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P ravila žena, když mísila těs-
to na vánoční perníčky,
k němuž jsem přispěl drce-

ním hřebíčku a skořice v hmoždí-
ři: „Kdyby pan Michalik udělal
s republikou to, jak pozvedl Dolní
Břežany, tak ať má deset solárních
elektráren.“

Je to tak. Dolní Břežany jsou
tak trochu naše město. Máme tu
ateliér, v nové zástavbě, která tu
vznikla na místě někdejšího smetiš-
tě, dnes se takovým lokalitám říká
brownfield. Ten tam byl, ještě
když jsme se před šestnácti lety při-
stěhovali do nedaleké Zvole. Sledo-
vali jsme přípravy a výstavbu. Ko-
lem smetiště nejdřív postavili ohra-
du a na ní bylo vyobrazeno to, co
se za ohradou chystá. Půvabné se-
skupení budov a jezírko s kachna-
mi. Tomu jsme se smáli nejvíc. Je-
zírko s kachnami, zlaté oči!

Dnes se přijeďte do Břežan po-

dívat. Uvidíte půvabné seskupení
budov a jezírko s kachnami.
A spoustu dalších věcí. Těžko říct,
zdali by tam jezírko a to všechno
další bylo bez Michalika. Jisté ale
je, že se o to zasloužil Michalik,
který je teď vláčen médii jako nej-
horší zločinec, protože neodmítl
nabídku ministerského křesla.

Když to vypuklo, vzpomněl jsem
si na příhodu z ne tak dávné minu-
losti, z roku 2012. Tehdy se schylo-
valo k první přímé prezidentské
volbě. Důvěrou mě poctil jeden
velmi úspěšný a politicky agilní
podnikatel a ptal se mě, co bych
řekl na to, kdyby se rozhodl kandi-
dovat. Já mu dopověděl:

„Máte velkou vzkvétající firmu,
vaše výrobky jsou užitečné, vyváží-
te je široko daleko. Jste si absolut-
ně jistý, že máte v pořádku všech-
ny účty a půjčky a kontrakty a že
nemáte žádné vazby, které by se

daly napadnout a že jste nikdy neu-
dělal nic, co by nešlo označit za
jízdu na hraně zákona?“

Nevím, jestli se rozhodl na zá-
kladně mých otázek, jisté je, že se
jeho jméno mezi kandidáty neobje-
vilo.

Zpátky k Michalikovi. Čtu
o tom, jak desítky milionů z neprů-
hledné kyperské firmy šly do jeho
solárního byznysu. Hned ve druhé
větě článku stojí, že investigativci
to zjistili z dokumentů v kyper-
ských a českých rejstřících. Takže
kde je ta neprůhlednost? Otázky
se rojí. Kypr je stigma. Obchoduj-
te na Kypru a kupte si gumák na
chození kanály. Proč ale lidé ote-
vírají firmy na Kypru? Není to
proto, že v Česku máme poměry
plné buzerace a korupce? Copak
by někdo obchodoval na Kypru,
kdyby to bylo snazší doma? Že
prý je to na hraně. To je dobrý kla-

cek na mlácení, tohle na hraně.
Když jedu v obci autem rychlostí
50 km za hodinu, jedu na hraně zá-
kona, nebo prostě jedu podle před-
pisů?

Nechám už otázek, popsal bych
půlku novin. Věslav Michalik mi-
nistrem nebude a moc bych si
přál, aby ho zkušenost neotrávila
a neodradila od činorodosti. Do
politiky je snazší se prosmrdět, jen
za sebou nemít výsledky konkrétní
práce. U nás je přece nastaveno
vše na to, aby nic nešlo. Když to
jde, musí za tím být nějaké šméč-
ko. To je zlaté pravidlo veřejného
života u nás.

Na Valašsku ke konci týdne vrcholily mikulášské oslavy. Ve Francově Lhotě tradičně obcházejí domky postavy Mikuláše, kterého následuje tlupa čertů, s koníkem, smrtkou a dalšími. Na snímku jeden z pekelníků. Betlém je z výstavy v brněnském Letohrádku
Mitrovských. Některé trhy pořadatelé zrušili, jinde ne. Snímek je z pražského Václavského náměstí. Řezání stromků u Hradce Králové na poslední fotografii. FOTO MAFRA – PETR TOPIČ (2), PATRIK UHLÍŘ, MARTIN VESELÝ

Děti se dočkaly
útulného domova
V listopadu proběhla dlouho oče-
kávaná a kvůli covidu odkládaná
charitativní akce v Dětském do-
mově v Unhošti. Cílem projektu
bylo zútulnit vnitřní obytné pro-
story. Práce se chopil tým zkuše-
ných malířů z Cechu malířů a la-
kýrníků i skupina učňů SOŠ Pra-
ha-Jarov, kteří společnými silami

zrenovovali 20 pokojů. Žáci ma-
lířského oboru nejen přispěli ke
zdaru dobré věci, ale mohli si osa-
hat zvolené řemeslo v reálném te-
rénu. Ověřili si naučené postupy
i své řemeslné schopnosti a také
vyzkoušeli malířské barvy Re-
mal, které do akce darovaly Bar-
vy a laky Teluria.

Tipy a snímky do rubriky zasílejte
na pozitivnizpravy@lidovky.cz
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Mistři z cechu malířského za pomoci učňů vymalovali během necelých dvou dnů
všechny dětské pokoje a společné prostory domova FOTO DD UNHOŠŤ
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