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Před druhým kolem volby hlavy státu
Týden od vydání minulé Rojnosti, v níž jsem se pokusil analyzovat důvod, proč na
Znojemsku v prvním kole volby budoucí hlavy státu tak suverénně zvítězil Miloš Zeman, mi
nyní nedá, abych se k této okolnosti nevyjádřil znovu s tím, že onen konzervatismus, který
patrně sehrál svou roli při prvokolové volbě Znojmáků ve prospěch Zemana, se nyní může
obrátit proti nim.
Předvolební tandem Zeman–Babiš, hnaný vzájemnou volební podporou, v minulých dnech
poněkud zaskřípal. Zeman, jak známo, nesnáší jakékoliv rady, tím méně od takového
politického zelenáče, jakým Babiš v jeho očích nejspíš je, zejména když mu sahá na oblíbence
z jeho hradního týmu a kritizuje Zemanův proruský kurs. Šéf ANO na chvíli dokonce zmírnil
i svoji podporu Zemana ve volbě na prezidenta, ale záhy si uvědomil, že by se za to mohl
z Hradu dočkat obstrukcí ve věci svého druhého pověření pro sestavování vlády. Navíc za
situace, kdy byl vydán orgánům činným v trestním řízení. Proto rázem svůj postoj změnil a
vyzval členy hnutí ANO, aby při nadcházející volbě dali hlas Zemanovi. Je otázkou, zda
opravdu jeho přání všichni vyhoví. Ačkoliv hnutí ANO v čele s Babišem zvítězilo
v parlamentních volbách výrazně i na Znojemsku, fakt, že nyní byli duchovní otec ANO a
jeho nejbližší spolupracovník vydáni k trestnímu stíhání, může oslabit předchozí podporu
hnutí a tím pádem i případný hlas pro Zemana ve druhém kole volby prezidenta. Pokud by
tato konstrukce platila a projevila se i na počtu hlasů, mohl by se stát prezidentem ČR
Zemanův protikandidát Jiří Drahoš.
I ve Znojmě, jak se mi dostalo informací, je řada lidí, kteří v prvním kole volili, jak říkají,
srdcem bez protizemanovského kalkulu a dali hlas například mladším a patrně
perspektivnějším kandidátům Michalu Horáčkovi, Marku Hilšerovi a Pavlu Fischerovi,
z nichž ale žádný nedostal podle předpokladů potřebný počet hlasů pro druhé kolo. Nyní tito
voliči, prý pokud nemohou dál volit svého kandidáta, k volbám raději nepůjdou, a to i přesto,

že jejich favorité se postavili za Drahoše a doporučili svým voličům volit nyní v jeho
prospěch. Naopak na stranu Zemana se ve druhém kole staví komunisté.
Takže: Jestliže Znojmáci i při druhém kole prezidentské volby setrvají ve svém
konzervatismu a budou znovu volit Zemana a dosavadní prezident neuhne ze svého
rozhodnutí dát Babišovi, druhou možnost v sestavení vlády a budou-li i poslanci ostatních
stran stát dál na svém, bude Česká republika kvůli mocenským hrátkám dvou hlavních aktérů
momentální české politiky bez plně kompetentní vlády. Ledaže by hnutí ANO přistoupilo na
kompromisy, včetně nesetrvání Babiše na postu premiéra, vpuštění okamurovců do vlády
s jejich myšlenkou referenda o vystoupení z EU, docela reálně by mohlo dojít i na nechvalně
proslulou koaliční smlouvu mezi vládou a komunisty... Což by suma sumárum mohlo dál
prohloubit prezidentský východní kurs nejen ekonomického, ale i politického směřování naší
země. Krok zpět do minulých neslavných časů snad většina občanů nechce.
Žel, ani volba Jiřího Drahoše do čela státu není vůči nové vládě bez komplikací. Několikrát
prohlásil, že bude-li zvolen, nepověří sestavením vlády trestně stíhanou osobu, a tudíž na
obzoru by byl skoro stejný vládní pat. Drahoš ovšem nepřipouští účast ve vládě Okamurovy
SPD ani nepřímou vládní podporu od komunistů. To by mohlo být východiskem pro uvolnění
prostoru pro případnou funkční vládní koalici.

Akční dvouletka rozvoje města
(místy nekonkrétní)
Minulý týden informovala tisková kancelář města Znojma o novém akčním plánu rozvoje
města pro období 2018–2019, navazujícím na strategický plán rozvoje města do roku 2022.
Řada položek je věnována zlepšení podmínek v mateřských a základních školách, což
představuje v dvouletém rozpočtu částku zhruba 56 miliónů korun. Šestatřicet miliónů je
vyhrazeno na sociální služby a vybavení Domu s pečovatelskou službou a Domova seniorů.
Další peníze půjdou na rekonstrukční práce na vozovkách, budovách, prostranstvích,
Jubilejního parku, ale například i na obnovu válečných hrobů obětí I. světové války atd. Ve
většině těchto případů je určení jasné a není nutné další upřesnění. U jiných položek by
naopak stálo za to, aby radnice byla konkrétnější.
Například, co si představit pod položkou číslo 19 - Rodinná politika města Znojma, která je
dotovaná částkami sto tisíc na letošní a příští rok. Bude se to týkat osvěty či pomoci
vybraným rodinám, či čeho ještě? Podobně je to u kapitoly č. 20 - Podpora znojemské kultury
za 3,8 miliónu. Co si pod tím představit? Půjdou peníze na hrazení výdajů a honoráře kapel
umělců z Prahy, Brna, Ostravy, nebo se něco bude týkat i podpory místních souborů? A jaký
je poměr těchto částek? Zde by byla větší konkrétnost na místě. Stejně jako u kapitoly č. 22,
která nese optimistické pojmenování Znojmo sportuje, dotované částkou 44 miliónů. Za ty
peníze by se Znojmáci mohli usportovat. Nerad bych se mýlil, ale nejsou v tom skryty
obvyklé tučné dotace hokejovému a fotbalovému klubu? V těchto případech se podporuje
spíše pasívní sportovní zábava nikoliv sport. O znojemských sportovcích ani nemluvě. A
propos, jak je to s kauzou prominutého dluhu profesionálnímu hokejovému týmu, o němž se
psalo v Rojnosti č. 16?
Nový akční plán, jak je uvedeno v tiskové zprávě, je přístupný veřejnosti na adrese:
www.znojmo-zdravemesto.cz.

Zpívat při víně je pěkné, ale kultura si žádá víc
Trvalo mi dost dlouho, než jsem pochopil, ale stále nevstřebal logiku, podle níž znojemská
radnice dosadila na post ředitele městského kulturního zařízení vinaře. Nic proti vinařům a už
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vůbec ne proti vínu! Ti, co mě znají, vědí, že se vínu nevyhýbám, a dokonce jsem se jistou
dobu, kdysi, snažil vinohrádek o sto hlavách kultivovat, hrozny lisovat a vyrábět z nich víno.
Pravda ne moc úspěšně, asi proto, že kytara, kapela, písničky, organizování vystoupení byly
mému vinaření předsazeny. A tak i vím, že dělat dobře kulturu a vinaření nejde právě
dohromady. Obojí si žádá stálou péči. Jistě, po pátém, desátém pohárku naskočí nota a
písnička vinaři sama od sebe, ale to je něco jiného.
Znojmo a okolí je krajem vína. Víno zde dělá každý, a když ne každý, tak každý druhý. Víno
bylo vždy osou znojemského zemědělství. Už z dob středověku se traduje slogan „Znojemské
víno, víno českých králů“ a na Hrad putuje i dnes. Vinaření se pak stalo i nejčastější
zájmovou činností Znojmáků. Z některých se s novou dobou stali i úspěšní vinařští
podnikatelé, kteří za pomoci novodobých technologií produkují vína nejvyšší kvality. Stálou
starost však mají, vzhledem ke konkurenci, s odbytem, a tak logicky hledají podporu také na
znojemské radnici. I radní, jako snad každý Znojmák, jsou křtěni vínem, a volání vinařů
dopřávají sluchu a snaží se je promítnout do veškerého místního dění, jehož vrcholem je
takzvané Znojemské historické vinobraní. Chuť znojemského vína lze nalézt i při mnoha
hudebních akcích, na výstavách, při sportu, na vínu stojí i místní strategie – turismus. A z této
logiky vyplývá i ono zdánlivě nepochopitelné, že i na pozici organizátora toho všeho dění byl
dosazen vinař.
Často mi přijde do počítače od ředitele Znojemské besedy Mgr. Koudely mail s informacemi
o degustacích vín, výstavách, oceněních, která znojemská vína sklízejí, ale ještě se nestalo,
abych byl od něj, jakožto představitele místní kultury, informován o zajímavém koncertu, kde
kdo hraje, o úspěších znojemských hudebníků, tanečníků, divadelníků... Pan Koudela je totiž
zřejmě více než ředitelem místní kulturní instituce předsedou znojemského vinařského spolku
VOC (Víno Oficiální Certifikace), jehož cílem je mimo jiné propagování místních vinařských
produktů. Ve Znojmě se v pojetí radnice a Znojemské besedy chápe kultura a víno jako jedno
a to samé. Pravou, v tomto případě místní kulturu nedělají ale úředníci. Ta se rodí zdola a
úředníci jsou tu proto, aby jí pomáhali. Bohužel, místo toho zanášejí místní kulturní prostředí
komerčním balastem.

Vážení a milí čtenáři Rojnosti, rád uvítám i vaše názory, souhlasné i nesouhlasné.
Adresa redakce: roupec.jiri@volny.cz
Předchozí čísla Rojnosti jsou na mých webových stránkách
http://www.jiri.cmunda.roupec.sweb.cz/
v sekci Novinářská činnost – e-Rojnost
Jiří Cmunda Roupec
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