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Sobotka, Sokolovská and Eurovia
 

A little-known MP from ČSSD, Jan Birke, was one of the first 
to object to the nomination of Dan Ťok of Skanska as transport 
minister. Birke said that Ťok has a clear conflict of interest and 

that this will be a burden on the cabinet. It's a fair statement, but 
it also makes Birke fair game for scrutiny himself. What are his 
own potential conflicts of interest? Birke is ČSSD's spokesman 
for transport, and he's also being promoted to be chairman of 

the parliamentary commission for investigating the buckling on 
the D47 highway. In 2003-2004, Birke was on the management 

board of Sokolovská uhelná, although this has somehow disap-
peared from the commercial registry. The coal company was 

privatized then to the management, as proposed by the finance 
minister, Bohuslav Sobotka. The buyers were advised by none 

other than lawyer Radek Pokorný, who now happens to be rep-
resenting Eurovia CS in the D47 dispute. Just as it's fair to ask 

whether Ťok will show favoritism toward Skanska, it's fair to ask 
whether Birke will help Pokorný with Eurovia's D47 problem.

Read this later today in Czech
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„Tato kniha umí podat dějiny ekonomie správně:
jako pokladnici poznání a zároveň dobrodružství
a zpětnou detektivku v realitě.“– tomáš sedláček
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„Můžete si na stejné téma přečíst deset knih,
a tolik informací nezískáte.“

 – David Bach, zakladatel společnosti FinishRich.com

a autor knihy The Automatic Millionaire

„Koho by napadlo, že ekonomie může být podána tak vtipně a srozumitelně? 

Kdybych dával dohromady seznam stovky nejdůležitějších knih, které by 
měl člověk v životě přečíst, tuhle bych tam určitě zařadil.“

 – Stephen Petranek, bývalý šéfredaktor časopisu Discover

„Nebuďte překvapeni, až se třeba ukáže, že je to první komiksová kniha, 
která svému autorovi vynesla Nobelovu cenu za ekonomii.“
– Joel Bakan, profesor práv na University of British Columbia

a autor knihy The Corporation

„Ekonomie je daleko jednodušší, než se nám ekonomové snaží namluvit. Když 

použijeme selský rozum a dostatečně se zamyslíme, nakonec se před námi objeví 

odpovědi na většinu hlavních ekonomických otázek naší doby. Často stačí uplatnit 

Steinův zákon: Nemůže-li něco pokračovat donekonečna, tak to přestane. ,Žijeme 

si nad poměry?‘ mohli bychom se ptát. ,Nebojte, ono to nakonec přestane,‘ 

odpovídá ekonom Herbert Stein. Než ale najdeme čas světové nebo i naše vlastní 

problémy pojmenovat a vyřešit, všemožní profesoři, bankéři, analytici, novináři 

a laureáti Nobelovy ceny přijdou s nějakou vědecky znějící hatmatilkou, kvůli níž 

se všechno zdá mnohem složitější. My pak máme chuť na veškeré ekonomické 

myšlení zanevřít a nechat ho raději na expertech, což je přesně jejich záměr! 

A vtom se objeví Ekonomix. Všechno prezentuje jednoduše, 

protože ono to jednoduché je. Přečíst si Ekonomix je lepší
než si udělat doktorát z ekonomie.“ – Erik Best
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Glossary
fair game - a person or thing that is a reasonable target for criticism, exploitation or attack; 

to buckle - to bend and give way under pressure or strain; to warp; 

favoritism - the practice of giving unfair preferential treatment to one person or group at the expense of another.



