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Déšť ustal. A mohlo se hrát
Do turnaje Moneta Pardubice
Open na kurtech u zámku
zasáhli už i nasazení tenisté.
Luděk Votava
redaktor MF DNES
PARDUBICE Dva dny po sobě, v
pondělí a v úterý, na antukových
dvorcích LTC Pardubice u zámku
nešvihali raketami tenisté, jak bylo
původně zamýšleno, ale lopotily se
tam úklidové čety. Přesnější označení by možná znělo „vysoušecí“
čety, jelikož problémem byly kaluže - vytrvalý déšť program odkládal
a odkládal. Až včera se konečně
mohla dohrát kvalifikace letošního
turnaje ITF Moneta Pardubice
Open, z důvodu epidemie koronaviru přesunutého na září, a odstartovala také první kola singlu a deblu.

„Vypadá to, že déšť je pro náš turnaj opravdu tradiční záležitostí, ať
už ho naplánujeme na červen,
nebo posuneme na září. Věříme
však, že se počasí umoudří a nám
se podaří odehrát všechny plánované zápasy,“ přála si pořadatelka
Eva Nováková. Turnaj je dotovaný
25 tisíci dolary a letos se v krajském
městě koná již pošesté.
Startovní pole je podle organizátorů nejnabitější v historii; tenisté
jsou v tomto komplikovaném roce
rádi za každou příležitost připsat si
body do žebříčku ATP.
„Největší hvězdou je Brazilec Thomaz Bellucci, který v minulosti opanoval 21. místo světového žebříčku
ATP a mezi jeho největší skalpy patří Andy Murray, Stanislas Wawrin-

Jdu dál Bělorus Uladzimir Ignatik vyřadil v 1. kole pardubického turnaje Čecha Václava Šafránka, osmého nasazeného. Foto: Radek Kalhous, MAFRA

ka nebo Tomáš Berdych,“ podotkla
Nováková.
Bellucci byl v nedávném vydání
žebříčku číslo 291 a v turnaji je nasazenou dvojkou - jednička v pavouku připadla Rakušanu Lucasi
Miedlerovi (ATP 295.) a trojka Čechu Michaelu Vrbenskému (ATP
305.). Ani jeden z nich však ve středu do dění v singlu nepromluvil,
čeká je to až dnes.
Někteří nasazení borci nicméně
mají první duely za sebou. Slovák
Lukáš Klein (4.), porazil dvakrát 6:3
Čecha Andrewa Paulsona. Švéd
Markus Eriksson (6.) naopak nestačil na Francouze Rayanea Roumaneho (5:7, 6:7) a Belgičan Arthur De
Greef (7.) na Petra Nouzu (3:6, 4:6).
Daviscupový reprezentant Václav
Šafránek (8.) pak padl po výsledku
3:6, 2:6 s Uladzimirem Ignatikem,
Bělorusem, který dříve vypomáhal
LTC Pardubice v extralize. Naproti
tomu Šafránkův deblový kolega Jan
Šátral, jenž nasazený není, postoupil po výsledku 4:6, 6:4 a 10:2 přes
Argentince Camila Carabelliho.

Bartoš možná
přijde o Velkou.
Kvůli klukovině
PARDUBICE Žokej Josef Bartoš necelé dva týdny před obhajobou prvenství na Velké pardubické laboruje s poraněným kolenem a jeho
start je ohrožen. Nejslavnější český
překážkový dostih ovládl již třikrát
a v neděli 11. října měl s Theophilem útočit na další trofej.
Bartoš se zranil při oslavách po
nedělním úspěchu v Itálii, kde opět
vyhrál Gran Premio v Meranu.
„Udělal jsem ‚Dettori Jump‘ (skok
na zem po odrazu nohama ze sedla) a
hned, jak jsem dopadl, jsem věděl,
že je něco špatně. Křuplo mi v koleni a přišla velká bolest,“ řekl 39letý
žokej serveru Dostihový svět.
Teď čeká, jak dopadne vyšetření
a zda loňský šampion Theophilos
bude potřebovat nového jezdce.
„Nikdy jsem s kolenem podobný
problém neměl, ale teď to nevypadá dobře. Udělal jsem hloupou klukovinu a moc mě to mrzí, s Theophilem jsme, myslím, vytvořili dobrou dvojici. Jestli to s mým kolenem bude špatné, museli by na něj
Váňovi na poslední chvíli hledat nového jezdce,“ dodal. (ČTK, vot)

INZERCE

Záchranář Tatrovky Petr Rusek jde do pardubických krajských voleb„v holínkách“ a říká:

Čím těžší mise, tím víc mě to baví

Petr Rusek (53) je zkušeným průmyslovým manažerem a podnikatelem. Hrál
významnou roli při záchraně kopřivnické automobilky Tatra a vlastní firmu
Composite Components v Chocni, kterou dokázal přivést k prosperitě poté,
kdy se dostala do konkurzu. V současnosti podnik rozvíjí společně se svými
dvěma syny. Jeho rodina žije ve vesnici
Opatovec u Svitav, kde se ve volném
čase věnuje zemědělství a myslivosti.
Aktuálně kandiduje za koalici politické
hnutí Trikolóra - Soukromníci do zastupitelstva Pardubického kraje. Náš
rozhovor nemohl začít jinak, než připomenutím jeho role právě v osudu
kopřivnické Tatry.

minulostí, ale považuji tu fabriku za své
třetí dítě.“

V choceňské pracovně šéfa firmy Composite Components má ing. Rusek poněkud
překvapivou rekvizitu – mezi kancelářským vybavením tam trůní očividně často
používané gumáky. „To abych nezapomněl, kam patřím,“ směje se ředitel, i když
ta poněkud zablácená obuv má zcela
praktickou funkci. Na pozemku za továrnou se pase stádo krav, jejichž je hrdým
majitelem. Praví-li tedy, že se navzdory
jeho životní cestě českým průmyslem cítí
být autentickým venkovanem, není těžké tomu uvěřit. Stejně jako jeho tvrzení,
že pro jeho život je klíčovou hodnotou
svoboda, jako možnost sám rozhodovat
o tom, co chce dělat, kde chce žít a hlavně jak. Čímž se dostáváme k tématu jeho
rozhodnutí, vstoupit do politického klání
kandidaturou do zastupitelstva Pardubického kraje za hnutí Trikolora v koalici se
Stranou soukromníků.

Začátkem roku 2012 se kopřivnická Tatra
topila v dluzích, propouštěla personál, výroba se zastavila. Do katastrofy se dostala
proto, že dvojice jejích klíčových akcionářů, Američan Ronald Adams a Ind Ravinder Kumar Rashi, ji prakticky vytunelovala.
Tehdy se rozhodli podnikatelé Jaroslav
Strnad a René Matera dluhy Tatry odkoupit a pokusit se podnik zvednout ze dna.
Do čela představenstva postavili inženýra
Petra Ruska, o němž se vědělo, že disponuje mimořádným manažerským talentem. A, mimo jiné, i specifickou schopností chytrého, zdatného vyjednavače.
Podařilo se. Továrna, která v roce 2012
vykazovala ztráty v řádech stamilionů
korun, dnes patří opět ke špičkám v oboru, získává nové zákazníky a prosperuje.
Když Petr Rusek vzpomíná na ta léta, kdy
se se záchranou továrny začínalo, zmiňuje i pro něj typickou epizodu, kdy s Ravi
Kumarem Rishim jednal v Dillí o převzetí
jeho akciového podílu.
„Ten člověk proslul jako mimořádně bystrý, ale také tvrdý a bezohledný podnikatel, který netrpí skrupulemi, když jde
o prosazování jeho zájmů, včetně korupčních praktik. Já se přiznám, že když jsme
za ním letěli do Dillí, měl jsem z něj fakt
strach. Seděl tam jako pán vesmíru na pohovce a hleděl na mě jako na naprostou
nulu. A kdože jste? Tak mu říkám - já jsem
Petr Rusek. A odkud jste? Já mu říkám –
z Opatovce. Odkud? Z Opatovce. Co to
je? To je vesnice kousek od Svitav. Jak je
to velký? Tak mu říkám – máme asi 460
obyvatel. On si fakt myslel, že jsme nějací
nýmandi, vesnický balíci, a jakkoliv to byl
mimořádně inteligentní člověk, tak vůbec
netušil, která bije. Tvrdě za tu nadutost
zaplatil,“ směje se Petr Rusek. Toho dne,
a vlastně už nikdy poté, k žádné dohodě

nedošlo. Rishi prostě neuvěřil tomu, že
to ten Rusek z nějakého Opatovce myslí
vážně, když mu navrhuje částku 250 tisíc
korun českých za čtyřicet procent akcií Tatry a když později pochopil, že toho vesničana hrubě podcenil, už bylo na další
vyjednávání pozdě.
Kdyby se ovšem namísto arogantních
invektiv vyptával dál, mohl zjistit, že ten
Rusek je v Česku docela známý průmyslový manažer, že má za sebou úspěšnou
misi obchodního ředitele ve vysokomýtské Karose, pozdějším Ivecu, odkud ho
správní rada, když se rozhodl pro další
životní misi, pouštěla jen velice nerada.
Že již dokázal postavit na nohy jiné společnosti, které se dostaly do existenčních
potíží, za všechny jmenujme např. jeho
angažmá v choceňském podniku Com-

posite Components. A že svým talentem krizového manažera dokáže dostat
do černých čísel i případy podnikatelských projektů, z nichž už čiší beznaděj
a při tom zachránit či vytvořit stovky pracovních míst.
„Víte,“ usmívá se při našem rozhovoru
Rusek, „takové okamžiky, jako třeba to
vyjednávání s Rishim, to je pro mě větší
radost, než milionové odměny. Mě by ani
nebavilo, naskočit do nějakého prosperujícího projektu a užívat si klídek. Podle
mě má hodnotu to, když tvořím příběh,
kde na začátku je třeba i beznaděj, ale
o to víc mě pak baví ty happyendy. Když
jsme zachraňovali Tatru, tam už to bylo
jak na hřbitově. Lidi prostě už nevěřili ničemu. A dneska? Já sice v Tatře nemám
žádný podíl, tahle etapa života je pro mě

Takže proč se rozhodl úspěšný manažer, otec dvou dospělých synů, vstoupit do politiky?
„Já už se prostě nedokážu smířit s tím, co
se z naší politické třídy stalo,“ vysvětluje.
„Je to pořád víc o tom, že si náš politický establishment povolá marketingové
mágy, aby zjistili, co by se tak lidem dobře prodávalo, aby jim to pak mohli slíbit,
eventuálně poskytnout za peníze daňových poplatníků. Jestli je to rozumné
nebo ne, to je jim jedno. Jak za starého
Říma – hlavně chléb a hry a ono to pak
už nějak dopadne. Já mám tuto zemi
opravdu rád. A nesnáším, když ji někdo
sprostě drancuje, jako to dělali ti lumpové v Tatře. Takovým lidem je šuma fuk,
že za jejich darebáctví zaplatí normální lidé, o ty jim vůbec nejde. Vezměte si
náš kraj. Píše se rok 2020 a tady máme
desítky obcí, do kterých se už přes rozbité cesty nedostane normální sanitka.
Ze škol se pomalu stávají ruiny, protože
se v nich neučí. Nejsou děti. Děti nejsou,
protože do míst, odkud se nedostanete
včas k doktorovi, kde není žádný obchod
a z hospody je skladiště, se přece mladý
rodiče nebudou hrnout, nota bene, když
tam už nejsou ani žádní zaměstnavatelé,
u kterých by bylo možné získat slušný
příjem. A když už tam nějaká hospoda
zůstala, tak vám místní po třech pivech,
spustí hromadu nářků, jak na ně politici
kašlou, protože po volbách ze všech těch
možných i nemožných slibů zůstane bláto na holínkách. A ono by možná stačilo,
aby jen znovu uvěřili, že se to dá změnit,

když jejich starostu bude někdo na úrovni
kraje aspoň poslouchat, když ne skutečně podporovat. Pro tyto lidi jsou nějaké
bláznivé ekologické projekty z Bruselu
čirou chimérou, když jim nabízíme místo
kanalizace, nebo slušné cesty, křišťálové
ovzduší. Jejich zdraví a životy ohrožuje
spíš mizerná dostupnost lékařské péče,
a mluvíme-li třeba o seniorech tak to, že
pro ně chybí potřebné pečovatelské kapacity, na které jakoby se v krajských rozpočtech pořád nemohly najít potřebné
finance. Já se bojím, že naši lidé už nevěří,
že existuje nějaký zdravý rozum, protože
všechny ty zákazy, příkazy, regulace jsou
pro ně hudbou z Marsu.“

Ing. Rusek přiznává, že samozřejmě
chápe, že je zcela namístě námitka –
tak dobrá, ta kritika sedí, ale řekni konkrétně, co s tím jako budoucí krajský
politik hodláš dělat?
„Já si myslím, že řídit obec, nebo kraj,
nebo stát jako podnik jde jen do určité
míry. V podniku jsem svým pánem a jako
takový mohu svobodně rozhodovat,
samozřejmě s respektem k zákonům,
předpisům atd. V politice jde o to, umět
se dohodnout, navzájem se tedy alespoň respektovat a to, co děláme, dělat
se zaměřením na budoucnost. Když si
namísto vzájemné řevnivosti zachováme
zdravý rozum a chladnou hlavu, tak rázem odpadne i spousta problémů, které
dnes kvůli tomu nemůžeme řešit. Jako
zachránce podniků vím, o čem mluvím.“
Máte nějakou speciální agendu, které
byste se chtěl jako politik věnovat?
„Zásadně mi vadí, jak se pořád útočí
na naše právo žít jako emancipovaní svobodní lidé. Momentálně jde např. o právo
člověka na vlastní obranu. Jsem rozhodným zastáncem práva vlastnit zbraň.“
A pokud jde krajskou politiku?
„Mě zajímá rozvoj venkova a zemědělské
krajiny. Často mám pocit, že je to politické
téma, o kterém se hodně mluví, ale málo
skutečně ví, typickým příkladem je třeba
výroba pohonných hmot na orné půdě.
To fakt odporuje zdravému rozumu.“
Vy ten pojem zdravý rozum používáte
dost často. Máte nějaký univerzální recept jak se k němu dopracovat?
„Víte, někdy je dobré si nazout gumáky,
což myslím nejen obrazně. Tahle obuv je
pro reálné vidění světa kolem nás mimořádně vhodná a její nošení zdravému rozumu rozhodně prospívá“, směje se Petr
Rusek.

