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Miliardář Zdeněk Bakala nejenže je hlavním sponzorem natáčení Havlova filmu Odcházení, ale nově
také koupil dům na Hradčanech, z nějž udělá budoucí Knihovnu Václava Havla.
Po vzoru amerických prezidentských knihoven bude mít za cíl propagaci života a myšlenek
někdejšího československého a českého prezidenta.
Zámožní a tvrdí byznysmeni si pod filantropickým heslem „bohatství a úspěch zavazuje“ takto
zlepšují image amimo jiné získávají přízeň politiků. Právě Zdeněk Bakala je v tom mistrný. Už před
volbami jako by dokonale odhadl jejich výsledek, když poslal příspěvek na kampaň trojici stran, jež
pak vytvořily vládu. ODS, TOP 09 a VV dal dohromady 28,5 milionu korun.
Každého napadne otázka, zda si takto nekupuje přízeň kabinetu, v němž navíc sedí jako
vicepremiér jeho dlouholetý přítel a obchodní partner Karel Schwarzenberg. Sám Bakala by zřejmě
odpověděl, že rozhodně ne: peníze jsem daroval, vše jsem transparentně přiznal, nepřinesl jsem
politikům potají miliony v igelitkách.
Pokud bychom ho přesto z kupování vlivu podezřívali, hned tři povolební události ukazují, že
to zatím byla pro uhlobarona Bakalu spíš špatná investice. Nejprve rozhodčí soud potvrdil, že
nájemníci ve 44 000 bytech v Moravskoslezském kraji mají opci odkoupení bytů, které společně s
firmou OKD získal Bakala.
Druhá nepříjemnost - Nečasova vláda nehodlá připustit rozšíření těžby černouhelné společnosti OKD
v beskydském Dole Frenštát. Neboli: kromě zachování územních limitů hnědého uhlí na severu Čech
kabinet zatrhl další rozšiřování černé těžby i na severu Moravy.
Do třetice - nový ministr dopravy Bárta vyhodil a zároveň podal trestní oznámení na šéfa
železničního nákladního přepravce ČD Cargo kvůli tomu, že pro své klienty jezdil úmyslně levně a
ztrátově. Hádejte, komu to vyhovovalo a kdo byl největším zákazníkem Carga? A možná i budoucím
uchazečem o privatizaci státního železničního přepravce?
Je to velký nevděk od vlády sponzorované téměř třiceti miliony korun! Kde jsou časy Milana
Šrejbra, který v devadesátých letech pod fiktivními jmény dárců Lájose Bácse a Radjiva Sinhy poslal
„blbých“ 7,5 milionu ODS. A jako náhodou mu pak vláda přiklepla Třinecké železárny.
Teď by tedy svůj vztah k nové politické elitě potřeboval vylepšit nejbohatší Čech Petr Kellner z
PPF. Podle byznysových kuloárů to před volbami přepískl se svým „zoranžověním“ a očekáváním
vítězství ČSSD.
Těžko říct, zda k setření nyní nepopulární barvy a ke změně kurzu stačí najmutí Vladimíra
Mlynáře, jenž z nově vytvořené pozice „Chief of Public and Government Affairs“ bude za Kellnerovu
PPF lobbovat u kamarádů z TOP 09. O úspěšnosti mise exministra informatiky a exporadce premiéra
Fischera rozhodne to, jestli se finanční skupina PPF vrátí do tendru na obří ekologickou zakázku. Tu
má na starosti ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem, s nímž Mlynář dobře vychází.
Petr Kellner se obří zakázky až za 115 miliard korun na odstranění starých ekologických škod
nechce vzdát. Ministerstvo ho dvakrát kvůli formalitám vyřadilo - poprvé ještě za Kalouska, ale PPF
uspěla u antimonopolního úřadu, který ji vrátil do hry.
Podruhé ji ministerstvo financí vyškrtlo ze seznamu zájemců pod vedením Eduarda Janoty,
Kalouskova stoupence. Janota to udělal nestandardně týden po volbách, kdy už by odstupující kabinet
neměl podle nepsaných etických pravidel dělat žádné nevratné kroky.
Jak to může Kellner zvrátit?U Bakaly vidíme, že ani kamarádi ve vládě a miliony darů zázraky
nedělají. Snad jedině zkusit také knihovnu. Tedy: zaplatit stavbu Kaplického blobu, nového slibu TOP
09!

