
STRANA  8 TN - ŘÍJEN 2015Rozhovor

(Dokončení ze str. 1)
Čím vás Čína překvapila?
Byl jsem tam poprvé a čím mě pře-

kvapila? Jak velice dobře je to v uvozov-
kách mraveniště organizované. Těch 
lidí se tam pohybuje opravdu velká 
spousta a systém je funkční. Znovu to 
ukazuje a dokládá, že tisíciletá historie 
a kultura je tam znát. Základní principy 
života si dokázali vypracovat a pokra-
čují v nich. 

O Číně se mluví jako o komunistic-
ké zemi, setkali jste se tam s propaga-
cí komunismu?

To byl velký otazník a naše velké oba-
vy. Jen musím říct, že pět dní, po kte-
ré jsme tam pobývali, je velice krátká 
doba na detailní poznání. Na druhou 
stranu musím říct, že jsme se s žádnou 
propagandou nesetkali. 

Naopak jsme byli velmi mile překva-
peni, naprosto otevřeně se s námi lidé 
v Pekingu či Yichangu bavili o Tibetu, 
o náboženství, které tam není potíráno, 
zakazováno, že se o tom nesmí mluvit. 
Viděli jsme chrámy, které jsou přístup-
né naprosto všem. 

Vyvedli nás z našeho očekávání i čle-
nové dalších delegací, byl mezi nimi 
například bývalý francouzský ministr 
průmyslu a obchodu, zástupci Němec-
ka či Holandska, a ti říkali, že Čínu jako 
něco neobvyklého či dokonce nebez-
pečného neberou. Říkali, že jedou do 
země, kde je nějaké zřízení, má nějakou 
historii. A viděli jsme, že je tam možná 
tvrdší kapitalismus než kdekoli jinde. 

S kým jste jednali a o čem?
Postupně jsme jednali s představite-

li města Yichang, které zastupoval sta-
rosta i páni místostarostové. Jednali js-
me s představiteli několika fi rem, které 
mají zájem investovat v Evropě, a úpl-
ně první nás přijal velvyslanec v Čín-
ské republice Libor Sečka, který nám 
vysvětlil, jak to v Číně funguje, a vysvět-
lil veškeré vztahy mezi čínskými regi-
ony a městy s regiony a městy v České 
republice. 

Jak jste se domlouvali?
Domlouvali jsme se anglicky, měli 

jsme ale k dispozici i tlumočníka 
pana Hrdličku, kterého si najímá i 
prezidentská kancelář. Žil v Číně pat-
náct let a má i čínskou manželku. Díky 
němu jsme se dostali na jednání, kam 
bychom asi běžně neměli přístup. 

Mají Číňané nějakou představu o 
České republice?

Oni jsou velice spořádaným náro-
dem a Čína si dala za cíl spolupracovat 
se zeměmi střední a východní Evropy. 
Mají představu, kde se ty země nachá-
zejí. Běžní lidé asi ty znalosti mají men-
ší, spíš znají Československo a pár 
našich sportovců. 

Zúčastnili jste se jen konference o 
přehradě?

Na ni navazovala konference o ces-
tovním ruchu. To byl druhý bod, proč 
jsme Yichang a Čínu navštívili. 

Když to vezmeme z jiné stránky, co 
počasí?

Bylo velice příjemné, teploty se přes 
den pohybovaly mezi 27 až 30 stupni 
Celsia. Jediná drobná obtíž byla obrov-
ská vlhkost. 
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Kde jste bydleli?
Bydleli jsme v hotelu vedle kongreso-

vého střediska, kde se konference ode-
hrávala. 

Měli jste čas prohlédnout si nějaké 
památky?

To bych rozdělil do dvou částí. Drti-
vou většinu času jsme strávili ofi ciál-
ním programem. K našemu údivu, a 
opět to ukazuje typickou Čínu, ráno 
pro všechny budíček znamenal vstát 
v 6.30 hodin.

V rámci programu jsme navštívili 
přehradu Tři soutěsky, díky účasti na 
konferenci jsme se dostali až do řídící-
ho střediska. Přehrada v nás zanecha-
la obrovský dojem. Vyprodukuje tolik 
elektrické energie, co by postačilo pro 
Českou republiku dvojnásobně na rok. 
Pro Čínu to ale znamená pouhá tři pro-
centa energie. 

Přehrada nebyla postavená jen kvů-
li energii, ale také proto, že tam hrozily 
časté ekologické katastrofy při povod-
ních. Rozdíl hladin při záplavách tvo-
řil až sto výškových metrů. Jen pro 
dokreslení, hráz měří dva a půl kilo-
metru a má výšku asi 180 metrů. Něco 
nepředstavitelného. 

A jiné památky?
Když jsme se vraceli zpátky do Čes-

ké republiky, měli jsme v Pekingu půl 
dne volna. Prohlédli jsme si Zakázané 
město, starou část Pekingu, a protože 
70 kilometrů od Pekingu se nachází 
Velká čínská zeď, zavítali jsme i tam. Ta 
nás zajímala i z toho důvodu, že je na 
seznamu památek UNESCO a moh-
li jsme vidět, jak tam vypadá starost o 
památku tam.

Můžete nastínit nějaké rozdíly?
Především v tom, že u nás se snažíme, 

aby všechny expozice byly interaktivní. 
Ty řešíme digitální podobou, tam ji řeší 
množstvím lidí. Ti dokáží vysvětlit, o 
co se jedná.  

Je čínská zeď opravdu takový feno-
mén?

Je to opravdu monstrózní, neskutečné 
dílo. Běhá z toho mráz po zádech, když 
jsme viděli, v jakém terénu se stavěla. 
Už se nedivím, že je vidět z vesmíru.

Když se vrátíme k prvním kontak-
tům, co na ně bude navazovat?

V rámci návštěvy jsme podepsali zmi-
ňovanou dohodu o spolupráci v oblasti 
investic a cestovního ruchu. Následovat 
bude návštěva představitelů Yichang 
v Třebíči příští rok na jaře. Součástí 
budou i představitelé tamních fi rem. 

Ti by se rádi seznámili s možnos-
tí investovat u nás. Bude pokračovat 
výměna informací ohledně turistické-
ho ruchu. Ročně do České republiky 
přijede z této země 214 tisíc osob. Po 
zavedení přímých linek by měl narůst 
na 300 tisíc osob. Zjistili jsme, že jejich 
hlavní prioritou je Praha, Vídeň a 
Budapešť. A jsme rádi, že tuto informa-
ci víme. 

Samozřejmě tito lidé cestující mezi 
Prahou a Vídní, hledají další zastáv-
ky. Český Krumlov, Telč a my chceme, 
aby další zastávkou byla Třebíč. Proto 
jsme do Číny dovezli brožury o Třebí-
či v čínštině. To se setkalo s velice klad-
ným ohlasem. 

Ještě v nějaké oblasti by mohlo do-
jít k propojení Třebíče a Číny?

Jedna tamní základní škola má za cíl 
navázat spolupráci a výměnné pobyty 
se základní školou v Třebíči. Pokud by 
vše dobře dopadlo, určitě projekt najde 
i podporu města Třebíče a třeba i kraje, 
stejně jako ve městě Yichang.   

V Třebíči je židovská čtvrť, křesťan-
ská památka bazilika sv. Prokopa, 
v Číně náboženstvím budhismus. 
Jdou tyto proudy propojit?

Křesťanské památky jsme tam nevi-
děli, ale čínský národ je velice tolerant-
ní. Pokud jde o propojení židovství a 
křesťanství v rámci památek UNESCO 
v Třebíči, Číňané se na nás velice dobře 
připravili. 

Vy jste v rámci návštěvy Číny říkal, 
že zájmy o kontakty od tamních 
podnikatelů jsou.  U nás stále vní-
máme socialismus ve stádiu, kdy vše 
vlastní a řídí stát. 

To je další mýtus, který v nás zůstává. 
Čína již před lety opustila systém plá-
novaného hospodářství a existuje tam 
tržní hospodářství. A opravdu je to sys-
tém daleko tvrdší než u nás.  

Můžete přiblížit nějaké jiné, pro 
nás zcela nové věci.

Mají uzákoněno, že děti v rámci své-
ho platu přispívají v rámci důchodové-
ho systému na důchod svým rodičům. 
Všichni to berou jako samozřejmost, a 
tím se posiluje mezigenerační vazba. 
Děti vědí, že když přispívají rodičům, 
jejich děti budou přispívat jim. Vede to 
k solidaritě ve společnosti, která je, asi 
se opakuji, tvrdě kapitalistická. To je 
potřeba říct. 

Něco dalšího.
Samozřejmě pořád mám v sobě zako-

řeněnou práci pedagoga. V Číně mají 
rodiče možnost, v momentě, kdy mají 
pocit, že nezvládají své dítě, které nectí 
základní pravidla, mantinely, nebo pro-
padá nějaké závislosti, využít službu, 
kdy si pro dítě přijede agentura a odve-
ze ho na měsíc a půl na vesnici. 

Tam pracuje, hraje si, učí se, ale má 
režim, aby se svého chování, své závis-
losti zbavilo. V uvozovkách se tomu 
říká vojenský tábor, což pochopitel-
ně není pravda. Chápu, že u nás je to 
nemyslitelné, ale podobné problémy 
mají rodiče i u nás. Mnohým dětem by 
takový režim vůbec neuškodil. 

Asi tahle návštěva změnila váš 
pohled na Čínu jako takovou.

Určitě. A změnilo to i můj pohled 
na to, jak Čínu vnímají ostatní země 
v Evropě. Mě opravdu překvapila reak-
ce bývalého francouzského ministra, 
zdali nemají obavu z komunistické Čí-
ny, kdy se vyjádřil, že je to země jako 
kterákoli jiná, u nás vládli také socialis-
ti.

Nekomentujeme, jaké mají zříze-
ní, jaký mají nastavený systém, byť si 
o tom myslíme své, ale pro nás je to 
země, která má druhou nejvyspělejší 
ekonomiku na světě, země, která jde 
dopředu, a má s námi zájem obcho-
dovat. Nechceme změnit věci, které se 
nám nelíbí tím, že je budeme ignoro-
vat. 

Tím, že se jim otevíráme a spolupra-
cujeme s nimi, vytváříme daleko větší 
tlak na to, aby věci, které se nám nelí-
bí, mohly být změněny. Ale chápu, že 
tyto země nemají zkušenost s typem 
socialismu, jaký vládl u nás. 

Budete se snažit předávat infor-
mace, které jste získal, veřejnosti?

Plánuji besedu, kterou bych nabídl 
všem obyvatelům města. Aby si přišli 
o Číně popovídat a určitě bych tam 
promítl i zajímavé fotografi e. Těch 
zážitků je hodně.      

Jihlava má s navázáním kontak-
tu s největším městem v provincii 
Hubei problémy. Co byste jim vzká-
zal?

Zavírat dveře před spoluprací v Čí-
ně nebo kdekoli jinde je chyba. Všich-
ni máme zájem, aby především na poli 
nezaměstnanosti se naše města posou-
vala dopředu. Čína je připravená s námi 
spolupracovat, a není dobré tyto věci 
ignorovat. Je to ale věcí každého měs-
ta. Pokud máme pocit, že se v některé 
zemi děje něco, co by se dít nemělo, tak 
ignorancí nic nedokážeme.  
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