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V Senátu zvítězila lež a nenávist 
nad pravdou a láskou

JIŘÍ PANCÍŘ, VYDAVATEL 

Václav Klaus ve všech šesti kolech parlamentních 
presidentských  voleb vždy s naprostou většinou 
vítězil. Přesto neuspěl. Jde o bídu našeho 

parlamentního systému nebo přímo o bídu našich 
volených zastupitelů, poslanců a senátorů? Jak 
bezostyšně zacházejí zejména senátoři se svými mandáty, 
bylo vidět na dvou typických projevech senátorů, kteří 
lobbovali za zvolení senátorky Moserové. Tak jsem se 
dozvěděl od senátora Zlatušky, že akademický titul 
„docent“ paní Moserové je víc, než titul „vysokoškolský 
profesor“ pana Klause. Ještě zajímavější byl projev 
senátora Mejstříka. Ten namísto toho, aby vyzvedl 
státnické zásluhy paní Moserové, kterých bylo podle 
mého a vlastně i jeho názoru nevalně, dštil frázemi 
plných neovládané nenávisti do dvou zbývajících 
kandidátů. Jistě se u nás najdou občané, kterým není 
jasný rozdíl mezi akademickým profesorem a docentem, 
i když o takovém rozdílu mluví. V takovém případě 
říkáme, že se dotyčný mýlí. V případě, že ten dotyčný 
je vysokoškolským učitelem, pak je nutno důvodně 
předpokládat, že vědomě lže. A to je případ senátora 
Zlatušky. A proto – jak jinak lze jednoznačně 
charakterizovat vystoupení senátorů Zlatušky a 
Mejstříka, než že v Senátu nad pravdou a láskou slavila 
své velké vítězství lež a nenávist. A co bylo ještě horší, 
po obou projevech se navíc zvedl sice sporadický 
ale přece jen potlesk. Lze snadno odvodit, k jakým 
senátním klubům se oba tito výtečníci hlásí, to 
ale není to podstatné. Lež a nenávist doprovázená 
mučením, žalářováním a vraždami byla známkou toho 
nejpokleslejšího komunismu dvacátých až padesátých 
let minulého století. Je strašné vidět pravzory 
komunistického myšlení, komunistické rétoriky dnes 
u lidí, které by jakoukoliv spojitost s komunistickým 
myšlením popírali.

   Byla to Francouzská revoluce, která dala všem lidem 
možnost nazývat se „občané“. Která jakkoli nešťastně a 
s peripetiemi dala každému člověku právo vytvářet si svůj 
majetek. Říkalo se tomu kapitalismus. Byl to Marx se svým 
Komunistickým manifestem, který části z těchto lidí dal 
možnost nazývat se „soudruzi“ a jim dal právo rozkrádat 
majetek, co „občané“ vytvořili a tyto pány případně 
vraždit. Říkalo se tomu socialismus. Ten měl u nás 
před první světovou válkou dvě formy. Českoslovanská 
sociálně demokratická strana vedená Bohumilem Šmeralem 

si kladla za cíl 
totální likvida-
ci buržoazie. 
Česká strana 
národně soci-
ální založená 
V á c l a v e m 
Klofáčem měla 
cíl pragmatičtější; 
nechat buržoustům 
majetek stále tvořit 
a pak jim ho krást 
ve for mě d a n í 
a poplatků. Ať 
jakkoliv podobně 
zločinná, její 
zločinnost nebyla 
už toho likvidačního druhu.

A podobně lze třídit komunisty. Na ty, kteří vnitřně 
souhlasili s likvidací buržoasie a s legitimitou diktatury 
proletariátu. Komunisty Gottwaldova typu, kteří tyto zločiny 
ospravedlňovali a sami v jejich oprávněnost věřili. Ty 
Goldstückery, Pitharty, Mlynáře, Dienstbiery… Vím, že u 
nich je možné změnit kabát, ale ne marxistické smýšlení. 
A to ani kdyby byli 50 let Chartisty. A sem patří i 
ti, kteří z nějakých důvodů se komunisty nestali, ale 
mají také toto Marxem založené masově socialistické 
smýšlení. Přinejmenším v mládí vzývali Mao Ce-Tunga, 
Baadera-Meinhofovou či alespoň Che Guevaru. Těm říkáme 
komunistoidi a patří sem řada pseudolevicových intelektuálů 
typu Erazima Koháka, Václava Bělohradského… Čteme-li 
pozorně jejich články, zjistíme, že jejich myšlení se odvíjí ve 
stejných kolejích. To jsou všichni ti tvůrci cest „Děkujeme 
odejděte“, podivných ekologických aktivit, televizních stávek. 
Jak nám ukázaly presidentské volby, dostali se už dokonce 
i do Senátu. Oni otravují prostředí a dávají přednost lžím 
a nenávistem, kteří jsou skuteční strůjci „blbé nálady“. Nu 
a potom tu jsou potomci pana Klofáče, řekněme komunisté 
Husákovy éry. Jsou to také komunisté a jsou či byli členy této 
zločinecké organizace. Ve velké většině tam ale nevstupovali 
s ideologických pohnutek, ale jen kvůli kariéře. 
Tady jde o postoj pochopitelný, i když i ti jsou mi 
nesympatičtí. Se zrůdným a pokřiveným myšlením 
pravých komunistů a komunistoidů se ale jejich názory 
srovnat opravdu nedají.



Internetovou podobu revue naleznete na www.fragmenty.cz. Na  
rozdíl od tištěného měsíčníku jsou články denně aktualizovány. 
Tištěná forma je jejich podmnožinou.

Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 
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Knížákova Smršť 21
MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE ČR

Presidentské volby byly li-
mitovány především třemi 
faktory: vnitřním rozpadem 

ČSSD, důslednou demencí Koalice, 
především KDU-ČSL, a vydíráním 
komunistů. Jsem přesvědčen, že 
každý rozumný občan naší země 
musel ocenit soudržnost a konsistentní 
postoj ODS a jejího kandidáta. 
Ukázalo se, že změny v této straně 
nepřinesly žádné vnitřní roztržky a 
to je v českém politickém klimatu 
téměř zázrak.

Vzteklý a malodušný Pithart po 
právu vypadl a velice těžce to snášel. 
Tím nám dal jasně najevo, že se pro 
presidentskou roli opravdu nehodí, i 
když jsem přesvědčen, že to většina lidí 
věděla dávno dopředu. Nejsmutnější 
roli zahrála ambicemi prýštící Jaroslava 
Moserová, která se nestyděla převzít 
roli klínu mezi Zemanem a Klausem. 
Při svém opojení vidinou moci snad 
dokonce uvěřila, že by mohla být 
zvolena, i když Parlamentu bylo jasné, 
že je jen figurkou, která má účelově 

POL
ITIC

KÝ
 KO

ME
NTÁ

Ř

¯  Presidentské volby nám daly jasně najevo, že nám opět začínají vládnout komunisté. 
Pokud si to Parlament a národ neuvědomují, je naše budoucnost opravdu ohrožena.

¯  Presidentské volby byly limitovány především třemi faktory: vnitřním rozpadem ČSSD, 
důslednou demencí Koalice, především KDU-ČSL, a vydíráním komunistů. 

¯  Ambicemi prýštící Jaroslava Moserová se nestyděla převzít roli klínu mezi Zemanem 
a Klausem. 

¯  Naše nová republika se ocitá na cestě k banánové republice. Touha po moci menších 
pravicových a středopravých stran je zaslepila až ke zradě vlastních programů.

¯  Pokud se chceme na cestě k banánovým vidinám zastavit, potřebujeme silnou 
hlavu státu, která bude umět čelit tlakům silnějších partnerů z Evropské unie, 
kam tak zmateně spějeme. 

Profesor Knížák v akademické kavárně Academia v rozhovor u 
s Jefimem Fitšteinem
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Senilní Monodie Rozvášněné 
Štětky Ťafky

naše média, která 
většinou s malou 
znalost í věci a 
s velkou touhou 
manipulovat otra-
vova l a ve ř e jný 
vzduch. Dalším ne-
gativním faktorem 
našeho sestupu byla 
řevnivost menších 
p r a v i c o v ý c h a 
s t ř e d o p r a v ý c h 
stran, které touha 
po moci zaslepila až 
ke zradě vlastních 
programů.

Pokud se chce-
me na cestě k ba-
nánovým vidinám 
zastavit či dokonce 
obrátit, potřebuje-

POL
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me silnou hlavu státu. Ono totiž nejde 
jenom o ekonomický propad, který 
by měl za následek naše rozpuštění 
se v Evropské unii, jde především o 
vyjádření naší suverenity. Potřebujeme 
presidenta, který bude umět čelit tlakům 
silnějších partnerů z Evropské unie, 
kam tak zmateně spějeme. Opět nabývá 
na důležitosti pojem vlastenectví, které 
není založené na nenávisti k někomu 
jinému, ale na hrdosti na vše silné, co 
se v naší zemi událo. Jde o to, abychom 
mohli být také hrdi na naši přítomnost, 
ale tam je toho tak málo k pyšnění. A to, 
co bychom mohli ukázat, velmi pečlivě 
zakopáváme do země. Komunistická 
totalita nás učila, že úspěch je 
hř ích a my jsme dodnes velmi 
učenlivými žáky.

Všem úspěšným hlavy dolů, všichni 
výjimeční musejí být upáleni. Ať žije 
nová blbá nálada!
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

posloužit. (Naivita však neomlouvá.) 
Jediné, co nám daly tyto neúspěšné 
volby jasně najevo, je to, že nám 
opět začínají vládnout komunisté. 
Pokud si to Parlament a národ 
neuvědomují, tak je naše budoucnost 
opravdu ohrožena.

Naše nová republika nastoupila 
v roce 1989 velmi suverénní cestu 
k prosperujícímu kapitalismu a ke 
klasické demokracii. Přežila bez 
úhony rozpad státu, prošla v podstatně 
úspěšnou privatizací, to znamená, že 
neudělala žádnou velkou systémovou 
chybu. Přesto se teď ocitá na cestě 
k banánové republice. Začalo to u hlavy 
státu, která nikdy nevyjádřila jasnou 
podporu pravicovým vládám, naopak, 
podílela se na jejich destabilizaci. 
Začalo to deklarováním a šířením blbé 
nálady. Nevratnou negativní roli sehrála 

Profesor Knížák byl spolu s radním Prahy 6 a známým sportovcem Lukášem 
Pollertem kmotrem knihy Jana Žáčka (vlevo) „Hradu smrt nevadí“, která pojednává 
o faktech a mýtech kolem podivných milostí presidenta republiky
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Nejsilnější máte padáka
aneb

Naše zákonodárné sbory se chovají jako bulvární kanál
IVANA HASLINGEROVÁ

Presidentské volby ukazují, že 
nejen náš národ, ale dokonce i 
naši politici nejsou již tak lehce 

manipulovatelní, jak si to až dosud 
mysleli Hradní eurokomunisté. Bylo 
až neuvěřitelné sledovat, jak okamžitě 
po formálním rozloučení Václava 
Havla se svými poddanými bylo 
hradní křídlo Petra Pitharta při 
prvních presidentských volbách 
oslabeno a naši polit ici začali 
neobvykle volně jednat. Občané 
v anketách projevovali své názory 
svobod něj i j i ž d ř íve a ja sně 
deklarovali, že chtějí na Hradě 
skutečnou Osobnost a ve všech 
mediálních anketách na presidenta 
vyhrává tudíž profesor Klaus.

 Většina našich politiků z toho 
slušnějšího názorového spektra se ale 
stále chovala jako otroci, kteří se bojí 
zvednout hlavu, zatímco těch několik 
Koaličních nadlidí se pod ochranným 
křídlem Hradu natřásalo jako pyšní 
pávové. Nikdy nezapomenu, s jakou 
jistotou se vsázel pan Kühnl o pět lahví 
šampaňského, že jejich kandidát Petr 
Pithart vyhraje hned v prvním kole. 
Bývalý komunista Pithart! Je to smutné. 
Vždyť i my jsme riskovali svými 
podpisy za propuštění pana Havla 
z komunistického vězení svá místa a 
přáli jsme si ho tehdy na Hradě stejně 
jako většina slušných občanů naší vlasti. 
Ve druhých volbách Koaličníci již tak 
drzí nebyli a nenasadili komunistu, 
ale opět se scénář opakoval. Jejich 
kandidátka Jaroslava Moserová opět 
sloužila jen k tomu, aby nedej Bože 
neprošel satanáš Klaus. Díky tomu, že 
ČSSD opět svého kandidáta, za něhož se 
podobně jako za pana Bureše zaručovala 
většinou poslaneckých hlasů, zradila, 
dopadly nakonec volby opět v duchu 
soutěžní hry TV NOVA „Nejsilnější 

máte padáka“. Je to nesmírně smutné, 
že se naše nejvyšší zákonodárné sbory 
chovají jako bulvární televizní kanál. 
Abychom pochopili, proč se politici, nad 
nimiž držel dosud ochranou ruku Hrad, 
tak děsí právě Václava Klause, musíme 
se vrátit na počátek Velké listopadové 
sametové revoluce (VLSR):

Charta ’77, která se na VLSR 
spolupodílela, nebyla totiž, jak jsme si 
tehdy naivně mysleli, skupina převážně 
pravicově smýšlejících lidí, která bojuje 
proti komunismu obecně, tedy také 
proti tomu „obrozenému“ z roku 1968. 
Chartu ’77 ovládali především právě 
tito komunisté, kteří si říkali Euroklub, 
aby prý bylo vidět, že zastávají evropské 
komunistické názory a nikoliv sovětské 
(rozdíl jsem doposud nepochopila), dále 
tam byli levicoví intelektuálové, tzv. 
Obroda a křesťané. Z každého okruhu 
byl vždy volen jeden z mluvčích 
Charty. Skutečná pravice, která odmítá 
jakoukoliv spolupráci s komunisty, 
v Chartě prostor prakticky vůbec 
neměla. A právě tento fakt vysvětluje 
třináct let trvající napětí mezi Hradem 
ovládaným především prvními dvěma 
proudy a pravicově smýšlejícími 
politiky zastávajícími parlamentní 
demokracii. 

Obrovský problém VLSR byl v tom, 
že opoziční pravicové struktury na ni 
nebyly připraveny tak dobře jako Obroda 
a Eurokomunisté. Nejpřipravenější ale 
byli skuteční komunisté, kteří po roce 
1989 nastupovali nejrychleji do státních 
orgánů, neboť měli často nejen 
potřebné vzdělání ale i zkušenost 
s výkonem moci a větší touhu po 
ní. Jediné, co zachránilo naší zemi 
od socialistických třetích cest, bylo 
neskutečné šedesátiprocentní vítězství 
Občanského fóra (OF) v roce 1990, 
které nikdo z Chartistů nečekal. 

Tehdy si vládnoucí levicová skupina 
v Občanském fóru pohlídala prvních 
třicet procent kandidátky. Ale naštěstí 
udělala školáckou chybu. U nižších 
posic ji už nezajímalo, kdo tam 
figuruje. A právě v těch druhých 
třiceti procentech prošla tehdy téměř 
celá skupina mladších ekonomicky 
a antikomunisticky orientovaných 
okresních představitelů OF, která pak 
vytvořila základ ODS. Jen díky tomuto 
fantastickému zisku OF se podařilo 
prosadit pravicově smýšlející lidi do 
politiky. A od té doby se ti leví snaží 
o zvrat zpět. Komunista Čalfa si navíc 
Václava Havla zavázal hned na počátku 
tím, že jeho přičiněním byl zvolen 
presidentem. Zasadil se totiž o to, 
aby nebyla do ústavy zakotvena přímá 
volba presidenta, neboť pro tehdy ve 
veřejnosti poměrně neznámého Havla by 
to bylo nevýhodné. Musel ho tedy volit 
Parlament a to ještě za tak neskutečných 
podmínek, jak to máme nyní možnost 
sledovat v televizních přenosech. Tento 
zákon je totiž výhodný pouze, je-li 
jeden kandidát všeobecně uznávaný a 
jakž takž použitelný nejvýše pro dva 
kandidáty, neboť i když v něm jistá 
Osobnost v každém kole i v každé volbě 
jasně vede nad nulami, nemá šanci 
zvítězit, pokud se proti ní zastánci 
těchto nul semknou. Je vidět, že při jeho 
zrodu komunističtí zákonodárci vůbec 
nepočítali, že by někdy kandidovalo 
více osob. Přitom by stačilo, aby ve 
třetím kole ke zvolení bylo dostatečné 
jen absolutní vítězství jako je tomu 
např. v Německu a nemuselo by se 
ani volit drahou přímou volbou. Ale 
pokračujme dále: 

Představitel levicových intelektuálů 
Václav Havel v rámci Charty ’77 
zformuloval svoji nepolitickou politiku 
založenou na nikým nevolených 

UDÁ
LOS

T R
OK

U 2
00

3 –
 

VO
LBY

 PR
ESI

DEN
TA



FRAGMENTY POLITIKA-7-

skupinkách lidí, jejichž cílem bylo 
vnucovat své menšinové názory 
občanům. Václav Havel byl tudíž 
zastáncem diktatury oligarchií. Zároveň 
symbol křesťanů Václav Benda napsal 
v té době klíčový text „Paralelní polis“, 
který předznamenal všechny jeho 
budoucí střety s Václavem Havlem a 
jeho okolím. Václav Havel měl vždy 
představy, že problémy se budou řešit 
tak, že vznikne občanská iniciativa 
či hnutí k jejich vyřešení. Václav 
Benda naopak říkal, že musíme založit 
standardní systém politických stran jako 
všude ve světě. Šlo o to, zda budeme 
zkoušet levicové třetí cesty a půjdeme 
cestou živelných hnutí, která budou 
spravovat zemi, nebo zda budeme 
budovat občansky spravedlivý systém 
stran. Václav Havel nikdy systému 
politických stran nevěřil, myslí si, že 
jsou zbytečné, a z toho vznikaly spory. 
Ve své podstatě nevěří demokracii 
ani jejím výsledkům, věří jen ve 
svou nikým nevolenou kliku a po 
celou dobu svého působení ve funkci 
presidenta se snažil do politické 
soutěže vnést bez volby jím vybrané 

osobnosti. Přestože Benda s Havlem 
spolupracoval na mnoha věcech, v tomto 
se zásadně neshodli. Po smrti Václava 
Bendy se spor přenesl na Václava 
Klause. Nešlo o osobní nenávist, jak 
to vypadalo zvenku, ale o to, že mají 
odlišné vidění světa a každý se jej snaží 
prosadit. Tento spor o pojetí demokracie 
a postavení politických stran tu trvá 
od počátku devadesátých let. Není to 
lidský problém ale otázka politického 
vidění světa.

Shrnuto a podtrženo. Václav 
Klaus stál a doufejme bude i nadále 
stát jako hráz proti nástupu třetí 
socialistické cesty, o níž snili Hradní 
Eurokomunisté, kteří po celou dobu 
vyvíjeli úsilí o jeho odstranění z cesty. 
Nemohli to říci naplno a tak si 
vymýšleli bezostyšně pomluvy, které 
měly v očích národa z něho udělat 
naprostého Satanáše. Dělali to 
neuvěřitelně chytře díky médiím, které 
se jim podařilo prakticky ovládnout. Jen 
banální příklad: Klausova údajná 
vila ve Švýcarech byla hodnocena 
na úrovni trestního stíhání, zatímco 
Havlova skutečná vila v Portugalsku 

byla chápána jako něco zcela 
přirozeného. Jediná myšlenka, 
která se v důsledku toho táhla po 
celou dobu presidentování pana 
Havla, byla zničit Klause stůj 
co stůj, aby se mohl uskutečnit 
hradní sen o třetí cestě. To se 
naštěstí nestalo. 

Ukázalo se, že Václav Klaus 
j e O s o b n o s t í , k t e r o u j e h o 
spolustraníci nejen respektují, ale 
mají opravdu rádi. ODS se ani 
po obrovském nátlaku levicových 
pseudointelektuálů a Eurokomunistů 
nenechala rozeštvat a jestli tam 
někdy možná bylo nějaké napětí, 
tak v současné době je semknuta 
kolem svého čestného předsedy jako 
málokdy. Hradní klice se nepovedlo 
ani „třetí Sarajevo“ – dostat do čela 
ODS na 13. sjezdu své lidi. (Za druhé 
byla považována zrada prohradního 
pražského primátora Jana Kasla 
den před volbami za účelem snížení 
volebních výsledků ODS.) Současný 
předseda Topolánek je snad ještě 
tvrdší zastánce pravicové politiky než 
sám Klaus a Klausismus zůstal nadále 
písmem svatým ODS. Ukázalo se 

totiž, že ODS není stranou jednoho 
muže ale jedné myšlenky a to je 
mnohem nebezpečnější pro hradní 
komunisty a jejich parlamentní 
přisluhovače v Koalici. Z tohoto důvodu 
jednají politici, za nimiž stál dosud tak 
pevně Václav Havel, nyní jako šílení a 
kopou v poslední předsmrtné křeči. 
Jsou si totiž vědomi, že po odchodu 
jejich presidentské záštity se bude naše 
země vyvíjet normálním standardním 
způsobem jako ostatní státy kolem nás. 
Nastane konečně volná soutěž mezi 
stranami a Hradní křídlo již přestane 
s neuvěřitelnou drzostí intrikovat proti 
všem, kteří zrovna nesdíleli jeho názory. 
Možná to nebude někdy snadné, ale 
bude to normální. Přestanou podlosti 
a nastane rovný boj mezi politiky a ne 
nepolitiky. Nastane normální a ve světě 
běžný kurs „politické politiky“. Jediné 
nebezpečí je, že jejich intriky již natolik 
posílily skutečné komunisty, že návrat 
bude pro pravici skutečně velmi obtížný. 
Nezbývá než doufat, že to přesto 
ODS ustojí a prosit spolu s Georgem 
W. Bushem Boha, ať v tom panu 
Klausovi a jeho lidem pomáhá 
ze všech sil. 
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová

Václav Klaus před darem Ivana Langera, který si ho chce lepit na dopisy
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Ladislav Jakl:
„Klaus na to má!“

IVANA HASLINGEROVÁ

V průběhu presidentských voleb 
jsme zveřejnili v internetové 
p o d o b ě n a š í r e v u e n a 

www.fragmenty.cz postoje mnoha 
naš ich v ýznamných osobnost í 
z kulturního i politického života 
k jejich představám o budoucí hlavě 
státu. Ukázalo se, že naši čtenáři, 
kteří si vesměs přáli profesora Klause, 
měli správný postřeh, neboť ve 
dvou kolech presidentských voleb se 
stal naprosto jasným favoritem i u 
našich zákonodárců. Celý národ mohl 
sledovat jeho triumf, který nevedl 
ke zvolení pouze v důsledku toho, 

že poslanci 
Koalice vy-
užili špatné-
ho volební-
ho zákona, 
který na-
hrává tomu 
nejnižšímu 
p l e t i -
c h a ř e n í . 
V Německu 
by by l 
K laus j i ž 
několik týd-
nů pre s i -
dentem. Ať 
již dopad-
nou da l š í 
volby jak-
koliv, tyto 
dvě dosa-
vadní uká-
zaly, že to 
je zřejmě 
o p r a v d u 
O s o b n o s t 
s velkým O. 
Byl i jsme 
proto zvě-

daví, co si o něm myslí člověk, který 
je s ním již několik let v každodenním 
styku a který ho nevnímá jen 
zkresleně jako televizní obraz, ale zná 
ho jako člověka i s jeho slabostmi a 
chybami. Ano jde o jeho nejbližšího 
spolupracovníka Ladislava Jakla, 
kterému jsme položi l i otázku, 
aby nám řekl alespoň tři důvody 
proč máme vol it Klause? Pan 
Jakl na nás vychrlil hned důvodů 
mnohem víc:

Především bych ho volil proto, že je 
loajální k naší republice. Absolvoval 
jsem s ním řadu zahraničních cest a 
nikdy jsem nezažil, že by vystupoval 
jinak než jako reprezentant celé České 
republiky. Nikdy se nesnížil k tomu, 
aby pomlouval své domácí politické 
soupeře, aby strašil zahraniční partnery 
tím, že pokud vyhrají jeho protivníci, 
nastane konec světa, nikdy se nesnažil 
ze zahraničních politiků dělat své 
spojence v domácím polit ickém 
boji. Nikdy nelíčil naši politiku 
v černých barvách jen proto, že 
zrovna u nás vládnou jiní. To se 
nedá říci o představitelích některých 
postkomunistických zemí a už vůbec 
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¯ Klaus je loajální k naší republice.
¯ Klaus je diplomat.
¯ Klaus uznává pravidla hry.
¯ Klausovi záleží na občanech.
¯ Klaus je osobností.
¯ Klaus není lobbista.
¯ Klaus má odborné zázemí.
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ne to těch našich politicích, kteří 
spojenectví se svými zahraničními 
přáteli berou jako běžný nástroj 
politikaření. Jejich vlastní zájmy jsou 
jim často přednější než pověst naší 
společné země.

Další důvod, který hovoří pro 
Václava Klause je ten, že je diplomat. 
Nevyvolává zbytečné spory s našimi 
sousedy a nerozfoukává doutnající 
antagonismy, reminiscence a předsudky. 
Není přítelem laciných gest, respektuje 
výsledky voleb u našich sousedů a 
uznává legitimitu jejich představitelů, 
ať se mu líbí nebo ne. Tímto korektním 
způsobem dosáhl toho, že je příznivě 
vnímán různými částmi politického 
spektra u našich sousedů a ne jako 
kdosi, kdo má ambice zasahovat do 
jejich vnitřních poměrů.

Klaus uznává pravidla hry což je 
podle mne pro budoucího presidenta 
důležité. Výsledky svobodných voleb 
jsou pro něj svaté, nesnaží se obcházet 
standardní politické mechanismy. 
Respektuje mandát a své politické 
soupeře vždy bere nikoli jako sólisty, 

ale právě jako nositele mandátu 
od voličů.

Záleží mu na občanech. Jeho 
heslem nikdy nebylo „čím hůře tím 
lépe.“ Vždy chápal, že společnost 
není laboratoř k pokusům na lidech, 
k nezodpovědnému experimentování. 
U každého kroku bral v úvahu, jak 
se promítne do života obyčejného 
člověka.

Klause bych volil také proto, že 
je osobností. Nikdy nebyl a nebude 
ničí loutkou. Je závislý jen na svých 
názorech a zkušenosti, proto se nedá 
lacino ovlivnit, manipulovat nebo 
dokonce nenápadně řídit. Zvolením 
Klause volíme Klause a ne kohosi 
v pozadí. Respektuje jiné názory 
a argumenty ale už nikoli sobecky 
motivované vlivy.

Velmi důležitou charakteristikou je 
též ta, že není lobbista. Záleží mu na 
zemi jako na celku. Největším zdrojem 
a původcem antiklausovských emocí 
jsou neukojené skupinové zájmy. 
Nikdy nepodléhal pokušení politiků 
popřát sluchu různým nátlakovým a 

lobbistickým strukturám. Tím často 
zkřížil jejich plány, proto ho mají 
tak neradi a jelikož mají peníze a 
styky, dařilo se jim mít vliv na jeho 
vnímání na veřejnosti. Ani za tuto 
cenu jim nepodlehl.

Má odborné zázemí, což naprosto 
nen í pro budoucího president a 
zanedbatelné. Nikdo ho neopije 
rohlíkem. Jeho názory jsou respektovány 
právě proto, že jsou podloženy studiem, 
znalostí, odborností. Není žádným 
suchým počtářem: ekonomie, politika 
a další společenskovědní disciplíny 
ho zajímaly vždy jen jako nástroj 
k pochopení toho, co se děje ve 
společnosti.

Shrnuto a podtrženo – má na to. 
Není líný, stále pracuje a stále se 
připravuje. Má ohromnou výkonnost 
a kapacitu. Nepatří mezi povrchní 
intelektuály, nepracovité a nepřipravené. 
Svou práci dělá soustředěně a na 
plný plyn. Je zodpovědný a nepouští 
do světa nezávazné výroky, vždy ho 
zajímá výsledek. 
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

 „Ale abych šéfa jenom nechválil, když se nedívám, chodí mi do kanceláře na čokoládové bonbony. Jenže neví, že je mám 
spočítané,“ říká Ladislav Jakl pražskému primátorovi Pavlu Bémovi
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Mirek Topolánek: 
„Teď je čas pro Churchilla, ne pro Chamberlaina!“

IVANA HASLINGEROVÁ

Naše druhá nejsilnější strana a 
jediná skutečná demokratická 
pravicová opozice současné 

vládní levicové koalici má nového 
předsedu. Jaký by vlastně měl být 
předseda ODS? Má to být ideolog, 
řečník, vyjednávač, taktik, odborník, 
nebo snad manažer? Na to jsme se 
zeptali samotného předsedy senátora 
Mirka Topolánka: 

Předseda ODS by měl mít od každé 
výše jmenované vlastnosti trochu a 
nejlépe všechny najednou. Ale takového 
superčlověka naleznete velmi těžko. V 
situaci, která volá po řešení, je nutné 
si stanovit, co vlastně chceme. Chceme 
klidné a věcné setrvávání a usedlou 
stabilitu s rizikem špatné volby ve 
špatně zhodnocené situaci dle vzoru 
Chamberlaina nebo preferujeme spíše 
robustní, razantnější přístup, který ale 
nemusí nutně znamenat radikální změnu 
a vnášení neklidu do vlastních řad. 
Řešení, které akcentuje to podstatné 
v dané chvíli, preferuje a řeší to 
s nadstandardním úsil ím a t ím 
nepodstatným se nezabývá dle vzoru 
Churchilla. Aniž bych se chtěl drze 
pasovat do role Winstona Churchilla, má 

preference je jasná. Teď 
je čas pro Churchilla, ne 
pro Chamberlaina! ODS 
musí mít za hlavní cíl 
vítězství ve volbách. 

¯ Jakými nástroji 
chcete tento cí l 
prosadit a realizo-
vat? 
Budu podporovat 

pouze takové změny, 
které povedou k posílení 
celého systému, budou 
mít vnitřní logiku a 
nebudou bourat celou 
stavbu. V podnikové 
praxi bych nejdřív pro-
vedl tzv. re-engeneering 
a teprve potom by 
se realizovaly změny. 
Strana v tomto smyslu 
funguje a musí fungovat 
stejně. Tvrdé jádro 
a přívětivý obal. Ne 
naopak, jak tomu bylo 
doposud.

¯ Stojí před Vámi nelehký úkol 
vytvořit kompaktní a pracovitý 

tým nového vedení ODS. Vedl 
jste sice již několik podnikových 
t ý mů, a le zde js te s i t ý m 
nemohl sám vybrat, ale dostal 
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¯  ODS musí mít tvrdé jádro a přívětivý obal.
¯  Autorům denunciační kampaně vzkazuji, že pouze zdůrazní mé přednosti – odvahu 

a smysl pro fair play.
¯  ODS nemusí hledat nové tváře, ale musí cíleně vychovávat nové osobností.
¯  Týmová práce vyžaduje loajalitu, vzájemný respekt a schopnost kompromisu.
¯  ODS musí mít za hlavní cíl vítězství ve volbách. 
¯  Nový předseda musí být čitelný, charismatický a přitažlivý pro voliče.
¯  ODS musí najít nejvhodnějšího leadera pro svůj program, ne naopak.

„Klausismus je písmo svaté ODS!“ říká Mirek 
Topolánek
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j s t e demok rat i ck y z vo lený 
konglomerát osobností. Neobáváte 
se toho?
Vedl jsem několik velmi rozličných 

týmů a to jak volených, tak mnou 
vybraných. Demokraticky zvolený 
tým má jedinou nevýhodu – nemůžete 
si jej vybrat sám. Všechno ostatní 
jsou výhody. Práce v takovém týmu 
vyžaduje určitou sadu dovedností 
a vlastností. Patří k nim loajalita, 
vzájem ný re spek t a schopnos t 
komprom isu . Nemá m s t ěm ito 
vlastnostmi žádný problém a za lidi, 
kterým věřím a kteří mě nezklamou, 
se dokážu bít jako lev. Mám to 
mnohokrát v praxi vyzkoušeno a vždy 
jsem zatím uspěl.

¯Britští toryové říkají ke stranické 
struktuře: „bez dobré struktury 
do politiky nelez“. Souhlasíte 
s nimi?
Souhlasím. Ta naše vyžaduje 

pouze změny vyvolané zrušením 
okresů. Budu prosazovat postupnou 
změnu vnitrostranických volebních 
mechanismů směrem k větší účasti 
členské základny s cílem volit postupně 
na všech stupních ODS s klíčem pro 
volitele 1 : 1. Tento krok, společně 
s pokusem o sice riskantní nicméně 
nezbytné otevření se novým členům a 
kariérní řád pro nové a nejen nové členy, 
by mohl vést k zatřepání usazenými 
sedimenty v podobě místních klanů 
bez ohrožení podstaty. Celý vnitřní 
systém musí být zaměřen ne na hledání 
nových tváří, ale na cílenou výchovu 
nových osobností.

¯ Jaká je podle Vás Vaše nejsilnější 
stránka?
Myslím, že mou silnou stránkou 

by měla být schopnost komunikace 
s polit ickými par tnery, soupeř i, 
institucemi, všemi nesocialistickými 
subjekty a hledání ideově spřízněných 
subjektů i jednotlivců. Jsem hluboce 
přesvědčen, že v tomto ohledu své 
kolegy jednoznačně převyšuji.

¯Komunikace je věc dobrá, pokud 
je ovšem s kým diskutovat. Vašeho 
předchůdce zradili právě lidé, s 
nimiž velice diskutoval a jimž 
věřil. A jak známo, platí přísloví 
„Kdo jednou zradil, zradí podruhé“. 
Ale obraťme list. Leader musí 

být také schopen přesvědčivě, 
jasně a srozumitelně prodávat 
program...
Strana se nemá soustředit kolem 

programu svého leadera, ale musí 
najít nejvhodnějšího leadera pro její 
program. Nový předseda musí být 
čitelný, charismatický a přitažlivý 
pro stávající i budoucí voliče ODS. 
Vlastní prodej produktu závisí na 
něm – program, jeho ambaláž, obal, 
marketing, minimálně střednědobá 
prodejní strategie, mediální prezentace 
apod. V této oblasti se odvažuji tvrdit, 
že je má pozice v dnešní soutěži 
dominantní. Prosadím do této, v ODS 
zatím velmi podceňované oblasti, 
profesionalitu, systém a invenci.

¯Neobáváte se, že proti Vám 
povedou Vaši odpůrci stejnou 

„S manželem jsem se seznámila v Brně během našich studií. Zaujal mne především 
svým optimistickým přístupem k životu, svým obrovským množstvím energie a svou 
schopností komunikace, ale také svou citlivostí. A samozřejmě svou výškou! Dnes 
spolu žijeme téměř dvacet pět let, vychováváme tři děti, tvoříme pracovní tandem 
a kupodivu ještě pořád spolu chodíme na pivo. Chci vám říci, že manžel 
mne za ta léta nikdy nezklamal a vždy jsem se na něj mohla spolehnout. 
Vždy nesl ten nejtěžší batoh. Jsem si jista, že právě on je tím člověkem, 
který dovede pravici k vítězství! Je to muž, který má štěstí,“ říká První 
dáma ODS Pavla Topolánková

št van ici jako na profesora 
Klause? Jak jí chcete čelit, pokud 
vypukne?
Pokud cílem pomluv a manipulací 

vůči mé osobě by mělo být mě 
poškodit a zastrašit, tak potom 
au tor ů m denu nc iač n í k a mpa ně 
vzkazuji, že pouze zdůrazní mé první 
přednosti a těmi jsou odvaha a smysl 
pro fair play. Celou záležitost bych 
vnímal pouze jako pokus zpochybnit 
mou serióznost. a i když nejsem 
zvyklý chválit sám sebe, má práce a 
hlavně výsledky by měly hovořit za 
mně, přesto si myslím, že občané mají 
právo znát mé priority a schopnosti, 
respektive můj pohled na mé silné 
stránky. Takže bych se bránil v 
tomto duchu.

Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Vlastimil Tlustý
 exkluzivně pro Fragmenty

IVANA HASLINGEROVÁ

Ekonomické problémy naší 
země zůstávaly poslední 
dobou poněkud ve st ínu 

presidentských voleb. Přesto volba 
presidenta nic nezměnila na faktu, 
že náš státní rozpočet je v obrovské 
krizi. Co by pomohlo tuto krizi řešit 
nejúčinněji, na to jsme se zeptali 
místopředsedy rozpočtového výboru 
PSP ČR Vlastimila Tlustého:

¯ Vážený pane místopředsedo, 
Zemanova vláda zdědila z recese 
se probouzející ekonomiku a 
proměnila ji v Keynesiánskou 
obludu s názorem, že deficit 
nevadí, či dokonce prospívá. 
Zahraniční firmy získávaly velké 
výhody a byla snaha vyřídit 
si účty s IPB, která nechtěla 
komunikovat se státem. Je možné 
to nějak zabrzdit?
Je naprosto zjevné, že investiční 

pobíd k y vedou k d i sk r i m i naci 
tuzemských podnikatelů. Výhoda 
jednoho je vždy diskriminace druhého. 
Obce prodaly investorovi na počátku 
lev ně p oze m k y, z a f i n a ncova ly 
inženýrské sítě, stát vyškolil pracovníky, 
odpustil cla pro dovoz technologií a na 
deset let prominul investorům daně. 
Každý, kdo racionálně přemýšlí, si 
položí otázku, co udělá investor, až 
výhodné období skončí. Odejde do 
země, kde bude mít zase podobné 
počáteční výhody.

¯ Jaký jiný prorůstový a proinves-
tiční faktor v ČR byste vymyslel 
na místě pana Sobotky, aby se k 
nám investoři hrnuli?
Investoři se k nám musejí hrnout 

nejen kvůl i k rátkodobým ale i 
dlouhodobým výhodám a na to je 
jednoduchá odpověď. Udělal bych to 

nízkými a jednoduchými daněmi a 
jednoduchým právním prostředím, jako 
tomu bylo například v Irsku. To je 
důvod, proč ODS navrhovala rovnou 
patnáctiprocentní daň, protože právě 
ta by byla trvalým makroinvestičním 
faktorem na mzdy a nikdo by po deseti 
letech neodcházel. Druhý důvod pro její 
zavedení, který začíná být již trochu 
zjevný, je, že když má někdo zaplatit 
z koruny 15 haléřů, tak mu nestojí 
za to ukrývat své příjmy, zatímco 
když má zaplatit 40 haléřů, tak je 
zpravidla ukrývá.  

¯ „Nikdo nenadělil shůry 60 miliard 
ztráty Konsolidační agentuře. 
Upozorňovali jsme již v době, kdy 
ztráta byla vytvářena na to, že se 
rodí katastrofa. Zodpovědní jsou 
za to ti, co špatně privatizovali 
ČS, IPB a KB. Tyto banky nebyly 
prodány, ale darovány a navíc 
získaly obrovské státní záruky. 
Dluh způsobili ti, kdo takto špatně 
rozhodovali.“ To jsou Vaše slova. 
Ptám se Vás proto, zda podniká 
něco náš nejvyšší zákonodárný 
sbor v tom, aby tito lidé byli 
potrestáni. Přece když někdo nese 
zodpovědnost za ztrátu miliard 
korun, měl by dostat patřičný 
trest a ne být hlavním ekonomem 
významné banky?
Stát na přípravu k prodeji bank 

vynaložil vždy víc, než kolik prodejem 
získal. Banky byly vždy prodány za 
méně, než kolik v nich bylo. Je to, jako 
když rodina chce prodat ojeté auto a 
myslí si, že ho ve stavu, v jakém je, 
nikdo nekoupí a dá ho do opravy. To 
se dá pochopit. Co se nedá pochopit, 
že ho pak prodá za méně, než kolik 
stála oprava. Co je dále všem případům 
prodeje bank podobné, že nebyly 

organizovány standardní veřejné 
soutěže a že bylo vše prodáváno 
předem vybraným investorům. To je 
již korupční skandál. Když někdo 
někomu předem vybranému něco dá 
zadarmo a ještě mu doplatí formou 
záruk, tak podezření z korupce je 
na místě. Toto je prokázáno ve všech 
případech. Jako nejstrašnější příklad 
bych použil IPB, v níž chybělo v 
okamžiku uvalení veřejné správy 
68 mld. Kč. Není pochyb, že zásah 
státu vyhlášením nucené správy byl 
oprávněný. Nepochopitelné je, co udělal 
stát potom. Daroval, doplatil a zaručil 
se tak, že celkové náklady státu na 
vyřešení problémů této banky jsou dnes 
150 mld. Kč. Každý normální občan si 
dovede položit otázku, že když někde 
chybělo 68 mld. proč stát přeplatil 
prodej na 150 mld. Kč. Připomíná mi 
to scénku z filmu o období třicetileté 
války, kdy při hledání nakažených 
morem v Praze byla řada soukromých 
domů vydrancována a manželé a 
majitelé zavražděni. Záchranář i 
napáchali tehdy větší škody než mor 
sám. Podobně záchranáři IPB napáchali 
větší škody státu než ti, kteří ji před tím 
uvedli do špatného stavu. Nevyhlásili 
soutěž, ale vybrali bez jakýchkoliv 
kritérií nabyvatele a toho obdarovali. 
Stát banku neprodal, ale daroval.

¯ Stále používáte slova, že jakýsi 
abstraktní stát něco udělal, ale 
za touto transakcí jsou přece 
konkrétní lidé. Pod nevýhodnými 
v lád n í m i sm louvam i pře ce 
musejí být podpisy konkrétních 
vládních činitelů. Jak to, že 
tyto nezodpovědné osoby nebyly 
hnány dosud před soud podle 
hesla pana Zemana: „Padni 
komu padni“?
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Máte pravdu, že za tím stojí naprosto 
konkrétní lidé. Mohu proto Vaši 
otázku jen zopakovat a volám je 
k zodpovědnosti. Vyšetřující komise, 
která byla v Parlamentu ustanovena, 
na toto upozornila a podala trestní 
oznámení. Je neuvěřitelné, že ti, co to 
vyšetřovali, konstatovali, že nezjistili, že 
došlo k jakémukoliv porušení zákonů, 
přičemž sama vyšetřující komise 
upozornila na případy porušených 
ustanovení. Takže mohu jenom pokrčit 
rameny a zeptat se, co dělá policie 
a státní zastupitelství, když takový 
případ nedokáže dovést do cíle.

¯ Vláda České republ iky př i 
jednáních s Evropskou unií (EU) 
předložila Evropské komisi (EK) 
zprávu o komplexní pomoci státu 
českým bankám. Jak na zprávu 
EU reagovala? 
EU se tyto hrůzy dozvěděla a 

podivuje se nejen nad tím, co se tady 
odehrálo, ale zejména se podivuje, že  
záruky podepsané vládou, konkrétně 
bývalým ministrem financí Mertlíkem 
vůči zahraničním investorům, jsou 
platné i do budoucna. EU požaduje, 
aby státní podpora soukromým 
subjektům byla ukončena nejen proto, 
že se tak děje na vrub českých daňových 
poplatníků, to ji asi moc nezajímá, 
ale zejména proto, že to je narušování 
konkurenčního prostředí, kdy stát 
vkládá státní prostředky účastníkům 
trhu. Ona totiž většina občanů nevnímá, 
že IPB nebyla státní ale soukromou 
bankou v okamžiku, kdy se dostala 
do problémů.

 
¯ Ona se vůbec většina běžných 

občanů těžko orientuje v tom, co 
je ještě státní a co ne. A hlavně 
nikdo neví, kolik peněz bylo 
privatizací získáno a co se za 
ně udělalo pro stát. Nemělo by 
se urychleně zanalyzovat, jak 
bylo a je nakládáno s příjmy 
z privatizace? Požaduje vůbec 
Sněmovna po vládě předložit 
přehled o tom?
Toto je zejména nyní aktuální 

otázka, když zkrachovala další velká 
privatizace sociální demokracie. Ono 
je těch zkrachovalých privatizací již 
hodně. Sociální demokracie umí o 
privatizaci hezky vyprávět a také hezky 
umí kritizovat své předchůdce, ale 

sama privatizovat neumí. Zkrachovala 
privatizace ČEZu, UNIPETROLu a 
nyní TELECOMu. Celkem mohla získat 
kolem 200 mld. Kč. Jediné, co vláda 
zprivatizovala, jsou ty rozdané a 
doplacené banky. Skoro by se dalo 
říci, buďme rádi, že sociální demokraté 
nerozdávali a nedopláceli víc, protože 
by to stálo ještě víc právě nás, 
daňové poplatníky.

¯ Podle profesora Klause je obrovský 
problém našich veřejných financí 
mimo jiné v tom, že existuje 
neskutečné množství státních fondů 
a agentur. Rozpočty tím ztrácejí 
podle něho transparentnost, 
neboť nejen většina občanů, ale i 
poslanců a dokonce i ekonomických 
odborníků neví, kam mizí v 
důsledku nepřehledného množství 
těchto agentur peníze z rozpočtu. 
Jaký je Váš názor na tyto agentury 
jako jsou např. Operátor trhu s 
elektřinou, Czechinvest a další? 

Nedeleguje ministerstvo své 
povinnosti na ně?
K tomu stačí říci jediné a naši 

vládní ekonomové to vědí. Všechny 
mezinárodní instituce proti zřizování 
fondů protestovaly a protestují dál, 
protože zakládání nových fondů a jejich 
financování za výnosy privatizace je 
vlastně zatajování skutečné bilance 
hospodaření státu. Když se ministr 
financí holedbal, že tento rozpočet je 
jediný přehledný, tak při tom skromně 
mlčel o tom, že netransparentní 
f inancování probíhá mimo státní 
rozpočet právě přes tyto fondy. Když se 
chválí, že do rozpočtu nejsou zahrnuty 
příjmy z privatizace, tak má sice pravdu, 
ale jsou v plném rozsahu zahrnuty 
v hospodaření těch fondů a lžeme 
si do vlastní kapsy. Daří se to 
jen nám samotným a ve světě nám 
to nevěří. 

Pane místopředsedo, děkuji Vám 
za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř 
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Padesátá léta v letech 
devadesátých

PŘEMYSL VACHALOVSKÝ

Současně se soudním projedná-
vá n í m k au z y V l a d i m í r a 
Hučína proběhlo vloni odvolací 

řízení vedené proti prvnímu a 
zároveň i poslednímu generálnímu 
prokurátorovi České republiky, 
JUDr. Jiřímu Šetinovi.

Obě kauzy mají mnoho společného. 
Vedle naprosto zjevných nezákonností 
při vyšetřování údajné trestné činnosti 
obou nepohodlných je spojuje i absurdní 
a protiústavní omezení základních 
občanských práv, jimiž je zcela 
nepochybně soudní projednávání 
za „zavřenými dveřmi“ bez účasti 
veřejnosti.

Zat í mco Hučí nova kau za je 
veřejnosti doma i v zahraničí dostatečně 
známa, kauza JUDr. Jiřího Šetiny 
upadla zcela v zapomnění, ačkoliv se 
táhne již celých deset let. Obvodní soud 
pro Prahu 1, který Šetinu již v září 
1996 po zhruba rok a půl trvajícím 

procesu zprostil obžaloby, v dubnu 
2002 v odvolacím řízení „za zavřenými 
dveřmi“ odročil další projednávání na 
neurčito. Původní proces začal již v 
listopadu 1994 s vyloučením veřejnosti, 
neboť v nejzávažnějším bodu obžaloby 
ohledně vyzrazení státního tajemství 
f ig u r ují zá lež i tos t i t ýkajíc í se 
zpravodajské služby. Tohoto deliktu se 
měl Šetina dopustit tím, že někdejšího 
ministra průmyslu a obchodu Vladimíra 
Dlouhého informoval o odposlechu 
jednoho z jeho podřízených. Kromě 
tohoto skutku byla za vyloučení 
veřejnosti projednávána údajná pomluva, 
které se generální prokurátor měl 
dopustit vůči příbramskému policistovi 
a dále pak devizový delikt týkající 
se údajného nenahlášení devizových 
prostředků získaných za pronájem 
prostor v rodinné vile. Měl jsem to štěstí, 
že jsem mohl jako Šetinův důvěrník 
převážnou část vykonstruovaného 
procesu sledovat. Zhovadilost a 
absurdnost soudního řízení jsem tehdy 
přiblížil čtenářům Necenzurovaných 
novin a deníku Práce, a zároveň i 
divákům ČT v publicistickém pořadu 
Nadoraz. Role důvěrníka měla však 
i stinné stránky. Již po druhém 
soudním líčení, kterému jsem byl jako 
důvěr ník př ítomen, z intensivnil 
zájem zpravodajských služeb o moji 
osobu, který vyvrcholil nasazením 
odposlechu na moji souk romou 
telefonní stanici.

Obě kauzy mají další významnou 
spojitost. Jak Hučín tak Šetina vyvíjeli 
po listopadové nerevoluci nemalé úsilí 
o nápravu a potrestání komunistických 
zločinů. Již se zcela zapomnělo na 
to, že bývalý generální prokurátor 
JUDr. Ji ř í Šet ina byl společně 
s bývalým policejním prezidentem 
Mgr. Stanislavem Novotným skutečným 

zakladatelem Úřadu na dokumentaci 
a vyšetřování zločinů komunismu. 
Za zmínku také stojí jeho úspěšné 
tažení proti několika prokurátorům a 
soudcům, z nichž většina nadále zastává 
významné funkce v justičním aparátu, 
kteří se snažili zmařit vyšetřování 
pokusu „hrdinného kapitána“ Minaříka 
o teroristický útok na Rádio Svobodná 
Evropa.

Nakonec se stalo to, co je pro tzv. 
sametové období příznačné – JUDr. 
Šetina stejně jako mnoho dalších pro 
předlistopadový a shodou okolností i 
polistopadový systém nepohodlných 
svůj marný boj s estébácko-bolševickým 
klanem v justici a policii nejen prohrál, 
ale dokonce proti němu bylo zahájeno 
účelové a vykonstruované trestní 
stíhání. Že tato opatření zanechala nejen 
na Hučínovi a Šetinovi ale na všech 
dalších obětech polistopadové policejní 
a justiční zvůle zdravotní a existenční 
problémy, je nabíledni.

Kuriózní a zároveň i absurdní je to, 
že tehdejší největší oponent generálního 
prokurátora v justičním aparátu, hlavní 
vojenský prokurátor JUDr. Kříženecký, 
zasloužilý člen KSČ, kandidoval za 
KSČM na úřad prezidenta, zatímco 
zakladatel ÚDV a antikomunista JUDr. 
Šetina je nadále i nemalým přičiněním 
prezidentského kandidáta již desátý 
rok trestně stíhán.

 
P.S. Přestože se Jiří Šetina jak již 

výše uvedeno potýká s nekonečnými 
zdravotními a existenčními problémy, 
nepolev i l v boji se z lovolný m 
p o s t ko mu n i s t i ck ý m s y s t é m e m . 
Dokazuje to mimo jiné i jedna 
z jeho mnoha aktivit, vyvíjených 
v rámci Světového sdružení bývalých 
československých politických vězňů se 
sídlem v Curychu, jejíž přepis uvádím:
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Výzva politických vězňů všem občanům České a Slovenské 
republiky,

Parlamentu ČR, presidentu ČR.
ALTNAGELBERG 16.9.2000 (Rakousko) - Političtí vězni, vzpomínajíce obětí československého zločinného 

komunistického systému v období 1948-1989, obracejí se s touto výzvou na všechny Čechy a Slováky ve vlasti i v 
exilu na Parlament ČR a na presidenta Václava Havla:

V roce 1988 jsme zde v Rakousku v těsné blízkosti hranic s Československem zbudovali památník protikomunistického 
odboje. Od té doby sem každoročně přijíždíme ze všech světadílů, abychom vzpomenuli a uctili památku těch, kteří 
se nedožili a kteří v odporu proti československé komunistické despocii odevzdali hodnoty nejvyšší. Po deseti letech 
osvobození uvykli jsme již svému osamocení i nezájmu představitelů České republiky. S pocitem křivdy jsme vyslechli 
slovní hrátky a teorie Václava KLAUSE „o zpětném zrcátku“, Petra PITHARTA „o slyšení růstu trávy“ a nepřipuštění „honu 
na čarodějnice“ od Václava HAVLA. Na své mrtvé vzpomínáme v pokoře, neboť všichni jsme prošli peklem komunistických 
mučíren a věznic padesátých let. Pokora nám zůstala hodnotou nejvyšší i v době současné. 

Hluboce se však stydíme, když v roce 2000 zasedá v novém Parlamentu ČR poslanec JUDr. JIČÍNSKÝ, 
bývalý předseda právní komise ÚV KSČ, který byl tvůrcem článku 4 Ústavy ČSR o tzv. „vedoucí úloze 
KSČ v systému ústavních a státních orgánů ČSR“. 

Hluboce se stydíme, když je JUDr. Marián ČALFA garantem prodeje jedné poloviny paláce LUCERNA v 
Praze, a to státnímu-akciovému podniku Chemapol, který tak zaplatí panu presidentovi Václavu HAVLOVI 
200 milionů Kč, ač sám bankrotuje a nemůže vlastním zaměstnancům vyplatit mzdy. Jde o jedinou a ve světě 
nepochopitelnou obchodní transakci, kdy president, první občan státu, prodává vlastnímu státu, CHEMAPOLU, 
nemovitost, která je pro kupujícího zbytnou.

Tolik jen případy nejpalčivější.
Dožíváme v pokoře, ale odmítáme jako nečisté desetileté koketování nových představitelů českého demokratického 

státu s nejvyššími hodnotami protikomunistického odboje. Odmítáme právní výklad o vině a trestní odpovědnosti 
odbojové protikomunistické skupiny vedené bratry Ctiradem a Josefem MAŠÍNOVÝMI, když takový právní výklad 
učinili komunistické ideologii poplatní právníci, kteří v minulosti sami posluhovali a obhajovali komunistickou 
despocii. Konstatujeme, že právo a spravedlnost je v České republice v roce 2000 prosazováno a obhajováno stejným 
způsobem, jakým bylo v minulosti obhajováno komunistické bezpráví. Slogan „Pravda a láska zvítězí nad lží a 
nenávistí“ vedl v roce 1989 k všeobjímající euforii národa. Protagonistu tohoto sloganu, Václava HAVLA, vynesl do 
funkce nejvyšší, do funkce prvního občana státu.

Od samého počátku to však byla jen poloviční pravda, a ta je horší než lež sama. Ve světě lži, který nás 
obklopuje, nemůže pravda žít a trvat jinak než jako pravda ukřižovaná, právě tak jako ve světě nenávisti nemůže 
láska žít a trvat než jako láska trním korunovaná.

Stát je takovým, jakým jej chtěl mít Václav HAVEL. V roce 2000 ale v Čechách dominuje resignace a strach z 
budoucnosti. SUNT LACRIMAE RERUM – i věci pláčou. U vědomí toho konstatujeme, že naše oběti byly marné a zbytečné. 
Obracíme se proto na všechny Čechy a Slováky doma i v exilu, aby podpořili tuto naši V ý z v u: 

Žádáme, aby členové protikomunistické odbojové skupiny, Ctirad MAŠÍN, Josef MAŠÍN, Milan PAUMER, Václav 
ŠVÉDA a Zbyněk JANATA, byli neodkladně vyznamenáni jako hrdinové vpravdě národní. 

Žádáme, aby žijící, bratři Ctirad a Josef MAŠÍNOVI a Milan 
PAUMER, byli oficiálně pozváni na Pražský Hrad a dostalo se jim cti 
a úcty, kterou k nim český národ chová po desetiletí. 

Žádáme, aby se všem jmenovaným dostalo of iciální 
omluvy za deset i leté nedůstojné prodlení, int r ikované 
komunistickými pohrobky.

Žádáme, aby bylo definitivně skoncováno s politickými 
praktikami, kdy vedení státu licituje řečeno slovy Vladislava 
Vančury, „že čas míjí a věci se zapomínají“ a čas, který nám byl 
měřen komunistickým vězením a popravami, „dnes propůjčuje 
dosti důstojnosti i zrůdám“.

Světové sdružení bývalých československých politických 
vězňů se sídlem v Curychu.

Eugen HOFFMAN, CH - 8953 DIETIKON
JUDr.Jiří ŠETINA, CZ - 160 00 PRAHA 6
RNDr Gracian TEJRAL, CZ - 669 02 ZNOJMO
Josef KOUDELKA, CZ - 770 00 OLOMOUC
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Problémy českých veřejných financí na 
počátku nového desetiletí

IVANA HASLINGEROVÁ

V pražském paláci Žofín se 
konal slavnostní křest knihy 
prvního ministra f inancí 

demokratického Československa a 
dlouhodobého premiéra Václava 
Klause „Problémy českých veřejných 
financí na počátku nového desetiletí“, 
k t e r o u v yd a l o C e n t r u m p r o 
ekonomiku a politiku (CEP). Zájem 
o ni projevili nejen naši přední 
politici a ekonomové, ale i zahraniční 
odborníci. Osobně na křest přijela 
až z USA starší vicepresidentka 
Národní ho centra pol i t ick ých 
analýz z Washingtonu Jeanette N. 
Goodmanová. 

  A ono je opravdu o čem číst. Václav 
K l a u s v k n i z e p o j e d n á v á o 

t o m , j a k s e 
vyvíjely veřejné 
rozpočty, jaké 
faktory je ovliv-
ňovaly a jaké 
byly a jsou pří-
činy jejich stavu. 
Protože autor se 
problematikou 
veřejných finan-
cí zabývá již 
několik desítek 
let – teoreticky 
jako analytik a 
posléze praktic-
ky ve vrcholové 
politice – doká-
že nejen jasně 

rozpoznat problémy naší ekonomiky, ale 
dát i rady, jak ze současné ekonomické 
krize vyváznout. Rozhodně to podle něj 
ale nebude keynesiánským přístupem 
současné vlády. 

Každá země má svou historii a tak 
ani její rozpočty nejsou podle Václava 
Klause jednorázově měnitelné. Proto 
diskutuje rozpočty vzhledem k jejich 
historickým souvislostem. Kniha je 
rozdělena na jednotlivá období před 
listopadem 1989, začátku devadesátých 
let až po současnost. Co je ale podstatné, 
že autor nezapře zkušenosti profesora 
ekonomie a dovede i ty nejsložitější 
problémy podat jasně a srozumitelně 
i laikům. Pro představu čtenářů 
uvádíme ve zkratce stěžejní myšlenky 
jednotlivých kapitol:

„Rozpočet v předlistopadové éře 
nesl známky české verze komunistického 
systému – charakter střízlivosti z obavy 
ze vzniku ekonomické nerovnováhy. Tím 
se odlišoval od rozpočtů sousedních 
komunistických států. Nepřistupovalo 
se k otevřeným rozpočtovým deficitům, 
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Václav Klaus přivádí paní Jeanette N. Goodmanovou spolu s její asistentkou do 
sálu, kde již na něj čekají mj. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Miroslava Němcová, předseda  ODS Mirek Topolánek, 
vedoucí hlavní kanceláře ODS Libuše Benešová, bývalý senátor Richard 
Salzmann, exministr financi Ivan Kočárník, poslanec Václav Mencl, další 
politici a mnoho hostů a studentů

Václav Klaus podepisuje svou knihu studentům
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nízká inflace zachránila úspory občanů 
ale i dluhy podniků. Nedopustila však 
vznik otevřené chudoby a deprivaci. 
Podniky si volně půjčovaly od Státní 
banky a budilo to dojem, jakoby deficity 
neexistovaly,“ uvádí mj. Klaus. 

„Ranou pol i s topadovou fáz i 
(1990-92) jsme zahájili rozpočtem 
přebytkovým ve snaze brzdit agresivní 
poptávku. Termín ‚utahování opasků‘ 
jsem nepovažoval a ani nepovažuji za 
výstižný. Vynaložené transformační 
náklady nebyly důsledkem dobrovolné 
volby, ale důsledkem nevyhnutelnosti 
transformačního otřesu. I přesto 
rozpočty zůstaly v rovnováze a růst 
cen i pokles kurzu byl v naší zemi 
nejmenší ze všech liberalizujících se 

postkomunistických ekonomik. Málo 
doceněný zůstal jev, že relativně nízká 
inflace více méně zachránila úspory 
občanů vzniklé z minulosti. Spolu s nimi 
bohužel i dluhy průmyslové sféry. Šlo o 
rub a líc jedné mince, na což kritikové 
tohoto období zapomínají,“ píše se v 
další časti knihy.

„V létech 1993-1997 nastala 
ekonomická konsolidace a současně 
růst politického napětí. Trvala snaha o 
vyrovnaný rozpočet, což se nominálně 
dařilo. Pak nastalo balíčkové harakiri. 
Nastávalo rozbíjení jednoty rozpočtu 
díky vzniku fondů (FNM, Konsolidační 
banka KoB, Pozemkový fond). Každý z 

fondů si žil svým životem mimo rozpočet. 
Tošovského banka a Skalického 
Ministerstvo privatizace tlačily na 
sanaci bank. Do bank začaly téci velké 
peníze. Sociální demokracie a Luxova 
KDU-ČSL zabránily provést nutné 
změny v sociální politice, v důchodovém 
i zdravotním systému.. Centrální banka 
byla zneužita k ovlivnění ekonomické 
situace,“ podtrhuje Klaus. 

„Čtvrtá fáze v letech 1998-2002 
vedla k uvolňování keynesiánské 
l a v i n y s o c i a l i s t i c k o u v l á d o u . 
Zemanova vláda zdědila z recese se 
probouzející ekonomiku a proměnila 
ji v keynesiánskou obludu s názorem, 
že deficit nevadí, či dokonce prospívá. 
Zahraniční f irmy získávaly velké 

výhody a byla snaha vyřídit 
si účty s IPB, která nechtěla 
komunikovat se státem,“ uvádí 
dále Klaus.

„V současné páté fázi 
socialistická vláda pokračuje 
v Ke yn e s i á n ké m b lu du . 
Podceňuje otázku rozpočtové 
dynamiky a nastává nelineární 
vztah mezi deficitem a růstem 
ekonomiky. Vládě chybí odvaha 
a politická síla provést sociálně 
nepříjemné a politicky riskantní 
kroky. To, že si klade za cíl 
docílit Maastrichtská kritéria 
do roku 2006, není perspektiva 

ale náznak prohry. Vláda podceňuje 
otázku rozpočtové dynamiky a nákladné 
obsluhy deficitu a státního dluhu. Nikým 
není připravován scénář alternativní 
strategii. Naše dnešní velké deficity 
ohrožují zásadně domácí soukromý 
sektor,“ varuje Klaus. 
Snímky Fragmenty: Ivana HaslingerováJeště poslední diskuse nad právě vyšlou knihou s výkonným ředitelem CEPu Jiřím 

Weiglem a může začít její slavnostní představení

Profesor Klaus vysvětluje přítomným 
hostům, jaká jsou úskalí našich 
veřejných financí a co by s nimi dělal, 
kdyby byl premiérem vlády. Zemanova 
vláda podle něj zdědila z recese se 
probouzející ekonomiku a proměnila 
ji v keynesiánskou obludu s názorem, 
že deficit nevadí či dokonce prospívá. 
Současné vládě chybí zase odvaha 
a politická síla provést sociálně 
nepříjemné a politicky riskantní 
kroky. 

Václav Klaus slavnostně připil na zdar knihy a 
především na to, aby kniha byla čtena
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 Jak řešit součas-
nou finanční krizi:

Kladem knihy je především 
to, že nejen popisuje a kritizuje, 
ale ohledně současných veřejných 
rozpočtů je v knize uvedena 
rada, co by pomohlo současnou 
krizi řešit. Velmi zjednodušeně 
řečeno:

– Pomohlo by snížit daňové 
zatížení. Velmi trefně je v knize 
zdůrazněno, že toto zatížení 
neklesá, jak tvrdí vláda, ale 
naopak rychle nominálně roste. 
Měla by se proto zjednodušit a 
zvýšit transparentnost daňového 
systému a to nejlépe formou 
rovných daní.

– Měla by se hledat souvislost 
mezi stupněm naší ekonomické 
rozvinutosti a veřejnými rozpočty, 
neboť jedno nejde od druhého 
oddělit.

– Degradaci veřejných rozpočtů 
urychlí nesprávně nastavené 
mandatorní výdaje. Proto je 
potřebné je změnit. 

– Mělo by se urychleně 
zanalyzovat , jak bylo a je 
nakládáno s příjmy z privatizace. 

– Veřejné rozpočty by měly být 
transparentní. Ve vztahu k HDP je 
nízká elasticita příjmů.

– Vláda nejméně o 50 % 
přestřelila odhad nákladů na 
povodně, které jsou řádově na 
úrovni nákladů vynaložených na 
povodně moravské. Přitom tehdy 
stát poskytl na krytí nákladů 3 
mld. Kč ze státního rozpočtu, nyní 
celkem poskytuje 12 mld. Třetinu 
z toho z veřejného rozpočtu, 9 
mld. z fondů. Mělo by se proto 
velmi dobře hlídat, kam se těch 9 
mld. Kč poděje. 

– Neskutečné množství fondů 
a agentur je podle Václava 
Klause obecně obrovský problém 
našich veřejných f inancí. Je 
třeba je zrušit.

– Zajímavé je, že vyhlášený 
makroekonom Václav Klaus 
upozorňuje, že na veřejné rozpočty 
nelze hledět jen makroekonomicky, 
ale že mají i mikrorozměry. 

“Spor s Janem Švejnarem není sporem o transformaci naší společnosti, ale o 
komunismus,” vysvětluje Václav Klaus paní Jeanettě N. Goodmanové z Národního 
centra politických analýz z Washingtonu

Šťastný tajemník CEPu Petr Mach, který celou předešlou noc v tiskárně dohlížel, 
aby všechno včas a dobře dopadlo. Paní vicepresidentka Národního centra pro 
politické analýzy Goodmanová byla totiž knihou i celou akcí upřímně nadšena a to 
bylo pro něho tou největší odměnou za odvedenou práci
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Osobní účty ve zdravotním 
a penzijním pojištění

IVANA HASLINGEROVÁ

V současné době nabývá otázka 
zdravotního a penzijního 
poj i š t ěn í s t á l e v í ce na 

d ů l e ž i t o s t i . Ž e j e p o t ř e b n é 
rekonstruovat náš dosavadní evidentně 
neúnosný systém zdravotního a 
penzijního pojištění, na tom se shodují 
všichni politici napříč stranami. 
Neshodují se pouze v tom, jak to 
udělat. Zjednodušeně řečeno, pravice 
tlačí na osobní účty pojištěnců, levice 
na všeobjímající ruku státu. Centrum 
pro ekonomiku a politiku uspořádalo 
proto na toto téma seminář, kde 
vystoupili zastánci obou názorových 
proudů. Ředitel odboru sociálního 
pojištění na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí Jiří Král hájil 
známou tzv. Špidlovu koncepci. Ve 
Fragmentech se nám k ní kdysi 
vyjádřil již obšírně sám Vladimír 
Špidla a ve veřejnosti je již dobře 
známá. Proto ji nebudeme podrobně 
rozebírat . Plné znění projevu 
pana ředitele nalezne čtenář navíc 
na www.cepin.cz. Oponenty pana 
Krále byli profesor Vysoké školy 
ekonomické Robert Holman a 
předseda představenstva  CD-F, a.s. 
Dušan Tříska, jejichž přednášky tam 
také naleznete.

Pokud jde o penzijní pojištění, je 
obecně známo, co by se mělo udělat, 
aby naši občané prožívali své stáří 
podobně důstojně jako v zemích našich 
západních sousedů. Zjednodušeně 
řečeno, stačilo by přijmout jejich 
zaběhnutý několikapilířový důchodový 
systém, k němuž se již podrobně ve 
Fragmentech vyjádřil jeho známý 
zastánce Václav Klaus. Naráží to ale na 
politickou bariéru. Za všechno hovoří 
reakce pana Špidly právě na tento článek 
profesora Klause, že  má o důchodové 
reformě jinou představu než Klaus, a 

jak jsem již uvedla, vysvětlil nám svoji 
vskutku diametrálně jinou představu. 
Kam jeho představa vede, o tom se 
přesvědčujeme dnes a denně. Leč toto 
si musejí mezi sebou vyříkat politici. 
My s jejich přístupy můžeme veřejnost 
pouze seznamovat a doufat, že v příštích 
volbách dají občané hlas těm, kteří se 
jim budou zdát lepší. Jedním slovem, 
jaké budeme mít jednou důchody, 
záleží jen na nás voličích, koho si 
zvolíme do vlády.

Jiná věc je otázka zdravotního 
pojištění. Tam jsou sice ještě větší  
problémy ale spíše apolitické. Politici 
napříč stranami hledají optimální 
model. Ať již přijmou jakýkoliv z nich, 
přednášející se shodli, že by si měla 
naše zdravotní pojišťovna vzít příklad 
z komerčního pojišťovnictví. Snad 
nejlépe to vyjádřil Dušan Tříska na 
příkladu havarovaného auta. Když 
havaruji a zničím si blatník, jdu do 
servisu a nahlásím škodu. Pojišťovna 
si vše ověří a pak mi zaplatí. Kdyby 
to pojišťovna nechala jen na mně a 
na opraváři, tak mu dám peníze, aby 
nahlásil, že jsem rozbil polovinu auta, 
dostanu to od pojišťovny zaplaceno, 
on vykáže navíc šéfovi, co všechno 
stihne za chvíli opravit, a všichni jsme 
spokojeni, ovšem do doby, než naše 
roztomilá pojišťovna kvůli své lajdačině 
nezbankrotuje. A přesně na tomto 
principu pracuje zdravotní pojišťovna. 
Lékař je placený podle počtu pacientů, 
takže odvisí od toho, aby jim vyšel 
vstříc. Pacient chce dobré léky a 
neschopenky, jinak lékaře vymění. 
Pojišťovna dá na dobré slovo lékaře 
(servisního technika) a platí a platí 
a všichni jsou zase spokojeni až na 
Ministerstvo zdravotnictví, které 
rozdávačnou pojišťovnu musí stále 
sanovat, aby nezbankrotovala. Je proto 

pochopitelné, že v hlavách některých 
vládních úředníků dochází k tak 
šíleným nápadům, jako že zdravotnictví 
zestátní a budou si jej kontrolovat 
sami. Zestátnění zdravotnictví ČR a 
tím i pojišťoven, jak o tom uvažuje 
socialistická vláda, ovšem situaci 
nevyřeší. Zdravotní pojištění oddělené 
od zadluženého státního rozpočtu a 
nezávislí poskytovatelé zdravotní péče 
jsou základem našeho zdravotnictví 
a zárukou jeho stability. Rovněž 
tak musí být i nadále umožněna 
svobodná volba lékaře a volná soutěž 
mezi poskytovateli zdravotní péče. 
Kontrola nemocných a vydávání 
neschopenek by ale měla existovat a 
to s jasně vymezeným postihem. To 
by ale mčly zvládnout pojišťovny i 
bez zestátňování. 

     Hlavním závěrem semináře je, 
že jak u důchodového tak u zdravotního 
pojištění by měly existovat povinná 
pojištění regulovaná státem a pojištění 
individuální. Kombinace těchto 
dvou zd rojů př íjmů poji šťoven 
by vedla k rozumnému a přitom 
nerevolučnímu systému. Pokud by se 
systém individuálního pojištění podařilo 
prosadit, jsme o krok blíž k vyspělým 
národům (plné znění článku naleznete 
na www.fragmenty.cz).
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Vlastimil Tlustý: 
„Čeští zemědělci jsou obětní beránci.“

IVANA HASLINGEROVÁ

Vládní vyjednavači se vrátili 
z Bruselu s nadšením, jak 
vše skvěle vyjednali, naši 

zemědělci se ale bojí o svou existenci. 
Kdo má pravdu? Je to opravdu s 
našim zemědělstvím tak vážné, že 
se tam nebude moci podnikat, nebo 
má pravdu pan Špidla, Svoboda a 
Telička? Na to jsme se zeptali člověka, 
který se zemědělskou politikou 
zabýval na Ministerstvu zemědělství 
jako náměstek pana Luxe a který 
v současné době vidí do rozpočtu 
státu s nadhledem mnohaleté práce 
v Rozpočtovém výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Vlastimila 
Tlustého:

¯ Vážený pane místopředsedo, naši 
zemědělci si zoufají, že vláda pro 
ně vyjednala zničující podmínky 
při vstupu do EU. Mají pravdu, 
nebo přehánějí?
Zemědělství je smutná historie, 

protože čím dál tím víc je jasné to, na 
co jsme upozorňovali dávno a marně. 
Totiž, že čeští vyjednávači v Bruselu pro 
české zemědělství moc nevyjednávají. 
Berou na vědomí to, co jim EU nabízí, 
ta jim logicky nabízí věci výhodné 
pro sebe a ne pro nás, a tak se čeští 
zemědělci dostávají do role obětních 

beránků, neboť oni svým postavením 
a svými nevýhodnými podmínkami, 
které budou mít v rámci EU, se vlastně 
stanou těmi, kdo budou platit za vstup 
ČR do EU. V jistém smyslu jsou vlastně 
obětováni tomu vstupu a jsou mu 
obětováni v mnoha věcech. Za prvé a 
to je to nejvážnější, v nízkých kvótách 
neboli v limitech. 

¯ Toto je pro občany nesrozumitelné. 
Můžete přiblížit, co to kvóta je? 
Kvóta říká, že zemědělec, ať je velký 

nebo malý, má například omezený počet 
krav a nesmí jich mít víc a to nikdy. 
Podobně v dalších produktech. Tím je 
omezen ve svém podnikání. Vidí, že by 
mohl na svých polích pěstovat mnohem 
víc a uživit víc dobytka, ale nesmí. A 
to i kdyby si sehnal peníze a nečekal na 
platby od EU. To je vážné omezení 
pro české zemědělce. Druhé omezení 
jsou nízké platby od EU pro naše 
zemědělce proti zemědělcům v zemích 
EU. Společná zemědělská politika, tak 
jak nám ji nabízí EU, přestává být 
společná, protože jedny platby budou 
mít stávající členové a jiné, mnohem 
menší, ti nově přicházející. Přesto, že je 
v ČR jiná úroveň nákladů, mezd, cen, 
tak cca 25 % subvencí, tak jak nám to 
naši vyjednávači vyjednali, je zjevně pro 
české zemědělce nevýhodné. 

¯ Občané si zřejmě neuvědomují, 
co to znamená, neboť jinak by 
museli být v ulicích. Můžete jim to 
přiblížit, aby si učinili představu, 
co konkrétně to bude znamenat 
pro každého zemědělce?
Představme si to takto: Jeden 

výrobce má díky vysoké úrovni 
subvencí podstatnou část svých nákladů 
pokrytou z pokladny Bruselu, proto 
může na trh dávat své výrobky levně, 

ten druhý má pokrytu čtvrtinu a proto 
je tam musí dávat mnohem dráž. To, že 
si konečný spotřebitel koupí výrobky od 
toho prvního, protože jsou levnější, je 
jasné. Každý z nás, když vidí vedle sebe 
dva stejné výrobky, například jeden 
jogurt a druhý jogurt, tak se moc neptá, 
který je jak subvencován, ale ptá se, 
který je levnější, a tím, že si koupí 
ten levnější, se bude podílet na ničení 
toho nesubvencovaného výrobce. V té 
subvencovanosti je ukryta likvidace 
našich zemědělců.

                                                                     
¯ Kdysi se říkalo, že neumíme 

vyrobit tak kvalitní výrobek, 
aby obstál v konkurenci na 
světovém trhu. Zde ale méně 
subvencovaní zemědělci nebudou 
schopni odolávat konkurenci, i 
kdyby vyrobili stejně kvalitní 
výrobky. S tím ale nebudou moci 
nic dělat. Takto nerovně nejde 
ale podnikat.
Nutně to vede k omezování výroby 

a když to řeknu jednoduše, tak pan 
předseda vlády Špidla a jeho vyjednávači 
vlastně pro české zemědělství dojednali 
jeho útlum. Pro ty, kdo si umějí špatně 
představit, co to bude znamenat, 
doporučuji se podívat do bývalé NDR. 
Tam už takovou nabídku před deseti 
lety dostali, tam už dostali malé limity 
pro své hospodaření a malé platby a 
stačí se tam podívat, co se tam odehrálo. 
Proto se nelze moc divit protestům 
zemědělců, protože těm se samozřejmě 
nemůže líbit, že oni jsou ti, co mají být 
utlumeni, že oni jsou ti, kteří mají být 
vlastně obětováni za vstup ČR do EU. 
Škoda, že nám nevěřili a naopak nás 
označovali za europesimisty, když 
jsme na to upozorňovali, pokud byl 
ještě čas něco s tím dělat.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Dřevozpracující družstvo Lukavec :
ze zadlužené f irmy kolos patř íc í 
mezi úspěšné firmy ČR

JIŘÍ PANCÍŘ 

O tom, že i mimo větší města, 
v m a l é m mě s t e č k u n a 
Vysočině, mohou prosperovat 

české podniky, svědčí přík lad 
Dřevozpracujícího družstva Lukavec. 
Místní l idé jsou jeho existencí 
nadšeni, neboť zaměstnává nejen 
mnohé z nich, ale pomáhá i rozvoji 
městečka. Podporuje místní školu, 
sponzoruje místní tělovýchovnou 
jednotu, sportovní stadion, kulturní 
akce v okolí a obecně prospěšnou 
činnost. Z malého vysoce zadluženého 
Dřevozpracujícího družstva se pod 
vedením „Manažera roku 2001“ ing. 
Jiřího Majera stal kolos s ročním 
obratem 1,8 miliard korun, který se i 
v obtížných podmínkách přechodové 
ekonomiky propracoval mezi úspěšné 
firmy v republice. Stalo se dokonce 
něco neuvěřitelného – před revolucí 
bezejmenné venkovské družstvo 
koupilo aktiva spojené se zpracováním 
desek a převzalo zaměstnance na 
tamní poměry obřího podniku 
Českomoravský len, a.s., v nedalekém 
městě Humpolci. O tom, co všechno 
musel udělat k prosperitě podniku, 
jsme hovořili s panem předsedou 
v jeho útulné pracovně, kde si 
zavzpomínal i na historii podniku: 

 V družstvu jsem pracoval v nižších 
funkcích od roku 1975 do 1986. Pak 
jsem se názorově rozešel se šéfem a 
odešel jinam. Po revoluci za mnou 
přišlo v listopadu několik bývalých 
spolupracovníků, zda bych se nechtěl 
vrátit. Věděl jsem, že to bude těžké. 
Mělo se stavět nové zařízení za 42 mil. 
DM pracující s neznámou technologií, 
jehož výrobky byly v tuzemsku 
neprodejné a známí zahraniční partneři 
je dopředu odmítli. Úvěry nebyly 
podepsány, nebyla příslušná povolení. 
Váhal jsem proto, ale kolem vánoc 1989 

jsem kývl a v nadšení té doby mne 12. 
ledna 1990 zvolili předsedou. 

¯  Udělat z družstva zadluženého 
více než miliardou Kč při obratu 
250 milionů korun fungující firmu 
s ročním obratem téměř dvou 
miliard Kč, to musí stát mnoho 
úsilí. Čemu především přičítáte, 
že se Vám to povedlo?
Jsem přesvědčen, že naše hlavní 

problémy nejsou v nevyhovujících 
technologiích, ale v zastaralém způsobu 
myšlení a řízení. I když jsou technologie 
a výrobky důležité, bez znalostí lidí 
a fungující koordinaci jejich úsilí 
vyrobit a prodat cokoliv nedokážete. 
Navíc nabídka na trhu často převyšuje 
poptávku a tak musíte trvale vymýšlet 
něco originálního, jaké problémy budete 
zákazníkovi produktem řešit. K tomu 

všemu potřebujete aktivní účast lidí. 
Jestli se mi něco povedlo, tak zbláznit 
lidi. V roce 1989 jsme měli obrat 
cca 250 mil. Kč, v roce 2001 již 1,8 
mld. Kč. Při nutnosti splácet dluhy 
to hovoří za vše.

¯ Říkáte, že stačí něco nastudovat, 
jak to dělají jinde a pak už jen pro 
to nadchnout zaměstnance. Jenže 
to asi nebude tak snadné, to 
by přece udělal každý ředitel a 
byly by zde jen úspěšné podniky. 
Prozradíte ostatním, co jste se 
dočetl a co jste objevil za metodu, 
že máte takový úspěch?
Byl jsem si vědom, že musíme trvale 

dosahovat vysoké dynamiky růstu. 
Hledal jsem způsob jak to zajistit a 
nalezl jsem výbornou metodiku „Teorii 
omezení“, která je plně ve shodě s naší 
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Pan předseda Jiří Majer s radostí vzpomíná na začátky, kdy družstvo 
pomáhal formovat
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strategií orientace na potřeby zákazníka.  
I když to na první pohled není vidět, 
její důsledná realizace vede k zásadním 
změnám v řízení financí, projektů, 
výroby, distribuce, prodeje, tvorby 
strategie a nakonec i lidí. Zdálo se mi to 
výborné a tak jsme se v létě 2000 pod 
vedením zahraničních konzultantů do 
její aplikace v družstvu pustili. Abych 
se utvrdil ve svém přesvědčení, že 
jsme vybrali dobře, byl jsem v létě 
2001 na semináři v USA. Velice mne 
překvapilo, že nejvíce účastníků tam 
bylo z amerického Ministerstva obrany. 
Tímto způsobem řídili již dva roky 
armádní logistiku a protože se jim 
to osvědčilo, chtěli tohoto přístupu 
využít i při řízení vojenských operací. 
To mne ujistilo o smysluplnosti 
našeho počínání. 

¯ Hezky se to poslouchá a je to jistě 
dobrý nápad pro českou firmu 
postupovat podle tohoto návodu. 
Jenže Vy jste přebral firmu, kde 
lidé byli z dob komunismu zvyklí 
na jiný styl práce než američtí 
vojáci. Neměl jste problémy s tím 
je přesvědčit, že se musejí začít 
chovat po americku?
Myšlenky, které vedou ke službě 

zákazníkům nelze jen vyhlašovat, ale 
musejí žít v práci lidí. Přitom nejde o 

to, zda se chovat po americku nebo po 
rusku. Musíme se chovat podle logiky 
situace. V obchodě na trhu, ve válce 
na bojišti. Problém je, že lidé jsou 
většinou vedeni svými emocemi. 
Naštěstí základní emocí našich lidí 
je silný vztah k družstvu. Na druhou 
stranu emoce na základě našich 
minulých zkušeností vedou k rutinám. 
Pokud máme tyto rutiny překonat, 
musejí lidé dostat nástroj, jak si sami 
najít novou cestu. Pak je to jejich 
cesta a určitá šance, že po ní půjdou.  
Právě to, že díky novým pohledům na 
měření jsme schopni zjistit, zda lokální 
rozhodnutí jsou dělána ve prospěch 
celku, umožňuje činnost lidí hodnotit 
z pohledu celé firmy. 
Tím je zajištěno jejich 
chování ve prospěch 
celku a to dovoluje 
dát jim samostatnost. 
Tak vytváříme základní 
předpoklady pro dobrou 
službu zákazníkům. 
Toto vše zvládnout 
ovšem chvíli trvá.

¯ Z d á s e t o b ý t 
geniální a přitom je 
to tak jednoduché. 
Geniální věci jsou 

jed noduché. Co je 

jednoduché a přitom to plní svůj 
účel, je dobré. 

¯ Čí m s i v ysvět lujete , že je 
obtížné o takové skvělé věci 
přesvědčit lidi? 
Já sám nemám problém říci: do 

včerejška jsem to a to dělal tak a tak, 
přišel jsem ale nyní na něco lepšího 
a budu to proto dělat jinak. Dlouho 
mi proto trvalo, než jsem pochopil, že 
většina lidí nutnost přechodu k novým 
metodách chápe jako znevážení své 
minulé práce. Myslí si, přiznám tím, 
že jsem dosud pracoval špatně. Já to 
vykládám na principu kola. Kolo zná 
dnes každý hlupák a přesto byly kultury, 
které uměly spočítat pohyby planet a 
měly přesné kalendáře, ale kolo neznaly. 
Nebyly ale přesto dementní, ale prostě 
na to nepřišly v té době, to je vývoj. 
Já se každý den rád o něčem novém 
poučím. Ten, kdo si myslí, že zná 
všechno, má vlastně smutný život. 
Nové věci nevidí a tak každý den 
potkává jen to, co zná. 

¯ Jako řediteli firmy, jejíž polovina 
produkce jde na export, Vám 
musejí starosti s posilováním 
měny přibývat.
Máte pravdu, že rychlé a nečekané 

posí len í kor uny nám způsobi lo 
obrovské trable. Zatím jsme sice i 
přes nárůst koruny zvýšili zisk, ale bez 
zásadních změn by to v budoucnu mohlo 
dopadnout špatně. Positivní na tom 
bylo, že si mnozí konečně uvědomili, že 
přestává legrace. Jde o nutné posilování 
kupní síly a z hlediska strategie je 
lhostejné, zda to bude přes kurs nebo 
jinak. Z pohledu nutné reakce firmy to 
již jedno není. Každý způsob zvyšování 
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kupní síly vyžaduje naši jinou reakci. 
A protože já nevím, jak to proběhne, 
snažím se budovat flexibilitu. V každém 
případě nemohou být změny příliš 
rychlé. A to je starost jak ČNB tak 
vlády. Máme i jiný problém – investiční 
pobídky. Z mého pohledu jejich 
poskytování rozhodně není v pořádku. 
Vytvářejí nerovné soutěžní podmínky 
a to nejenom přímým soutěžitelům. Při 
jejich dnešních ziskových maržích jde 
často o likvidaci firem. 

¯  Ale ani výkony nejde zvyšovat 
d o n e k o n e č n a . Z v y š o v á n í 
produktivity řeší proto některé 
f irmy propouštěním. Nehrozí 
to i u Vás?
Pokud spotřeba lidstva zatím trvale 

roste, musejí z logiky věci trvale růst 
i firmy. Ze stejné logiky vyplývá 
potřeba schopnosti zásadně měnit 
své aktivity podle potřeby trhu. Tak 
rozumím pojmu flexibilita, o které jsem 
již hovořil. Její dosažení je obtížné. 
Přesto je základní podmínkou pro 
schopnost zajistit lidem zaměstnání. 
Není dobré lidi propouštět. Zvyšování 
produktivity musí jít tak, že se firma 
rozvíjí a přináší další práci. Je to 
velmi obtížné, ale jednoduché věci 
dokáže kdekdo.

¯  Vaše družstvo je mimopražské. 
Ulehčí Vám dostupnost úřadů 
v důsledku reformy veřejné 
správy práci?
P r o f i r mu n e n í p r ob lé m e m 

dostupnost úřadů ale jejich funkce. A 
tady mají naše úřady velké rezervy. 
Například my teď měníme informační 
systém za plného provozu a zákazník 
to nesmí v dodávkách poznat. Jeho 
nezajímá, že naši obchodníci musejí 
zadávat jinak zakázky, příprava výroby 
nemá podklady, výroba nemá podle 
čeho vyrábět, nejde vypsat dodací list 
a lidé neumějí nový systém obsluhovat. 
Výrobek musí být včas a s řádnými 
doklady expedován. Na úřadech mají 
často „objektivní“ důvody, proč to či ono 
nefunguje, jak by mělo. Nemyslím, že 
vždy jde o neschopnost nebo neochotu. 
Oni sami svým důvodům věří. Jde o 
absenci vědomí nutnosti svůj výkon 
zvýšit a snažit se o to, tak jako to 
dělá každá firma vystavená působení 
konkurence. Vždyť i stát je pouze 
jedním z účastníků trhu. Takto si 
službu veřejnosti nepředstavuji a na to 
bychom měli podle pana ministra platit 
ještě větší daně! 

¯  A b y c h o m p a n u S o b o t k o v i 
nekřivdili. Dluhy po předchozím 

velkém třesku pana Grégra 
převzal obrovské a přitom musí 
udržet hospodářství nad vodou. Co 
Vy byste dělal na jeho místě, když 
byste nezvyšoval daně? 
Jsem rád že nejsem panem Sobotkou. 

Nejsem člověk, který umí dělat 
kompromisy a v politice to bez 
nich nejde. Deficit státních financí 
je komplexní problém postihující 
legislativu, etiku, prevenci,  ekonomii 
a opravdu nakonec represi. Protože 
pokud se neuvedou do souladu zájmy 
zúčastněných, tedy občanů, firem a 
státu, represe nepomohou. Přitom 
ministr financí drží v ruce pouze 
některé a řekl bych ze strategického 
pohledu méně významné nástroje. 
Řešení vidím ve spojení úsilí všech 
politických sil, kterým opravdu záleží 
na prosperitě státu. Ale asi jsem velký 
optimista. Neznám pozadí, ale zvenku 
se mi jeví, že významné části politiků 
jde pouze o parcelaci moci místo 
o řešení skutečných problémů. 

¯  A nakonec obligátní otázku. Jste 
nositelem nejvyššího titulu, jaký 
u nás může manažer získat, a to 
Manažer roku 2001. Vaše firma 
se řadí mezi úspěšné firmy v ČR. 
Jak Vám pomohla tato ocenění 
ve Vaší práci?
Hodně lidí mi přitom pomohlo, 

takže je to i jejich zásluha. Děkuji 
jim. V každém případě to zlepšilo 
pozici družstva v očích jak obchodních 
partnerů, tak našeho okolí. A pomohlo 
přivést schopné spolupracovníky.  Jsem 
člověk, který úspěchy neumí dostatečně 
využít. Nemám čas se ohlédnout. Pořád 
před sebou vidím, co se ještě musí 
udělat. Tak mluvím pouze o problémech 
a lidé mají pocit, že nevidím úspěchy. A 
oni potřebují slyšet, jak to udělali dobře. 
Místo pochvaly za práci slyší, kde byly 
nedostatky a co se musí příště udělat 
lépe. No, alespoň vím, kde mám prostor 
pro vlastní zlepšování. Letos slavíme 
50 let existence družstva a tak se to 
budeme snažit napravit a vysvětlit 
lidem, že se nehoní zbytečně, ale 
máme výsledky a tudíž naději se i 
v silné konkurenci na trhu udržet. 
Jinak že bychom prostě zanikli a to 
nechtějí jistě ani oni.

     Pane předsedo, děkuji za velice 
zajímavý rozhovor. 
 Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Firma GRUND, a.s., se stala pod vedením 
Úspěšného manažera Jiřího Grunda jednou 

ze sta nejlepších firem v ČR
JIŘÍ PANCÍŘ

Firma GRUND, a.s., vznikla v   
lednu 1990, kdy se manželé 
Grundovi rozhodli, že začnou 

podnikat ve výrobě koupelnových 
předložek. První výrobky vznikaly 
v jejich rod inném domku na 
vypůjčeném všívacím stroji. Na jejich 
výrobě se podílela celá rodina včetně 
obou synů. Po roce se výroba rozšířila 
do jejich horské chalupy. Zde už bylo 
zaměstnáno 12 pracovnic. Prostory 
pro výrobu brzy nestačily, proto byl 
vystavěn a v roce 1992 otevřen nový 

závod, který již zaměstnal kolem 25 
pracovníků. V roce 1993 se firma 
poprvé zúčastnila světové výstavy 
HEIMTEXTIL ’93. V dalším roce 
bylo otevřeno obchodní zastoupení 
pro země EU a byly realizovány první 
významné exporty. Areál firmy byl 
postupně rozšiřován a vybavován 
moderními stroji a zařízeními, také 
kapacita se mnohonásobně zvýšila. 
Výrobní sortiment byl doplněn o 
nabídku závěsů, teleskopických 
tyčí, podušek a dalších doplňků. V 

současné době již akciová společnost 
GRUND zaměstnává více než 220 
pracovníků a svoje výrobky exportuje 
do více než 35 zemí celého světa. 
Celkový rozvoj společnost i je 
postupný a nepřetržitý. Každý rok se 
investuje do nejmodernějšího zařízení 
a vybavení včetně špičkového řídicího 
systému a designcentra. Není proto 
divu, že její zakladatel a spolumajitel 
Ing. Jiří Grund byl oceněn titulem 
„Úspěšný manažer ’99“ a že se 
v loňském roce dostala jeho firma 
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¯   Termín „Mafiánský kapitalismus“ je snadno zneužitelným proti úspěšným, pracovitým a schopným. 
Měla by se vytvořit lepší atmosféra  ve společnosti a neostouzet podnikatele jako celek. Nedočtete 
se prakticky nic o úspěšném a pilném továrníkovi, průmyslníkovi a obchodníkovi. Na všechny se 
používá pejorativní název „podnikatel“. 

¯   K dobrému podnikání potřebujeme jasné mantinely a jasná pravidla hry. Ať vyhraje silnější, ale 
ať jsou všichni rovnocenní. Za své ekonomické neúspěchy by neměl nikdo dostávat miliardy, 
to není fér vůči ostatním. 

¯   Kdyby pracovníci ČNB vystupovali před rokem a půl tak jako nyní, naše měna by na tom byla lépe 
a Asociace českých exportérů by nepřišla o 15 miliard Kč. 

¯   Zástupci ČNB i Ministerstva průmyslu a obchodu by měli připravit materiál na téma přechodného 
období vstupu do EU, abychom nezhodnotili naši měnu tak, aby nás to vysoce neznevýhodnilo a 
uměle nesnížilo konkurenceschopnost tuzemského průmyslu. 

¯   Zahraniční banky mají svá analytická oddělení, z jejichž analýz vyplývá, že naše měna musí 
zhodnocovat, neboť tytéž banky velice intenzivně s naší měnou obchodují, čili jsou na jejím kurzu 
závislé. Proto jim nelze zcela věřit.

¯   Spotřebitel sice silnou korunu naivně vítá, ale neuvědomuje si, že za nějakou dobu nebude mít za co 
nakupovat, neboť přijde buď úplně o práci nebo mu výrazně sníží zaměstnavatel plat.

¯   Lékaři mají tím větší mzdy a výhody, čím vykáží větší nemocnost. Proto spolupracují s pacienty 
ruku k ruce. Házet řešení tohoto problému na zaměstnavatele je ale lumpárna. Od toho máme 
dobře placené ministry.

¯   Při řízení podniků se nesmí zapomínat na pokoru, s níž se má přistupovat ke každému úspěchu. 
Nesmíte být ale malý človíček, jinak Vá s ušlapou. Než konkurence okopíruje Váš model, Vy 
musíte už půl roku prodávat jiný.
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mezi sto nejlepších firem v ČR. Co 
všechno za těmito úspěchy stojí 
a co musel pro ně udělat, o tom 
jsme si s ním povídali mezi jeho 
obchodními jednáními v Obecním 
domě v Praze:

¯ Vážený pane generální řediteli, 
Vaše společnost v minulém roce 
uspěla v soutěži CZECH TOP 
100. Firem v ČR je na statisíce a 
mnohé z nich jsou opravdu obří 
nadnárodní kolosy. Dokonce i těch 
velkých je několik set, takže je 
to vždy obrovské ocenění, když 
podnik dokáže obstát v takové 
konkurenci. Čemu přičítáte to, že 
jste se se svým podnikem zařadil 
mezi kolosy jako je Český Telecom, 
Škoda Auto, ČEZ…
Sami jsme dost dobře nechápali, 

jak jsme se mohli dostat mezi podniky 
CzechTop100. Samozřejmě jsem si 
to přál, ale že jsme se tam skutečně 
dostali, to mě překvapilo. Beru to ale 
jako ocenění nejen mé osoby, ale i 
celé rodiny. Jsme totiž stoprocentně 
soukromý rodinný podnik. Budujeme 
ho s rodinou na generace. Jeden syn 
je ředitelem exportu, druhý ředitelem 
výroby a manželka duší všeho. Chtěli 
bychom nejen potěšit našimi výrobky 
mnoho zákazníků po celém světě ale 
přinést též prosperitu našemu regionu, 
který opravdu milujeme. 

¯ Záznamy v matrice hovoří, že 
Vaše rodina žije v Nových Bukách 
již zhruba 200 let, nevyštvala Vás 
ani německá okupace, takže Váš 
vztah k nádherné krajině Nových 
Buků je zřejmě skutečně silný a dá 
se očekávat, že zůstanete se svým 
podnikem i nadále v nich…
Neumím si představit dobrovolný 

odchod. Patřili jsme vždy k české 
menšině. Maminka přišla ve svých 
patnácti letech z Vrchlabí do Mladých 
Buků na základě náboru organizace 
České srdce a tam poznala otce, který 
byl také Čech. Český továrník Mládek 
tehdy sháněl české přadleny a české 
lidi do svého textilního závodu a 
přitahoval je tudíž do Sudet. V roce 
1938 jsme se museli jako Češi okamžitě 
vystěhovat.Otec byl takzvanými 
Ordnery zmlácen do bezvědomí 
a maminka ho na vozíku v bezvědomí 
převezla přes hranici. Ale abych to 

upřesnil. Vztahy mezi 
místními obyvateli byly 
normální a lidské. Ty 
německé polovojenské 
jednotky, které mlátily 
a vyhazovaly Čechy, 
přišly odjinud. Z jiných 
vesnic. Proto v ůči 
Němcům z Nových 
Buků rodiče necítili 
žádnou zahořklost a 
chápali, že i oni se 
báli těchto jednotek a 
nezastali se jich. Otec 
byl jeden z mála Čechů, 
který nosil po návratu 
místním Němcům před 
vystěhováním do lágru jídlo a pití, 
protože zacházení od nových Čechů, 
kteří přišli z vnitrozemí, s nimi bylo 
příšerné a on je znal před válkou jako 
slušné sousedy. Noví Češi si sice říkali 
partyzáni, ale někteří se chovali jako 
zvířata. Mimochodem, letos jsem si 
začal dopisovat s potomkem pana 
Mládka. Žije v Belfastu, mluví dobře 
česky a byl rád při své návštěvě, že jejich 
bývalý majetek dále vzkvétá. 

¯ Dokázal jste s pomocí rodiny 
vybudovat opravdu z ničeho 
š p i č kov ý z ávo d . Co by s t e 
doporučil ostatním manažerům, 
a by m ě l i p o d obný ú s p ě ch 
jako Vy?
Necítím se povolán komukoliv radit, 

ale spíše bych doporučil, čeho se mají 
vyvarovat. Při řízení se zapomíná na 
pokoru, se kterou se má k dosaženému 
úspěchu přistupovat. Nejhorší je, když 
někdo po dosažení prvního úspěchu ve 
svých vlastních očích vyroste a začne 
vše považovat za samozřejmost. Úspěch 
je křehká květinka, která potřebuje 
každodenní píli a péči. Jste tak lépe 
připraven na potíže a problémy, které 
vždy přicházejí znenadání. Jsem rád, 
že si to uvědomují i moji synové. Znají 
několik jazyků a zaměřují se na kurzy 
marketingu a výroby zahraničních 
univerzit, neboť cítí, že ve srovnání 
se světem musíme být s ním na 
stejné úrovni a nemůžeme usnout na 
vavřínech. Jediná zbraň je být neustále 
vpředu. Nikdy se nesmíte dát a to ani 
v cizině. Nesmíte být malý človíček, 
jinak Vás ušlapou. Než konkurence 
okopíruje Váš model, Vy musíte už půl 
roku prodávat jiný. Nemůžete zůstat 

deset let stejní. Naši podnikatelé musejí 
nabýt sebevědomí, které bylo v každém 
z nás 40 let ubíjeno, a prorazit. 

¯ Js t e z ná mý ja ko i n i c i át or 
„Trutnovské výzvy“. Pomohla 
něco vyřešit?
 Po našem vystoupení, Trutnovské 

výzvě, ČNB výrazně pochlapila. Začala 
vystupovat jako banka jak v intervencích 
tak ve vystoupeních. Dřív pan docent 
Tůma sice také občas někde vystoupil, 
ale byl jakoby schován. Svoji roli v jeho 
postoji sehrála obava z „politizace“ 
ČNB. Myslím si, že naše zásluha byla, 
že jsme tyto osoby jakoby vytáhli 
z jejich úkrytů a skrýší, kde si myslely, 
že to mají jisté a nikdo jim do toho nemá 
mluvit. Přesvědčili jsme je, že jsou za 
něco zodpovědni. 

¯ Takže nyní je vše v pořádku 
a ČNB pracuje již dobře? Váš 
podnik je především odvislý od 
exportu. Podnikatelé si stěžují, 
že při silném kurzu koruny mají 
s exportem velké problémy. Vy je 
nepociťujete?
K dnešní politice ČNB nemám 

výhrady. Skutečně reagují a chovají 
se, jak mají, vystupují s návrhy 
řešení problémů. Na můj vkus by měli 
vystupovat více i s názory na témata 
typu „kurz je takový a takový a to 
a to nepřipustíme“, ale podstatných 
připomínek k práci ČNB nemám. Kdyby 
její pracovníci takhle vystupovali před 
rokem a půl, tak naše měna na tom byla 
lépe a Asociace českých exportérů by 
nepřišla o 15 miliard Kč na hotovosti. 
Naše měna byla vykalkulována na euro 
za 36 Kč a na dolar za 40 Kč. Protože 

Pan továrník Grund ve své pracovně v sídle společnosti 
v Nových Bucích 
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dnešní úroveň dolaru je 31 Kč, museli 
jsme ukončit veškeré aktivity na 
export do Ameriky, neboť se nám 
nevyplatí. Naše měna nám zlikvidovala 
20tiprocentní marži, kterou musíme dát 
na výrobek, aby se na trhu uplatnil, a 
naopak ve zboží, které vyrábíme, se do 
ČR dostávají obchodníci nejen z Číny 
ale i z Německa, protože se jim o 20 
% snížila cena. Snižujeme tuto ztrátu 
až na třetinu tím, že většinu materiálu 
nakupujeme v Maďarsku, Německu 
či Španělsku. U strojařů, sklářů a 
dřevařů, kteří nakupují výchozí materiál 
v Čechách za koruny, je to ale obrovsky 
citelný zásah. 

¯ Blíží se náš vstup do EU. Co by 
pomohlo ve vašem podnikání a při 
Vaší práci jako předsedy Asociaci 
českých exportérů?
Mělo by se jednat o koncepci našeho 

hospodářství. Finance a průmysl by se 
měli řešit dohromady. Zástupci ČNB 
i Ministerstva průmyslu a obchodu 
by měli připravit materiál na téma 
přechodného období vstupu do EU. 
Můžeme o hodně věcí přijít ale při dobré 
přípravě i hodně věcí získat. Přál bych si 
proto vidět jasnou koncepci, podle které 
by se vláda řídila. S naším vstupem 

do EU bude export 
čím dál tím víc 
důležitější. Je proto 
důležité domluvit 
dobré podmínky a 
nenechat se někam 
natlačit. Neustále 
čtu v novinách 
články některých 
redaktorů, kteř í 
jsou zastánci naší 
tvrdé měny, což 
byc h c h á p a l u 
neinformovaných 
občanů, ale u od-
borných redaktorů 
tuto naivitu dost 
dobře nechápu. 
Je to sice líbivé, 
protože je to otázka 
nižších cen, levněj-
ších dovozů a lev-
nějších dovolených, 
ale zapomíná se, 
že je to zaplaceno 
i c e n o u v y š š í 
nezaměstnanost i 
a cenou snížení 

konkurence schopnost i f i rem a 
to nejenom malých a st ředních, 
ale všech. 

¯ Vlastimil Tlustý uvedl nedávno 
svým známým úderným způ-
sobem , ž e spot řebi t e l s i ce 
silnou korunu naivně vítá, ale 
neuvědomuje si, že za nějakou 
dobu nebude mít za co nakupovat, 
neboť př ijde buď úplně o 
práci nebo mu výrazně sníží 
zaměstnavatel plat. Souhlasíte 
s tímto názorem?
Čím více se naše měna zhodnotí, 

tak o to je nižší příjem pro podnik 
a potažmo pro zaměstnance. To je 
průhledné a lze to velice přesně 
vyčíslit. Kdo pouze dováží, ten si 
náklady sníží. Ovšem pro takový 
průmysl dřeva nebo skla to je, jak 
jsem již uvedl, tragédie, neboť 
veškeré suroviny a materiály jsou 
z Čech. Rovněž textil má převážnou 
část nákupu surovin v ČR atd. Takže 
silná koruna je tragedie těchto lidí, 
neboť je to pro ně čistá ztráta. 

¯ Analytici některých zahranič-
ních bank ale často silný kurz 
naší měny chválí. Přitom jsou to 

světově uznávaní odborníci. Jak mi 
vysvětlíte, proč to dělají?
Když čtu jejich arogantní články 

na téma, že musíme snížit naši měnu 
vzhledem k euru na hodnotu 28, 26, 
25, tak nezbývá, než se ozvat. Napsal 
jsem několik článků, které mi skoro 
nikde nevyšly, protože jsem v nich tyto 
analytiky vysloveně napadl. Ono je to 
totiž tak, že banky mají svá analytická 
oddělení, která zveřejňují jednou za 
týden svoje analýzy, které pochopitelně 
směřují na téma, že naše měna musí 
zhodnocovat, neboť ty samé banky mají 
oddělení, která velice intenzivně s naší 
měnou obchodují, čili jsou na kurzu 
naší měny závislá. Je to nefér. Banky 
mají prostřednictvím svých analytiků 
možnost připravovat si náladu na trhu 
a na druhou stranu na tom profitovat a 
já před tím varuji. 

¯ Co pro vás bude znamenat 
vstup do EU?
Nic. My už tam jsme, 80 % naší 

výroby jde již nyní na export. Clo 
na naše zboží se už neplatí. Máme 
v Německu nedaleko Stuttgartu dceřinou 
f irmu ve formě velkoobchodu a 
zastoupení včetně vzorkovny. Po 
vstupu do EU se nám sníží náročná 
administrativa. Nebudu muset doma 
sčítat ztráty vzniklé převodem na 
euro. Mám pouze hrůzu, abychom 
při přechodu do EU nezhodnotili 
uměle, pod vlivem vnějšího tlaku, 
naši měnu tak, aby nás to všechny 
vysoce neznevýhodnilo. Neustále slyším 
argumentaci, že mzdy musí být u nás 
jako v EU. V každé zemi má práce jinou 
hodnotu, neboť je tam konkurence na 

Zakladatel společnosti GRUND, a.s., Ing. Jiří Grund 
v Obecním domě v Praze při natáčení rozhovoru

Ing. Jiř í Grund v nejmilejší část i 
své pracovny, kde má uloženy ceny 
a diplomy
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trhu práce a podle toho jsou udělány 
mzdy. Proč bychom tedy my museli při 
vstupu do EU mít stejně vysoké mzdy 
jako v Německu? Přitom po deseti 
letech nejsou ani v Portugalsku, ani 
ve Španělsku, ani v Řecku mzdy 
stejné. Tam to funguje tak, že s 
růstem jejich hospodářství podnikatelé 
zaměstnancům přidávají na mzdách. 
Tomu rozumím, ale my zatím nejsme 
schopni peníze skokem přidat. Ve svém 
důsledku by to vedlo pro mnohé k tomu, 
že nebudou mít mzdy žádné.

¯ V Trutnovské výzvě jste uváděl, 
že vám konkuruje textilní podnik, 
jenž byl vybudován v blízkosti 
Vašeho závodu za Velkého třesku 
pana Grégra a díky výhodným 
investičním podmínkám mohl 
vyplácet větší mzdy. Jak to 
vypadá dnes?
Jednalo se o Infineon a o Siemens. 

Někteří naši zaměstnanci tam skutečně 
přešli, ale za zhruba osm měsíců to 
investoři rozpustili, neboť vyčerpali 
veškeré výhody a odešli. Totéž udělal 
v Brně Flextronic a budou to dělat další. 
Těmto investorům, kteří sem přicházeli 
za daňovými úlevami a za podporami 
podnikání, vadí zhodnocení naší měny 
v minulém období. Dali si totiž vesměs 
do kalkulací především export. Když 
jsem říkal v březnu minulého roku, že 
růst nezaměstnanosti ve vztahu na naši 
měnu vyroste minimálně o sto tisíc, 
tak se mě smáli. A ono je to ještě 
víc. Nezaměstnanost bude nepochybně 
přes 10 %. Člověk nemusí bý t 
veliký odborník a ekonom, aby tyto 
věci odhadl. 

¯ Vaše firma musí rovněž propouštět?
Ne. My jsme na štěstí zvyšovali 

od samého počátku výkony nákupem 
nových technologií, které jsou nejlepší 
na světě. Jeden stroj, který obsluhují 
tři zaměstnanci, nahradí 80 šiček. 
Produktivitu jsme řešili v předstihu a 
nemusíme tudíž nyní propouštět. Věděl 
jsem, že české firmy se musejí jednou 
dostat před výzvu snižovat náklady 
a zvyšovat produktivitu. Nečekaly 
to ale tak rychle. To, že naše vláda 
administrativně dala zahraničním 
investorům výhody ve srovnání s námi 
a že navíc minulý rok posílila měna, 
je přinutilo začít vše řešit velmi rychle 
a nebyly na to připraveny. Nezavinily 

si to samy, podlehly vnějším vlivům a 
zbytečně tak zaznamenaly snížení zisku 
a zvýšení nákladů. 

¯ Jaký kurz koruny k euru by musel 
nastat, aby firma jako je Vaše 
zbankrotovala?
Máme v Asociaci expor tér ů 

vypracovanou řadu scénářů. Kdyby 
euro rychle kleslo na kurz 25 Kč, tak by 
to většina firem dlouhodobě neustála. 
Již při kurzu 27 Kč bychom se ze zisku 
dostali do mínusu. Když jsme vystoupili 
s Trutnovskou výzvou, klesl kurz z 35 
Kč na 29 Kč neboli o cca 20 %. Pokles 
ze současných 31 na 25 Kč by znamenal 
dalších 20 %. Ironií je, že zaměstnanci 
si myslí, že se jich to netýká a naivně se 
radují z levnější dovolené a dovozových 
automobilů. Já jim říkám: ,,Budu Vám 
platit v eurech a vy si to měňte, abyste 
viděli, co to je.“ Naše ekonomika je 
13 let po revoluci, kdy jsme neměli 
možnost si vybudovat firemní rezervy 
z dobrých časů na kapitálové bázi. Buď 
jsme vznikli z nuly nebo se někteří 
přetransformovali. Nebýt polštáře 
z minulých let, málokdo by se v tehdejší 
době uchytil. Ten, kdo polštář využil 
k tomu, aby se postavil nejen na nohy 
ale též investoval, tomu těch mínus 20 
% sice nedělá dobře, ale nehraje mu 
o život. Myslím, že většina chce jít 
dál a investovala a že na nízké úrovni 

naší pracovní síly naše hospodářství 
postaveno není. Přesto dalších dvacet 
procent by bylo velmi nebezpečných 
pro všechny. A hlavně se mi to zdá 
být zbytečné. 

¯ Obraťme list. Co říkáte požadavku 
social i st ické vlády, aby z l í 
kapitalisté platili nemocenskou za 
své zaměstnance?
To je lumpárna. Každý ví, že velká 

údajná nemocnost u nás je problém. 
Ovšem vzít to a hodit řešení na 
podnikatele je lumpárna. Od toho 
máme dobře zaplacené ministry. 
Nechci doktorům sahat do svědomí, ale 
neschopenku vám napíše u nás kde kdo, 
protože za to nikdo nenese odpovědnost. 
Když neschopenku nenapíše on, vezme 
si pacient své papíry a přejde jinam. To 
máte tak, jako kdyby byli zaměstnanci 
vyrábějící hrnečky na úkolové mzdě 
a jejich mistr jim ji potvrzoval a byl 
závislý na množství, tak bychom za 
chvíli měli tři milióny hrníčků na 
jednoho obyvatele. Každý vidí, že je 
to absurdní, ale zdravotní systém tak 
funguje. Lékaři jsou zainteresovaní, že 
čím větší nemocnost, tím větší mzdy 
a výhody. Pacient a lékař spolupracují 
tudíž ruku v ruce. Nemusím být velký 
odborník na reformu zdravotnictví, 
ale jsem si naprosto jist, že naprosto 
nekontrolovatelně může lékař nechávat 

Průmyslník Jiří Grund hovoří s profesorem Václavem Klausem o problémech naší 
ekonomiky na konferenci o faktorech úspěchu na Pražském Hradě
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doma na nemocenskou 
jakékoliv množství 
lidí a může vyčerpat 
n e ko n t r o l ov a t e l n é 
množství léků, když je 
to podloženo diagnó-
z ou . Ty t o v s t u py 
m a j í s a m o z ř e j m ě 
tendenci růst, protože 
to v yhov uje všem 
zúčastněným to zna-
mená jak lékařům tak 
pacientům a třetí osoby 
mezi nimi není. Kdo je 

může realisticky řečeno zkontrolovat? 
Já bych jako zaměstnavatel byl ten 
největší lump, kdybych chtěl své ovečky 
nechat někde znova vyšetřit. To prostě 
není únosné. A aby pojišťovna chodila 
na kontrolu, to ji ani nenapadne. Náš 

zdravotní systém je postavený z velice 
silného a hmotného zainteresování na 
nákladech. Nikoli na úsporách. Nikdo 
nemá zájem na tom, aby se ušetřilo, 
nebo když lidem nic není. 

¯ Není řešení přidat odměnu k platu 
těm, co nestůňou?
M á m e t o z a v e d e n o . K d y ž 

zaměstnanec za celé čtvrtletí nestůně, 
má nárok na prémii 1500 Kč. Ovšem 
řada lidí se nám na těch 1500, víte 

co? Například u žen před Vánocemi 
nemocnost vzroste, protože se uklízí atd. 
Raději si proto naplánujeme výrobu tak, 
že před Vánocemi nešturmujeme. 

¯ Když neplatí odměna, tak což 
ulejváka propustit…?
Když je někdo vyhozen, jde 

k doktorovi a je minimálně půl roku 
nemocen, aby mohl brát podporu v 
nezaměstnanosti. Dokonce i když z 
člověka cítíte alkohol a vyhodíte ho, 
jde týž den k lékaři a je na půl roku 
nemocný. My se to dozvíme z toho 
důvodu, že dostaneme papír, kde žádá o 
podporu v nezaměstnanosti. Kde v jiné 
zemi může člověk na půl roku doktora 
ohlupovat tak, že nerozezná opilce 
a simulanta od opravdu nemocného 
pacienta.

¯ Jste 
velmi úspěš-
ný podnik. 
Neprojevují 
zahraniční 
podnikatelé 
zájem o fů-
ze? 

Nabídky 
samozřejmě 
máme. Kon-
taktovala nás 
n a p ř í k l a d 
společ nos t 
v čele s Mi-
chalem Lob-
kow i t z e m . 
U p o z o r n i l 
jsem ji však 
n a t o , ž e 
pokud máme 
zájem o fů-
ze, tak jen 
o t y, kde 
my chceme 
někoho na-
k o u p i t . 

Nestojíme o vstup zahraničního 
partnera, protože míra zadluženosti naší 
firmy se blíží k nule.

¯ Jistě jste narazil při budování 
firmy na mnohé těžkosti. Co Vás 
nejvíce zlobilo a zlobí, pominu-li 
již diskutované problémy s kurzem 
koruny a výstavbami z dob 
Velkého třesku pana Grégra?
 K dobrému podnikání potřebujeme 

mít jasné mantinely. Je nutné vytvořit 

pravidla hry a nechat každého hrát, co 
kdo umí a jak umí. Ať vyhraje nebo lépe 
uspěje schopnější, ale ať jsme všichni 
rovnocenní s těmi, kteří mají účast 
státu. Čím je podnik větší a víc křičí 
jeho odbory, tím víc získává. Počítá 
předem, že vyvolá takové nepokoje, že 
ho stát zachrání. A většinou má pravdu. 
Za své ekonomické neúspěchy dostává 
miliardy a to není fér. Tomuto bych 
se na místě ministra snažil zabránit. 
Aby zde nebyla dvě hřiště. Kdybych já 
přišel, že jsem udělal 100 milionů 
dluhů a neplatil je, tak si mne nikdo 
nevšimne – vlastně ano, zavřou mne. 
Řediteli velkého kolosu pomůže stát 
dluhy zaplatit. To by neměla vláda 
připustit. Tu obrovskou nespravedlnost a 
nerovnost podnikatelských podmínek.

¯ Takže kdybyste byl ministrem či 
premiérem…?
Především bych se snažil vytvořit 

dobrou atmosféru ve společnosti a 
neostouzet podnikatele jako celek. 
Mafiánský kapitalismus je kapitola 
sama o sobě. Termín vznikl, až když 
to řekl pan president. Vítá ho skupina 
lidí, kterým ti úspěšnější a schopnější 
jsou trnem v oku. Dále bych se zasadil 
o nižší přímé daně ze zisků, které jsou 
u nás stále dost vysoké v porovnání 
s Evropou. Podpořil bych úspěšné, 
kteří nejvíce přinášejí a pomohl těm 
druhým, ale pouze z hlediska zvýšení 
konkurenceschopnosti. Slovo konkurz 
má u nás strašný nádech. Zde je 
potřeba říct, že má především ozdravný 
charakter. Podpořit zdravou část a 
nerentabilní zrušit. Raději několik 
menších, prosperujících firem, které 
se rozšiřují a expandují, než jeden 
neřiditelný moloch.

¯ A nakonec obligátní otázka – jaké 
jsou Vaše vize do budoucna?
Naše vize pro 21. století spočívá v 

dalším rozvoji výroby, modernizaci 
a neustálé inovaci výrobků a 
technologi í. Přinést prosperitu 
našemu regionu a potěšit našimi 
výrobky mnoho zákazníků po celém 
světě. A k tomu ještě něco navíc: 
zachovat rodinnou atmosféru firmy 
GRUND, kde zákazník není jen 
číslem, ale součástí rodinné firmy.

Pane generální řediteli, děkuji za 
podnětný rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

GA
LER

IE 
ÚSP

ĚŠN
ÝC

H 
OSO

BN
OST

Í

Pan továrník v útulném prostředí Obecního domu v Praze
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Akademická malířka Zdeňka 
Marschalová pokračuje již po léta 
v nastoupené cestě. Její projev se 
vyvíjí v přirozených návaznostech. 
Reaguje na proměny společnosti, 
zobrazuje život kolem nás a vztahy 
mezi lidmi. Do jejích obrazů se 
promítají nejrůznější souvislosti. 
Prosazuje v nich energický rukopis, 
umí však zachytit i nejjemnější 
nuance v chování lidí, kteří se 
vyčleňují ze společnosti. Její poslední 
výstava v galerii Fronta představila 
malbu a kresbu posledních dvou let. 
Malířka dosáhla svého vlastního 
způsobu vyjádření, který se dále 
rozvíjí a prohlubuje. Nepřipojuje se 
k žádným neustále se střídajícím 
proudům. Tvrdošíjně lpí na svém 
názoru a upřímně a přesvědčivě 
vypovídá o podmínkách, situacích 
a př íbězích dnešn ího ž ivota . 
Dokazuje, že je možné využívat 
všech výrazových prostředků a 
přitom autenticky reagovat na 
všechno, co se právě děje. Její 
vyhraněné dílo představuje jeden 
z k r a jn ích p ólů s ou č a s ného 
výtvarného umění, které dovoluje 
tolik naprosto rozdílných pohledů a 
názorů. Když sledujeme jeho vývoj 
od studijních let až k posledním 
kresbám a obrazům, spatříme logické 
návaznosti, vycházející z pozorného 
sledování skutečnosti, z proměny 
pochopení společenských i přírodních 
zákonitostí ze ztvárnění zvolených 
námětů s nimiž je její vnímání 
světa bezprostředně spojeno. A vše 
dokonale ovládnutými technickými 
prostředky.

 Smímek Fragmenty: Jiří Pancíř

Zdeňka Marschalová má 
vlastní vnímání světa

JIŘÍ MACHALICKÝ

Zdeňka Marschalová před jedním ze svých obrazů 
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Imigrace a kulturní 
integrace

VÁCLAV KLAUS

Pod slovem globalizace se skrývá 
mnoho leckdy sporných a 
protichůdných věcí, ale jednou 

z těch, které nezpochybňuje snad 
nikdo, je obrovské zvýšení spíše 
živelného než kýmkoli plánovaného 
pohybu lidí po celém světě. Druhou 
stranou téže mince je výrazné 
narušování kulturní (či civilizační) 
homogenity jednotlivých zemí, což 
uvnitř nich zvyšuje napětí a nejistotu 
a vede to k vytváření neasimilovaných 
enkláv lidí jiného původu a v důsledku 
toho k jisté fragmentaci těchto zemí. 
Týká se to prakticky celého světa, 
nepochybně i nás, ale mimořádně 
zajímavou zkušenost má jedna z 
nejvíce imigračních zemí – Austrálie, 
o které píše Wolfgang Kasper v útlé 
knížce „Únosná imigrace a kulturní 
integrace“, vydané v Centre for 
Independent Studies v australské 
Sydney v srpnu 2002 jako politická 
monografie č. 55.

Sám autor je více než učebnicovým 
případem složitého kosmopolitismu – 
v roce 1945 byl ve věku šesti let odsunut 
z východního Pruska (což naznačuje 
i jeho německé jméno), po několika 
letech pobytu v Západním Německu se 
jeho rodina přestěhovala do Švýcarska 
a svá vysokoškolská studia prožil 
v několika zemích Evropy a v Maroku. 
Když mu bylo 30 let, přestěhoval se do 
Malajska, aby se nakonec stal občanem 
Austrálie. O emigraci a imigraci tedy 
něco ví. V této své knížce si vybral 
mimořádně aktuální téma a velmi reálný 
problém, který velmi čistým způsobem 
diskutuje pomocí produkt ivního 
výzkumného paradigmatu. Tím je 
přesně definovaný vztah mezi – jak 
on říká – „passio“ a „ratio“, a to 
v tomto pořadí: racionální analýza 
musí vyjasnit problém a dát návod 

našemu jednání a teprve potom 
smějí naše city či lítost (compassion) 
změkčit tyto racionální závěry. Tedy 
nikoli opačně, jak to dělají socialisté a 
ekologisté celého světa.

Autor se nesmiřuje s obvyklou 
liberální (či libertariánskou) pozicí, 
která vychází z názoru, že je svoboda 
pohybu lidí přes hranice strukturálně 
identická se svobodným pohybem 
zboží, služeb a kapitálu. W. Kasper 
naopak trvá na tom, že „lidé nejsou 
věci. Stěhují se s hluboce zakořeněným 
kulturním ‚zavazadlem‘ a jakmile se 
přestěhují, mění podstatu společnosti, 
ve které se usadili“ (str. 9). To 
vyvolává nemalé „přizpůsobovací 
náklady“ pro všechny, kteří v té zemi 
žijí, tedy i pro starousedlíky. Podle 
liberála Kaspera je to proto, že existují 
nejenom „privátní majetková práva“, 
ale i „kolektivní majetková práva“ 
(str. 10), která znamenají „společně 
sdílený společenský kapitál“, a ten 
vyvolává určitou míru efektivnosti 
(či neefektivnosti) ekonomických a 
sociálních interakcí v zemi. Je-li 
tento kapit ál nar ušen, vede to 
k vysokým transakčním nákladům 
společenských interakcí, jinak řečeno, 
k vysokým nákladům fungování 
společnosti.

Proto autor odmítá dnes módní 
multikulturální politiku. Ta podle 
něho nevede k asimilaci imigrantů, 
ale ke zvyšování transakčních (či 
koordinačních) nákladů fungování 
země jako celku.

Ekonom ve Wolfgangu Kasperovi 
vysvětluje, že „existují transakční 
náklady kulturní diverzity“ (str. 12) a 
že tuto diverzitu významně ovlivňuje 
právě imigrace. Proto se domnívá, že 
„musí být zvolena taková imigrační 
politika, která bude založena na 

suverénním právu nepřijímat cizince a 
vybírat si imigranty“ (str. 25), protože 
„kolektivní kapitál musí být chráněn 
neméně než kapitál soukromý“ (str. 
26). Zabývá se i metodami výběru 
imigrantů. Příliš nevěří individuálnímu 
výběru, protože ten by prováděli státní 
úředníci, a proto nabízí standardní 
ekonomický přístup, používaný v situaci 
vzácnosti: „prodávat právo na imigraci 
aukční formou“ (str. 29). Výnosy těchto 
aukcí mohou být i jistou kompenzací 
dosavadním obyvatelům země.

Wolfgang Kasper, se kterým jsem 
měl to štěstí se už několikrát setkat, 
je velmi sof istikovaný člověk a 
je dostatečně zřejmé, že imigraci 
neodmítá. Navíc odlišuje dynamický 
koncept kulturní integrace, který 
obhajuje, od konceptu pouhé asimilace, 
který považuje za statický pohled na 
věc (str. 38). Je si dobře vědom toho, 
že žije v „nejprázdnějším kontinentě“ 
a že je možné „bez prudce rostoucích 
nákladů“ počet obyvatel Austrálie 
zdvojnásobit (str. 4). Přesto žádá 
ukončení dnešní oficiální multikulturální 
politiky a žádá jednání na základě 
racionálního vlastního zájmu a nikoli 
na základě pocitu údajné kolektivní 
viny či soucitu. 

Je třeba si vědomě zvolit, zda 
chce země preferovat racionální 
imigraci podle jasných pravidel nebo 
ilegální imigraci, která rozkládá 
společnost.

Uváděné argumenty autora jsou 
nesmírně poučné jak pro obyvatele 
unifikující se Evropy, tak pro obyvatele 
otevřené a relativně přitažlivé České 
republiky. I my bychom měli uvažovat 
racionálně, nikoli na základě módních 
intelektuálních pocitů lidí, kteří jsou 
– jak říká autor – separováni od 
reality.                      (Recenze.)
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Světové turné 
Folimanky Blues
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Sk upi na Fol i man k a Blue s 
L a d i s l a v a J a k l a z a č a l a 
pražskými koncerty své světové 

turné, které bude vrcholit 24. 
května koncertem v Bohemian Hall 
v New Yorku.

 Folimanka Blues se vyznačuje 
vyzrálým, velmi originálním stylem 
a zvukem, k terý se dá jednak 
charakterizovat jako starý poctivý 
bigbít, jednak tvrdý rock. Ladislav 
Jakl známý také ze svého působení 
jako šéfporadce bývalého předsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Václava Klause se svými přáteli zařazují 
především věci ze staré dobré rockové 
klasiky, třeba od Led Zeppelin, Rolling 
Stones, J. J. Calea, Free a to s přehledem 
a po svém. Skupina se sice jmenuje 
Folimanka Blues, ale klasické blues 
od ní neuslyšíte. Nezapře ale, že se 
inspiruje tvrdým elektrickým rockovým 
blues přelomu 60. a 70. let a na každém 
koncertu se těchto blues jeho milovníci 
dočkají. Jádro repertoáru kapely pochází 
ze začátku 80. let, kdy Jakl hrál po 
hospodách a klubech v akustické či 
poloakustické verzi s příležitostným 
doprovodem. V květnu 1993 dal 
dohromady stálou kapelu Folimanka 
Blues hrající v sestavě: Robby Černý 
(1951 - piano), Zdeněk Cimmerman 
(1963 - drums), Jan Chalupský (1951 - 
guitar), Petr Hadži Hrkal (1959 - bass 
guitar), Ladislav Jakl (1959 - vocal, 
accustic guitar). 

Folimanka Blues vydala dosud 
dvě alba, jejichž křty probíhaly za 
velmi originálních podmínek. Křest 
jejího prvního syrového alba „NAŠE 
HOSPODY“ zachycujícího autentickou 
atmosféru typických produkcí kapely, 
probíhal v centru pražských „homeless“ 
v hale Masarykova nádraží a po 
úspěšném  turné po USA uspořádala 

Folimanka Blues u příleži-
tosti křtu svého dalšího 
a l b a „ N E S K Á K E J T E 
Z NUSELSKÉHO MOSTU“ 
koncert přímo pod Nuselským 
mostem. Podle vyjádření 
kapely se horolezci spouštěli 
přímo z mostu, potápěči 
připluli po Botiči, pouze 
parašutisté museli dát pozor 
na nestabilní pražský vítr. 
Jsme proto velmi napnuti, 
kde bude probíhat chystaný 
dubnový křest jejího třetího 
alba.

    Fragmenty se zašly 
podívat na jeden z jejích 
k o n c e r t ů v r o c k o v é m 
klubu Vagon na Národní 
třídě v Praze. Atmosféru 
koncertu přiblíží snad nejlépe 
následující snímky, které 
dokumentují to, že Ladislav 
Jakl skutečně hudbou žije 
a dává do přednesu písní 
opravdu celé své srdce.
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Václav Menčík ve Středočeské 
energetické a.s.

IVANA HASLINGEROVÁ

Středočeská energetická akciová 
společnost (STE) kromě své 
hlavní činnosti zásobování všech 

zákazníků na území středočeského 
regionu elektrickou energií podporuje 
v rámci darovacích smluv popřípadě 
sponzorování i některé oblasti z 
jiných druhů činností. Jednou z nich 
je podpora soudobých umělců, kteří 
mají velké problémy s placením 
drahých výstavních síní . STE 
poskytuje zdarma nové krásné 
prostory na Vinohradské ulici 8 
v Praze pro výstavy děl současných 
malířů. Pokud se jí některé obrazy 
líbí, rozšiřuje o ně své sbírky. 
Na nezájem umělců si nemůže 
stěžovat. Nedávná výstava obrazů 
profesora akademického malíře 
Václava Menčíka byla mimořádně 
zajímavá. Hned při příchodu na 
člověka dýchla představa, že mu 

obrazy připomínají něco velmi 
známého a krásného, aby po chvíli 
zjistil, že pan profesor nezapře svého 
učitele Emila Fillu, jemuž byl od roku 
1951 asistentem. 

Výstavu zahájil již tradičně generální 
ředitel Středočeské energetické a.s. ing. 
Jaroslav Hába. Po něm se ujal slova 
umělecký historik PhDr. Jiří Karbaš. 
Vysvětlil přítomným, že autor nezapře 
kromě vlivu profesora Filly rovněž svůj 
obdiv k filosofii indických véd a k józe, 
která se stala bází jeho výtvarného 
snažení. Profesor Menčík byl v 
roce 1993 přijat do spolku Jednoty 
umělců výtvarných, kde vznikla tvůrčí 
skupina TOLERANCE ’95, se kterou 
spolupracuje a se kterou vystavuje 
dodnes. „ Kubistická tvorba se tak 
stala spolu s objevením nové grafické 
techniky – serigraf ie – a spolu 
s využit ím jogínsk ých meditací 
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„Ten obraz mi něco připomíná. Aha, už to mám. Fillu...“ říká vydavatel 
Fragmentů Jiří Pancíř při vstupu na výstavu

Atmosféru výstavy podtrhly skladby od Johana Sebastiana Bacha, 
Sylvie Bodorové a Bohuslava Martinů v podání Žofie Volákové (flétna) 
a Jana Šrámak (viola)
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v ýchodi sk em k na le zení jeho 
nádherného malířského stylu. Založil 
ho na jogínských vibracích, pro 
něž našel výtvarné vtělení v silně 
strukturně vystupňovaných plochách 
barevně se odvozujících od barvy 
pozad, symbolizující nekonečno, 
aby spoluvytvářely pevně zaklíněné 
novotvary kroužící kolem několika 
bodů, spíše stigmat, které se v rytmu 
tří několikanásobně opakují,“ uvedl 
Karbaš. Je potěšitelné, že po tolika 
letech, kdy podnikání bylo nemožné, 
již i u nás vyrůstají vzdělaní a kulturní 
podnikatelé. Jde o průmyslníky, 
kterým stejně jako tomu bylo za první 
republiky a jako je tomu ve vyspělých 
státech světa, neleží na srdci pouze 
stav jejich konta, ale i stav kultury 
a vzdělanosti jejich vlasti. Jde o ty, 
kteří vědí, že podpora kultury národa, 
jehož jsou členy, povede nutně k 
jejich zviditelnění a úctě ze strany 
jejich konkurentů i méně movitých 
spoluobčanů.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř 

Umělecký historik PhDr. Jiří Karbaš vysvětluje přítomným, že autor nezapře kromě vlivu profesora Fily 
rovněž svůj obdiv k filosofii indických véd a k józe, která se stala bází jeho výtvarného snažení. Uprostřed 
naslouchá prof. Menčík a vpravo Jaroslav Hába 
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Sex náš vezdejší...
IVANA HASLINGEROVÁ

Nakladatelství Erika – Jan 
Suchl vydalo knihu Olgy 
Nytrové a Jana Kaštánka 

„Sex náš vezdejší“ aneb Příběhy o 
zločinech psaných erotikou. V knížce 
je uloženo hodně investigativní 
práce . Spous t a roz hovor ů se 
soudci, kriminalisty, streetworkery, 
sociálními pracovníky z Rozkoše 
bez rizika, s prostitutkami. Je v 
ní popsána řada násilných osudů, nad 
nimiž se čtenář jistě zamyslí a 
pomůže mu to možná lépe chápat 
bolesti našeho lidského světa a 
dotýkat se mytologie našich životů. 
Dobro a zlo, zločin a trest. Jsou v ní 
vykresleny strhující příběhy, v nichž 
jde hlavním hrdinům často o život 
– ať už jsou to sami zločinci, jejich 
oběti, ale i policisté. 

Příběhy spojuje to, že je jejich 
hnacím motorem erotika a sex, často 
v podobě násilí a zakázaných erotických 
praktik. Spolu s autory nahlédnete 
do erotických salonů, které se mohou 
stát pojítkem v obchodu s drogami, 
luxusních příbytků zločineckých šéfů 
a dalších pro většinu z nás exotických 
prostředí. Dozvíte se, jaké peklo 
propukne, když se po stopě obchodníků 
s lidskými orgány pustí příslušníci 
elitní policejní jednotky zvané Útvar 
rychlého nasazení a kam dopadne 
„bílý kůň“, který pro zločinecký gang 
získá milióny. Sami kriminalisté vám 
prozradí, jak vypátrat nebezpečného 
„úchylu“ nebo drogového Barona a 
v pravou chvíli je překvapit. „Jsou 
zločiny, jejichž smyslem a cílem je 
získat nějaký prospěch – majetkový, 
existenční, společenský. Existují i 

zločiny z vášně – jeden z partnerů 
zavraždí druhého, protože nezvládne 
citový vztah. Vedle jednoduchých 
trestných činů souvisejících s nabídkou 
erotických služeb a poptávkou po nich 
nacházíme i trestné činy komplikované, 
dobře organizované, které se v naší 
zemi rozvinuly po společenských a 
politických přeměnách před dvanácti 
lety,“ sděluje Olga Nytrová.

Některé ze zločinů, o nichž se 
dočtete v této knize, mají humorný 
podtext, ale v naprosté většině jsou 
vrcholně nebezpečné, zvláště se 
zřetelem k dokonalé organizaci a 
častému mezinárodnímu propojení 
jejich aktérů. Autoři těchto příběhů si 
samozřejmě dali za cíl čtenáře i pobavit 
– jinak by jejich práce neměla smysl. 
Pokusili se ale především informovat, 
upozornit na různé souvislosti a také 
varovat. A zároveň ocenit náročnou, 
trpělivou a často velmi nebezpečnou 
práci policistů. Neboť svět zločinu 
spojený se sexem na sebe nabaluje 
mnohá další zla dříve jen tušená 
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Olga Nytrová si připíjí s kmotrou knihy poslankyní Táňou Fischerovou a 
vydavatelem Janem Suchlem a spolupracovníky

Táňa Fischerová byla ve výborné 
náladě. Možná to bylo dáno i tím, 
že druhým kmotrem knihy byl Jan 
Vodňanský, který jí po dlouhá léta 
vyznával s úsměvem idiota lásku na 
prknech Činoherního klubu
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nebo známá ze zahraničního tisku – 
obchod s drogami, obchod s bílým 
masem, obchod s čímkoliv realizovaný 
i prostřednictvím sexuálního průmyslu. 
Autoři se pokusili literárně zpracovat 
mnohé z toho, co se dozvěděli při 
dvouleté investigativní žurnalistické 
práci, v níž se leckdy ocitli, řečeno 
nikoliv bez mírné nadsázky, na 
hranici osobní bezpečnosti. Hovořili 
s odborníky z řad policistů, lékařů, 
psychologů, ale také přímo s těmi, 
kteří se na příbězích psaných erotikou 
bezprostředně podílejí v negativních 
rolích. Co napsali, je podle jejich slov 
pravdivé, někdy jen „pravděpodobné“. Je 
však možné říci, že to, co není pravda, 
mají alespoň dobře vymyšleno. Protože 
či spíše právě proto, že oba autoři patří 
mezi ctitele českého jazyka, neváhali 
svým hrdinům vložit do úst i slova 
nespisovná, slangová až argotová 
– tak, jak se v určitých kruzích 
doopravdy mluví. Konečný soud 

o pravdivosti, pravděpodobnosti i 
literárním zpracování ponecháváme na 
čtenářích s přáním, aby se sami nestali 
účastníky větších i menších dramat 
spojených s tématem této knihy. 

Kmotry knihy byl známý showman, 
herec, zpěvák a lektor na Universitě 
Karlově v jedné osobě Jan Vodňanský, a 

jeho dloho-
letá partner-
k a a n y n í 
poslan k y ně 
PSP Táňa 
Fischerová. 
D o k t o r 
Vo d ň a n sk ý 
nám o knize 
s d ě l i l : 
„ A u t o r s k é 
duo Olga 
N y t r o v á a 
Jan Kaštánek 
nachází své-
bytný výraz 
pro vskutku 
‚horkou‘ pro-
b l e m a t i k u 
současných 
podob krimi-
nality. Věcná 
líčení poli-
cejních protokolů pod vynalézavým pe-

rem auto-
rů ožívají a 
zvou čte-
náře k ex-
kurzi do 
psycholo-
g i c k é h o 
podhoubí. 
Zasvěcená 
z n a l o s t 
problema-
tiky je zde 
umocněna 
a předsta-
vuje pouta-
vou litera-
turu faktu, 
k te rá se 
čte doslo-
va ‚jedním 
dechem‘ . 
Poselst ví 
p ř í b ě h ů 
důležité ze-
jména pro 
mladé čte-
náře se do-

stavuje mezi řádky bez mentorského 
zvedání varovného prstu. Je však 
o to působivější, oč jde více ‚pod 
kůži‘ motivací, často se odvíjejících 
ze záludných náhod. Hranice mezi 
takzvaným ‚normálním‘ každodenním 
životem a pádem do propadliště těžkých 
kriminálních činů či hlubin sexuálních 

zvráceností jakoby se často vytrácela 
v banalitě pocitů, náhlých posedlostí 
a svodů okamžiku. Pestré spektrum 
témat a osudů, ozvláštněné jazykem 
vynalézavým a přitom široce sdělným, 
představuje příznivou prognózu: kniha 
si nepochybně najde cestu k současným 
čtenářům různých generací.“

Je ale podle mého názoru nutné 
knize vytknout, že než se může čtenář 
začíst do příběhu, je mu vždy na jeho 
začátku předložena kritika současných 
politických problémů v policii a to 
takovým způsobem, že naprosto logicky 
musí dojít k neochvějnému závěru, že 
nebýt listopadové revoluce a současných 
poměrů, pak se tyto zločiny nemohou 
stát. S tím jsem se nesetkala dosud v 
žádné detektivce, odmyslím-li podobně 
působících 30 případů majora Zemana. 
Vždyť jsou úsměvné samotné představy, 
že by Hercule Poirot vysvětloval, že 
zločin na golfovém hřišti se může 
stát jen díky tomu, že existovala 
imperialistická anglická smetánka, nebo 
že by Sherlock Holmes za důvodem 
tehdejší existence opiových doupat 
spatřoval tehdejší anglickou vládu. 
Samozřejmě, že každý režim přináší 
jiný typ zločinnosti, ale zločiny z vášně 
a sexuálních pohnutek tu prostě byly, 
co svět světem stojí. Vzpomeňme jen 
na radu Vacátka z Hříšných lidí města 
pražského. Podle mne ideologie do 
detektivky prostě nepatří.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Kmotr knihy Jan Vodňanský se bavil se svou kolegyní Hanou 
Navarovou dle duchu knihy

Přípitek autorky knihy s paní poslankyní Fischerovou
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Co Josef Fousek
 andělům neřekl

JIŘÍ PANCÍR

Na Novotného lávce v Praze 
proběhl za účasti mnoha 
p o p u l á r n í c h o s o b n o s t í 

slavnostní křest knihy Josefa 
Fouska „Co jsem andělům neřekl“ s 
podtitulem „Nemám čas lhát“. 

Jde o jakési volné pokračování 
jeho vzpomínek „Andělé, nevolejte…“ 
Kmotry knihy byla Eva Pilarová, 
Yvonne Přenosilová a profesor Ivan 
Vaněk. Ve zpovědi autora se promítají 
osobní zážitky z cest po světě, 
divadelnický život, sny, názory na 
současný svět. Je to kniha otevřeného 
srdce, v níž autor nepomlouvá druhé, 
ale jak je pro Josefa Fouska příznačné, 
sebe sama. Vystupuje v ní mnoho našich 
populárních a slavných osobností, kteří 

provázely jeho cestu do světa kumštu. 
Vzpomínky jsou na mnoha místech 
doprovázeny verši. Jako ilustraci 
uvádíme dvě básně, které postihují celou 
šířku Fouskova poetického rejstříku - 
od humoru, při kterém svou pravdivostí 
až tuhne v žilách až po verše 
jímavé, kontemplativní. Knihu vydalo 
nakladatelství Pragoline. 

Spolu se křtem knihy probíhal křest 
CD pro děti s názvem „Mašinka“ 
natočeného Rychlou notou. Kmotrem 
alba byl Josef Fousek. „Rychlá nota je 
parta lidí, kteří mají rádi děti a rozhodli 
se pro ně udělat absolutní trhák CD 
‚Mašinku‘, jejíž titulní kontroverzní 

píseň Mašinku děti milují hlavně kvůli 
řádku textu ‚veze samý vožralý‘ i když 
na nahrávce je uvedeno veselý. Veselá 
atmosféra provází celé CD. Dětská 
porota zvolila duchovního otce CD 
Eduarda Parmu ze studia SOKIT 
náčelníkem. Musel pak dětem pouštět 
písně stále dokola,“ prozradil nám 
ředitel nakladatelství Pragoline Marek 
Dobrodinský, které spolu se studiem 
SOKIT a Rychlou notou CD pro 
děti vydalo.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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KVĚTNOVÝ DEN

Na stole nám doma stála
Leninova bysta
Není divu - můj táta byl
Věrný komunista
Shnilý Západ nemiloval
Máčel housku v mlíce
Na Trumana nesmíme brát
Žádné rukavice
Aby naše pětiletka
Měla průběh zdárný
Jdeme všichni na panáka
V Kladně do lampárny
Posilněni velkou vodkou
Vyjdem’ do ulice
Postavíme na náměstí
Pevné šibenice
Národ bude svorně volat:
“Do klece dej pána”
Do ruky dá mládežnici
Svazák tulipána 

Leccos mne v těle bolí
A slábne i můj zrak
A když si nevím rady
Modlím se kolikrát
Aby tu dole bylo
Lásky a štěstí víc
Když tohle lidem chybí
Tak není vůbec nic
Aby tu stromy kvetly
A deštěm voněl kraj
Aby se lidé smáli
A na Zemi byl ráj

Josef Fousek podepisuje svoji knihu “Co jsem 
andělům neřekl”

Eva Pilarová přeje úspěch 
právě pokřtěné knize Josefa 
Fouska “Co jsem andělům 
neřekl”

Nakladatel Marek Dobrodinský vydal 
již několik knih Josefa Fouska. Zde 
pro změnu Josef Fousek propaguje CD 
vydané jeho přáteli
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Lidové noviny a 
novinářská etika

VÁCLAV KLAUS

Pořád věř í m tomu, že je 
zák ladním úkolem médi í 
zprostředkovávat čtenářům 

či posluchačům co nejvěrnějším 
způsobem události a děje nebo postoje 
a stanoviska lidí. Dnes a denně jsem 
přesvědčován, že tomu tak není, dnes 
a denně jsem tím zasažen a trvá mi 
chvíli, než to ze sebe „setřesu“ a jsem 
zase schopen normálně fungovat. 
Vím, že nemohu ovlivnit texty či 
prohlášení jiných lidí, novinářů nebo 
politiků, i když bych i v tomto případě 
očekával, že v redakcích existuje něco 
jako kolektivní rozum, který koriguje 
ty největší excesy a že publikované 
texty nevyjadřují jenom postoje 
jednotlivců v redakcích. Stejně 
tak vím, že nemohu plně předurčit 
publikovanou verzi rozhovoru, který 
bývá redakčně radikálně krácen (a 
neutrální krácení již z definice není 
možné) a navíc bývá – i slovníkem, 
obraty, pointami – „standardizován“, 
použiji-li mírný termín. Vždycky 
mám pocit, že je „pel“ setřen, ač si 
myslím, že velmi často to všechno je 
právě o tomto „pelu“.

Něco jiného je ale autorský článek. 
Tam bych očekával plný respekt 
k autorovi. Rozumím diskusi o délce 
i případnému požadavku na krácení, 
které sice každý autor nerad vidí, ale 
leckdy je oprávněné. Rozumím i možné 
diskusi o pootočení článku, o doplnění 
nějakého argumentu, atd. Nerozumím 
ale svévolné změně nadpisu bez jakékoli 
konzultace s autorem, což se děje 
dnes a denně.

 Nerozumím naprosto nevhodným, 
protože zavádějícím, mezinadpisům 
(často s použitím slov, které autor 
v textu vůbec nepoužil), atd. Za vrchol 
ale považuji evidentní zásah do textu, 
což se bohužel děje velmi často. Uvedu 

dva nedávné příklady, které se mne 
osobně velmi dotkly.

Lidové noviny otiskly v pátek 
17. ledna 2003 – na své vlastní 
vyžádání – můj článek s názvem „Co 
naznačila středeční volba“. V tomto 
článku byla vynechána „jen“ jedna 
vsuvka, uvedená navíc v závorce. 
Mimo jiné jsem hodnotil jednotlivé 
politické strany a o ODS jsem řekl, 
že „prokázala vzácnou monolitnost 
(naznačující, že to s ní s novým 
vedením nebude tak špatné) a 
…“. Redaktor Lidových novin tuto 
závorku naprosto záměrně a svévolně 
vynechal, ač to byla z mé strany jasně 
vysílaná zpráva, která měla svůj smysl. 
Je naprosto evidentní, že redaktor (a 
neodvažuji se říci redakce) nechtěl, aby 
byla tato zpráva jeho čtenářům vyslána. 
Asi nainvestoval příliš mnoho svého 
novinářského kapitálu do opačné 
pozice, do představy, že já budu po 
svém odchodu z funkce předsedy ODS 
vnitřně rozkládat. To se, jak všichni vidí, 
nekoná a to se asi někomu moc nehodí. 
Mne ale tento postup opravdu uráží a 
nemohu se s ním smiřovat.

Hned druhý den následoval další 
případ, který také nemohu nechat bez 
povšimnutí. Lidové noviny projevily 
– při náhodné diskusi v jejich redakci 
– zájem o otisknutí mé recenze 
knihy australského autora Wolfganga 
Kaspera „Sustainable Immigration 
and Cultural Integration“, kterou jsem 
původně napsal pro jiné periodikum. 
Že jde o recenzi bylo jasné od samého 
počátku a dosvědčuje to ještě požadavek 
jednoho z redaktorů, abych doplnil 
formální data typu velikost nákladu, 
cena, atd. K mému totálnímu překvapení 
byl v sobotu 18. ledna 2003 tento můj 
text - bez sebemenší konzultace se mnou 
- otištěn ve formě článku s nadpisem 

„Co s přistěhovalci“, navíc s podtitulem 
„Měli bychom trvat na suverénním 
právu nepřijímat cizince“, aniž by bylo 
uvedeno, že je to v mém textu nikoli 
názor můj, ale v úvozovkách uvedený 
názor autora recenzované knihy. Tady 
už je naprosto jasné, že jde o vědomou 
manipulaci a o pokus předvádět mne 
jako člověka s antiimigračními postoji. 
V mé recenzi bylo – v závěrečném 
odstavci - uvedeno „pouze“ to, že 
„uváděné argumenty autora jsou 
nesmírně poučné jak pro obyvatele 
unifikující se Evropy, tak pro obyvatele 
otevřené a relativně přitažlivé České 
republiky“. A ještě jsem řekl, že „i 
my bychom měli uvažovat racionálně“. 
Trvám na tom, že jsem žádný jiný 
hodnotící soud v celé této recenzi 
neudělal. I to považuji za zásadní 
zkreslení mého sdělení čtenářům. 
Uváděl jsem argumenty autora, nikoli 
argumenty své.

Tento můj výklad je prvním 
krokem. Budu uvažovat o tom, 
jak s těmito dvěma, den po sobě 
následujícími případy novinářské 
manipulace naložím ještě i jinými 
cestami.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová 
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Chaos zrozený z chaosu
LADISLAV JAKL

Prohlásil jsem prý kdysi, že 
veřejnoprávní televizi zničím. 
A dokonce se mi to i daří. 

Údajně nezanechávám stopy, ale 
nějak se mi podařilo nasměrovat 
ČT na dráhu vedoucí nevratně k 
autodestrukci. Jen tak prý lze vysvětlit 
vleklou krizi České televize. 

Vím, že Martin Weiss myslel tuto 
svou narážku na mou osobu ve svém 
článku v LN „Přinášíme vám chaos“ v 
nadsázce. Cítím však povinnost některé 
věci uvést na pravou míru, aniž 
bych podceňoval smysl čtenářů LN 
pro humor. Není pravdou, že chci 
veřejnoprávní televizi zničit. Jen 
jsem vždy zpochybňoval nutnost její 
existence. A Václav Klaus je v tom 
nevinně, mé články v tomto duchu 

pamatuje archív těchto 
novin z dob, kdy jsem 
by l j e š t ě n e p ř í t e l 
lidstva. Nemyslím, že 
v demokratické diskusi 
jsou některé názory 
povinné. Nemyslím, že 
zpochybňovat oprávně-
nost existence veřejno-
právních médií může 
jen ten, kdo má zlé 
ú mysly a zaslou ž í 
si proto vyloučit z 
národa. Takový názor 
je legitimní, jakkoli v 
diskusi nebývá slyšet.

Proč existují ve-
řejnoprávní média? 
Nejjednodušší odpověď 
je: protože existují. 
Nemáme je tu proto, 
že by kdysi proběhla 
diskuse o tom, že 
nestačí jen subjekty 

privátní, jako je tomu třeba u novin 
či časopisů, ale že musí existovat i 
zvláštní státem zřízené instituce. Vím, 
že existuje mnoho argumentů (třeba 
úzké spektrum použitelných kmitočtů), 
jenže takové argumenty nejsou důvodem 
existence veřejných médií. Tato média 
jsme prostě zdědili z dob, kdy v Evropě 
z finančních a bezpečnostních důvodů 
mohl provozovat vysílání pouze stát. Od 
té doby se mnohé změnilo, především ve 
prospěch možnosti provozovat vysílání 
na státu nezávislá, pouze na obchodní 
bázi. Od stejné chvíle se však nevede 
diskuse, proč je spontánní iniciativu 
nutné doplnit státním vynucováním 
poplatků ve prospěch státem zřízené 
instituce, ale pouze se hledá dodatečný 
důvod, proč tyto instituce udržovat 

při životě i v době, kdy je službu 
divákům a posluchačům schopen 
poskytnout kdekdo.

Jako ve většině společenských debat, 
i zde by měla diskuse začít od pojmů 
veřejný zájem, veřejný statek. Ujasněme 
si nejdřív, co má být veřejným zájmem 
nenaplnitelným běžnou aktivitou 
nezávislých subjektů, než začneme 
přemýšlet, jakými nást roji onen 
případný veřejný zájem uspokojit. Podle 
mne je sporné, zda takový veřejný zájem 
ospravedlňující k násilnému zásahu 
státu skutečně vůbec existuje. Bude-li 
však výsledek veřejné debaty takový, 
že jakýsi veřejný zájem zde opravdu 
nutně předpokládá zásah státu, pak 
jsou k dispozici různé možnosti, 
jak se může stát do vysílání s tímto 
cílem vměšovat.

Za prvé zákonem, určením jistých 
pravidel, co se vysílat má a co nesmí. 
Ostatně ohledně tištěných médií takový 
zákon platí a nikoho nenapadle, že by 
to nestačilo k plnění veřejného zájmu. 
Za druhé: teprve budou-li na stole 
přesvědčivé argumenty, že zákonný 
rámec nestačí, je tu přece institut 
veřejné zakázky. Má-li kdosi obavu, 
že souk romé subjek ty nebudou 
obhospodařovat zájmy menšin, vysílat 
pro děti či zajišťovat šíření jiných pro 
stát důležitých informací, může vypsat 
grant. Umím si představit, jak soukromé 
televize budou o přetrhání těla vysílat 
jazykové kursy, protože peníze od 
ministerstva školství by byly jistější než 
z tvrdého podnikání. Tímto způsobem 
by bylo zajištěno, že peníze půjdou právě 
na tu činnost, kvůli které se stát rozhodl 
vynakládat veřejné prostředky.

Teprve pokud někdo vyvrátí, že 
tímto způsobem není možné uspokojit 
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MOTTO: „I špatné věci jsou schopny vývoje, vyvíjejí se však vždy k ještě horšímu.“

„Není pravdou, že chci veřejnoprávní televizi zničit. 
Jen jsem vždy zpochybňoval nutnost její existence,“ 
říká Ladislav Jakl
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veřejný zájem, může přemýšlet o třetí, 
krajní možnosti: o existenci speciální, 
státem zřízené instituce. Ovšem takové, 
která bude přidělený veřejný majetek, 
kmitočtové dispozice a poplatky z 
kapes veřejnosti používat jen na 
to, kvůli čemu má smysl takovou 
instituci zřizovat.

J e n ž e t a k t o d e b a t a n i k d y 
nepostupovala. Veřejné továrny na 
vysílání tu prostě jsou a nyní se jen 
hledá zdůvodnění, proč tak musejí být 
napořád. Navrch přitom mají ti, co ony 
peníze spotřebovávají, nikoli ti, co je 
platí. Znám argument Iva Mathé (který 
nám předvedl, že službou veřejnosti má 
na mysli třeba striptýz či seriál Dallas), 
že veřejnoprávní televize je na státu 
nezávislá, protože ve zřizovacím zákonu 

je klauzule, že stát neodpovídá za 
závazky ČT a naopak. Jenže když 
je ČT tak nezávislá, proč chce po 
státu navýšení poplatků? Proč se 
neobrátí třeba na Armádu spásy, Církev 
Moonistů či na jiné nezávislé instituce? 
Proč požaduje na státu, aby použil násilí 
vůči svým občanům a vymáčkl z nich 
peníze, které pak pošle na hraní tisícům 
lidí na Kavčích Horách?

Česká televize je státní institucí. Stát 
ji zřídil zákonem, stát jí dal majetek a 
zajišťuje přísun veřejných peněz. Stát 
přitom ani neumí formulovat, co za to 
od této instituce chce, a kdykoli se o 
to pokusí, postaví se ona instituce na 
zadní a začne volat po nezávislosti. 
Stát přitom nese plnou odpovědnost 
za to, co se za veřejné peníze na 

Kavčích Horách a ve Vinohradské 
ulici děje. Tuto odpovědnost ale neumí 
nijak prosadit.

Není třeba žádného Jakla, který s 
lišáckým leskem v očích krok za krokem 
ničí Českou televizi. Koneckonců i sám 
Weiss použil slovo „autodestrukce,“ 
tedy samoničení. Proč se ČT sama tak 
ničí? Protože nestojí na základech dobře 
prodiskutovaného rozhodnutí, proč má 
vůbec existovat. A tak existuje tak, 
jak umí každá nekontrolovaná erární 
instituce: nehospodárně, voluntaristicky, 
chaoticky.

Potvrzuje tak platnost mého 
oblíbeného sloganu: I špatné věci jsou 
schopny vývoje, vyvíjejí se však vždy 
k ještě horšímu.
 Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Písničky z kouzelné školky Hany 
Navarové a Jana Vodňanského 

V naplněném kult urn ím 
s t ř e d i sk u D ob e šk a v 
Praze 4 proběhl křest 

alba pro děti PÍSNIČKY Z 
KOUZELNÉ ŠKOLKY – MAJDA 
S FRANTIŠKEM (vydavatel Noll 
Records). Za kmotry mu přišlo 
hned pět sněhuláků – David 
Vávra, duchovní otec divadla 
Sklep, a jeho čtyři děti Vojta, 
Viktorka, Deborka a Maruška. 
Písně sklepovské skladatelky a 
zpěvačky Hany Navarové převážně 
s texty Jana Vodňanského zpívali 
nadšenému dětskému publiku 
Magdalena Reifová s Tomášem 
Juřičkou, představitelem skřítka 
z p o ř a d u Č e s k é t e l e v i z e . 
Autogramiáda protagonistky M. 
Reifové a autorů H. Navarové 
a J. Vodňanského proběhla v 
knihkupectví Řehoře Samsy v 
pasáži Lucerna v Praze 1.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová

 

DAVID NOLL

Jan Vodňanský s Hanou Navarovou předvádějí přítomným své nové album 
„Písničky z kouzelné školky“




