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Pane Regeci, v souãasné dobû se vû-
nujete politické ãinnosti, zajezdíte si
je‰tû obãas na kole? Jaké jsou Va‰e
souãasné koníãky?

Cyklistiky jako sportu jsem si uÏil
dost, teì uÏ mû nejen nedostatek ãasu,
ale ani zdravotní dÛvody neumoÏÀují
jezdit jinak neÏ rekreaãnû; obãas se pro-
jet s rodinou. Rád si zahraji hokej, ale ta-
ké jen sporadicky a pouze pro zábavu
a lep‰í tûlesnou kondici. Nûkdy se pus-
tím do ukuchtûní nûjaké „ãíny”, rád si
poslechnu ãeskou klasickou hudbu, zaje-
du do divadla, málokdy je ãas na kino.
Ze v‰eho nejradûji trávím ãas odpoãinku
na na‰í zahradû u rodinného domu v âer-
né Hofie. Baví mne manuální práce pfii 
údrÏbû pozemku, nebo tfieba nafiezat
a nasekat dfiíví pro na‰i chloubu - krásná
kachlová kamna. 

¤íkal jste, Ïe si obãas nûco ukuchtí-
te; co máte nejradûji?

Nejsem vybírav˘, na cestách si dám
cokoliv z místních specialit. Nejradûji
jsem mûl slovenské halu‰ky s brynzou,
zapíjené Ïinãicou, které dûlávala moje
babiãka - bylo to nûco úplnû jiného, neÏ
to, co se dnes za halu‰ky vydává v res-
tauracích. 

Jako pfiedseda senátního V˘boru pro
zahraniãní vûci, obranu a bezpeãnost
hodnû cestujete; zkuste si vzpomenout,
kde se Vám líbilo nejménû a kde nejvíce.

Indie - obrovsk˘ stát, kter˘ kdyÏ po-
znáte blíÏ, tak jste konfrontován s reali-
tou úplnû jiného svûta, svûta, kde má lid-
sk˘ Ïivot nepatrnou hodnotu, kde velká
ãást lidí Ïije ne na hranici chudoby, ale
na hranici samotného pfieÏití.

Nedávno jsem byl také v uteãeneckém
tábofie Zaatari na syrsko-jordánské hra-
nici. Na území velikosti Blanska tam Ïi-
je víc neÏ 100 tisíc uprchlíkÛ, ktefií jsou
zcela odkázání na humanitární pomoc.
Jejich nejvût‰ím problémem je perspek-
tiva dlouhodobého Ïivofiení bez vidiny
fie‰ení situace. Podobnû neutû‰ené Ïivot-
ní pomûry, ve kter˘ch se nachází lidé dí-

ky váleãn˘m konfliktÛm, jsem loni mohl
sledovat také v Mali, Afghánistánu,
Iráku a na dal‰ích místech.

Po skonãení studené války se svût dí-
ky stále snadnûj‰ím a dostupnûj‰ím
moÏnostem komunikace a sdílení infor-
mací zaãal „zmen‰ovat”. Paradoxnû ta-
to globalizace pfiiná‰í nové problémy
a rizika stfietÛ. Jak tento problém vidíte
jako politik, kter˘ má bezpeãnost státu
v náplni práce?

Ano, stále více dochází a bude dochá-
zet ke konfliktÛm rÛzn˘ch náboÏenství,
ke konfliktÛm mezi chud˘m „tfietím svû-
tem” a bohat˘m západem. Tento v˘voj je
trvale podceÀován, problémy nejsou fie-
‰eny, ale odkládány.

Z na‰eho pohledu je nejblíÏ v˘bu‰né
území Palestiny, kde konflikt mezi arab-
sk˘mi Palestinci a Îidy trvá jiÏ od bib-
lick˘ch dob. Mûl jsem moÏnost poznat
i tuto oblast a jsem pfiesvûdãen, Ïe fie‰ení
existuje. Poznal jsem, Ïe obyãejní, nor-
mální lidé obou národÛ dokáÏí Ïít vedle
sebe jako sousedé bez problémÛ a také
tak na mnoha územích Ïijí; jen jejich
vÛdcové vyvolávají z mocensk˘ch dÛvo-
dÛ nenávist a zá‰È. Je tfieba stále tlaãit na
vedení obou stran, aby zasedli k jednání
a dohodli fie‰ení vzájemného souÏití.
Jiná cesta není. 

Rizikov˘ je také stále vût‰í poãet imi-
grantÛ do celé EU. Jejich pÛsobení a in-
tegrace v na‰í spoleãnosti je také stále
nefie‰en˘ problém, navíc médii znaãnû
pomíjen˘. Bude dÛleÏité, aby se vrchol-
ní politici ãlensk˘ch státÛ dohodli na
moÏnostech regulace a na pravidlech,
která musí platit pro v‰echny stejnû.

Poznatky, které získáváme ze sv˘ch
cest, zpracovává ná‰ v˘bor a tyto v˘stu-
py jsou k dispozici vrcholn˘m politikÛm.
Je na nich, aby se tato problematika, kte-
rá uÏ dávno nejde mimo ná‰ stát, (jak se
mnozí moÏná domnívají), zaãala fie‰it.

Teì nûco pfiíjemnûj‰ího - Va‰e nej-
hezãí záÏitky z cest?

Poznal jsem místo, které se nerozpa-
kuji nazvat rájem na zemi. Je to malé krá-
lovství Bhútán, leÏící na v˘chodním kon-
ci Himaláje. Na jihu, v˘chodû a západû
sousedí s Indií, na severu s Tibetem. Lidé
jsou tam podle na‰ich mûfiítek chudí, te-
dy chudí z materiálního hlediska, ale Ïijí
beze spûchu v pfiekrásné, ãisté pfiírodû
pod nejvy‰‰ími vrcholky svûta. Peníze
tam nehrají tak velkou roli jako v na‰í
kultufie; potfiebné v˘robky a potraviny se

tam na trzích nabízí ãasto v˘mûnnn˘m
zpÛsobem. Zemûdûlské produkty jsou
v‰echny pûstovány postaru, bez chemie,
a pfiesto potfiebám obyvatel naprosto sta-
ãí. Lidé tam jsou pfiátel‰tí, Ïijí ve vzájem-
né úctû, nemají potfiebu roz‰ifiovat své 
území, ani se neÏenou za pfiekotn˘m hos-
podáfisk˘m rÛstem. Prostû malá, ãistá ze-
mû skromn˘ch obyvatel, jejichÏ bohat-
ství spoãívá právû v umûní Ïít spokojenû.

Cestujete zfiejmû hodnû; máte ãas ta-
ké na ná‰ region?

Jistû, ãas si musím najít. Hodnû na-
v‰tûvuji zastupitelstva zdej‰ích mûst
a obcí a dal‰í instituce, abych mohl b˘t
nápomocen pfii fie‰ení problémÛ; pomá-
hám dûtsk˘m domovÛm a pfiispívám fi-
nanãnû sportovním klubÛm. Pfiímo
v âerné Hofie pomáhám rodinû azylantÛ
z Barmy, ktefií zde Ïijí. Ale to jsou jen
drobné stfiípky z mé ãinnosti pro region;
kdo by mûl zájem o více informací, mÛ-
Ïe nav‰tívit moje webové stránky na 
adrese www.jozefregec.cz.

Pane senátore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Senátor Jozef Regec ve sportovním.
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Senátor Jozef Regec ve své kanceláfii v Praze. Foto: Renata Kuncová Polická

Jozef Regec, senátor Parlamentu âeské republiky za okres Blansko, se narodil v roce 1965 na Slovensku.
Studoval trenérství na Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu Univerzity Karlovy. Je Ïenat˘, má ãtyfii dûti. V 80. a 90. le-
tech byl úspû‰n˘m ãeskoslovensk˘m reprezentantem v silniãní cyklistice; stal se vítûzem republikového mistrovství,
úspû‰nû se úãastnil OH v Soulu v roce 1988, kde získal osmé a desáté místo, na mistrovství svûta v rakouském
Villachu v roce 1987 skonãil také na 10. místû. Po ukonãení vlastní sportovní kariéry se vûnoval trenérské ãinnosti
cyklistÛ doma a v Rakousku, a poté i ãeské reprezentace. Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ odpovûdûl na nûkolik otázek:


