RE: FAKT JE TO BYZNYS!
Byl jsem zastupitelkou za KSČM Jarmilou Žurmanovou uveden v nepěkné souvislosti –
mažoretky Panenky dostaly grant nula (až následně alespoň něco), zatímco „pan Nebeský“
dostal grant 30 tisíc, dokonce za čtyři roky svého radování takhle postupně získal celých 100
tisíc korun. A paní zastupitelka Žurmanová to komentovala slovy „fakt je to byznys“. Nu,
nezbývá než reagovat.
Postupně jsem získal granty na vydání knížek: historická studie Příběh lágru (25 tisíc),
pohádky hranických dětí Před milionem měsíců (5 tisíc), soubor článků Hranická scéna (20
tisíc), Gallašova autobiografie Mé žalosti a mé bolesti (20 tisíc) a teď na vydání reprintu
nejstarších dějin města Hranic z pera Gallaše a Scholze (30 tisíc). Je mi trapné takto se
obhajovat, ale skutečně myslím, že vydání každé z těchhle knížek bylo a bude záslužné. Navíc
se všechny tyto knihy přímo a hluboce týkají Hranic a jejich recenze v celostátním tisku byly
víc než slušné. Kdyby paní Žurmanová před svým „poukazováním“ cvičně zjistila, kolik stojí
vydání knížky, asi by mě spíše pochválila, jak dokážu vydat knihu s tak minimální podporou.
Kdyby se pak pídila po prodejnosti těchto titulů, jistě by o „byznysu“ nepsala, protože s
výjimkou Příběhu lágru jsem na každé knížce zatím prodělal (kromě grantu musím investovat
i své vlastní peníze). Psát o stovkách hodin volného času strávených na těchto projektech, by
už bylo úplně dojemné :-)
Pokaždé s nepředstíranou naivitou v grantové žádosti popisuji, jaké přednosti bude existence
konkrétní knížky mít a jak vysokou částkou by bylo ideální projekt dotovat. Komise mi však
zpravidla přiřkne polovinu požadované částky. Do jednání komise nezasahuji a v radě města a
zastupitelstvu o těchto svých žádostech samozřejmě nejednám. Mám pocit, že každá rozumná
grantová komise by vydání těchto knížek podpořila a chci věřit, že by se našla i města, kde by
yli velkorysejší (výše grantu se logicky odráží v polygrafickém provedení, velikosti písma a
výši nákladu). Zkrátka mi přijde, že jsem se do nářku paní Žurmanové dostal „jako Pilát do
Kréda“ - z nedostatku věcných argumentů o tom, že koalice Příjemných Hranic, ODS a
Hranic 2000 dělá všechno špatně... Jednu věc však udělám: zabalím všechny tyhle knihy do
balíčku a pošlu je paní Žurmanové, aby na vlastní oči viděla, co vlastně kritizuje - myslím
totiž, že je v ruce ještě neměla...
Pokud jde o srovnání s ne-grantem pro Panenky, tak podobných „efektních“ příkladů by paní
Žurmanová našla celou řadu – desítky projektů nedostávají nic, jiné dostávají zlomek
požadované částky. Jedni žadatelé žádají o to, co skutečně nutně potřebují, jiní hodně
nadsazují, „aby dostali aspoň něco“ atd. I mně osobně přijdou některé návrhy komisí
nelogické, ale už jsem se s tím smířil, protože „není člověk (komise) ten, co by se zavděčil
lidem všem“.
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