Varnsdorfské zastupitelstvo „zprivatizovala“ a.s. FK Varnsdorf
Varnsdorf ‒ město, kde komunální volby 2014 vyhrála fotbalová akciovka.
Ing. Jan R. měl asi velké klukovské sny. Čert ví, kdo mu to nakukal, že kapitalismus je zlý a
nelidský a jedině komunistická strana zjedná v této zemi spravedlnost. Straně věrně sloužil, ve
veřejných funkcích se angažoval. V radě městského národního výboru tenkrát také zasedal. Ani
profesní kariéru nezanedbával. Stranická knížka pro něj jistě nebyla pouhou formalitou, když mu KSČ
svěřila nomenklaturní funkci technického náměstka ve strojírenském podniku TOS.
Jak už to bývá, život mu připravil velkou výzvu ‒ rok 1989. Ještě koncem listopadu toho roku
vysvětloval oponentům z Občanského fóra, jak se mýlí, když jim vadí mocenský monopol KSČ.
Nedlouho poté došlo na privatizaci podniku, ve kterém náměstkoval. Stvořil konkurenční
privatizační projekt a stal se tak majitelem TOSu. Včera komunista, dnes kapitalista, který si buduje
okázalá sídla. Ukázal, že při troše šikovnosti („typicky česká ulička“) se z demokracie dá udělat
povolná děvečka ‒ komokracie.
Když se věci daří, s jídlem roste chuť. Úspěšný kapitalista může mít svoje koníčky, ve kterých
široké veřejnosti ukáže, že nejen prací je člověk živ. K tomu se výborně hodí třeba populární a lidový
fotbal. Ten potřebuje dost peněz. Mohou se zúročit i někdejší stranické konexe a dovednosti
z veřejných funkcí. Po několik volebních období tak v zastupitelstvu Varnsdorfu fungovala
komokracie a ČSSD jako převodové kolečko Fotbalového klubu Varnsdorf k financím města. Být
šedou eminencí Ing. Janu R. zřejmě nepřinášelo dostačující uspokojení.
Trpělivost se mu však vyplatila. Zrodil se fenomén v podobě politického hnutí ANO 2011.
Zčistajasna se zjevil mesiáš Ing. Babiš. Podobnost jejich životních příběhů nelze přehlédnout. Včetně
evidence Ing. Jana R. ve svazcích StB: http://www.abscr.cz/data/pdf/knihy/UST/UST_24.pdf ‒ strana
5 registračního protokolu ‒ evid. číslo 22662 z roku 1983 ‒ krycí jméno JOHN.
Ing. Babiš ke zviditelnění a politické popularitě hnutí ANO dokázal využít svou lidumilnou
tvář komunistického milionáře na různých megaboardech. Tuto inspiraci zřejmě též převzal Ing. Jan
R. při předvolební kampani ve Varnsdorfu. Na volebním bigboardu instalovaném poblíž klubu
důchodců ještě skromně figuroval na pravém křídle svého týmu. Obrázek se překvapivě změnil na
plakátech, vylepených na ulici Národní, procházející středem města. Zde se varnsdorfský babiš stal
ústřední tváří přesto, že na volební kandidátce si vyhradil poslední pozici.
K jeho politickému znovuzrození se neodolatelně nabídla vlna nadějí, kterou hnutí ANO
vyvolalo mezi občany Čech a jež se nevyhnula ani Varnsdorfu. Nejedná se přitom o nic jiného než o
to, kdo bude vládnout městu a rozhodovat, kam se bude investovat ve veřejném zájmu. Jak lákavé pro
plány společnosti Fotbalový klub Varnsdorf, a.s., kde je Ing. Jan R. prvním mužem dozorčí rady a jeho
firma TOS, a.s., hlavním partnerem (viz http://www.fkvarnsdorf.cz).
Originální vize, že budoucnost a věhlas Varnsdorfu jsou postaveny na úspěchu Fotbalového
klubu, dostala mnohem konkrétnější kontury. Podobně, jako touha vybudovat prvoligový stadion za
120 milionů korun z městských peněz. Pro mediálně zdatného manažera nebude problémem udělat ze
soukromého byznysu fotbalové akciovky veřejný statek, štědře dotovaný z rozpočtu města. Tím spíše,
že už roky zpět sem město různými cestičkami sype na úpravy a rekonstrukce stadionu i provoz
samotného FK úhrnem desítky milionů korun.
Hnutí ANO, za které Ing. Jan R. kandidoval, dostalo i ve Varnsdorfu nejvíce hlasů.
Zastupitelská „koalice“ s ČSSD a další, s fotbalem spojení zastupitelé, nepochybně zajistí vítězné
skóre pro Fotbalový klub minimálně na další čtyři roky.
Varnsdorfským patriotům se bezděčně dere na rty pozdrav „Čest jeho práci!“ (...a pánbůh
opatruj Varnsdorf).
Ve Varnsdorfu 23. října 2014
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