Jacques Barrot
Českou republiku navštívil viceprezident Evropské komise a komisař pro dopravu
Jacques Barrot. Možnost pozvat jej se mi naskytla v únoru loňského roku, když jsem byl jako
zpravodaj stanoviska Výboru regionů Evropské unie ke střednědobému hodnocení Bílé knihy
o dopravě pozván panem komisařem Barrotem na oběd. Takový je zvyk ve Výboru regionů.
Poté, když zpravodaj obhájí své stanovisko na plénu, je příslušným komisařem nebo jeho
zástupcem pozván do salonku budovy Výboru regionů na pracovní oběd.
Mně se podařilo provést stanovisko v Bílé knize, významně reflektující zájmy regionů
a zejména nově přistoupivších zemí, k přijetí všemi hlasy pléna Výboru regionů. Byl u toho
také Jacques Barrot a jeho blahopřání mne potěšilo snad nejvíc. Při zmíněném obědě se živě
zajímal o problémy České republiky na poli dopravy, s porozuměním naslouchal informacím
o naší snaze přiblížit nové unijní země těm starým na poli dopravní infrastruktury. Co jsme
tehdy k obědu měli jsem ani nevnímal, zato jsem nezapomněl pozvat pana viceprezidenta
k návštěvě Jihočeského kraje, aby se o našich problémech, ale i krásách našeho kraje mohl
přesvědčit na místě.
Jacques Barrot tehdy pozvání přijal a můj dojem, že by to mohlo být pouze
zdvořilostní gesto, se ukázal nesprávný. V průběhu minulého roku proběhla korespondence
mezi ministerstvem dopravy a Evropskou komisí a nakonec byl stanoven termín oficiální
návštěvy pana viceprezidenta na 15. únor 2008. Na návštěvu Jihočeského kraje se v programu
bohužel místo nenašlo, ale dostalo se nám výsady pozvat pana Barrota na oběd v Praze. Jako
místo oběda jsme nakonec stanovili Francouzský salonek restaurace Obecního domu a jako
dalšího hosta jsme pozvali pražského primátora, pana Pavla Béma. Je to jednak hlava matičky
Prahy a jednak předseda české delegace ve Výboru regionů.
Jenže člověk míní a dějiny mění a náš termín se dostal do kolize s termínem druhé
volby prezidenta republiky. Evropská komise uznala, že to je důvod ke změně termínu a brzy
nalezla termín nový – 18. březen. Tak jsme se v poledne toho dne sešli s panem primátorem
v Obecním domě a čekali na pana viceprezidenta. Ten se dostavil s nečekaně malým
zpožděním a hned po pozdravení nás s typickým francouzským šarmem překvapil podruhé.
S viditelnou radostí, člověk by řekl, ještě než se posadil, nám oznámil, že náš kraj zná. Při
dovolené v Rakousku o loňských prázdninách se vydal také na sever a projel autem, které sám
řídil, trasu z Lince přes České Budějovice do Prahy.
S gustem se pásl na našem překvapení a chválil krásné budějovické náměstí, zato
cestu do Prahy označil za dobrodružství. Pochopil prý, proč tak silně tlačíme na co
nejrychlejší vybudování dálnice D3 a slíbil nám podporu pro všechny naše snahy o kapacitní
severojižní dopraví propojení, silniční i železniční. Celý oběd se pak odehrával ve velmi
přátelském ovzduší a pan viceprezident při taštičkách s meruňkovou zavařeninou, podávaných
jako moučník, slíbil přijet do jižních Čech na jaře roku 2009 na výjezdní zasedání dopravní
komise Výboru regionů.
Inu, ne všichni komisaři jsou suchopární byrokrati a Jacques Barrot je toho důkazem.
Jsem si jist tím, že v něm mají Jihočeši dobrého přítele a zastánce jejich zájmů v oblasti
dopravy, což je pro nás jedna ze základních oblastí rozvoje našeho krásného kraje.
Jan Zahradník

