prahou jste za 

hodinu a půl! To je cosi fantastického. Nebyli jsme tři desítky let schopni to dílo dokončit. 

Nepochopitelné!  

MS: Pane starosto, bylo by lepší, pokud bychom byli propojeni nejen silnicemi, ale též železnicí, která 

bude mít parametry ...   

LL: ... 21. století. Souhlasím s vámi! 

... Knihkupectví Fišer ...  

MS: Pane starosto, co říkáte tomu, že se v Praze zavírá knihkupectví, které sloužilo od třicátých let 

minulého století. Bylo proslavené svým výběrem knih, bylo to místo, kde autoři podepisovali svá díla. 

Je to místo, které pamatuje tu Václava Havla, tu historika Jaroslava Šedivého, tu novináře Pavla 

Tigrida ...  
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LL: Snad i Jaroslava Seiferta. Co na to říci? Václav Klaus by vám řekl: „It is a result of invisible hand of 

market.“  

MS: Vaše angličtina je milá a jistě vyjádříte postoje některých jestřábů volného trhu ...  

LL: Bohužel s rozhodnutím o zavření nic nenaděláte.  

MS: Zbudou nám vzpomínky? Doufejme, že knihkupectví nalezne jinou adresu v centru Prahy.  

LL: Mě například těší, že vzrůstají tržby za prodané knihy. Nevím, zdali je to tím, že knihy jsou dražší, 

případně, že se více kupují. Faktem je, že když jsem před Vánoci byl v knihkupectví, byly tam davy lidí.  

MS: Potřebovali se ohřát.  

LL: Možná – otázka je, jestli lidé dokážou odlišit brak od kvality, jelikož dnes se vydává cokoliv. Máte-li 

peníze, můžete si vydat jakoukoliv knihu. Podívejte se na mě – také jsem si vydal svou knihu. Bohužel 

ty zajímavé tituly už ani nestačím číst. Překvapila mě jedna věc – a to je osobní zážitek. Můj syn má 

kamarády, kteří k nám velmi často chodí, protože jsme otevřený dům. Byl tam jeden kluk z Peček – 

kamarád z fotbalu, má mladé rodiče, jimž může být kolem 35 let. V našem obývacím pokoji se 

rozhlížel a tázal se: „Proč tady máte tolik knih?“ Můj syn odpovídal: „To jsou knihy táty a mámy.“ „Oni 

to všechno přečetli?“ opět ten hoch. Můj syn kontroval: „Asi ano.“ Dialog jsem slyšel, a proto jsem se 

tázal: „Doma nemáte knihy?“ On rozpačitě: „Nevzpomínám si, že bychom měli nějaké knihy.“ Jsou 

mezi námi ti, kteří bez knih žít mohou, pak jsou lidé, kteří knihy kupují jako příhodnou dekoraci, pak 

jsou lidé, kteří knihy kupují a čtou. Těch bych mělo být nejvíce. Ale pochybuji, že to tak skutečně je.  

MS: Doplnil bych: modleme se za poslední skupinu. Sám vím, že mám velké deficity! 

LL: Kdo nemá?  

... Realisté – nová politická strana ...  

MS: Pane starosto, podívejme se ještě na jednu událost. Na politickém nebi „zazářila“ kometa. Jaký 

máte pohled?  

LL: Víte, kometa září. Zatím ji vidím jako „bílého trpaslíka“, z něhož může něco vzejít, ale kometou 

bych to nenazýval. Doufám, že jsem nepopletl odborné astronomické termíny… 

MS: Jak o tom uvažujete, jde o přechod z jednoho stádia do předposledního? 

LL: Nakonec z toho může být i „černá díra“. V naší společnosti je výrazná poptávka po jasně 

vymezené, středo-pravicové – a to nepopulistické, racionální straně, která svým založením není 

spojena s křesťanstvím. Budou-li mít dostatečně silného donátora a slyšel jsem jména lidí, která je 

podporují, možné to je. Pravdou je, že pana Petra Robejška zná pouze pár intelektuálů. Pan Robejšek 

není obecně známá osoba, a to pro něj bude problém. Pan Babiš uspěl – v počátku také měl málo 

preferencí, najednou získal 18, 19 procent, protože se obklopil známými tvářemi, byť jsme neznali 

jejich politický program, stáhl tam 10, 15 známých osobností, které mu pomohly k úspěchu. To samé 

se týká pana Robejška. Jak to vnímám, obklopuje se spíše politology, experty přes žurnalistiku, 

ekonomy, které většina národa nezná, což je v dnešní mediální době trochu problém.  

... EVROPA roku 2016 ... 
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... Britský exit ...  

MS: Pane starosto, podívejme se na Evropu, na zvláštní uskupení, které zahrnuje více jak půl miliardu 

občanů. Co bylo podle vás zásadní pro vývoj v Evropě? Pokud bych si mohl vybrat, jistě to byly snahy o 

vystoupení, či lépe britské NE současné podoby britské integraci.  

LL: Myslím si, že britské ne je důsledkem – mimo jiné - migrační krize. Zásadní je, s migrační krizí se 

vyrovnat, reflektovat prohlubující se nejistoty v obavách občanů, potvrzující se nefunkčnost 

vrcholných evropských orgánů. Zrcadlí se tam akce neschopnost, rozpor mezi slovy a činy. To 

znamená – silná slova a prázdná gesta. To vše vedlo i k tomu, že Británie, která vždy byla z Evropské 

unie jednou nohou ven, udělala druhý krok. Na druhé straně – je to již půl roku, co došlo k brexitu a 

co se stalo? Nic. Lidé si posílají vzkazy. Ve Velké Británii se změnil premiér, mají tam premiérku. 

Jednou slyšíme, že celé vystoupení musí odhlasovat parlament, že se to může zvrátit, Skotové trochu 

zlobí. Pan Martin Schulz chce, aby rychle odešli, jiní radí: nespěchejme. Velká Británie vysílá 

informace: bude velmi rázně zakročeno směrem k zahraničním pracovníkům, což se týká množství 

Evropanů, i občanů České republiky. Jsem přesvědčen, že jsme svědkem politických hrátek a 

pochopitelně ani jedna strana z toho nechce odejít jako poražená.  

MS: Zde je vidět, že lidé rozhodli o něčem, o čem politické elity možná nikdy neuvažovaly, protože 

participovat na evropské integraci, jejímž výsledkem je Evropská unie, bylo cosi jako vstoupit do 

prestižního klubu, z něhož se nevystupuje.  

LL: Znovu říkám: vystoupení bylo dáno tím, jak se klub choval. Jsem eurorealista. Jsem pro to, aby 

spojená Evropa fungovala, ovšem opravdu nelze „skousnout“, aby byl náš život ovlivňován do 

posledního detailu. Jen si vezměte Evropský parlament. Každé tři týdny se stěhuje z Bruselu do 

Štrasburku a zpět. Co je to zbytečných nákladů na provoz? To se platí z peněz, které mohly sloužit 

jiným účelům a rozumněji.  

MS: Například mírovým snahám na Blízkém východě v nešťastném Aleppu.  

LL: Například. 

MS: Pane starosto, to byste musel mít selské myšlení a prosazovat je. Avšak úředníci Evropské unie 

mají jistě jiný pohled, přinejmenším sémantiku.  

LL: Víte, v politice selské myšlení neexistuje. 

MS: Pane starosto, za první republiky jsme jisté selské myšlení mohli mít, vnášel je tam Antonín 

Švehla.  

LL: Že je někdo sedlák, to neznamená, že má selské myšlení. Nejde to tak, jak člověk myslí. Když jsem 

šel na radnici, myslel jsem si, že pokud se budu chovat slušně, nebudu-li krást, budu se řídit zdravým 

rozumem, lidé budou spokojení. Nekradu, snad se i chovám slušně, řídím se selským rozumem a 

zjišťuji, že to tak jednoduše nejde.  

... Osobnosti Unie ...  

MS: Myslíte si, že Martin Schulz, premiér Jean-Claude Juncker, bývalý polský premiér Donald Tusk, ti 

by měli odstoupit, vzdát se vedení této velké instituce?  
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LL: Vzpomeňte, co se říkalo před listopadem roku 1989: kapři si sami rybník nevypustí. Jsou na 

vrcholu moci, a co by asi jiného ti hoši i holky dělali? Martin Schulz se možná bude ucházet o 

kancléřství, Donald Tusk kritizuje vlastní polskou vládu a Juncker je jako politik v Lucembursku 

odepsán. Co by tito lidé dělali? Oni se naučili, že rozhodují, tisknou tlačítka, lidé jim otevírají dveře od 

aut, všichni se před nimi klaní, neví, co je peněženka, protože dlouhá léta sami za nic neplatili ...  

MS: ... možná znají červený koberec, ...  

LL: ... také i úsměvy před fotoaparáty. Těmto lidem nic nevyčítám, protože oni dorostli do této 

situace a jistě předtím něco pozitivního prokázali. Ale vmanipulovalo je do této pozice okolí. Řada lidí 

byla normální, ovšem politika dokáže člověka změnit. I já jsem nyní jiný, než když jsem vstupoval do 

komunální úrovně. Snad jsem „nezhloupnul“ úplně, ovšem mnohdy se musím kontrolovat a říkám si: 

toto jsem přehnal, za jiné situace bych to neudělal.  

MS: Červený koberec zatím zde nemáte. Pane starosto, jde o to, že lidé, kteří řídí instituci, případně 

instituce, by logicky měli z neúspěchu vyvodit jistou odpovědnost: My Evropané, projekt, který nám 

bylo dáno spravovat, v současnosti neřídíme dobře. Referendum směřující k vystoupení Anglie 

vnímáme jako svou vlastní prohru, a proto se vzdáváme svých funkcí. Tomu se říká sebereflexe a 

slušnost.  

LL: Ano, slušnost vymizela – a to nejen ve vrcholných orgánech, ale mezi lidmi vůbec.  

MS: Je to velmi cenné zboží.  

LL: Hlavní problém je, že lidé si velmi často myslí, že slušnost je slabost.  

MS: Pane starosto, co podle vás by Evropská unie měla konat? Tážu se i proto, že jste politikem 

v místě působení krále Jiřího z Poděbrad. Víme, že neklid se nachází na hranicích velkého 

půlmiliardového společenství.  

LL: Je nutné se vrátit ke kořenům – což bylo třeba Společenství uhlí a oceli. Položme si otázku: k čemu 

integrace směřovala? Aby se lépe svobodněji obchodovalo, směřovalo to k tomu, aby byl mezi 

zeměmi volný pohyb. Později se přidala i bezpečnost. Jsou to tři pilíře, jimiž by se měla Evropa 

zabývat a ničím víc.  

MS: Prosazujete integrační skromnost, minimalismus.    

LL: Američtí politici se občas prý ptají: jaké telefonní číslo má Evropa? Neexistuje, protože každá 

země má svou vlastní politiku. Sice máme evropského komisaře pro zahraniční politiku, ale víme, jak 

se jmenuje?  

MS: Jména jsou nám cizí. Komu něco říká jméno Frederica Mogherini?  

LL: Ve chvíli, kdy chceme fungovat jako celek, pak ministr zahraničích věcí je velmi zásadní osobnost. 

Ale je nesmysl, aby systém fungoval jednotně. Ptejme se, do jaké míry mohou být jednotné zájmy 

Maďarska a Dánska, Bulharska a Francie. Měli bychom mít zájmy: obchod, volný pohyb a bezpečnost. 

Na tom by to mělo stát. A nezapomínejme, že NATO a Evropská unie jsou dvě různé věci. V NATO je 

Turecko, v Evropské unii Turecko není. To samo o sobě něco vypovídá. Turecko má desátou největší 

armádu na světě.  
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MS: Pane starosto, ukazujete, že lidé, kteří představují evropskou integraci, jsou důvěryhodní, 

akceptováni veřejností, ba přitažliví.  

LL: Je nutné, aby lidé, kteří kážou vodu, ji též pili. Měli by být autentičtí. Tážete-li se mě, proč jsem 

uspěl opakovaně ve volbách, odpovídám: byl jsem autentický. To, co jsem říkal, to jsem též dělal. Též 

se každému mohu podívat do očí. Pochopitelně, že jsem dělal chyby, ale lidé mě mají v Poděbradech 

na očích. Ptejme se, jestli jsme viděli naživo evropské politiky? Nikoli, známe je pouze z televizí. 

Nevíme, jak se ti lidé chovají, nevíme, jací jsou. K nám se dostává pouze mediální interpretace. 

MS: Pane starosto, ochočila si nás technika.  

LL: Uvedu příklad: slyšel jsem nahraný rozhlasový projev prezidenta Beneše, myslím v roce 1936. 

Nejde o obsah, ale kdyby takto dnes mluvil politik, nikdy by se nemohl stát předsedou vlády.  

... Evropské fondy ...  

MS: Pane starosto, téma Evropy bych doplnil českým hokynářstvím, které souvisí s Čapím hnízdem. 

Slovo hokynářství jsem použil proto, že se dohadujeme o padesát milionů, což je drobná suma, která 

je nepatrná ve srovnání s velkým evropským rozpočtem. Jak se na toto díváte? Lidé, kteří jsou nejen 

v naší politice, ale i v Evropě, jejich činnost sleduje agentura OLAF, což je instituce, která byla zřízena 

na prošetřování nejasností s financováním projektů, aby se vybrané peníze nerozkutálely. Co si o tom 

myslíte? Vím, jaký máte postoj k evropským dotacím: pokřivují tržní prostředí.  

LL: Pokud mám zájem o rozvoj města, jinak to nejde než žádat o dotace. Mohu být statečný, hrdý, ale 

pak v ruce budu třímat děravou čepici.  

MS: Co pak Andrej Babiš? Jde o velkého boháče a stejně žádá o eurodotace! Najednou udělal kroky, 

které znamenaly jeho vzdálení se od instituce, která žádá o dotace. Není to náhodou znakem české 

„vyčůranosti“?  

LL: O dotace může žádat každý, otázkou je, jestli byly přiděleny podle pravidel! Ale jak vidíte, voličům 

to nevadí.  

MS: Prosím vás, jak by to mohlo být jinak, když voliči mají v ústech koblihu, která jim ještě chutná. Inu, 

co připraví člověka o rozum! 

LL: Koblihou to není. Pan Babiš má výhodu, že ve srovnání s ostatními politiky má charisma. Politika 

není o „koblize“. Přiznám se jako politolog amatér, že mě překvapuje jeho stabilní popularita. Na 

pana Babiše se už asi nedá nic nového vytáhnout. Vše již bylo řečeno. Z osobního života, z profesního 

života, z politického života a on stále patří k nejúspěšnějším politikům. Jeho hnutí je bez 

sofistikovaného programu, protože se k němu hlásí pravicoví i levicoví voliči. Lidé jdou za osobností a 

voličům stačí slyšet, že „všetci kradnú“. 

MS: Pane starosto, na světě je mnoho tajemství, jak to světské, tak i božské. Pan Babiš patří do první 

skupiny. 

LL: Přitom sdružuje lidi budicí respekt. 

MS: Jste přesvědčen, že škraloup padesáti milionů je málo, nebo mnoho?  
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LL: Nyní se dostáváme k hlubšímu problému. Víte, je zde velká skepse fungování práva. Vezměte si 

případ kauza David Rath, ... 

MS: ... případně Jana Nagyová, Petr Nečas. 

LL: Vezměte si tři poslance, kteří údajně dělali politické handly. Problém je, že vše „tak nějak vyšumí“. 

Potrestáme pána, který zpronevěří 10 tisíc, ale mnohamilionové úniky padají do zapomnění. Lidé 

mohou uvažovat: Bůh ví, jak to třeba s tím Čapím hnízdem bylo. To je na pana Babiše ušité, na všem 

se jeho protivníci domluvili. Opakuji: pokud nebude respekt k právu, nikdy to nemůžeme změnit k 

lepšímu. Vzpomeňte si, jakým způsobem bojovala Itálie s mafií. Tam šlo o osobní statečnost soudců, 

kteří byli zabíjeni, mučeni, popravovaní, aby se respekt k mafii zvýšil. Díky úsilí státu se podařilo snížit 

sílu mafie, byť mafie je tam nadále, funguje stejně jako u nás, ovšem viditelný vliv se snížil, a proto si 

mafián nedovolí přijít na radnici a říci: takto to udělejte. Proto se schází v zákulisí. I to je posun. Inu, 

něco se podařilo. Nezapomínejme: Itálie byla nezkorumpovanější země Evropy, i když mafiánský styl 

zřejmě – bohužel – dodnes místy inspiruje.  

MS: Pane starosto, zde bychom měli konstatovat: co nezakazuje zákon, zakazuje stud. Z mého 

pohledu je zřejmé, že lidé typu pana Babiše sice něco dokázali, ovšem to nechť posoudí voliči.  

LL: V krajských volbách to již posoudili. 

... Svět v roce 2016 ...  

MS: Pane starosto, opusťme evropský kontinent a podívejme se ještě do světa, do exponovaných míst. 

Tím je bezpochyby Sýrie. Co říkáte dobytí Aleppa? Víme, že Arabské jaro začínalo v roce 2011 

s podporou Američanů. Víme, že se v samotné Sýrii střetává několik mocností jako Rusko, syrské 

jednotky, Amerika, slabá Evropa a nezapomínejme Islámský stát.  

LL: Náš svět je založen na slovech. Vadí mi zažitá terminologie, když se hovoří o tom, že hrdinové 

Kubiš a Gabčík „spáchali“ atentát. Přece, když něco spáchám, tak je to negativní vyznění, ale oni 

přece popravili vraha českého národa.  

MS: Ne však úplně.  

LL: Nespáchali atentát, nicméně i atentát je negativní věc. Když něco spáchám, nedělám nic 

pozitivního. Tím se chci dostat k vaší otázce směřující k Aleppu. Vojáci dobyli Aleppo, ale na druhou 

stranu, oni je také osvobodili. Záleží, jakým úhlem pohledu, jako propagandou se na to díváme. 

Z Poděbrad nejsem schopen říci, jestli Aleppo osvobodili, nebo dobyli. Mám informace, že tam byli 

civilisté, kteří tam úpěli, trpěli. Je tam potravinová a humanitární krize, a pokud se válčení dotýká 

civilistů, žen a dětí, je to hrůza. Ti nejohroženější jsou součástí šíleného konfliktu. Faktem je, že 

Aleppo ovládal Islámský stát, ovšem nevím, kolik lidí tam pro Islámský stát horovalo, případně úpěli 

pod jeho nadvládou. Pak tam jsou mezivládní organizace, protivládní uskupení, které se v určité fázi 

spojily s Islámským státem ve snaze zlikvidovat Bašára al - Asada. Média předkládají al – Asada jako 

soubor všeho hrozného, ale on byl přece zvolen. Ale opět nevím, jak jeho volba probíhala. Zde těžko 

soudit, protože pokud by situace byla jednoduchá, situace by byla vyřešena. Situace v Sýrii je 

absolutně nepřijatelná. Oficiální vláda si ničí vlastní města – Aleppo bylo druhé vyspělé město po 

Damašku.  
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MS: Dnešní stav je lítostný.  

LL: Kam se na to hrabou Drážďany, které byly vybombardovány na konci II. světové války. Jsem z toho 

velmi smutný, neboť přesvědčen, že toto je záležitost, která povede k rozdělení národa a nikdy nikdo 

již jej nemůže stmelit dohromady.  

MS: V jedné písni se zpívá: čas otupí ostrý břit ...  

LL: Vezměte si, je 70 let po válce a stále jsou zde rezidua ve vztahu k Německu.  

MS: Jde o to, aby v nás rezidua vytvářela vzpomínku, nemáme se dívat dozadu, ale dopředu.   

LL: Jistě! Ze vzpomínek se budoucnost nedá sestavit. Budoucnost se sestavuje ze současnosti.  

MS: Tuším, že je to kniha Středoevropana Petra Druckera, guru managementu: Budoucnost začíná 

dnes! Myslíte si, že Rusko může pomoci v tomto exponovaném regionu, je-li samo v hospodářských 

obtížích?  

LL: Rusko je velmoc, která potřebuje mít vazaly. Proto je dokonce ochotna si utáhnout opasky, aby 

toho dosáhla. Rusko ví moc dobře, že Blízký a Střední východ je nesmírně strategická oblast a chce 

tam mít svou pozici. Kromě Asadova režimu tam velkého spojence nemá. Cítí, že tam jim ujíždí vlak 

s ohledem na Ameriku, a proto to silné angažování, proto ta ochota nasazovat nejen techniku, ale i 

peníze a životy ruských vojáků. Z mého pohledu – je to jednostranný pohled, protože pokud Sýrie 

bude pod přímou kuratelou Ruska, vytváří se tam další bipolární spojení. Teherán bude pod přímou 

kuratelou Ameriky. Opět tam vzniká napětí, které není zdravé a svět z napětí nevyjde.  

MS: Zmínil jste hlavní město Íránu - Teherán. Jak se díváte na smlouvu o ukončení nukleárního 

programu, která byla podepsána tento rok ve Vídni?  

LL: Na světě bylo podepsáno tolik smluv ...  

MS: Jednoduše cár papíru! Víme, že nový americký prezident Donald Trump, který začne své 

prezidentské období v druhé polovině ledna roku 2017, může se zasadit o otevření této smlouvy.   

LL: To uvidíme!  

... Donald Trump ...  

MS: Pane starosto, jak pohlížíte na vývoj v Americe? Do úřadu bude uveden nový prezident – a víme, 

že po vyhlášení výsledků panovalo jisté vystrašení, ovšem kdo ocenil jeho zvolení, byly akciové trhy – 

převážně titulů v bankovnictví a zdravotních službách. Ekonomové jako Paul Krugman, který 

pravidelně přispívá svým sloupkem do New York Times, očekával korekci, ale nastal opak, jelikož 

investoři mají odlišný pohled na přístup pana Trumpa. Jak nahlížíte nového pana prezidenta s více jak 

měsíčním odstupem?  

LL: Jsem přesvědčen, že prezident Trump bude v Americe v situaci, jež je podobná České republice. 

Tamní společnost se hodně rozdělí, bude se diverzifikovat, neboť tam je to výrazně podloženo 

kapitálem. A o to náročnější to bude mít pan Trump. Co se týče jeho politiky, bude tam více 

pragmatismu a méně ideologie, neboť je člověkem z byznysu, což může být dobře, protože ideologie 

by v našem století neměla být dominantní. Naopak, je třeba učit se hledat konsensus. Na druhé 
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straně – pragmatismus má své meze. On – jako obchodník – je pro dobré obchody ochoten udělat 

cokoliv. Je otázka, jak se toto promítne v americké politice.  

MS: Nezapomeňme, že se jako obchodník několikrát spálil – a to se může projevit i během 

prezidentské činnosti, ostatně, právě na tuto skutečnost upozorňovala protikandidátka.  

LL: Mám pocit, že každý, když jde po zelené pěšině, nalezne proláklinu. Kromě toho – jeho miliardy by 

se mně líbily.  

MS: Nepřímo říkáte, že by to jistě posílilo přitažlivost Poděbrad.  

LL: Jistě, ale já bych se jim nebránil ani jako fyzická osoba.  

MS: Ve starém hotelu Libeňský by se objevily zlaté výtahy.  

LL: Proč v Libeňském – to není městský dům!  

MS: Jak pragmatické!  

... Turecko a jeho význam ...  

MS: Pane starosto, co říkáte na skutečnost, že v zemi, která má být blízkým partnerem Evropské unie, 

se uskutečnil puč? Nemám nikoho jiného na mysli než na osmdesátimilionové Turecko. Pamatuji si to, 

psala se půlka července.   

LL: Trochu jsem se děsil, když se psalo, že Turecko bude přistupovat do Evropské unie. Je to jiná 

mentalita, jiná kultura, jiná tradice, jiné vnímání hodnot, nesdílí stejné euroatlantické hodnoty, byť 

jsou civilizovaným národem, byť jsou vyspělým národem atd. Stále je tam jiná mentalita. Osobně 

jsem odpůrcem multikulturalismu, protože si myslím, že by se nic nemělo přehánět. Jsem 

přesvědčen, že je nutné a správné udržovat základy, na nichž člověk vyrostl. Tím vůbec nepopírám, 

proč by si nemohl vzít Čech Turkyni a Turek Češku. V každém případě, proč bychom nemohli být 

přáteli, ale zde bychom měli dodržet jisté meze. Ten puč to přesně ukázal. Dokonce si myslím, že 

samotný puč byl zinscenovaný přímo panem prezidentem Erdoganem, protože potřeboval upevnit 

svou moc a puč mu otevřel ruce k tomu, aby si ji upevnil, aby ji posílil. V tak vyhrocené situaci, kdy 

atentátníci chtějí zabít prezidenta, lidé vystoupí na podporu ohroženého státníka. Co více si může 

přát polodiktátor, než plné náměstí lidí provolávajících mu slávu? To však posílí jeho „ego“, které je 

všeobecně známo, neboť si nechal postavit za stovky milionů korun palác, kde jsou zlaté kliky, toalety 

apod. Má jej proto, aby ukázal svou sílu a velikost. Současně jsem přesvědčen, že Erdogan je 

absolutistický vládce, který nemůže být součástí rádoby demokratické Evropy.  

MS: Myslíte si, že Evropě se s ním bude hůře vyjednávat? Ano, existují úvahy, že sám zinscenoval 

něco, o čem jste hovořil.  

LL: Jde o spekulace. Jistě se nám s ním bude hůře vyjednávat, protože pokud pustí stavidla 

migrantské krize – a on tím vyhrožuje – bude nám hůř.  

... Letní olympiáda v Brazílii ...  
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MS: Pane starosto, trochu na jiné téma, ale zůstaňme ve světě – jak nahlížíte na olympijské hry, které 

se konaly v Brazílii. Člověk mohl mít pocit, že nebyly dostatečně připraveny, odehrály se v zemi, která 

byla v té době v hospodářské krizi a též zasažena virem zika. Češi na olympiádě nedopadli nejlépe.  

LL: Jsem členem předsednictva Svazu lázeňských měst. Snažíme se, abychom s našimi akcemi 

pravidelně cirkulovali po všech lázních v republice. Nejezdíme pouze do Karlových Varů, ale do 

Ostrožské Nové Vsi, do Teplic nad Bečvou, protože máme zájem podporovat i menší místa. Stejný 

princip zastává i Olympijský výbor ve velkém měřítku, kdy deklaruje, že nechce, aby olympiády byly 

uskutečněny ve stejných místech na stejném kontinentu, a usilují, aby to bylo i v jiných místech na 

jihoamerickém kontinentu, který je na olympijské vlajce zastoupen svým kruhem. Z mého pohledu to 

Brazílie zvládla, ovšem nejsem si jist, jestli je to ta nejsprávnější cesta, protože to bylo uskutečněno za 

velmi složitých podmínek. Že se nám nedařilo? Nedařilo! To se ve sportu stává.  

MS: Měli jsme jednu zlatou ... 

LL: Bylo velké očekávání, které ovšem později ochablo. Dokonce se nám tam nedostal jeden kolektiv.  

MS: Například nemohla závodit cyklistka a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Děkuji vám za kritické 

pohledy.   

   

  

 

 

           

                   

     

                   

 

          

                  


