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Vynucení míru prostřednictvím
superstátu vede k celostátnímu
despotismu

IVANA HASLINGEROVÁ

„Myslel jsem si naivně, že toto výročí budou stíhat akce za
akcí od našich intelektuálů a filosofů, a zatím nezbylo než
vzpomínka od hloupých ekonomů,“ uvedl seminář Centra pro
ekonomiku a politiku (CEP) „200 let od narození Immanuela
Kanta“ Václav Klaus a hned si tuto záhadu vysvětlil tím, že
Kant bránil své myšlenky a tvrdil, že nesmí psát tak jednoduše,
aby to každý mohl číst. Vpravo naslouchá Miloslav Bednář
z Institutu filosofie AV ČR

N

ení tajemstvím, že jednoho z největších myslitelů 18.
století Immanuela Kanta, který by se letos dožil 200
let, si kvůli jeho textům o věčném míru zajištěném
volným federalismem republikánských států přivlastňuje
kdekdo ze zastánců EU jakožto tvůrce evropské myšlenky.
Již ale taktně pomlčí, že Kant byl odpůrcem superstátu
vzniklého ze svobodných států a že celosvětový mír zaručí
podle něj volná federace států, „Unie národů“, nikoli „Stát
národů“, který naopak vede k despotismu.
Kant pokládal za záruku trvalého míru ve státě republikánské státní zřízení, neboť dějiny lidstva jsou podle něj výsledkem
přírodního působení, kde vládne povinný mír a svoboda jedinců, která se snoubí s hranicemi zaručujícími svobodu druhých.
Udržet takové zřízení je nejobtížnější úlohou, neboť by to měl
být stát andělů, ale příroda je plná sobeckých lidských tvorů. Na
štěstí jejich protichůdné síly jdoucí proti sobě se ruší a v přírodě
vládne v důsledku toho povinný mír. Proti vůli lidí se z lidské
nesvornosti vzmáhá shoda a lze tudíž vytvořit stát, i kdyby ho
tvořil národ ďáblů. Mírový stav v něm lze uskutečnit silou zákonů, neboť příroda chce, aby nakonec získalo převahu právo.
Nezbytným doplněním je světové právo, jehož nepostradatelným
základem je volný federalismus z výše popsaných republikových

států. „Toto je podle zastánců sjednocené Evropy cílovým projektem federativní EU, z čehož vyvozují, že současnou Evropu
dovede k blaženému věčnému míru Evropská komise. Ale není
tomu tak. Naopak se souvisle a promyšleně přibližují k nadstátnímu despotismu, který nemá se stabilním mírem a občanskou
svobodou nic společného. Mírový spolek států se tvoří podle
Kanta ne proto, aby získal státní moc, ale aby zajistil svobodu
států, které by neměly nad sebou další stát. Postupným zrušením
demokratických států za vzniku jednoho nadnárodního vznikne
naopak nadstátní despotismus,“ uvedl na semináři CEPu filosof
Miloslav Bednář. Podle ekonoma a filosofa Marka Loužka (viz
dolní obrázek) byl Kant politickým idealistou, podle něj vede
k zachování míru federální model, zatímco pro realisty je mezinárodní politika buď anarchistická (jen národní zájmy) či oligarchická (právo silnějšího). Kant odmítl realistickou posici, že
státy mohou vstoupit do války, kdykoliv chtějí, současně odmítl
mezinárodní stát. „Vynucení míru prostřednictvím superstátu by
mohlo podle něj vést k celostátnímu despotismu. Celosvětový mír
zaručí volná federace států – Unie národů nikoli Stát národů,“
uvedl Loužek, který je autorem filosofické eseje „Kantova kritika důkazů Boží existence“ a podle něhož se každý ekonom musí
s Kantovou filosofií umět nějak vypořádat, neboť podle Kanta
příroda dává zákony rozumu a ne naopak. „Vedle logiky rozumu
je zde i vyšší svět. Cestu k němu nalezneme mravní lítostí a svědomím jako vnitřním hlasem. Mravní lítost a svědomí jsou pevné
body k náhledům zkušenosti Poznání má charakter přesvědčení.
Musí být připuštěna existence Boha, svědomí a nesmrtelnosti,
nikoliv tvrzena nebo vetována,“ doplnil Loužka přední znalec
Immanuela Kanta profesor Milan Sobotka a dodal, že heslem
Kanta, kterým bychom se měli všichni řídit, bylo:
„Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“

Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Knížákova Smršť 25
MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE ČR

ejnepochopitelnější událostí
nedávné doby, kterou nemohu
vymazat z hlavy, byla pro mne
reportáž z tiskové konference svolané
bývalým prezidentem, Václavem
Havlem. Nenašel jsem žádný racionální důvod k jejímu svolání, jen nezřízenou touhu Václava Havla dostat
se opět (a asi jakkoliv) do popředí
společnosti.
Nevím, co pan exprezident od nás
chce. Je bohatý. Má svůj úřad, možnost
cestovat, vilu v Portugalsku s klimatem
vyhovujícím jeho zdravotním potížím,
chalupu na Hrádečku, kde kvetou vzpomínky, může se věnovat, jak avizova1,
své spisovatelské práci a především může
vychutnat konečně trochu klidu se svou
druhou ženou, s kterou díky prezidentským povinnostem neměl čas užívat si
spo1ečného života.
Asi si příliš zvykl na hradní věž ze
slonoviny, na nepřetržité a vykonstruované přijímání poct, že zapomněl, jak
chutná normální život. I když ten jeho
současný se ještě zdaleka nepodobá životu normálního občana.
Paní Bohdalové, herecké hvězdě
přítomné na prknech, v rádiu, v televizi
a ve filmu téměř nepřetržitě od svého
útlého mládí, herečce, která se stýkala
s komunistickými pohlaváry a byla jimi
obdivována, dostávala lukrativní role
a výhody, o kterých se běžnému občanu
ani nezdálo, nestačí, že mohla plynule a velmi úspěšně pokračovat ve své
hvězdné dráze. Chce donutit společnost,
aby vymazala stíny její kariéry a dělá to
brutálně a drze. Část společnosti jí na to
bohužel naskakuje.
Komunistický režim zničil mnoho
životů, milióny lidských osudů, zničil
rodiny, kariéry, donutil nás žít v otrockém
systému, z jehož následků se nemůžeme
dodnes vymotat. Lustrační zákon by

neměl být zrušen, naopak, měli
bychom si stále připomínat, kolik z nás bylo schopno zrazovat za
kus „žvance“, i když ten žvanec
měl různou podobu i velikost.
Herci kolaborovali s každým režimem, už z povahy své profese
chtěli být vidět. Výjimek lze napočítat málo.
Po druhé světové válce se rok
od roku na Slovensku zvětšoval
počet partyzánů. U nás se dnes
zvyšuje počet disidentů. (Všichni
přítomní jsou disidenti, ti nepřítomní fízlové.)
Václav Klaus završil první rok
svého presidentského působení.
Přestože jsem si dlouho takovou
roli pro Václava Klause představoval,
překonal všechny mé úvahy. Dokonce
to ocenila i veřejnost. Jen skupina
pseudointelektuálů (zdůrazňuji slovo
pseudo-, poněvadž intelektuálnosti si
vážím a věřím, že dovede být moudrá) živená výše zmíněnými ambicemi
bývalého presidenta, dělá všechno, aby
současného presidenta nepřetržitě deklasovala. Tzv. veřejnoprávní televizní
a rozhlasová média jsou výrazně protiklausovská. Dokonce i někteří přežívající
diplomaté jsou tak neloajální, až to hraničí s ohrožováním zahraniční politiky.
Československá ambasáda ve Spojených
státech je typickým příkladem protiklausovského hnízda. Připadá mi to absurdní.
Nedovedu si představit jiný stát, v kterém
by něco takového bylo možné.
Klausovi se také daří přetvářet do normální a důstojné podoby Pražský hrad,
i když je to úkol, na který jedno funkční
období určitě nestačí.
Jsem rád, že máme v čele člověka,
který si uvědomuje nejen klady ale i nebezpečí vstupu do EU a který je schopen
své racionálně budované názory veřejně

presentovat na evropském fóru. Strach
z EU s ním sdílím čím dál víc. Zpupná
a byrokratická Francie, kde se míchá socialismus se zbytky monarchie, Německo,
které je po sjednocení křehké a které umí
žít jenom v blahobytu, tyto dvě země se
spojily v nátlaku na zbytek Unie k získání
výjimečných priorit. Doufám, že Velká
Británie, kterou si nemohly dovolit nepřizvat, zbrzdí svou střídmostí a strukturovaností imperiální ambice Němců
a Francouzů na ovládnutí Evropy.
Brzy to bude patnáct let od tzv.
„Sametové revoluce“. Když jsme v roce
1990 začali zmateně, nezkušeně, ale
s elánem pracovat na přeměně společnosti, nenapadlo mne, a asi jsem nebyl
sám, že v roce 2004 budou naši zemi
representovat bývalí komunisté, že „nejpravicovější“ strana, za kterou se pokládá
US-DEU, bude držet u vlády socialisty
jen z nezřízené touhy po moci a že velká
část naší společnosti bude nostalgicky
vzpomínat na komunistické ghetto.
Je mi docela smutno.
Vzhůru psanci této země!
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Václav Klaus: „Národ, vlast
i stát jsou nejdůležitější entity.“
IVANA HASLINGEROVÁ

„Za svými texty si stojím stále, nic jsem
z nich nevynechával,“ uvedl president na
presentaci knihy ve Společenském sále
Pražského hradu. Na dokreslení tohoto
tvrzení se můžeme například dočíst, jak
viděl válku v Iráku a že vývoj dal za pravdu jeho tehdejším slovům, že „demokracii
lze podporovat i inspirovat, ale nelze ji
nadiktovat, tím méně vojenskou silou“.

I

světových politiků, odpřednášel mnoho
projevů jak doma tak na prestižních zahraničních fórech, jmenoval desítky nových soudců, několik ministrů, generálů
a universitních profesorů a intenzivně
cestoval po jednotlivých krajích naší
republiky. O čem přenášel, proč cestoval
právě tam a ne jinam, s kým polemizoval
a především na co myslel a o čem hovořil při nejrůznějších setkáních, o tom se
nikdo z medií takřka nic nedozvěděl,
neboť krátké šoty v televizi sice ukáží,
kde právě je a jakou má kravatu, ale víc
se do devadesátivteřinové zprávy většinou nevejde. Navíc tisk se spíše zajímá
o atentáty a havárie než o to, co si myslí hlava státu. Proto jistě zájemci o jeho
práci a jeho myšlenky uvítají, že vydal
knihu „Rok první“, v níž naleznou alespoň v hrubých rysech odpovědi na tyto
své otázky. Dozvědí se, že pracovní život presidenta se v určitých rysech neliší
od pracovního dne každého z nás. Ráno
chodí do kanceláře a odchází až když je
vykonáno, co vykonáno být mělo. Tím,
že kniha představuje první pracovní
rok presidenta republiky, je i ojedinělou kronikou důležitých okamžiků naší země. Dozvíme se tam, že byl na dvaceti zahraničních cestách, připomeneme
si, že podepisoval přístupovou smlouvu
ČR do EU, kterou občané v referendu
schválili, a zabýval se více
než osmdesáti zákony. Jsou

když se tomu těžko věří, uplynul
již rok od inaugurace Václava
Klause jako presidenta republiky.
Ať již to byli jeho příznivci či odpůrci,
určitě tehdy byli všichni zvědaví, jakou
pečeť vtiskne nejvyššímu úřadu, jak uchopí „President musí občanům dodávat nejen optisvou odpovědnost k ob- mismus a důvěru ve vlastní schopnosti a síly, ale
čanům státu, o němž i hrdost na příslušnost ke státnímu a kulturnímu
budou jednou historici celku, z něhož pochází,“ píše v knize pan presihovořit jako o „Klau- dent a na závěr její presentace k tomu dodal: „V
sově republice“. Z médií dnešní postnacionální éře, kdy termín národ
se dalo vysledovat, že a vlast je považován za nekorektní, zastávám
podnikl velké množ- stanovisko opačné. Národ, vlast i stát jsou nejství zahraničních cest, důležitější entity, kterých se nesmíme vzdávat
setkal se s množstvím za falešné kosmopolitní evropanství.“

PRESIDENT ROK POTÉ...

FRAGMENTY

„Z knihy je patrné, že rok pana presidenta nebyl prázdný, ale byl naplněný
spoustou aktivit a činností a také se z ní
dozvíme jeho reakce na náš život,“ doplnil vedoucí Tiskového odboru presidenta
Petr Hájek, který má na přípravě knihy
od výběru velikosti písma, fotografií až
po její uvedení do tisku velký podíl
v ní shrnuty nejen projevy, ale i články
a eseje, z nichž ho pozná čtenář nejen
jako sportovce a cestovatele, ale především jako člověka s širokým politickým
a ekonomickým záběrem.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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L. Jakl: „Lidé si socialismus
EU líbit nenechají!“
IVANA HASLINGEROVÁ

poslední době bylo všemi médii připomínáno, že máme na
Hradě již rok nového presidenta. Málo pozornosti bylo věnováno
osobnosti s ním po dlouhá léta spojené,
osobnosti, bez níž by s největší pravděpodobností ani na Hradě nebyl.
Pomáhala mu při presidentské volbě,
ale především v období neskutečných
mediálních štvanic, kdy potřeboval
povzbudit, aby se nevzdal politického
boje a neodjel přednášet na lukrativní

posty do ciziny. Ano, mám na mysli
Ladislava Jakla, z něhož by si měli
naši politici a to napříč stranami vzít
příklad, jak se má chovat čestný politik
– stát i v krizových obdobích pevně za
svými názory a nezrazovat své přátele,
a to i v případě, že je v některých případech velmi odvážné se k nim hlásit.
A tuto obdivuhodnou vlastnost prokázal Jakl mírou vrchovatou. President
Klaus ocenil jeho postoje maximální
možnou měrou a ustanovil ho svým

osobním tajemníkem, který zajišťuje
odbornou, ale i politickou stránku věcí
jako jeho nejbližší poradce. I když se
tedy ve vztahu těchto dvou osobností
nic nezměnilo, přece jen se díky tomu,
že se změnilo postavení jedné z nich,
musel změnit život i té druhé. Co to v
praxi znamená být tajemníkem presidenta, co vše musí za den stihnout, o
čem rozhoduje, jak se změnil jeho život
oproti tomu, kdy jsme za ním chodili
jako za vedoucím odborného útvaru

FRAGMENTY
předsedy poslanecké sněmovny do
Sněmovní ulice, o tom všem jsme si
povídali s panem Jaklem v Masarykově
pracovně Pražského hradu s nádherným výhledem na jarní Prahu zalitou
sluncem:
„Především mám nyní hezčí výhled
z oken pracovny“, odlehčil rozhovor
Jakl. „Musím říci, že mít pracovnu v
místě s takovou historií, to je krásné bez
jakékoliv dalších přídavků. Já i všichni
v týmu pana presidenta víme, co obnáší
role presidenta republiky, a je to podtrženo i tím, v jakém místě pracujeme.
Hrad má výsadní postavení mezi všemi
budovami v Praze i ve světě. Ale nejenže
se změnil výhled z oken našich pracoven,
změnila se částečně i náplň naší práce.
Protože ale znám svého šéfa v různých
politických rolích, mohu říci, že je to
stále on. Detailista, organizátor, pracant
se stále stejnými postoji. Po formální
stránce se moje práce liší od práce ředitele
Odborného útvaru předsedy Poslanecké
sněmovny v tom, že tam existovaly dvě
struktury – kancelář a Odborný útvar.
Zde jsem ředitelem sekretariátu, pod
nějž spadá i technicko-administrativní
zázemí. Zajišťuji tedy už nejen odborné,
ale i administrativní zázemí. Moje náplň
práce je tudíž stále podobná, role mého
šéfa se ale zásadně liší co se týče kompetencí hlavy státu. V Parlamentu jsme se
nezabývali navracením zákonů, udílením
milostí, jmenováním soudců... President
má v českém kontextu navíc originální
roli i ve společnosti.
¯ Role presidenta je velmi nevděčná.
Například když lidé slyší, že za celý
den podepsal několik zákonů, představí si to tak, že mu ráno předložíte
něco k podpisu a on má jinak celý
den volno...
Rozhodně to neprobíhá tak, jak říkáte.
Třeba ty zákony: pan president zákony čte
i přesto, že jsou některé velmi obsáhlé. O
sporných se nechává informovat s předstihem. Sledujeme vývoj vzniku zákonů v
Parlamentu i Senátu, takže pro nás nejsou
novou materií. Pokud dostane zákon pan
president k podpisu, ví již každý z nás, o
co jde, a máme 15 dnů na to ho vetovat.
Kromě toho k analýze zákona používá
president dvě instituce. Jednak je v presidentské kanceláři legislativní odbor,
který ke každému zákonu vypracovává
stanoviska, předloží rozbor, co zákon řeší,
kdo pro něj hlasoval, jaká je jeho struktu-
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napíše svůj vlastní názor
na zákon. Druhou institucí je okruh poradců,
kteří se také vyjadřují k
danému zákonu. Na mém
stole se pak sejde několik
stanovisek, které přečtu.
Tam, kde se uvažuje o
tom, že by bylo dobré zákon vrátit nebo se zásadněji vyjádřit, vyžádám si
stanovisek více, neboť
nakonec musím předložit
presidentovi svůj návrh,
jak se k zákonu postavit.
Ten si přečte spolu se
stanovisky výše jmenovanými, a někdy k tomu
udělá zvláštní krátkou
poradu, kde proběhne
debata, zda zákon stojí
za veto. Není-li zákon
tak problematický, aby se
vážně uvažovalo o jeho
vetu, pan president zákon
podepíše v co nejkratším čase. President
je pravicových názorů a k většině zákonů socialistické vlády má vážné výhrady.
Příkazy, regulace, omezení, byrokracie,
to jsou všechno věci jemu i mně cizí.
Jako poslanec by určitě z této skupiny
zákonů nehlasoval pro žádný z nich. Pro
presidenta je utrpení podepisovat zákony, s nimiž nesouhlasí. Nakonec to ale
většinou udělá. Vetoval jen 5 % zákonů i
když nesouhlasí s 90 %. Role presidenta
je ale jiná než poslance. Není jeho úkolem
s vládou denně bojovat.
¯ Historie ale bude jednou hodnotit
éru Klause, jako éru Masaryka,
Gottwalda, Husáka či Havla, ne éru
nějakého Špidly či Štrougala. Neměl
by být proto opatrnější a ne sice s
vládou bojovat ale nutit jí ke kvalitnější práci? Vždyť každý zákon
se dotýká života občanů, za něž má
právě on dějinnou odpovědnost...
Nejsme presidentský systém a proto
používá president pro soužití pravicového
presidenta s levicovou vládou termín kohabitace s jistou nadsázkou. Respektuje,
že socialisté vyhráli volby a lze tudíž
čekat i jejich socialistické zákony.
Respektuje to jako odraz veřejné vůle.
Někdy ale nejsou zákony jen odrazem
jiného politického názoru, ale týkají
se přímo práv občanů a ty pak někdy i
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vetuje. Včera například vetoval zákon o
zdravotnických registrech. Nejde o boj s
vládou, ale staví se za občana a za jeho
práva hájit své intimní záležitosti.
¯ Dnes slaví naše republika páté výročí vstupu do NATO. President
republiky je vrchní velitel ozbrojených
si, je majorem, jak vnímá členství v
NATO?
Jste na Hradě v den pátého výročí
vstupu ČR do NATO, kdy se u příležitosti tohoto významného výročí koná
shromáždění za přítomnosti vysokých
ústavních činitelů a diplomatů spojeneckých zemí. Ve Španělském sále se
pak spolu s presidentem zúčastníme
večer plesu naší armády. Bohužel ve
všeobecném proevropském nadšení toto významné výročí našeho členství v
NATO zaniká. Přitom členství v NATO
zaručuje naší zemi vyšší standard bezpečí a prestiže. NATO je jiné, než bylo
v bipolárním světě před naším vstupem
do něj. Mění se svět a hrozby. Mrzí mne,
že se zapomíná na to, že hodně startovacích kroků udělala vláda současného
presidenta v souladu s jeho představami
o integraci ČR do atlantických struktur.
President se zúčastňuje diskusí, do jaké
míry má NATO mít vliv na světový pořádek či spíše na bezpečnost vlastních
členů. Musíme o tom stále debatovat.
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problémy naší justice je třeba řešit systémově. Toto vše činí. Nedávno uspořádal
dokonce na poli Centra pro ekonomiku a
politiku seminář na téma reformy justice.
(Článek o semináři je uveden na str. 18,
pozn. red.) Stav justice ho trápí a zabývá
se jím, ale nebude ho řešit tak, že si bude
nechávat předkládat jednotlivé sporné
případy, ve kterých by intervenoval.

Roli vrchního velitele ozbrojených sil
vůbec nevnímá formálně. Před dvěma
dny navštívil ministra obrany, prohlédl
si několik posádek, navštívil vojenskou
vysokou školu ve Vyškově. Několikrát se
vyjádřil k reformě armády, k níž má hodně výhrad a považuje ji za riskantní.
¯ Proč tedy jako vrchní velitel ozbrojených sil nezakročí proti těm socialistickým nesmyslům v armádě?
Vždyť za chvíli nebude mít komu
velet, budou-li se rušit posádky s
takovou vervou jako dosud.
Role vrchního velitele není v tom, že
se bude bavit o rušení jednotlivých posádek. President má svůj obecný názor, jak
má reforma probíhat, a k tomu se na přiměřených místech vyslovoval již mnohokrát. Obává se, aby pod záminkou šetření
peněz neztratil český stát jeden z atributů
samostatného státu. Je přesvědčen, že ČR
by měla mít samostatnou a silnou armádu
a ne jen jakýsi expediční sbor.
¯ Přišla nám do redakce z USA informace od jednoho krajana, že žádá
pana presidenta o to, aby zamezil
politickému procesu s Vladimírem
Hučínem...
Tato žádost přišla nejen do tisku,
ale i k nám do presidentské kanceláře.
President ale nemůže ovlivňovat justici.
Zřejmě si ten pán neuvědomil, že již i zde
žijeme v demokracii a je tatam doba, kdy
zvedl politik telefon a na druhém konci
drátu se vyplnil jeho příkaz. Nedá se říci,

že naše justice funguje dokonale, ale president ani žádný politik nesmí vstupovat
do jednotlivých případů. Jak může navíc
člověk na druhém konci mít přesvědčení,
že má lepší informace než soud, který má
k disposici mnoho argumentů? Jak může
být tak jistý, že jde výhradně o politický
proces? Neznamená to, že bych slepě
věřil soudům. Když člověk čte agendu
milostí, tak ho některé rozsudky příliš
velkou důvěrou v naši justici nenaplňují.
Některé kauzy jsou nedbalé a člověk
svoje pochybnosti má. Je otázka, co

s tím může dělat president republiky.
Jednak musí vybírat kvalitní soudce při
jejich jmenování, jednak by měl na tento
problém upozorňovat a navrhovat řešení na zlepšení fungování soudů, neboť

¯ Když už jsme u té justice, nemohu se
nezeptat na Váš postoj k milostem.
Samozřejmě to, že dával Václav
Havel milosti vrahům a zejména
svým známým, je hrozně zprofanovalo, na druhou stranu nám chodí
spousta dopisů, že se jde do druhého
extrému a že v naší postkomunistické justici se dějí přehmaty a křivě
odsouzený nemá dovolání...
Na rozdíl od svého předchůdce si
Václav Klaus zásadně nemyslí, že tisícihlavá mašinérie justice vyplodí výsledek
a my tady na koleně v kanceláři budeme všechno vědět lépe a lépe zvážíme
všechny důkazy. Milost se už ze samé
podstaty věci nedává nevinným, ale viníkům. Podle mne milost není opravování
spravedlnosti. Milost nemá být součástí
spravedlnosti. Milost je ne-spravedlivá,
neboť pochází z jiného světa než spravedlnost. President se na případy dívá především očima člověka, z lidského hlediska, a ne že by kontroloval, co opomenul
soud. Milost není záchrannou brzdou v
systému nedokonalého soudnictví. Není
další odvolací stupeň
justice. Rovněž tak
amnestie je v očích
pana presidenta naprosto mimořádný
čin, ale nezavrhuje ji
v principu. Má svůj
smysl, je dobře, že v
ústavě existuje, ale
protože v minulosti
byla tak nadužívána,
pozbyla značně na
ceně a to byl hlavní
důvod, proč ji pan
prezident po svém
nástupu nevyhlásil.
¯

Obraťme list. President
republiky má z ústavy sice velmi
okleštěné pravomoci, ale jednu
důležitou roli má a to, že má právo
exkluzivně uzavírat mezinárodní
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smlouvy a tím vlastně může tvořit
zahraniční politiku. V době našeho vstupu do EU se tak může velice
zasloužit o stát, abych použila slov
nedávno schvalovaného zákona o
presidentu Benešovi. Hodlá toho
využít?
Pokud jde o vstup naší republiky
do EU, já jsem hlasoval proti. Vůbec se
neobávám, že by ČR byla isolovaným
ostrůvkem. Tím nejsme ani dnes. Jsme
velmi propojeni se světem. Jsme členem
NATO. Jsme uprostřed Evropy, máme
spousty smluv se svými sousedy a žádná
isolace nám nehrozila. Kdyby referendum
dopadlo tak, že do EU nechceme, neznamenalo by to, že je to navěky. Třeba by
se náš vstup pouze oddálil a naše cena
by stoupla, neboť Evropa by o nás velice
stála a některé dnes špatně vyjednané
podmínky by se později dojednaly lépe.
Dopadlo to ale jinak a jako realista říkám,
že se nyní musíme zaměřit na to, abychom
co nejvíce ovlivňovali tvář EU a zastavili
trend z posledních let, kterým je evropský
socialismus.
¯ Před několika dny proskočilo
tiskem, že kromě nových států
jsou v Evropě socialistické již jen
tři – Velká Británie,
Německo a Švédsko.
Tak snad se ten hrůzný
socialistický trend v EU
začíná již zastavovat.
Nebo se mýlím?
Mýlíte. Je to sice báječné z
pohledu člověka, který myslí
pravicově. Je v tom ale současně problém. I kdyby EU byla
složena ze samých pravicových států, není bohužel jen
neutrální technickou institucí.
Stále je tam deficit demokracie, neboť hlas voličů do
Bruselu nedolehne. V každém
demokratickém státě vznikají
po staletí práva občanů chráněná důmyslným ústavním
systémem. EU je sice velmi
podobná státu v možnostech
zasahovat do životů a svobod
lidí, ale nemá demokratické
mechanismy jako demokratický stát. Proto i když si
všechny státy v ní zvolí pravicové vlády, budou jim dále
vládnout socialisté z Bruselu.
To je důvod, proč se Evropa
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nestane demokratičtějším mechanismem,
ani kdyby ji tvořily sebelepší státy. Proto
není třeba spěchat na centralizaci, protože
v rámci samostatného státu může volič
co nejdéle ovlivňovat veřejný prostor.
Alespoň do doby, než se EU vnitřně
demokratizuje, nebo rozpustí.
¯ To zní hrůzostrašně, že se socialismu nezbavíme, i kdyby tu byli u
moci samí politici jako Vy. Kdysi
jsme si říkali, že komunismu se
také nezbavíme a padl. Podle Vás
opravdu není naděje na zničení
eurosocialismu?
Evropa je socialismem prosáklá a setrvačnost a síla socialistického centralistického modelu je obrovská. Přesto nejsem
takový pesimista, jak to vyznělo. Podle
mne zafunguje věc, která zde již byla v
dějinách mockrát. Společnost sešněrovaná
socialismem nebude produktivní, začne
chudnout a lidem se to nakonec přestane
líbit. V devadesátých letech jsem se jako
kandidát do parlamentu dal vyfotografovat tak, že se z jedné strany dotýkám prstem západního bouráku, z druhé trabantu
a říkám „Demokracie je efektivní“. Dnes
bych přidal „Demokracie a svoboda jsou
efektivní“. Mnoho režimů se rozpadlo

proto, že neuměly soutěžit a dát jednotlivým lidem víc svobody a tedy i prosperity.
Stačil pak malý kousíček svobody a lidé
ho využili k jejich smetení. Lidé budou
chtít prosperující a efektivní stát a navěky
si socialismus líbit nenechají.
¯ Jenže to může trvat pěkně dlouho.
V nedávné anketě se potvrdilo, že
naši občané jsou neskonale – jak to
kulantně říci – hloupí, neboť dvě
třetiny z nich nemá nic proti vládě
se stranou, která zastává
zločinné a zavrženíhodné
myšlenky, když cituji ze
zákona. Tito občané si asi
nechají líbit socialismus
na věky věků, i kdyby je
ožebračil ještě více než ten
současný.
Já si to nemyslím. Často
špatně politicky jednají, což
vytváří poptávku po nesvobodě a po sociálním inženýrství. Ve svém osobním životě
se ale chovají přesně opačně.
Chovají se velmi pragmaticky a ekonomicky a nakonec
si větší svobodu vynutí.
Naši lidé jsou navíc citlivější
na přemíru socialismu než
Západ, který je k němu slepý,
protože ho nezažil. Musíme
proto nahlas objasňovat naši
zkušenost se socialismem.
Jen tak naše členství v EU k
něčemu bude.
Pane tajemníku, děkuji
za zajímavý rozhovor.
Snímk y Fragmenty: Jiří
Pancíř
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President Klaus uctil netradičně
památku svého předchůdce
IVANA HASLINGEROVÁ

P

při vstupu na hřbitov v Lánech nelze
přehlédnout nádherný strom, který
symbolick y střeží hrob našeho prvního
presidenta Tomáše Garrigua Masaryka (* 7.
3. 1850, † 14. 9. 1937) a jeho blízk ých - A.G.
Masarykové (* 3. 5. 1879, † 29. 11. 1966, Jana
Masaryka (* 14. 9. 1886, † 10. 3. 1948) a Ch. G.
Masarykové (* 28. 11. 1850, † 3. 5. 1923).
Poprvé od svého zvolení do
funkce se přišel k tomuto prostému hrobu poklonit president
republiky Václav Klaus s chotí.
Loni to provedl symbolicky na
Pražském hradě v den své inaugurace 7. března 2003, která se
konala dva dny před tehdejším
153. výročím narození Tomáše
G. Masaryka. Masaryk byl
president, který se stal nejen
prvním presidentem svobodného Československa, ale co
je víc, udržel si svůj výrazný
vliv na veřejný život zejména
svou přirozenou autoritou.
Hrad měl za jeho působení politický vliv jako nikdy poté. Sám
president Klaus se svěřil, že
měl díky tomu cestou do Lán
dvojnásob o čem přemýšlet. Je
tedy zřejmé, že jeho návštěva
symbolizuje znovuoživení této
Masarykovské tradice. Naše
země pod knutou socialistické
nevlády, pomineme-li období
ještě poněkud levicovější komunistické zvůle, to opravdu
potřebuje.

Nebyl by to ale vždy něčím šokující Klaus, aby
stopadesátéčtvrté výročí narození
presidenta Masaryka uctil pouhým
obligátním položením věnce na jeho hrobě v Lánech, ale udělal ještě něco mnohem
cennějšího. Širokou veřejnost upozornil na toto významné výročí tím, že do Lán
vypravil zvláštní vlak tažený parní lokomotivou tak jako za dob Masarykových.
O tom, že se panu presidentovi podařilo probudit
zájem veřejnosti o toto významné výročí, svědčí
to, že cestu parního vláčku lemovali lidé se stativy
zabodnutými na mezích a fotících si tuto historickou jízdu a že Stochovské nádraží bylo zaplněno
lidmi
z Lán
a okolí,
kteří ho nejen přišli uvítat, ale i podívat
se na tuto atrakci. I když se to zdá nemožné, vyšli z chumlu na obrázku manželé
Klausovi živi a zdrávi a nezmačkaní podobně jako Limonádový Joe po dvaceti
pádech do propasti a velká většina z lidí
je vítajících je doprovodila na lánský
hřbitov
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Presidentský pár cestu z Prahy
podnikl v historickém Masarykově
salonním vagónu, připojeném na
konci tohoto vlaku. Skvostný historický vagón se dočkal slavnostní
cesty jako za dob otce národa, pro
něhož byl v letech 1929-1930 vyroben
v Ringhofferových závodech v Praze
na Smíchově. Návrh jeho interiéru
provedl architekt Albert Jonáš. O tom,
že doba normalizace po pražském jaru byla opravdu dobou Temna, svědčí
i to, že od roku 1967 nebyl používán
a hrozila jeho zkáza. Na štěstí v roce
1991 byla provedena po létech komunistické normalizace železničními
opravnami a strojírnami v Českých
Velenicích jeho revitalizace a nyní
našel opět své důstojné poslání. A že
jde skutečně o historický skvost a ne
o vagón ledajaký, o tom svědčí, že na
mezinárodní výstavě salonních vozů
v Postupimi byl v roce 1993 spolu
s italským salonním vozem oceněn
jako nejhodnotnější.
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I sám pan president si měl v salonním voze T. G. Masaryka co
prohlížet. A určitě nejen prohlížet,
ale i přemýšlet o tom, jak i v roli
českého presidenta se značně
okleštěnými pravomocemi se stát
tak uznávanou osobností, že si ji
budou lidé po staletích vážit

Společně s panem presidentem se k uctění
památk y našeho pr vního
presidenta
- osvoboditele
přišel věnovat
tichou vzpomínku i předseda
vlády Vladimír
Špidla
Při východu ze hřbitova čekalo opět velké
množství obyvatel Lán
a okolí na „svého“ pana
presidenta, (alespoň na
hřbitově mu tak běžně
říkají když o něm mezi
sebou mluví), ale zejména na paní Lívii, která je
v Lánech zřejmě skutečně
oblíbena. Nakonec se dav
ze hřbitova přece jen převalil a přichystaná limuzína odvezla promrzlé manžele Klausovy do tepla lánského zámku. Ani netušili, že snad každý, kdo měl
fotoaparát, se u ní nafotil na památku, zatímco podepisovali knihy a fotografie. Nejroztomilejší byl jeden tatínek s miminem
v košíčku, který ho postavil na auto se slovy, že to bude určitě budoucí president.
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Transatlantickou vazbu je
potřeba udržet pevnou a funkční
IVANA HASLINGEROVÁ

„Našim vstupem do Severoatlantické aliance byl splněn
jeden z hlavních strategických cílů zahraniční politiky naší
obnovené demokracie,“ říká president republiky a vrchní
velitel ozbrojených sil Václav Klaus

P
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řed pěti lety se naše republika
stala plnohodnotným členem
Severoatlantické aliance. Na
počest této, pro naši zemi životně
důležité události, uspořádal president
republiky důstojnou oslavu v Hlavním
sále Míčovny Pražského hradu. Po
slavnostním příchodu hradní stráže
se státní vlajkou a presidentskou zástavou, presidenta republiky a VIP
hostů do sálu, pronesl president mimořádně závažný projev s přípitkem.
Mimořádně závažný proto, že si musíme uvědomit, že president je vrchním
velitelem ozbrojených sil naší země a že
tudíž její bezpečnost závisí výhradně
na jeho rozhodnutí. V době, kdy se
objevují nové a dříve netušené hrozby
světového terorismu a přitom někteří
evropští politikové naivně koketují
s myšlenkami samostatné Evropské

Na slavnostním setkání promluvila i jeho excelence velvyslanec Spojených států amerických William Cabaniss. Naslouchá
velvyslanec Norského království Lasse Sigurd Seim jako zástupce velvyslanců členských států NATO

obrany, je pro nás nesmírně a přímo
životně důležité, že v čele našeho státu
a především armády stojí osobnost,
která těmto nebezpečným představám čelí a vidí jako záruku stability,
bezpečnosti a prosperity na evropském
kontinentě Severoatlantickou alianci.
„Severoatlantická aliance hrála a pro
stabilitu, bezpečnost a prosperitu na
evropském kontinentě hraje nezastupitelnou roli. Vedle její bezpečnostní a vojenské stránky, která je její podstatou, je
tato aliance – a to je pro nás ještě důležitější – i významným institucionálním
zajištěním transatlantické vazby mezi
Evropou a Spojenými státy v politické,
ale i obecné kulturně-civilizační rovině. Přítomnost Spojených států sehrála
v prosazení a stabilizaci demokracie
a občanských a ekonomických svobod
na evropském kontinentě v posledním

půlstoletí klíčovou úlohu. Jsem přesvědčen, že potřeba udržet transatlantickou
vazbu pevnou a funkční, a to nikoliv
pouze v bezpečnostní oblasti, trvá i na
počátku dvacátého prvního století. Přijetí
České republiky, Polska a Maďarska, jakož i rozšíření o další postkomunistické
země význam NATO jako rozhodující evropské bezpečnostní struktury nesporně
dále zesílily. Právě s tímto vědomím se
díváme na některé dnešní ambiciózní
záměry budování víceméně samostatné
evropské obrany, které s interpretací
transatlantické vazby tak, jak ji chápu,
nejsou zcela v souladu,“ uvedl ve svém
vystoupení president republiky Václav
Klaus. Podle jeho slov naším vstupem
do Severoatlantické aliance byl splněn
jeden z hlavních strategických cílů zahraniční politiky naší obnovené demokracie, kterým bylo pevné ukotvení České
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nikdy a nikým sident. A připomeňme, že i když konečný
n e z p o c h y b ň o - akt vstupu podepsal Jan Kavan, počáteční
vanou prioritou a nejdůležitější jednání se vedly právě za
naší země. Proto předchozí „Klausovy vlády“
jsme na vstup do
Je potěšitelné, že jako vrchní velitel
NATO kladli ta- ozbrojených sil si president republiky
kový důraz. Proto uvědomuje svoji spoluzodpovědnost za
jsme na počátku transformaci naší armády a roli vrch90. let odmítali ního velitele ozbrojených sil nevnímá
myšlenky, které formálně. Před několika dny navštívil
s i p o h r á v a l y ministra obrany, prohlédl si několik
s nereálnou vizí posádek, navštívil vojenskou vysokou
naší země jako školu ve Vyškově. Několikrát se vyjájakéhosi „mostu“ dřil k reformě armády, k níž má hodně
mezi Východem výhrad a považuje ji za riskantní. I když
a Z á p a d e m , role vrchního velitele není v tom, že rozcož byly iluze hoduje o rušení posádek, má svůj obecný
podobné těm , názor, jak má reforma probíhat. Obává
Přítomné přišel pozdravit i premiér vlády Vladimír Špidla: které v minulosti se, aby pod záminkou šetření peněz
„Stačí si uvědomit data 1938 a 1968 spojená s porobou naší opakovaně napo- neztratil český stát jeden z atributů sazemě, abychom pochopili, jak velkým krokem byl pro nás vstup mohly našemu mostatného státu a je přesvědčen, že ČR
do NATO. Jsem hrdý na to, že od prvního okamžiku vstupu plní pádu do područí by měla mít samostatnou a silnou armádu
naše republika své závazky a není jen pasivním členem. My, totalitních reži- a ne expediční sbor. V projevu doslova
kteří jsme dvakrát ztratili svobodu, víme dvojnásob, že každý mů. Proto jsme uvedl: „Začlenění České republiky do
stát musí mít své ozbrojené síly a to ne pro vítězství, ale aby zcela rezolutně Aliance se stalo významným impulkladly odpor.“ Projevu pozorně naslouchá ministr obrany ČR odmítli návrhy, sem i pro transformaci naší armády.
Miroslav Kostelka (vpravo)
aby bylo spolu Schopnost plnit přijaté závazky a být
s Va r š a v s k ou akceschopnou součástí sil Aliance patří
republiky v bezpečnostních strukturách smlouvou zrušeno i NATO,“ uvedl pre- mezi hlavní cíle reformy armády, ale,
svobodného světa
a to bych chtěl
a zabez pečen í
zdůraznit, není
naší svobod né
cílem jediným.
a demokratické
Svou armádu
národní existennebudujeme
ce spojenectvím
výlučně jako
s nejsi l nější m
expediční sbor,
obra n ný m
ani jako pouhou
svazkem v hispodpůrnou
torii, vedeným
strukturu aliančSpojenými státy.
ních sil. Chceme
Tento krok učinil
být plnohodnotformální tečku za
ným spojencem,
obdobím nejistoty
schopným nést
a jistého bezpečdominantní díl
nostního vakua,
obrany vlastní
vz n i k lého ve
země a schopným
střední Evropě po
operovat i mipádu k o m u n i s mo naše území.
m u . Naše země
Ne c hc e m e bý t
se tímto krokem
„černým pasažéopět – a tentokráte
rem“ a jsem přesnad již definitivsvědčen, že jsme
ně – stala součástí
to již svou účastí
západního světa, President připomněl i hrůzný a tragický incident ve Španělsku a na jeho přání jej v několika zahrado kterého před přítomní uctili minutou ticha. Transformovat na tyto nové hrozby se musíme postupně ničních misích
érou komunis- nejen my, ale i NATO samo. Tyto nové hrozby potvrzují trvalý význam a smysl spoje- prokázali.“
mu patřila. „To nectví Evropy a USA. „Dobré fungování Aliance je proto jedním z našich klíčových S n í m k y
bylo od pádu národních zájmů. Toho jsme si dobře vědomi a bylo by dobře, aby to stejně dobře věděli Fragmenty: Jiří
k o m u n i s m u naši alianční partneři,“ zdůraznil president republiky.
Pancíř
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IVANA HASLINGEROVÁ

umavskou obcí Hartmanice
stojící na kopci nad krásným
horským údolím procházela
v minulosti obchodní stezka spojující
bavorské vévodství s českým královstvím. Nejstarší památkou obce, v níž
žije 1182 obyvatel, je pozdně gotický
kostel sv. Kateřiny. Druhá historická
památka stojící kousek od náměstí je
ale v žalostném stavu. Padá z ní omítka, okna jsou vysypána a dveře jsou
tak vetché, že by se stačilo o ně opřít
a ocitneme se uvnitř bývalé židovské
modlitebny postavené již kolem roku
1880. V říjnu 1938 byly Hartmanice
přičleněny k Bavorsku a obsazeny
německou armádou. Synagogu získal
německý majitel truhlář Pelikán, který
z ní udělal truhlárnu. Synagogu však
nezničili pouze Němci, ale i komunisté,
kteří z ní po druhé světové válce vyhnali Němce a synagoga sloužila jako
sklad pneumatik pro armádu a v osmdesátých letech minulého století měla
být dokonce úplně zbořena. V současné
době začala její rekonstrukce díky úsilí Michala Klímy, který založil na její
záchranu občanské sdružení Památník
Hartmanice (OSPH). Záměr sdružení
podpořil v lednu loňského roku tehdejší prezident Václav Havel: „Záměr
zrekonstruovat budovu bývalé synagogy
v Hartmanicích na Šumavě a zřídit v ní
památník připomínající česko-německo-židovské soužití je mi v mnoha směrech
blízký. Jednak je projevem fungování
občanské společnosti, jednak směřuje
k ideji vzájemného sblížení Čechů,
Němců a Židů a alespoň malým dílem
přispěje ke zlepšení vzhledu jedné, za
minulého režimu zdevastované obce.
Rád bych proto vyjádřil svou podporu
myšlence a cílům Občanského sdružení
Památník Hartmanice a zároveň mu
popřál, aby se podařilo sehnat potřebné

FRAGMENTY

Hartmanický
Památník soužití

prostředky a projekt zrealizovat.“
Kromě Václava
Havla a předsedy Senátu
Petra Pitharta
podpořili projekt i ministři
Pavel Dostál,
V l a d i m í r
Mlynář, předseda Pražské
židovské obce
Tomáš Jelínek
a ředitel
Židovského
Muzea v Praze
Leo Pavlát.
„Objevil
jsem na internetu nabídku obce,
která prodávala
Ha r t m a nic k o u
synagogu za
17 0
0 0 0 K č Shromáždění zahájil předseda Senátu PČR Petr Pithart slovy:
a c h t ě l js e m „Mám radost, že se uskuteční projekt, na němž mi moc záleží.
j i o p r a v i t . Šumava je nejen přírodní fenomén ale i společenský národní
R a d a Č e s k o - fenomén, neboť v ní probíhalo výjimečné tolerantní soužití
německého fon- Čechů, Němců a jejich náboženství. Památník v Hartmanicích
du budoucnosit bude poslední památkou této tolerance a jsem přesvědčen, že
(ČNFB) rozhod- oživíme toto spolužití a Šumava bude jako před válkou.“ Po jela na svém ber- ho levé ruce naslouchají Michal Klíma a velvyslanec Německé
línském zasedání spolkové republiky Michal Libal, který pronesl rovněž zdravici
o přispění na a popřál projektu úspěch
její rekonstrukci
a dohodli jsme se, že v ní vznikne pa- Klíma. „Náš fond pracuje již šestým
mátník soužití Čechů, Němců a Židů rokem a podpořil různé projekty ve výši
v Pošumaví. Tato stavba jako jedna více než 400 milionů Kč. Snažíme se odz mála synagog v tomto regionu přežila škodnit největší oběti bezpráví a poskynacismus i komunismus a věřím, že pře- tovat výplaty za nucené práce. Byla jsem
žije i v budoucnu,“ uvedl na slavnostním mile překvapena aktivitou OSPH. Věřím,
shromáždění pořádaném v klubu N11 na že obnovená synagoga přispěje k soužití
Národní třídě v Praze u příležitosti pod- křesťanské a židovské kultury,“ doplnila
pisu smlouvy mezi ČNFB a OSPH za předsedkyně ČNFB Soňa Dederová.
účelem rekonstrukce synagogy Michal Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Vláda léčí spalničky
makeupem

MICHAL HASLINGER

T

ak zvaná Reforma veřejných financí nepovede naši zemi podle
mínění mnoha renomovaných
ekonomů k prosperitě, jak se nás snaží přesvědčit ministr financí. Nebylo
proto překvapením, že se stala hlavním
tématem semináře „Fiskální opatření:
reforma nebo balíček?“ Centra pro
ekonomiku a politiku (CEP), které
sezvalo, dle slov svého ředitele Petra
Macha, výkvět obce ekonomických
analytiků, aby odpověděli na otázku,
zda se jedná o skutečnou reformu nebo
o balíček podobný tomu z poslední pravicové vlády. Z jejich odpovědí vyplynulo, že nejsou reformou nadšeni a že
pro nás obyčejné smrtelníky bude mít
vládní reforma dopad velmi vážný.
Speciálně pro OSVČ, tedy živnostníky, kteří jsou tak neoblíbeni pány
Špidlou a Sobotkou, bude její dopad
takřka likvidační.
Již sám název příspěvku poradkyně prezidenta republiky Stanislavy
Janáčkové „Systémové opatření nebo
jen záplaty pro rozpočet“ dává jasnou
odpověď. „Snížení daní právnických
osob je kompenzováno zvýšením DPH
u malých podnikatelů a povinného daňového základu osob samostatně výdělečně
činných (OSVČ) spolu se zvýšením sociálního a zdravotního pojištění. OSVČ budou mít základ pro výpočet zdravotního
pojištění místo dosavadních 35 % celých
50 % průměrné mzdy. Sociální podporu
získá OSVČ pouze s podmínkou, že nesmí odmítnout práci pro obec. Toto vše
postižené občany uvrhne ve velké míře do
šedé ekonomiky. Sociální cíle se nemají
řešit zvyšováním daní,“ uvedla Janáčková
a dodala: „Za 4 roky Špidlovlády vzroste dluh veřejných financí na jeden bilión
korun a to i přesto, že ekonomika roste,
což nemůže vést k ozdravění veřejných
financí.“
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Podle Mojmíra Hampla z České spořitelny není reforma řešením zásadních problémů českých
veřejných financí. „Zavčas jsem
odešel ze skupiny, která ji tvořila,
ale vím, že od začátku postrádala
jediného lídra, že nevznikala shora
dolů, ale roztříštěnými požadavky
zdola. Neboli podobně, jako kdyby automobilka zadala koncept
na nový vůz a skládala ho z tisíce
nákresů jednotlivých dílů, místo
aby postupně vylepšovala jeden Petr Mach uvádí vystoupení bývalého ministra
koncept. Je jasné, že takto by žád- financí Jiřího Rusnoka (vlevo). Uprostřed sedí
né auto nemohlo vzniknout a tím Ondřej Schneider
méně reforma. Cíl, který vzniká
na základě roztříštěných požadavků, je ekonomiky za chybný, neboť je známo, že
nedůvěryhodný, neboť postrádá hlavní dlouhodobě nejlépe prosperují země s mamyšlenku. Je to podobné, jako kdyby lé- lými schodky. Jinak by byla Argentina
kař překryl makeupem spalničky, aby finanční jednička. Po složitých výpočtech
byly vnější projevy choroby neznatelné, dokázal, že ideálním by bylo snížit rozsah
ale neléčil podstatu choroby,“ uvedl státních výdajů na 25 % HDP, tomu ale
Hampl.
podle něj vadí české preference k vysokému
Kdo očekával, že exministr financí přerozdělování a z nich plynoucí politické
Jiří Rusnok bude jako bývalý representant výhody. Nelze prý proto čekat nic než
sociálně-demokratické vlády její reformu neustálé balíčky. „Nelze zakázat politické
hájit byl na omylu. Přivítal by dokonce preference přerozdělování, ale naučit se
zákon, že spolu s rozpočtem se schvaluje s nimi žít. Neodešel jsem kvůli reformě ze
i rámec jeho nepřekročení podobně jako Sobotkovy komise a nejsem tak zklamaný
v Polsku, kde mají v ústavě zakotveno, jako předchozí řečníci, neboť pracuji
že při překročení rozpočtového schodku v ekonomické komisi vlád již dlouho a již
o více než 50 %, musí nastoupit nová mne hned tak něco nepřekvapí,“ uzavřel
rozpočtová procedura. „Každá ze vstu- Schneider. Cenný prvek i přes nekonzistentpujících zemí do EU bojuje s globálními nost reformy vidí v tom, že vláda uvažuje
investory a s velkým nepřímým zdaněním o nezávislé fiskální agentuře, která by se
v důsledku vysokoprocentní DPH, což starala o finance státu.
vede k šedé ekonomice. Reforma neřeší
„Zmrazil mne sice pohled posledani fiskální administrativu, neboť soci- ního řečníka k totálnímu pesimismu, že
ální, zdravotní i finanční úřady pracují jsme odsouzeni k trvalým balíčkům, ale
odděleně. Přitom jen spojením prvních potěšila mne zpráva o nezávislé fiskální
dvou z nich by se ušetřilo přes 2000 agentuře,“ uzavřel seminář Petr Mach
úředníků,“ uzavřel Rusnok.
a hned pohotově vznesl dotaz, zda může
Ondřej Schneider z Fakulty sociálních být jmenována fiskální rada presidentem
věd, člen Sobotkovy komise vytvářející republiky a kolik má mít členů.
reformu, považuje dlouhodobý schodek Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Vláda o nás rozhodovala způsobem
nedůstojným žáka zvláštní školy
TOMÁŠ HAAS

„Jsou jen dvě možnosti: Buď bude Evropská unie mít peníze na to, co si definovala jako integrační cíle, nebo cíle
odvodí od toho, co je schopna mít v rozpočtu.“
President republiky Václav Klaus

Z

atímco otázky budoucího vývoje
Evropské unie soustředěné zejména kolem návrhu evropské
ústavy jsou na západ od našich hranic
předmětem vážné diskuse, u nás jsou ti,
kteří je vznesou, odmítáni vládou a mediálními euronadšenci jako „čecháčkové“ a nacionalisté a jsou porovnáváni
s Heiderem a Le Penem. Tato debata
probíhá v západoevropském tisku jako
legitimní diskuse a v tisku a mediích
dostávají obě strany prostor k presentaci svých názorů U nás je diskuse na
stejné „úrovni“ jako diskuse k vstupu
do EU, nejedná se o diskusi a šíření
objektivních informací ale o reklamní
kampaň, zamlčování faktů a v mnoha
případech o vědomou a neomluvitelnou dezinformaci. Možná by pro příznivce návrhu ústavy bylo moudřejší
se zamyslet nad rostoucím propadem
důvěry ve vládu, parlament a media
v kontrastu s rostoucí popularitou komentátory tolikrát odepisované ODS.
Možná by se stejným způsobem měli
zamyslet nad příčinou růstu důvěry
občanů k presidentu Klausovi, kterou
media a komentátoři tak rádi připisují
jeho „populismu“.
Občané jsou svědky náhlého omezování nebo úplného zrušení „výhod
členství“, o kterých se domnívali, že byly
pevně dojednány v přístupové smlouvě,
jako je tomu u možnosti hledat výdělek
ve státech Evropské unie. Jsou svědky
přijímání pod tlakem Bruselu nových

zákonů, jejichž odůvodnění je někdy
v případě naší republiky přinejmenším
problematické. Jak upozornil president
republiky Václav Klaus v rozhovoru
pro Radiožurnál, jsou občané dokonce
svědky toho, že se v Evropské unii zvýšily daně na energie, uhlí, ropu a plyn
a i když o tom vyšlo prohlášení Evropské
unie a tisková zpráva Evropské komise,
občany České republiky o tom neinformoval žádný český politik, ale pouze
média. „Já nevím, jestli je jasné, kam
tím mířím. Přece normálně zvýší-li něco
korunu o dvě procenta nahoru a sníží do-

lů daně, je to základ politického sporu
v každé zemi, kvůli tomu padají ministři
financí, padají celé vlády a tady vidíme,
že k tomuto rozhodnutí došlo a žádný český politik se neobtěžoval, aby to občanům
České republiky alespoň sdělil. Myslím
politika z vlády, neboť nikdo jiný to být
nemůže, to není úkolem opozice ani
prezidenta. To je věc, která podle mého
názoru pořád ještě probíhá netušeným
způsobem, a myslím si, že lidé vůbec
nevědí, o co jde,“ uvedl president.
Dopady vstupu do Evropské unie, na
které upozorňoval Václav Klaus a ODS
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dokonce dlouho před tím, než byl zvolen
presidentem republiky, byly vládou a medii občanům vysvětlovány jako „strašák“,
kterým chce populistická ODS a Václav
Klaus odvrátit náš „vstup do Evropy“,
aby si mohli hrát na našem malém českém písečku. Nyní občané zjišťují, že se
nejednalo o strašáky ale o reálná fakta,
že se vláda na tyto dopady nepřipravila, a že je o nich ani neinformovala.
Výsledkem hloupé, medii podporované
a vychvalované vládní „evropské politiky“ je to, že občané s překvapením
zjišťují, že ten píseček už není náš, že
na tom velkém evropském pískovišti se
hrají hry, které jsou mimo naší kontrolu
a že vláda kromě nabubřelých deklarací
o našem záměru „být v hlavním proudu“
žádnou evropskou politiku nemá. Nemá
dokonce ani metodiku výběru representantů, které do evropských her vyšleme,
fiasko výběru budoucího evropského komisaře jakoby opakovalo koaliční fiasko
presidentské volby V obou případech se
jednalo o událost, která byla označena
v kalendářích měsíce ne-li roky předem
a v obou případech postup vlády připomí-

nal let můry kolem lampy, vláda nebyla
na vstup připravena a o osudu naší země
rozhodovala způsobem nedůstojným žáka
zvláštní školy.
Není divu, že veřejnost vážně
pochybuje o tom, zda je tato vláda
schopna vládnout. Pochybnosti lze
nahlédnout na základě toho, že vláda
kromě své evropské politiky uskutečňuje svou „reformu veřejných financí“,
která se vyznačuje tím, že předstírá,
že jde o dlouhodobou plánovanou reformu, ale není schopna občanům říci,
co bude zítra, která se zatím skládá
jen z nepromyšleného chaotického
zdražování doprovázeného vzápětí
„zlevňováním“ a dotacemi postižených
skupin. V neposlední řadě k tomu přispívá vládní „politika zaměstnanosti“,
jejímž výsledkem je trvalý růst nezaměstnanosti a likvidace největších
potenciálních zaměstnavatelů, malých
a středních podnikatelů jakož i zoufalý stav našeho zdravotnictví, jehož
ministryně řeší katastrofální situaci
naší rozpadající se největší a nejznámější dětské nemocnice tak, že před-
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loží vládě SEDM variant řešení (čímž
jakoby naznačovala, že vlastně žádné
řešení nemá).
Přirozeným důsledkem této hloupé
politiky, tvořené ad hoc den ze dne je to,
že důvěryhodnost presidenta stoupá, preference ODS a bohužel i KSČM stoupají,
důvěra vlády, koaličních stran a parlamentu klesá a je jen otázkou, zda poslední
zbytky odpovědnosti koaličních poslanců
a ministrů převládnou nad pudem sebezáchovy a tato vláda skončí tak jak si
zaslouží – neslavným odchodem.

Nekrolog Mumie svobody
MICHAL SIMKANIČ

Před nějakou dobou jsem se veřejně
vyjádřil, že předseda Mumie svobody
tak opravdu vypadá. Dnes se ukazuje,
že tak dokonce i jedná. Jak si máme
jinak vysvětlit balzamování této politické mrtvoly zdůvodňované tím, že
by se jinak k moci dostali komunisté?
Pokud totiž šéf jakékoli pravicové
strany bude podporovat sociální demagogy s tím, že je to menší zlo, tak
je to stejné, jako když budeme v lese
střílet jeleny, protože je chceme chránit
před vyhladověním. Chorobné lpění na
několika nedůležitých ministerských
židlích je to jediné, co zbylo z tohoto
podivného intelektuálského uskupení,
které vzniklo vytunelováním ODS a do
kterého krátce po jeho vzniku napochodovalo několik stovek kariéristů
s vidinou, že židle budou zadarmo.
Ukázalo se však, že i v takto bizarním
společenství se může najít pár slušných
lidí a neškodí tudíž v rámci nekrologu

této nejzbytečnější strany našeho politického spektra si připomenout pár fakt
z historie. Po úvodním velmi záhadném
výzkumu veřejného mínění na začátku
roku 1998, který straně vykázal podporu
18 % občanů, nad čímž dodnes zůstává
rozum stát, následoval už jenom pokles.
Po neslavném období v takzvané čtyřkoalici, která měla vcelku jednoduchý plán,
ve kterém se bezuzdně dávalo najevo, že
program tyto pseudopolitiky zajímá
daleko méně než židle, se už odehrával
jenom boj o přežití. Díky nesporně velmi charismatické Haně Marvanové, která
se jakýmsi nedopatřením stala ani ne tak
šéfkou jako spíše vrcholovou reprezentantkou tohoto uskupení, se podařilo Unii
svobody s velmi odřenými zády proniknout do poslanecké sněmovny a vytvořit
nejhorší případ kolaborantství, jaký naše
novodobá polistopadová historie poznala.
Už ve chvíli, kdy svědomí nedovolilo dál
zaštiťovat tento subjekt její předsedkyní

bylo jasné, že je konec, neboť ona sama
osobně znamenala minimálně polovinu potenciálních hlasů. Je chvályhodné
i když asi ne úplně nezištné, že na poslední chvíli opouštějí tuto parodii na
politickou stranu její poslanci a je to
dokonce i zdůvodnitelné. Bezpáteřnost
jejího vedení je evidentně čím dál horší a v samém závěru už můžeme čekat
jen na to, až pan předseda Mareš bude
svým nadřízeným ve vládě nosit pivo
a běhat za premiérem jako psík s náhradními teniskami. K ničemu jinému
se stejně nehodí.
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Potřebuje naše soudnictví
reformu?
IVANA HASLINGEROVÁ

O

tom, že naše soudy pracují
zdlouhavě a vynášejí občas
rozsudky, nad nimiž normální občan žasne, není pochyb. Čím to je
a především co s tím udělat, nad tím
se zamýšlely špičky naší justice a odborníci z řad právníků na semináři
pořádaném Centrem pro ekonomiku
a politiku (CEP) v Národním domě
v Praze na Vinohradech.
„Reforma je radikální změna struktury systému soudnictví, k němuž jsou
přidruženy tři instituce: advokacie, notářství a systém soukromých exekutorů.
Vertikálně je tato struktura dána požadavky na přezkum soudních rozhodnutí
apelacemi a kasacemi. U nás pro tuto
činnost existují čtyři stupně - okresní,
krajské, vrchní a nejvyšší soudy, což je
dobré. Ani v horizontální struktuře - dostupnosti soudu - nemusí být provedena

„Je nesnadné špatné soudce ze systému
vypudit. Musíme se rovněž zabývat organizací práce uvnitř systému, přibrat více
vyšších soudních úředníků. Soudnictví
potřebuje stabilizaci dosavadních struktur formou inovací a změn v osobnostním
systému,“ říká ministr spravedlnosti
Karel Čermák

radikální reforma,“ vysvětlil ministr
spravedlnosti Karel Čermák a dodal, že
jediné potíže činí mravní požadavky
na výkon funkce soudců. Můžeme si
rovněž klást otázku o privatizaci justice.
Komora soudních exekutorů již zprivatizovala justiční činnost a jde uvažovat
o Obchodním rejstříku a vězeňství. Toto
vše ale neříká nic o legislativě, která podle ministra nepatří do struktury systému
a kde je především podle dalších řečníků
zakopaný pes.
„Na CEPu je slovo privatizace velmi
vítané a není věcí doplňkovou ale fundamentální. Nicméně při poslechu přednášky pana ministra jsem si uvědomil, že
si musíme zřejmě ujasnit slovo reforma.
Jde-li o Reformu s velkým R či o sumu
změn neboli reforem s malým r jako jsou
legislativa či právní řád. Pan ministr zapomněl na velký subsystém lidí. Možná by
bylo nejlépe polepšit a zreformovat nás,“
kvitoval president Klaus a uvedl dalšího
přednášejícího, místopředsedu Ústavně
právního výboru PSP ČR a stínového
ministra spravedlnosti ODS, Jiřího
Pospíšila. Ten kritizoval především přílišnou délku soudních řízení, která stále
narůstá, rušení rozsudků okresních soudů
soudy krajskými v obrovském rozsahu
až 45,5 % a konečně obrovskou nevyváženost činnosti soudů (soudy v Ústí,
Brně a Ostravě pracují třikrát pomaleji
než v Praze, Českých Budějovicích či
Hradci Králové). „Na jedné straně jsou
sice instituce zabezpečeny, ale na druhé
existují tyto nevyhovující věci. Justičnímu
stroji s jeho kolečky a páčkami chybí
olej a právě řešení na promazání tohoto
stroje justice podává návrh na nápravu
justice v Modré šanci ODS,“ uvedl Jiří
Pospíšil. Klíčovým problémem je podle
něj kvalita soudního řádu. „Neustálé novely trestního řádu snižují právní jistotu
účastníků řízení. Soudci nestíhají číst, co

„Nerad Vás ruším, ale seminář právě
začíná,“ říká ředitel CEPu Petr Mach
presidentovi Klausovi a ministru spravedlnosti Čermákovi
my ve Sněmovně přijímáme. Nedávno mi
řekl soudce jednoho krajského soudu, že
děláme zákony rychleji, než je on stačí
přečíst. Dvěstě bodů připomínek nejde na
schůzi sněmovny prostudovat a proto po
socialistické legislativní smršti je české
právo nekvalitní,“ uzavřel Jiří Pospíšil
Sedm největších hříchů práva a desatero jak je řešit je podrobně uvedeno
v jeho článku „Nutná nápravná opatření
v justici“ na www.fragmenty.cz. „Žádná
smršť nemůže mít jiné následky než následky smrště. Všechny novely novel hodím pod stůl a pokusím se napsat základní
kodex. Trestní je hotov, občanský částečně. Je to práce tak do konce roku 2008,“
komentoval vystoupení Jiřího Pospíšila
pan ministr. „Před 14ti lety jsem se stal
členem vlády a jako neznalec právní terminologie jsem uslyšel slovo kodexy. Bylo
to před 14ti lety a nyní slyším, že budou
za dalších pět let. Tomu se musíme my neprávníci usmívat,“ popíchl pan president
a se slovy, že nyní očekává, že během
jedné minuty bude všem vysvětleno, že
je všechno úplně jinak, uvedl předsedu
Městského soudu v Praze Jana Sváčka.
Ten skutečně uvedl, že nesdílí obavy
skeptiků ze soudců, ale přimlouval se
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Velkou brzdou je návaznost legislativy. Jedna věc je zákon odsouhlasit ve
Sněmovně, jiná je uvést ho v život. Např.
od 1. ledna 2004 je zavedeno soudnictví
pro mladistvé. Nejsou ale peníze na 32
nových soudců. S legislativou by měly
jít ruku v ruce ekonomické garance.
Procesní předpisy (trestní a občanský
soudní řád) v sobě navíc zahrnují pseudohumanismus. Chrání práva dlužníků,“
kritizuje jan Sváček
od jejich osvobození od administrativní
činnosti zavedením tří soudních úředníků
na jednoho soudce. Navrhl rovněž sblížit
akademický a soudní svět, které mu připadají příliš isolované. Dále je podle něj
chybou, že bývalé soudní zapisovatelky
se vypracovaly na vedoucí soudů, neboť
soudy by měli řídit vrcholoví manažeři
a uvedený socialistický model řízení
by se měl proto opustit. Zavedl by též
preventivní programy, neboť soudnictví je drahé a menší problémy by měly
řešit jiné levnější instituce. Například
drogoví delikventi by měli projít odvykacími programy a ne okamžitě jít před
soud. Je proto škoda, že u nás zatím neexistuje terapeutická justice. Za chybné
považuje Sváček rovněž nápad na rušení
Vrchního soudu. „Velkou chybou je, že
není u nás možné donutit přijít svědky
k soudům, neboť nefunguje doručování
obsílek v důsledku špatné součinnosti
soudů a pošt. Obsílky se vracejí a jdou
opět a opět zpět, což poštám vyhovuje,
neboť za každou obsílku inkasují 35
Kč. Navrhuji proto platit poštám pouze
za doručenou obsílku či zavést kurýry,
kteří je doručí. Procesy by se zkrátily
o třetinu a úspěšnost předvolání by nebyla pouze 20 % jako nyní,“ posteskl si
Sváček. Mediální politika soudů je podle
něj též špatná či neexistuje vůbec. Lidé
si sice přejí silné soudce, ale současně si
jich neváží, proto by měli soudci chodit
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do publicistických pořadů. Rovněž vzdě- naše právo bude podřízeno právu EU
lávání soudců skrývá v sobě podle něho a musíme novelizovat ústavní pořádek.
velké rezervy. „Shrnuto a podtrženo „To máte jedno, když to schválíte, já to
– pokud za reformu soudnictví budeme nepodepíšu,“ pousmál se pan president.
chápat tyto dílčí kroky, pak ji soudnictví „Já se přesto do EU těším, aby už nikdy
potřebuje. Změnu systému nepotřebuje, nezazněly pochybnosti o definitivě,“ opoale toto ano,“ uzavřel Jan Sváček.
noval Sváček.
Všechny tři referáty vyvolaly mimoDušan Tříska s černým humorem
řádně živou diskusi, v níž padly vesměs vlastním jen jemu udělal tečku za celým
věcné připomínky, které stojí za zamyš- seminářem: „Chtěl bych intelektuálně
lení: Nový předseda Advokátní komory pobavit pana presidenta. Hovořilo se zde
JUDr. Vladimír Jirousek se obává, že ne- o transformaci ekonomiky na soudy, ale já
budou moci advokáti do reformy mluvit, to uvedu naopak. Co by to znamenalo pro
neboť procesní předpisy jsou psány soudci podniky, kdybychom provedli jejich reformu
aniž do nich mohou advokáti, kterých je stejně jako reformu soudnictví. Je zde 2700
6600, zasáhnout. „Copak advokát, ten soudů. Kdybychom do státních podniků dobude vždycky obhajovat cokoliv. Nejvíce sadili doživotně 2700 nových ředitelů, pro
se vše dotýká nás, obětí soudních řízení,“ něž bychom zavedli cechovní samosprávu,
usmál se Václav Klaus. „Za čtyři kalen- a podnikům bychom přiřídili navíc územně
dářní dny jsou přijaty tři nové právní správní prostory s tím, že chceme-li čerpat
předpisy. Nejde to stíhat. Pokud bude službu od podniků, jsme předurčeni tímto
legislativní smršť pokračovat v této kva- územím, ručím za to, že do měsíce by se
litě, pak ji nejde stíhat, nebude existovat přestalo vyrábět. Navrhuji proto při soužádný soudce schopný s tím pracovat časné zabetonovanosti soudů nepoužívat
a zanikne možnost justice něco dělat,“ jejich služeb, zrušit okamžitě definitivu
posteskl si děkan právnické fakulty UK a jakékoliv prvky samosprávy!“
Vladimír Kindl.
„Bojím se stálého reformování jako
„Celá soudní soustava je tu pro lidi. v 70tých letech. Drcnutí a zatřesení
Nesmí se zapomínat, že není jen o sprave- soudním systémem nebylo ale v pravou
dlnosti ale o výkonu práva, neboť jde o lid- chvíli uděláno. Soudce nesmí být třtinou
skou duši. Výrok ‚Soud nabyl přesvědčení‘ ve větru politiků, ale jeho vymknutí ze
je neprokazatelná věc a rozsudky by neměly systému není též dobré. Drcnutí potřebuje
být opírány o vnitřní přesvědčení soudů,“ dvě cesty: jednak přes legislativu, jednak
uvedl předseda spolku Šalamoun John Bok. uvnitř justice. Justice musí být otevřena.
“Reformu nepotřebuje soudnictví ale soud- Také si již mnoho let nevyzvedávám dopocové, kteří jsou mentalitou státními zaměst- ručené dopisy. President úpí a pláče, když
nanci a netuší vůbec, jak funguje ekonomika uvidí skupinku mládeže, kterou na návrh
a dokonce to tušit odmítají. Anglická cesta ministra má jmenovat soudci ročníky 1977.
bere po 25 letech advokáty do soudcovského Dívenka v minisukních se mu nespojuje se
stavu. U nás u odvolacího soudu v Brně ne- soudcovskou důstojností, i když obecně nic
chce nikdo ze soudců na krajská soudcovská proti minisukním nemá. Jsem z toho nermísta a advokáty tam nepřijmou, přestože vózní,“ uzavřel Václav Klaus.
chybí celkem 27 krajských soudců. A to Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
nemluvím o tom, že zápis do obchodního rejstříku trvá u nás déle než v Mongolsku nebo Etiopii,“
rozhořčovala se advokátka Klára
Veselá-Samková.
Doktor Bednář z Filosofické fakulty UK dal všem ránu: „Vstupem do EU budeme
stejně podřazeni evropskému
soudnímu dvoru. A to bude
velká reforma, ať ji chceme
či ne. Nastane řeč vyhlášek
a povinností místo jednání
a tím velká deformace práva.“ Jiří Pospíšil potvrdil, že Vystoupení Jana Sváčka se zájmem naslouchají
to říká sice s nelibostí, ale že president Václav Klaus a poslanec Jiří Pospíšil
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Ceny Českých sympatií
Evropské unii – 2003
IVANA HASLINGEROVÁ

Mecenáš klub předal na slavnostním večeru v TOP HOTELU Praha zástupcům
vítězných zemí CENY ČESKÝCH SYMPATIÍ EVROPSKÉ UNII – 2003. Jeho
president Richard Langer vysvětlil, proč se rozhodl jeho klub předávat právě tyto
ceny: „Evropská unie nás stále hodnotí a tak jsme si řekli, že uděláme něco opačně
a zeptáme se našich občanů, jak se jim líbí země EU. Provedli jsme průzkum v 19
gymnasiích s 2448 studenty a položili jim otázku, kterou ze zemí hodnotí nejlépe
v cestovním ruchu, v umění, ve sportu, v přírodě, architektuře a v národní kuchyni
a která je jim nejbližší.“ Z průzkumu vyšly zajímavé postřehy, jak vnímají naši mladí
občané jednotlivé země EU.

Generální ředitelka TOP HOTELU
Praha, Manažerka roku 2002 a Lady
Pro 2002 Ludmila Koutská předala cenu
pro zemi s nejpanenštější přírodou Jeho
Excelenci Jormu Inkimu, velvyslanci
Finské republiky

Hlavní cenu pro zemi EU, které nejvíce
fandíme a máme nejblíže k srdci, si odnesl z rukou Richarda Langera první
rada z Velvyslanectví Francouzské
republiky Charles Malinas Jeho země je u nás dále považována za zemi
s nejdokonalejším cestovním ruchem
a nejtvořivějšími umělci

Jeho
Excelence
Eleftherios Karaynnis,
velvyslanec Řecké republiky, se raduje z ceny
pro zemi s nejvýraznější
architekturou, kterou
mu předal pan Dada
z Eurozpravodajství

Alan Caughey, druhý
tajemník z Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie,
si odnesl od Josefa
Hanuše cenu pro
zemi s nejzdatnějšími
sportovci

Luciana Rocca, kulturní atašé z Velvyslanectví Italské republiky, přebrala
z rukou Petra Šťastného z pojišťovny
Generali cenu pro zemi s nejchutnější
národní kuchyní
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Obrazy duše Josefa
Fouska
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Křtitele přes Loretánské náměstí
až po Dámu s lampou. Vybavily
se mi před očima jeho ilustrace
Kytice a Máchova máje a také sál
v Louvru s Monou Lisou a Janem
Křtitelem Leonarda da Vinciho.
Na výstavě Zrzavého jsem si tehdy potvrdila, že jsem se nemýlila,
když jsem o něm vždy tvrdila, že
je mistrem „moderního šerosvitu“, že na diváka působí stejně
snově a zamlženě jako da Vinci,
že on jediný ze soudobých umělců
„Pepu mám moc ráda hlavně proto, že vyvolá v divákovi sen a zvláštní „Pepa maluje, píše, hraje tak, že mu závidím,
všechny jeho texty, knihy i obrazy dýchají nadýchané tajemno působící ale je to závist, která přeje, je to kamarád,
člověčinou,“ říká Zuzana Stirská Josefu zvláštním kouzlem na duši. Žádný kterého mám rád a proto tu také jsem, říká
Fouskovi a pak mu již se svým souborem jiný současný malíř toto neuměl ministr kulturyPavel Dostál.
Gospel Time zazpívala píseň příznačnou pro a asi ani nechtěl dělat. Jan Zrzavý
ducha jeho obrazů „Jó, když je mi nejhůř“ se nestyděl tehdy na souborné výsta- tých chodbách. Pochopila jsem, že
vě přiznat, že byl právě da Vinci jeho něco podobného museli pocítit bratři
amozřejmě vím, že vnímání vzorem a Jana Křtitele a některé další Soudkové z Toronta, když nalezli pod
krásy je věcí naprosto subjek- ranné práce kreslil podle něj. A zde při postelí u skromného a sebepodceňutivní a těžko popsatelnou a že pohledu na koláže Josefa Fouska jsem jícího se Josefa Fouska tyto obrazy,
určitě u mnohých kunsthistoriků zažila stejný pocit jako při pohledu na a že ho prostě museli přinutit ukázat
vzbudím pobouření, ale nedá mi to práce těchto dvou velikánů. Najednou je nám všem. Byli to totiž oni, kdo tuto
nepodělit se o svůj opravdu nevšední jsem seděla proti obrazům Jana Křtitele výstavu zorganizovali a patří jim za to
zážitek z výstavy spisovatele, básníka a Mony Lisy v Louvru, najednou jsem dík. Také jsem pochopila, proč jí dali
a textaře Josefa Fouska „Obrazy duše“ byla na Zrzavého výstavě. A to ještě název „Obrazy duše“. Tyhle obrazy nev Kongresovém centru v Praze. Z jeho jsem obrazy Josefa Fouska viděla v ul- byly dělány pro slávu, umělec u nich
obrazů a koláží na diváka dýchne sen, tramoderním prostředí a v ostrém svět- nepřemýšlel o tom, zda má či nemá
něha a krása. Je najednou v jiném le a nechci domýšlet, jak by působily právě „poslední módní“ styl, ale byly
světě, ve světě Leonarda da Vinciho např í k lad
tvořeny před mnoha lety duší umělce
či Jana Zrzavého.
v
projen pro své potěšení, pro své odreagoPodotýkám, že z důvodu své pro- st or á ch
vání se a svůj útěk před skutečnem do
fese chodím na mnoho výstav, z nichž k l á š t e r a ,
snu a fantazie. Většinou byly totiž děmnohé jsou velmi krásné, ale zde se mi v tichých
lány v tvrdé totalitě. Není proto divu,
stalo něco, co jsem již desítky let ne- k l e n u že tuto nevšední výstavu přišel otevřít
pocítila. Jakoby bleskem
sám ministr kultury Pavel Dostál.
se mi vybavila v paměti Dětsk ý svět
Není bez zajímavosti, že ke všem
vzpomínka na souborobrazům složil Josef Fousek básničky
nou výstavu díla Jana Můj dětsk ý svět
vystihující jejich obsah a toto propojení
Zrzavého konanou těsně je pro dospělé tajemstvím
umocňuje vnímání obrazů. Za všechny
před jeho smrtí. Jako ve a je to dobře
uvádím jednu, podle mne nejkrásnější
filmu jsem ji celou najed- chtěli by jej změnit
(u obrázku dole).
nou viděla od jeho Jana
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Církve se u nás těší nejvyšší
míře svobody v dějinách
IVANA HASLINGEROVÁ

President republiky Václav Klaus vítá v Národním domě v Praze hlavní přednášející
na semináři „Vztah státu a církve“: biskupa královéhradeckého Mons. Dominika
Duku a ministra kultury Pavla Dostála

P

FRAGMENTY

řestože reakce presidenta
Václava Klause na text „Smlouvy
mezi ČR a Svatým stolcem“ byla
negativní, vyjádřil přání udržovat dobré vztahy se Svatým stolcem a prosil
jejího předkladatele Cyrila Svobodu,
zda by jeho ministerstvo nezačalo vést
nové jednání, při němž nabídl dokonce
osobní konzultace a pomoc. „Pokud by
tomu tak nebylo, zvažoval bych možnost
převést pravomoc k vyjednávání na jinou instituci,“ uvedl v dopise ministru
Svobodovi. Vývoj naznačuje, že se rozhodl zřejmě pro „jinou instituci“, neboť
na seminář Centra pro ekonomiku
a politiku (CEP) „Vztah státu a církví“ pozval za stát ministra kultury
Pavla Dostála a co je nebývalé, jeho
přednášku upřímně pochválil: „Za
pět let CEPu zde vystoupili nejméně dvě

desítky ministrů, ale žádný nehovořil
tak celostně a zásadně jako pan ministr.“ President má z ústavy exkluzivní
právo převést vyjednávání o mezinárodních smlouvách, na koho uzná za
vhodné, či jednat sám exkluzivně. Ať
se již rozhodne tak či onak, seminář
ukázal, že si chce v každém případě
zjednat v této otázce jasno a že jeho
výhrady k navržené smlouvě neznamenají zahájení konfliktu mezi církví
a státem a už vůbec ne jeho návrat do
devatenáctého století, jak se snažili
psát někteří zastánci Cyrila Svobody.
Naopak znamenají, že president usiluje o korektní a přátelský vztah se
Svatým stolcem založený na filosofii
svobody vyznání, tolerance a vzájemného respektu, kterou tolik potřebujeme právě ve století jednadvacátém.

Místopředsedovi České biskupské
konference Mons. Dominiku Dukovi
dokonce poděkoval: „Moc děkuji panu
biskupovi, kterého si velmi vážím, za
krásná slova. Jsem mu vděčen osobně
ale i jako president za výrok, že nikdy
neexistovala taková míra náboženské
svobody jako nyní, neboť to nikdy nikdo
nahlas nevyslovil. O to větší cenu má, že
to zaznělo z takto povolaných úst.“
I přesto, že v názvu semináře nefigurovalo slovo „odluka“ (církve od
státu), všichni diskutující hovořili právě
o ní. Podle Mons. Dominika Duky je
dokonce hlavním problémem ve vztahu
církve a státu právě v používání významu slova odluka. V USA a v Brazílii
uskutečnili tzv. „přátelskou odluku“,
která se osvědčila po staletí, ve Francii
a v bývalých totalitních státech „odluku
nepřátelskou“, které se každý děsí. U nás
byla podle pana biskupa zatím uskutečňována odluka přátelská. „Po roce 1989
se církve těší nejvyšší míře svobody
v dějinách, neboť existuje tolerance
a velká míra otevřenosti společnosti,“
řekl doslova. Ministerstva se nemíchají
do vnitřních záležitostí církví a je pouze
obtížné vypracovat podklady pro výčet
věcí, které chtějí církve navrátit a které
od nich požaduje vláda předložit. Příklad:
Jak řešit situaci, kdy uprostřed kláštera
je kus soukromého pozemku... Proto
zaznívá ze strany církve stále častěji
slovo kooperační model podobně jako
ve školství, vzdělání a kultuře.
Ministr kultury Pavel Dostál zdůraznil, že hlavním problémem je, že na
majetkové vypořádání mají jednotlivé
církve diametrálně jiný pohled, ale
podle Listiny práv a svobod stát musí
přistupovat ke všem stejně. Zatímco katolická církev nepožaduje od státu platit
své zaměstnance, pokud jí vrátí majetek,
ostatních 34 církví naopak požadují platit
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university v Brně a dodal: „Ve
Francii a v totalitách chápali
odluku tak, aby se církev podřídila státu. Nešlo o právní
odluku ale o vyvázání obyvatel
z církevního myšlení. V USA,
kde proběhla přátelská odluka církve od státu, je naopak
náboženství chráněno a stát je
neutrální ke všem církvím“. To
že by stát duchovní neplatil, je
pro věřící výhodné i proto, že to
vede k větší spoluodpovědnosti ze strany laiků. „Ve Francii
stát ve jménu rovnosti hodnoty
laiků předal všem a levice pak
získala z jejich strany oporu, „Nerad slyším stesky, že daňoví poplatníci mne
zatímco pravice se naopak sta- musejí platit. Vláda by si měla uvědomit, co věřící
la k laikům zdrženlivá. Odluka dají do oprav církevních staveb. Například v mé
musí být proto vyřešením diecési dali přes 100 milionů Kč. Já se tudíž klidně
problémů, které na Evropany odbřemením na dvě třetiny sakrálních prostorů, ale
čekají,“ uzavřel Hanuš.
dám je na krk společnosti. Byla zde nejsilnější náboPodle ekonoma Marka ženská persekuce a pro mne by nyní bylo tragédií,
Loužka jsou církve soukromé že demokratický stát se ke mně nechová dobře,“
statky a musejí proto přizpů- říká pan biskup Duka panu ministru Dostálovi
sobit nabídku poptávce stejně
jako ostatní soukromé společnosti. anglikánů, 2,7 % řeckých pravoslavných,
„Nositel Nobelovy ceny Gary Becker 2,0 % muslimů, 0,04 % Židů a 7,5 % bez
je přesvědčen, že větší konkurence vyznání). Pokud EU utvoří konkordát
mezi církvemi v USA implikuje, že tyto s Vatikánem, narazí sice na země, které
pružněji reagují na potřeby věřících. tyto smlouvy ještě nemají, ale bude-li
Církev je soukromým statkem, na který platit Evropská ústava, kde mezinánení stát povinen vybírat daň. Účast na rodní smlouva je nadřazena domácímu
bohoslužbě musí proto nést ona a po- právu, budeme nakonec stejně muset
kud si vláda objedná její službu např. ve konkordát uznat.
věznicích, musí ji zaplatit. Stát by neměl
President Václav Klaus shrnul seminář
platit kněze obecně ani dělat speciální konstatováním, že se ukázalo, že vztahy
daňové úlevy pro církve,“ pronesl Marek státu a církví jsou lepší, než se zdají z méLoužek. Chce-li soukromá firma přežít, dií. „Ministr s biskupem seděli vedle sebe
musí alokovat zdroje a nic zlého se nestalo,“ usmál se president.
a pokud katolická a hu- „Pokud chápeme slovo kooperace s masitská církev vykazují lým ‚k‘ jako ekvivalent spolupráce, je
pokles věřících zatímco vše v pořádku, pokud jako Kooperaci
13 z dalších registrova- s velkým ‚K‘ jako specifické uspořádání
ných církví vykazuje symetrizující dva subjekty, pak nastává
jejich příliv, udělal je- problém. Bylo poukázáno i na to, že by
jich management něco církve neměly bojovat se státem, ale
chybně. Tento problém spíše o dušičky, které budou garantovat
za ně nebude řešit stát, poptávku po jejich službách. Vidím,
ale ony samy musejí že v Markovi Loužkovi dorůstá český
nalézt lepší marketing Becker a jsem tomu rád. Využívání ekoči jiný management. nomických paradigmat je přínosem pro
I když církve potřebují každou činnost. Zpočátku, když jsem četl
konkurenci, je zřejmé, knihy Beckera, zdála se mi jeho přirovže existuje zvláštní nání násilná, ale pak jsem objevil nový
postavení katolíků ne- nadhled na problémy, o nichž hovoříme
Na semináři se sešly skutečně špičky našich církví. jen u nás ale v celé EU v jiných termínech,“ uzavřel president
Snímek zachycuje ředitele CEPu Petra Macha, který (v EU je 58,8 % katolíků, republiky.
vítá arcibiskupa pražské diecéze Mons. Otčenáška
18,4 % protestantů, 11 % Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

své zaměstnance státem, neboť majetek
nemají. Katolíci navíc odmítají vypracovat podklady pro výčet věcí, které chtějí
navrátit, a požadují obecné restituce, kdy
již ale nejde o vrácení majetku z rukou
státu ale z rukou obcí a soukromých osob,
což je mimo působnost ministra. Největší
problémy totiž nastávají se zákonem o půdě. „Pokud jde o kooperační model, který
navrhuje katolická církev, nejsem proti
kooperaci sociální a humanitární, ale
na poli politickém a výkonu státní správy
ano. Panu kardinálovi Vlkovi se nelíbí, že
církví zřízené subjekty nezískávají automaticky právní subjektivitu, neboť musejí
splňovat nejen vnitřní kanonické právo
ale také odpovídat občanskému zákoníku.
Jinak by zde nebyla výkonná, soudní a zákonodárná moc, ale i církevní. Nabízel
jsem dále daňové asignace, abychom
nemuseli platit duchovní z rozpočtu, ale
církve to zamítly s absurdním zdůvodněním, že v Rakousku, kde to funguje, to
zavedl Hitler,“ vysvětlil ministr Dostál.
Mons. Duka oponoval, že rakouský model církevní daně je nepřijatelný nejen
kvůli tomu, že ji zavedl Hitler, ale proto,
že by spoutával členství v církvi se zaplacením příspěvku a poslání křesťanství
je služba i nemajetnému člověku a zkrze
něj Bohu. Nemůže tudíž vyloučit někoho
z církve za to, že nezaplatí příspěvek, jako
politická strana.
„Oddělení světských a církevních
struktur vedlo ke vniku evropské civilizace. Střet císařů s papežem neboli odluka
církve od státu v 17. století vytvořila moderní Evropu,“ uvedl historik Jiří Hanuš
z Historického ústavu Masarykovy

FRAGMENTY Z KULTURY

KULTURA

-24-

FRAGMENTY

Folimanka Blues oslavila
desáté narozeniny

IVANA HASLINGEROVÁ

Rocková skupina Folimanka Blues Ladislava Jakla oslavila v klubu
Lucerna Music Bar své desáté narozeniny. Na jejich koncertech jsme
si zvykli jak na bezvadnou muziku tak i na srdečnou atmosféru, ale co
předvedla na oslavě svých desátých narozenin, to se těžko popisuje.
Ovzduší koncertu by se dalo snad nejlépe vystihnout slovy, že na něm
hráli srdcem a ne nástroji a že se to přeneslo i na jejich přívržence.
Protože se kolem této skupiny vytvořilo již tvrdé jádro fanoušků a fanynek, kteří jsou s ní spojeni vzpomínkami, bylo velmi působivé, že se za
účinkujícími na obří stěně promítaly záběry starších koncertů a i otrlé
chlapy to, jak se říká, vzalo. Na plátně viděli mj. křest prvního alba skupiny „NAŠE HOSPODY“ v sídle pražských santusáků v hale Masarykova
nádraží, jehož kmotrem byl člověk se snad největším smyslem pro
happening, ředitel Národní galerie profesor Milan Knížák. Připomněli si další velký happening pod Nuselským
mostem u příležitosti vydání dalšího alba s příznačným názvem „NESKÁKEJTE Z NUSELSKÉHO MOSTU“, s
kmotrem Jiřím Bartoškou. Horolezci se tehdy spouštěli přímo z mostu na hlavy diváků, potápěči připluli po Botiči,
pouze parašutisté museli dát pozor na nestabilní pražský vítr. I přes tuto Jaklovskou recesi bylo již tehdy poznat,
že Folimanka Blues se vyznačuje vyzrálým, velmi originálním stylem a zvukem. Lucerna Bar se proměnil díky
Folimance ve Vagón, Roxy či Bunkr. S jejím neopakovatelným elánem a živelností je vlastně jedno, kde jste.
Každé prostředí od Masarykova nádraží, Nuselského mostu, Vagónu, Roxy klubu či Lucerny si uzpůsobí po dobu
vystoupení stejně. Diváci vnímají jen pódium a jeho muziku. Skupina zařazuje i něco ze staré dobré rockové
klasiky, třeba od Led Zeppelin, Rolling Stones, J. J. Calea, Free, a to s přehledem a po svém. Od prvních dob,
kdy jsme se s Folimankou vídali, je cítit, že kapela na sobě pilně pracuje. Hraje v sestavě vyzrálých, zkušených
a osobitých muzikantů – Robby Černý (1951 - piano), Zdeněk Cimmerman (1963 - drums), Jan Chalupský (1951
- guitar), Josef Botek (1959 - bass guitar), Ladislav Jakl (1959 - vocal, accustic guitar) a vyznačuje se vyzrálým,
velmi originálním stylem a zvukem.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Za úspěch kapely může podle jejích členů především její Můza, která je pro ni
velkou inspirací. Však jí také kapelník
náležitě poděkoval!

„Někteří z Vás byli na pátém výročí
a jistě se diví spolu s námi, jak to
rychle uteklo. Bohužel nemládneme,
ale určitě zrajeme, čert aby to...“ směje
se pianista skupiny Robby Černý

Ladislav Jakl hraje nejen na kytaru, ale
i na flétnu. A aby toho nebylo málo, zahrál
si hned na dvě najednou a ani na jednu
z nich falešně...
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IVANA HASLINGEROVÁ

Malostranská beseda na Malé straně v Praze hostila již 317. Salón
kresleného humoru (Salón). I když nemá žádné zaokrouhlené výročí,
byl opravdu výjimečný, neboť jak známo Salón vznikl v sedmdesátých letech navzdory tehdejší silné normalizaci jako opozice proti
týdeníku Dikobraz vydávanému ÚV KSČ a jeho posláním bylo vystavovat autory, kteří nesměli či nechtěli v normalizovaném Dikobrazu
publikovat. Nyní ale vystavoval díla právě autorů Dikobrazu. Dikobrazu nové generace. „Nikdy mne nenapadlo, že tu budu někdy otevírat salón Dikobrazu. V šedesátých letech byl ale Dikobraz časopisem, který stmeloval největší skupinu špičkových umělců Vyčítala,
Holého, Jiránka, Renčína a samozřejmě mne, i když v době normalizace jsme proti němu vytvořili tento náš vzdorosalón. Všichni se
známe a něco umíme a řekli jsme si, že založíme nový Dikobraz od
prvního čísla a prvního ročníku, který nebude navazovat na týdeník
ÚV KSČ, ale dá prostor nové generaci nových kreslířů, jako je např.
Jirka Koštíř, neboť podobný časopis tu v současné době chybí,“
uvedl Josef Kobra Kučera, předseda Salónu a premiér stínové vlády
Strany mírného pokroku v mezích zákona, a dodal, že k noblesní
akci patří noblesní orchestr, takže pozval na křest prvního čísla
Dikobrazu Originální pražský synkopický orchestr (OPSO) Pavla Klikara. Poté v Malostranské besedě nabité k prasknutí nastala volná
zábava. Při dobrém vínu měli přítomní umělci mnoho „tvůrčích
nápadů“ a pokud je tento elán neopustí, máme se na co těšit.
Kobra se nemýlila, že dorůstá generace nových vtipných kreslířů. Dílka Jiřího
Koštíře k ilustraci pohádky
o Sněhurce a Františka
Trnobranského na téma ústavy EU hovoří za všechny

„Přál bych si povýšit kreslený humor na příčku, kterou si zaslouží,“ uvedl šéfredaktor Dikobrazu Jiří Šrámek. Vlevo naslouchá
Kobra Kučera. Křtiny Dikobrazu si nemohl nechat ujít ani vnuk
našeho největšího humoristy Jaroslava Haška, který přijel až ze své hospody z Lipnice
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František Kobra Kučera slavil
v tomto roce své šedesáté narozeniny, k nimž jeden z nových
autorů Dikobrazu, karikaturista
František Trnobranský, jehož
jméno nese jeho galerie kresleného humoru „Gala galerie
U Frantíka“, věnoval oslavenci
trefný obrázek
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FRANTIŠEK MALINA

Jméno Zdeny
Marschalové bylo před
dvaceti léty uváděno
mezi těmi, o nichž se
mluvilo jako o slibných
talentech. Ve výtvarném
umění ale bývá mnoho povolaných a málo
vyvolených a tím nejlepším soudcem bývá
čas. Zdena Marschalová ono nepříjemné
břímě očekávání na ní vložených bezesporu ustála. Její tvorba dnes patří k tomu
nejlepšímu, co dokáže nabídnout současná
česká figurální malba. Alfou a omegou
malířské práce Zdeny Marschalové je
nikdy nekončící lidský příběh – permanentní výtvarná variace na téma okamžik
a osud. Téma, které si autorka zvolila na
počátku své výtvarné dráhy a kterému
zůstává věrná až dodneška, roste a vyvíjí
se společně s jejím osobnostním a malířským vyzráváním. Autorčina důvěrná
znalost tématu, exprese barev, nárazem
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Marschalová píše svými obrazy
moderní román
lidských emocí deformované tvary a významově manipulovaná kompozice obrazu jsou jedinečné a nezaměnitelné. Zdena
Marschalová ve svých dílech rovnoměrně
a mistrně vyvažuje význam barvy, kresby
a kompozice. Tvorbu a malířské postupy
Zdeny Marschalové lze jen velmi obtížně
zařadit k určité výtvarné škole, směru či
hnutí. V jejích obrazech lze sice vystopovat prvky nové figurace či magického
realismu, nicméně všechny bez výjimky
jsou neseny v duchu expresionismu. A to
nikoliv jako časově vymezeného uměleckého hnutí, ale spíše jako proudu, který se
staví proti všem teoriím, protože hlavní
důraz neklade na systém a pravidla, ale
na spontánní vyjádření pocitu. Milan
Kundera popisuje v jednom ze svých románů starou ženu, která v reakci na pohled
několika mužů učiní gesto, které jí na okamžik vrátí nesmrtelnost mládí, gesto překonávající čas a připomínající, co bylo, co

mohlo být a co již být nemůže. Gesto, jež
Kundera popisuje, Zdena Marschalová
maluje. Po svém a precizně píše moderní román, který pracuje s tradiční iluzí,
a přesto v něm „čtenář“ neprožívá cizí
život, ale právě ten svůj.Tomu se říká
dobré umění.

Ob ra z Hn ě d é pá r t y o d Z d e n y
Marschalové

AFFLATUS QUINTET
IVANA HASLINGEROVÁ

Český spolek pro komorní hudbu každoročně uděluje cenu mladému souboru, který podle něj nejlépe šíří komorní hudbu.
V letošním roce toto prestižní ocenění od něj jednomyslně získal za mimořádné interpretační mistrovství zejména v hudbě 20.
století Afflatus Quintet. Afflatus Quintet se tak stal prvním souborem v historii, který zmíněné ocenění získal dvakrát. Poprvé
to bylo v roce 1998. „Ocenění si velmi vážím. Kromě získání ceny samotné a je podle vedoucího kvintetu Romana Novotného
největší odměnou samostatný koncert ve Dvořákově síni Rudolfina. Vznikli jsme jako kolektiv pěti kamarádů, který si chtěl
odlehčit a udělat relax od práce ve velkých orchestrech. Jsme rádi, že máme z této naší činnosti takový úspěch. Vydali jsme
zatím pět CD,“ odpověděl vedoucí kvintetu Roman Novotný na dotaz
Fragmentů, co jim ocenění přineslo. Napůl studentské počátky souboru
spadají do roku 1995. Hned o rok později, v říjnu 1996, se soubor etabloval na mezinárodní scéně v rámci výročního komorního cyklu lipského
Gewandhausu. Umělecká dráha souboru dospěla velmi záhy k metě
nejvyšší: k vítězství v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově
(září 1997). Dnešní statistika vykazuje celou řadu úspěšných koncertů
u nás a v zahraničí (Berlín, Stuttgart, Mnichov, Hamburg, Brusel, Paříž,
Japonsko, mezinárodní festivaly ve Finsku, Švýcarsku a Německu).
Vyjímá se mezi nimi zejména vystoupení na Pražském jaru (1999).
Afflatus quintet: zleva Roman NOVOTNÝ – flétna (1968), Jana
BROŽKOVÁ – hoboj (1968), Vojtěch NÝDL – klarinet (1972),
Ondřej ROSKOVEC – bassoon (1970), Radek BABORÁK – French
horn (1976)

-27-

KULTURA

Pavel Dostál koncertoval
Z

pěvačka divadla Semafor
Zuzana Stirská žila dvanáct
let v emigraci a na zámořských
lodích projezdila celý svět. Seznámila
se s různými hudebními styly. Nejvíce
ji upoutaly černošské náboženské gospely. Založila soubor „Gospel Time“,
s nímž vystupovala po návratu v Semaforu a po povodních hostuje v různých
pražských divadlech. Zpívá směsici gospelových a country songů, spirituálů
a bluesových písní. A právě proto, že se
jedná většinou o hudbu duchovní, její
písně mají daleko od prostých popěvků.
Jejich textaři, Jiří Suchý, Josef Fousek,
Karel Vágner a Ivan Mládek vložili do
písní nejen velkou dávku humoru ale
i moudrosti, nadhledu, písně vynikají
nepatetickou oslavou života. Dokonce
se jí podařilo udělat zpěváka šansonů a gospelových písní i z ministra
kultury Pavla Dostála, který říká:
„Miluji tuto muziku a měl jsem to štěstí
poslechnout si ji v jednom z černošských

Se slovy „Moje žena mi vůbec nerozumí.
Tak co si tu šoupneme, Zuzanko?“ vyskočil pan ministr z hlediště na pódium
a party začala

IVANA HASLINGEROVÁ
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kostelů v Harlemu. Byl
to můj největší lidský,
kulturní, ale i duchovní
zážitek. Když se dá takhle povídat s Bohem, to
se poté dá i v něj věřit,
neboť je cítit člověčinou.“ Nebylo proto
velkým překvapením,
že si přišel s paní
Zuzanou zazpívat na
jubilejní 35. Gospel
Time Party.
„Musím se Ti Pavle
přiznat, že když mi Docent Vladimír Franz (v popředí vlevo) vtrhl dokonce
Vágner dal CD s písnič- na jeviště a večer nabral na obrátkách. Snad nejvýstižněji
kami, které jsi otextoval vystihl jeho atmosféru Zdeněk Merta: „Obdivuji, že tuto
a režíroval pro různá farmu zvířat paní Zuzano zvládnete“
divadla, řekla jsem si, že
holt ministrovi nemůže odřeknout a ani hy jako já s Langerem,“ směje se Dostál.
jsem si je nepustila. Když mne potkal „Já dala ale Vágnerovi pusu,“ směje se
a ptal se, jak se mi to líbilo, zablekotala Stirská. „Ne, ta ženská musí mít vždycky
jsem cosi a řekla si, že si to musím pustit navrch,“ rezignuje Dostál.
nebo se při dalším setkání už nevylžu.
Snad největší úspěch večera slavil již
A při poslechu jsem valila oči. Nebylo tradičně „jakoby-gospel“ autorů Karla
to vůbec špatné a dokonce dva šansony Vágnera a Jiřího Suchého se slovy: „Jó,
se mi tak zalíbily, že jsem se rozhodla je když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru,
nastudovat pro náš sbor. Speciálně píseň tam kde duní sopky andělského kůru,
Jidáš se mi moc líbila a budu ráda, když tam kde je ten s rukama probodenýma.
nám ji jako autor textu zazpíváš,“ řekla Já nemám zdání, kdo ty ruce probod’, já
paní Zuzana Pavlu Dostálovi, který se nevím ani, kde se pomoc hledá, vím jenom
nenechal dvakrát pobízet. Při přednesu o tom, když mi teče do bot, že je tu něco,
Jidáše doprovázel na foukací harmoniku co mi oči vzhůru k nebi zvedá...“ Lester
spolu s Gospel Timem Ivan Hajnyš, za- Jackman, který přiletěl na koncert až
kladatel Primitive Groups, který přijel na z Trinidadu, se při písni rozplakal, neboť
výroční Gospel až ze Švédska.
se podle jeho slov dotkla jeho duše. Péťa
„A stejně se mi víc líbí slečna v sou- Kocman se vyjádřil slovy: „Country je
boru s písmenem G na tričku, neboť je všechno, co se mi líbí“, ale nevadilo to, aby
jako Pretty Woman,“ pošťuchoval sou- si společně nezazpíval s paní Zuzanou
bor z hlediště Karel Vágner. „Vy mlčte. i s Pavlem Dostálem písně i z jejich
Nikdy Vám neodpustím, jak jste do mně repertoáru. Spisovatel a dvorní textař
na Primě dvě hodiny šil ty Vaše jedy a Vás paní Zuzany Josef Fousek ho doplnil:
pak sestřihali a já něžná a decentní dáma „Jsem oslněn nádhernou hudbou plnou
vypadala jako naprosto agresivní čaro- temperamentu. Co víc si mohu přát než
dějnice,“ oplácí mu paní Zuzana. „Vidím, pro ni skládat texty.“
že máte s Vágnerem podobně hezké vzta- Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Národní galerii v Praze v Malé
dvoraně budovy Veletržního
paláce probíhá výstava maleb
velkého formátu známého německého
umělce českého původu Otty Herberta
Hajeka (*1927, Nové Hutě, okres
Prachatice). Výstava „Malba velkého
formátu“ jasně dokazuje, že rekonstrukce bývalého Veletržního paláce
byla provedena pod vedením profesora
Milana Knížáka velmi dobře, dalo by se
říci nadčasově, neboť v jeho dvoranách
má Národní galerie ojedinělou možnost
vystavovat díla opravdu obřích rozměrů
a přesto zapadajících do celkového prostoru esteticky a decentně.
Obraz Otty Herberta Hajeka na snímku vlevo má výšku 12 m a přesto zapadá
do dvorany perfektně. Jedná se o dřevěný
reliéf s barevnými vertikálními pruhy
prostupujícími plastické elementy i plochu obrazu a definujícím neměnný cíl
umělcova snažení – pronikání a působení
tvaru na prostředí a prostor, ve kterém se
nachází. Hajekova paleta na něm pozůstává ze sytých intenzivních barevných
ploch v červené, modré, černé a žluté
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Malba velkého
formátu

barvě doplněných efektní zlatou. „Malba
jako médium v Hajekově díle se stává
plošnou interpretací jakési univerzální
myšlenky protínající celou škálu médií, se kterými Hajek pracuje,“ uvedla
kurátorka výstavy Katarina Müllerová
a dodala: „Monumentální cítění malby
představené v Malé dvoraně Veletržního
paláce vychází z kontextu celoživotní tvorby umělce, který se mimo jiné významně
zasloužil o vývoj světového moderního
sochařství a aktivně se podílí na formování veřejného kulturního života a vytváření řady kulturních mostů mezi západní
a východní Evropou. Výstava předkládá
díla z let 80., 90. i ukázky jeho současné
tvorby. Navazuje na principy dlouhodobě
uplatňované v jeho trojrozměrném umění – integrace malby spolu s plastikou
a četnými architektonickými realizacemi
je patrná z děl prezentovaných na letošní
pražské výstavě.“ Ředitel Sbírek moderního a současného umění Tomáš Vlček doplnil: „Podobně jako jeho dílo, i samotná
osobnost Otty Herberta Hajeka proniká do
četných sfér veřejného života; rozmanitá
pedagogická činnost a četné mezinárodní kulturní iniciativy ho od počátku jeho
prvních veřejných vystoupení v 50. letech

„Všichni tři umělci pracují s geometrií
a zájem o prostor a sochařina hraje v jejich
umění velkou roli. Proto byly tyto tři výstavy
spojeny a návštěvníci mají možnost shlédnout vše při jedné návštěvě galerie,“ říká na
tiskové konferenci před zahájením výstavy
vedoucí tiskového odboru Veletržního paláce Marcela Hančilová. Zprava naslouchají
ředitel sbírek moderního a současného
uměníTomáš Vlček, Otto H. Hajek, Pavel
Bosák, který prováděl grafické řešení
výstavy, Katarina Müllerová, Vladimír
Kopecký, Jana Horneková, Michal Škoda
a Jiří Valoch.
staví do pozice umělce nejen intenzivně
tvůrčího ale i aktivně působícího na okolní
dění. Všechny tyto aktivity jsou umocněny
jedinečným vztahem Otty Herberta Hajeka
k Čechám, země, kde se narodil a se kterou
dodnes udržuje přátelské kontakty.“
Výstava navazuje na dlouhodobý
program Národní galerie prezentace
moderní a současné malby rozhodně
vybočuje z běžných výstav a stojí zato
ji shlédnout.
Současně s výstavou Otto H. Hajeka
probíhá ve Veletržním paláci výstava
Michala Škody a profesora na Uměleckoprůmyslové škole v Praze Vladimíra
Kopeckého.
(Na poslední straně obálky je uveden
„Akryl na dřevě“ Otty Hajeka.)
Snímky: Ivana Haslingerová a archiv NG
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Setkání u Pavilonu
orchidejí
V

každém ročn í m období
kromě zimy se
v sídle Sbírek orientálního umění na zámku
Zbraslav pořádá nová
výstava. Letošní jaro je
v něm otevřena výstava
japonské keramiky
a čínských frotáží z významné české soukromé sbírky pod názvem
„Pavilon orchidejí“.
Tento název propůjčil
výstavě vystavený soubor čínských
frotáží s
námětem „Setkání u Pavilonu orchidejí“. V
pavilonu se setkávali čínští literáti a myšlenku kultivovaných setkání přátel po jejich
vzoru
chce výstava obnovit.
Majitel ka
sbírky se svěřila, že
ji v padesátých letech
minulého století, kdy
pracovala s manželem
jako diplomatka v Číně, uchvátila japonská
estetika a smysl pro
krásno. V té době prý
nečinili tamní
umělci navíc
předěl mezi
uměním a řemeslem. „Každý
Chcete-li prožít nejen krásný, ale talířek byl vyráběn
i zajímavý jarní víkend doporuču- za účelem vyzdvihnout
jeme výlet na zbraslavský zámek. krásu jídla,“ uvedla.
Nejenže můžete posedět v krásně Jádro sbírky japonské
upraveném parku plném zajímavých keramiky tvoří ukázky
soch, ale navíc můžete navštívit produkce lokálních
Sbírku orientálního umění Národní keramických dílen z 19.
galerie v Praze
a 20. století, především
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Lü Chuan-čcheng: Krajina u řeky Šun,
17-18. století
však keramika určená k čajové kultuře
a čajovému obřadu. Mezi exponáty najdeme díla významných japonských keramických mistrů, jako byli Kei Fudžiwara nebo
Kitaodži Tasane, ale též práce z center keramické produkce, jako jsou Mašiko, Seto,
Onta, Hagi a další. Soubor bezesporu patří
k nejvýznamnějším kolekcím japonské
keramiky tohoto období u nás. Čínské
keramické předměty, frotáže a malby sběratelé shromáždili za svých dlouhodobých
pobytů v ČLR, kde se také s některými předními
umělci osobně
seznámili.

Vznikla tak rozsáhlá kolekce
kamenin
a porcelánu při cestách po známých japonských keramických dílnách v 50. a 60. letech minulého století
a rovněž soubor čínských frotáží. Čínská malba je na výstavě
zastoupena dvěma obrazy Li Kche-žana, jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. Ze starších děl jsou vystaveny dva vějíře
od anonymního umělce, krajinomalba podepsaná jménem Lü
Chuan-čchenga, jenž žil na přelomu 17. a 18. století a kaligrafie
tchangské básně od mistra pozdní dynastie Ming (1368 – 1644)
Čang Jüana.
století. Čínské
u ž ité u měn í
re pre se nt uje
především
vzácná čajová
konvička z dílen
v I-singu datovaná
érou Čchien-lung (1736 – 1795)
a několik dalších předmětů
z keramiky, slonoviny a bambusu.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ

EKONOMIKA

L
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Úspěchy Ludmily Koutské se odrážejí
na úspěších TOP HOTELU Praha
JIŘÍ PANCÍŘ

oňský rok byl pro generální ředitelku TOP HOTELU Praha
Ludmilu Koutskou velice úspěšným. Sklízela jedno ocenění za druhým. Stala se Manažerkou roku 2002
v prestižní soutěži pořádané Českou
manažerskou asociací (ČMA), Svazem
průmyslu a Manažerským svazovým
fondem, získala ocenění LADY PRO od
panevropské společnosti COMENIUS
a zasedla ve výboru ČMA. Nalomila
všeobecně zažitý názor, že co manažer
to podvodník vedoucí nás do spálené
země a ukázala, že naopak právě tyto
osobnosti vytvářejí hodnoty a vedou
k prosperitě naší ekonomiky. O tom,
jak se odrazila všechna tato ocenění
nejen v jejím profesním růstu, ale
i v rozvoji společnosti, kterou řídí,
nám Ludmila Koutská sdělila:
Loňský rok byl nejen pro mne osobně ale především pro TOP HOTEL Praha
jedním z nejúspěšnějších. Z toho, že řídím tuto firmu a tato firma se dostala
o několik stupňů dál než předtím, je vidět,
že mé ocenění a její úspěchy spolu souvisejí. I osobně je to pro mne samozřejmě
velký úspěch. Především si cením ceny
Manažerka roku 2002, protože v této soutěži vítězí manažeři nikoliv podle obratu
firem, jako je tomu například v soutěži
CZECH TOP 100, ale podle toho, jak pod
jejich vedením firma prosperuje. Při vší
úctě například k panu Kulhánkovi je

jasné, že Škoda auto bude mít vždy velký obrat
a že s ní nemohou menší
firmy soutěžit. Naproti tomu soutěž Manažer roku
ukazuje na roli manažera,
neboť v ní není oceňováno, jak je daná firma velká, ale jak se firma pod
jeho vedením rozvíjí. Je
oceňováno, když z malé
a neprosperující firmy
vybuduje firmu velkou
a prosperující. Nejde tam
nic ošálit, hovoří za něj
čísla. Naše firma se dostala na vrchol v průběhu
sedmi let a jsem opravdu
pyšná, že z té nuly na
začátku jsme tam, kde
jsme. (Pod vedením Ludmily Koutské
vyrostl za těch sedm let ze zdevastované vietnamské ubytovny Košík největší
čtyřhvězdičkový hotel v Evropě s velkým kongresovým centrem, japonskou
zahradou, čínskými masážemi, bazénem
a špičkovým sportovním zázemím, největším ze všech hotelů u nás. - pozn. red.)
Dosud se ještě nestalo, že by hoteliér,
restauratér, či někdo z cestovní kanceláře dostal podobné manažerské ocenění.
Jelikož jde o celostátní soutěž manažerů
ze všech oborů, cením si toho, že jsem
první z oboru cestovního ruchu, kdo
v ní zvítězil. Když si navíc uvědomím,
že titul Manažerka roku získává pouze
jedna žena z celé republiky, je to pro
mne veliké zadostiučinění. Současně je
to ale i velká zodpovědnost a vzpruha pro
další práci, protože každý si představí za
touto cenou určité znalosti a dovednosti
a nesmíte ho zklamat. Nemůže to být jen
o tom, že dostanete titul, ale jde především o to,abyste dále rozvíjel nejen sebe,
ale celou společnost.

¯ Vybudovali jste největší čtyřhvězdičkový hotel v Evropě. Co se na
něm dá ještě vylepšovat?
Firma nemůže zůstat stát na místě,
i když jsme nyní docílili určité výšky.
Práce nikdy nekončí. Naše strategické
plány jsou hodně veliké. Jsme tak na půli cesty. Areál má 9 ha pozemků, tudíž
jsou zde ještě velké plochy, které skýtají
možnosti na jeho rozšiřování. Budeme
předělávat hotelovou halu, vzniknou další
salonky , nový sál pro 200 lidí a obchod.
Plánujeme výstavbu tenisových kurtů
a novou kongresovou halu pro 2000 míst
nad parkovištěm. Děláme vše bez úvěrů
a musíme tudíž hodně vydělávat, neboť
tyto investice jsou velmi drahé.
¯ Ovlivnilo získání cen nějak Váš
osobní život?
Ocenění je spojeno se spoustou další
práce a je tudíž časově náročné. Jsou to
především vystoupení na konferencích,
jsem zvána na akce, kam bych za jiných
okolností zvána nebyla. Když přednášíte

na konferenci, je příprava referátu mnohdy časově náročnější než samotná účast.
Musím dále svůj čas rozčleňovat na práci
pro hotel ale i pro Českou manažerskou
asociaci, kde jsem byla zvolena do výboru.
To vše mi ubírá čas na úkor hotelu. Na
druhou stranu tím, že se o soutěžích hodně
psalo v tisku a hovořilo v rozhlase, je to
skvělá reklama pro hotel. Firma se stala
známější, neboť kdo není ze sféry cestovního ruchu, neznal ji. Za poslední dobu
spousta lidí, které já neznám, nás oslovuje
či navštíví. Mně osobně to přineslo hrozně moc tím, že jsem se dostala do jiných
kruhů, čímž se mi rozšířil obzor.
¯ Vypadá to, že se Vám vše daří velmi
lehce zvládat. Existuje vůbec něco,
co Vám ztěžuje práci?
Především to jsou některé hygienické
vyhlášky, které ztěžují nám, ale především menším provozovnám a drobným
podnikatelům život. Nejvíce nás ale
bolí, že z každé televize, i na pokojích,
platíme nejen běžný poplatek jako každá domácnost, ale i poplatky za autorská práva a to několik: OSA, Intergram,
Dilia… Přitom ve světě je běžná praxe,
že hotelový pokoj není považován za
veřejnou produkci a tím se platí z každého televizoru pouze poplatek státní
televizi. Nestávkujeme, nechceme dotace, hoteliéři se snaží pomoci si sami,
ale mrzí mne, že se naše vláda velmi
málo zaobírá cestovním ruchem. Přitom
právě z cestovního ruchu jdou do státní
pokladny obrovské částky. A především
to nejsou jen hotely a restaurace, ale
i dodavatelské firmy, dopravci, letecké
společnosti…
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Když nechcete dotace
a peníze, co pro Vás může potom ministerstvo udělat?
Nejvíc by pomohla vládní
propagace ČR jako takové.
Pokud inzeruje sám hotel, je
to kapkou v moři. Zde je důležitá síla vlády. Ministerstvo
pro místní rozvoj má kromě
cestovního ruchu bohužel na
starosti bytovou politiku, což
je samozřejmě pro běžného občana důležitější. Proto se vždy
staralo jen o byty a myslelo
si, že budeme fungovat sami
bez jeho podpory. Nastalo
11. září 2001 a ukázalo se, že
hoteliéři to sami nezvládnou.
V kongresovém cestovním
ruchu jsme byli v minulých letech na
dvanáctém místě, ale postupně jsme
spadli až na 33. Negativně to dopadá
nejen na hoteliéry ale i na podnikatele,
kteří jim poskytují své služby a dodávají
zboží. Pokud nebudou u nás cizinci, nebude fungovat jejich přeprava autobusy
a letadly a dokonce ani obchody v centru
nebudou vydělávat, neboť v nich nakupují většinou cizinci. Proto by mělo
ministerstvo rozvoji cestovního ruchu
pomáhat tím, že dá víc vědět o ČR.
Stačila by větší propagace cestovního
ruchu jako je tomu například v Maďarsku a Polsku. Naše republika není v zahraničí známá a musíme se dostat do
povědomí. Ve vzdálenějších zemích nás
prakticky neznají. Netuší, jaké tu máme
památky. Hovořím s mnoha světoběžníky a vesměs řadí Prahu k nejkrásnějším
městům světa. Neumíme to ale prodat,
zatímco Amerika prodá i dráhu na cestu
k zločinu, protože z každého nesmyslu
udělá divadlo. Například Cap Caneveral
by u nás byl určitě obehnán ostnatým
drátem, tam je turistickou atrakcí.
¯ Snad si toto vše vláda více uvědomí
po vstupu do EU. Nebo se obáváte
naopak větší konkurence?
Konkurence se neobávám. Po vstupu
do EU máme naopak obrovskou šanci,
pokud ukážeme, co máme a využijeme
geografické polohy. Umíme uspokojit
potřeby zahraničních osobností v kongresovém cestovním ruchu a věřím, že se
sem budou sjíždět. Jsme ve středu Evropy,
což je pro pořádání akcí ideální poloha.
Ale musím konstatovat, že pan ministr
Němec si jako první resortní ministr důle-
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žitost cestovního ruchu
na štěstí již uvědomuje
a snaží se pomáhat.
Na veletrzích je většinou buď on sám nebo
někdo z ministerstva.
Pořádají tiskové konference a prezentace
u nás i v zahraničí, na
nichž informují o tom,
co ČR může nabídnout.
Když vláda tyto akce
zaštítí, mají hned jinou
váhu. Pokud se nestane
ve světě nějaká další katastrofa, mohl
by být tento rok co do počtu klientů pro
cestovní ruch vcelku dobrý. Ale člověk
se nemá radovat předčasně. Situace se
sice vylepšuje, avšak spadne další rána,
kterou je od 1. května 2004 zvýšení DPH
pro stravovací služby na 22 %. To je další
klacek pod nohy našemu oboru.
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¯ Ve Vašem hotelu se kromě kongresů
konají i zajímavé koncerty, neboť
má nejlepší akustiku ze všech pražských hotelů. Pravidelné koncerty
pana Svěceného se staly již samozřejmostí. Vystudovala jste kromě
hotelové školy konzervatoř. Nesvádí
Vás to někdy si s ním zahrát?
Když slyším pana Svěceného, myšlenkami se samozřejmě k houslím vracím. Vytáhla jsem je dokonce po deseti
letech před vánocemi z úkrytu pod postelí a až se rozjedu za maminkou, poprosím
ji, aby mi vyměnila struny a housle mi
naladila. Při mém vytížení mi už sice
nezbývá čas vracet se ke cvičení, ale ráda
bych se k houslím po deseti letech vrátila
alespoň jako ke koníčku. Dřív to bylo
jiné. Nejenže jsem hrála 15 let na housle, ale závodně jsem se věnovala tanci,
především klasickému, a chodila jsem
do vodáckého oddílu. Od mládí jsem
se nikdy nenudila, vždy jsem měla co
dělat. Pro mladé lidi je činnost důležitá,
nemají čas na kouření, alkohol nebo ještě
něco horšího. Měli by mít zájmy a koníčky, aby z nich nevyrostlo to, co často
vidíme kolem sebe. Mám proto radost,
že koncerty pana Svěceného navštěvují
mladí lidé a dokonce i děti. Kromě virtuosního hraní je i velký bavič, večery
si uvádí sám a není to jen suchý koncert
ale i zábava.
Pani generální ředitelko, děkuji za
rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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I jednotlivec může výrazně
pomoci našim firmám

JIŘÍ PANCÍŘ

Motto:

Nové trhy = nový odbyt = více práce doma = nižší nezaměstnanost

S

ebelepší podnik, který nemá
odbyt a který nevyvíjí aktivity
k získání nových trhů, končí
nezdarem. Nejcennější nejsou naše
podniky (budovy a stroje), ale jejich
odbytiště – trhy. Naši manažeři nesmějí čekat, že do jejich kanceláře přijde
kupec s kufrem peněz a bude je prosit
o jejich výrobky. Musejí být aktivní
a musejí provádět na perspektivních
trzích kvalitní marketing, nikoliv
tam poslat dopis a čekat na odpověď.
To je mottem práce Marcela Wintera,
majitele marketingové firmy WMC,
člena Rady expertů České manažerské asociace, člena České marketingové společnosti, člena Exportního
klubu Czech Trade, předsedy Českovietnamské společnosti, oficiálního
zástupce „Vietnam EXPO
2004“ v České i ve

Slovenské republice, nositele zlatých
medailí z veletrhů VIIF 2000, 2001,
2002, 2003 i Vietnam EXPO 2003
v Hanoji a finalisty soutěže „Manažer
roku 2000, 2002 a 2003“. Přiznám se,
že když jsem s ním šel natáčet rozhovor, myslel jsem si, že půjde o některého
z bývalých zaměstnanců Strojexportu,
či podobné komunistické organizace,
který měl dobré styky z dřívějších dob
s tímto komunistickým státem. Pan
Winter mne ale vyvedl z omylu:
Nikdo mne nemůže podezírat, že jsem
založil Česko-vietnamskou společnost
z politických důvodů. Za hluboké totality jsem měl zákaz studovat na všech
vysokých školách a cestovat do zahraničí,
neboť otec byl soukromý zubař v Hradci Králové, tedy „brzda socialismu“.
V rámci normalizace mne v roce 1971
milicionáři v hradeckém ZVÚ
pod samopaly dovedli do
podzemního krytu civilní
obrany k výslechu, po
jehož absolvování jsem
jako jediný pravicový
oportunista v podniku
byl přeřazen z vedoucího
referenta zásobování na
řidiče multikáry. Řadu let
jsem pak musel pracovat
v pohostinstvích Jednoty až
60 km od bydliště,
v Krkonoších.
Koncem totality jsem
se stal
brusičem
v ČKD,

kde jsem z hluku ohluchl a dostal ušní
protézu se zákazem práce v hluku. Bylo
mi tedy povoleno učit jako mistr odborné výchovy v SOU technické kreslení.
Teprve po něžné revoluci jsem nastoupil
jako první manažer v ČSFR do SOU strojírenského v Praze 9, z něhož jsme spolu
s kolektivem pedagogů, vedených ředitelkou Ing. Hornovou, vybudovali jednu
z 19ti pilotních škol PHARE – „Střední
integrovanou školu technickou“. Všimla
si mne německá vzdělávací společnost
FAA Hamburk (výchova předních dělníků), která mi nabídla místo územního
ředitele pro ČSFR a později ČR i Slovenskou republiku, a já jsem zavedl do 27
středních odborných učilišť nové učební
obory a specializace. Výhodou těchto
učilišť bylo, že mistři i učitelé teorie
z nich byli vyškoleni zdarma v Německu a hlavně, že studenti získávali certifikáty německé vzdělávací společnosti
FAA Hamburg, které jim zaručí, že je
nikdo nesmí zaměstnat v zemích EU jako pomocnou sílu. V důsledku této mé
činnosti jsem jezdil každý měsíc na
porady do Hamburku a zjistil jsem, jak
obrovský zájem mají německé firmy
o východní trhy, z nichž jsme my vyklidili pole. V americkém časopisu Life
mne upoutal titulek „První Vietnamec
čestným členem Americké akademie“
s fotografií Vietnamce na Karlově mostě. Zjistil jsem, že působí jako asistent
prof. Šípka na VŠCHT v Praze a že
v osmdesátimiliónovém Vietnamu je
dalších téměř 200 000 lidí mluvících
česky. První náměstek ministra průmyslu studoval dokonce od páté třídy ZŠ
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v Chrastavě, strojní průmyslovku dělal
v Dobrušce a vysokoškolský titul získal
na pražské technice. Také další tři členové
vlády mluví česky. Rozhodl jsem se, že
pomohu českým firmám znovu se vrátit
na vietnamský trh.
¯ Situace po sametové revoluci ale nebyla nakloněna k navazování styků
s komunistickým Vietnamem, nebo
se mýlím?
Nemýlíte. Pro mnohé jsem byl svým
podnikatelským projektem Donem
Quijotem, protože jsem si jako fyzická
osoba bez financí dovolil konkurovat
kapitálově i personálně mnohem silnějším bývalým podnikům zahraničního
obchodu Kovo, Strojexportu a Technoexportu. Nikdo, žádná banka ani stát, mi
na můj komplexní proexportní projekt
proto nepůjčil ani desetník, natož potřebných 200 000 Kč na letenky a ubytování. Když přišel později pan Barak
Alon s tím, že prosadí české firmy na
Západě, dostal 8 miliard a neprosadil
nikoho. Já dnes ve Vietnamu zastupuji
65 českých výrobců. Jako jediný tam
pro ně provozuji ve spolupráci se svým
smluvním partnerem Machinoimportem
výstavní a nabídkovou prodejnu „First
Czech Showroom“, ve které vystavuji
české výrobky – traktory, křišťál a čerpadla – ne pouze prospekty. U nás si
mnozí podnikatelé stále neuvědomují,
že éra detašovaných zástupců s haldou prospektů skončila s érou RVHP
a že ve světě, zejména v Asii, si chtějí
potenciální kupci výrobek osobně prohlédnout případně zakoupit jeden kus
na odzkoušení a pokud jsou spokojeni,
pak nakoupí i velké množství dalších.
Podařilo se mi tak například vyhrát tendr na dodávku 100 kusů velkých broušených křišťálových talířů z brusíren skla
z Dobrušky k oslavám 990ti let města
Hanoje a na veletrhu VIIF 2001 prodat
všech 5 vystavených traktorů z AGS,
a.s. Jičín. Jako jediný Čech mám 5 zlatých medailí z mezinárodních veletrhů
ve Vietnamu, kde průměrně vystavuje
630 vystavovatelů z 27 států a uděluje se
celkem pouze 15 zlatých medailí. Jsem
potěšen, že na diplomu k loňské zlaté
medaili z mezinárodního obchodního
veletrhu „Vietnam EXPO“ nebylo napsáno jméno mé firmy, ale „Cong hoa
Séc“ neboli „Česká republika“, čímž dali
Vietnamci veřejně najevo, že mne považují nejen za úspěšného vystavovatele,
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ve Vietnamu.
¯ Nedávno jste
se vrátil z 22. podnikatelské mise ve
Vietnamu. Můžete se
podělit o nejnovější
zážitky?
Především si musíme
uvědomit, že Vietnam
není zemí stánkař ů
a rýže, ale že má obrovské nerostné bohatství,
v důsledku čehož má
o něj zájem celý svět.
Má tři velká ložiska ropy, do nichž dodává technologii Rusko. Před třemi lety
tam objevili 5 bilionů m3 zemního plynu,
na jehož těžbu dodává technologii Čína,
jeho naleziště antracitu jsou největší na
světě a odhadují se na 1234 mil. tun.
Poslední státní návštěva Billa Clintona
ve funkci prezidenta USA byla do VSR
ohledně projektu dodání technologie na
těžbu železné rudy. Není bez zajímavosti,
že velvyslancem USA ve Vietnamu je pilot, který byl sestřelen při bombardování
Hanoje. Strávil 2 roky ve vězení a pak se
nakonec oženil s Vietnamkou. Vietnamci
na jeho počest v Hanoji nechali stát zeď
vězení s okénkem jeho cely a vedle postavili moderní hotel pro zahraniční turisty.
Asi před pěti lety, kdy byl velící důstojník NATO Angličan, jsem se šel podívat
v Hočiminově Městě na anglickou bitevní
loď, na níž přijel princ Edward II. s 11
řediteli anglických zbrojařských firem.
Vietnam je druhý největší vývozce kávy na světě, kterou dovážíme zbytečně
drahou z Latinské Ameriky, a ročně
vyveze za 3 mld. dolarů krevet, jejichž
je druhým největším světovým producentem. Nebudou-li tam naše výrobky, on
to nepocítí, budou tam výrobky z jiných
zemí. Dokonce i velmi opatrné švýcarské firmy založily ve Vietnamu svých 22
podniků za 529 mil. amerických dolarů.
Podle Světové banky je tamní růst HDP
6,7 % a roční míra inflace nepřesahuje 2
%. Některé vyspělé provincie, například
Haiphong vykazují dokonce loňský růst
HDP o 12,1 %. A to o mnohém svědčí.
¯ Nerostné bohatství je jistě zajímavé
pro velké nadnárodní firmy, ale jaké jsou tam podmínky po „malého
českého podnikatele“?
Podmínky pro investory jsou tam
ideální. Patrovou výrobní halu 20 × 60 m
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s rodinným domkem pro správce Vám
v průmyslové zóně postaví do šesti měsíců od podpisu smlouvy za pouhých 5 mil
Kč. Podnik může být 100 % zahraniční či
společný, má až 8 let daňové prázdniny
a pak platí 17 % daň. Pracovní síla tam
je nejen pracovitá ale především levná.
Dělník pracuje za 30-50 dolarů, středoškolák s maturitou za 70-100 dolarů
a vysokoškolák za 250-300 dolarů. Žádné
třistatisícové platy jako u nás ani milionové padáky. Náklady na dopravu jsou velmi
nízké (litr benzinu stojí 3 Kč), nikdy tam
nemrzne, takže odpadají náklady na topení. Obchodní řečí je tam angličtina a vláda
Vietnamu dbá na to, že žádný investor se
nesmí bát o své vklady v bankách. Kromě
vrahů a dealerů drog hrozí až trest smrti
i za defraudaci v bankách. Proto se žádné
krachy bank ani kampeliček jako u nás
ve Vietnamu nekonají. Je tam tudíž
pořádek a svět se tam nebojí investovat.
Za posledních 6 měsíců v Hanoji vyrostl
americký podnik Canon na fotoaparáty
a čínský výrobce triček pro Kaufland tam
přemisťuje výrobu. Německý potravinářský řetězec Metro již vybudoval ve VSR
své supermarkety. Pro české podnikatele
je nejdůležitější, že ČR má s Vietnamem
parafované dohody o ochraně investic
a o zamezení dvojího zdanění, takže u nás
nesmí finanční úřad podnikateli sebrat
ani haléř, pokud si založí podnik ve VSR
a tam odvede daně. Pokud podnikatel
chce vyvézt peníze ze země, zdaní mu je
ve Vietnamu navíc pouze 7 %. ČSOB je
napojena na státní Vietcombank a HVB
Bank má svoji destinaci přímo v Hanoji, takže platby oběma směry probíhají
elektronicky i do 4 hodin. Proto bychom
neměli Vietnam podceňovat a naopak
s touto zemí kooperovat a zakládat tam
společné výrobní nebo montážní podniky,
jako ostatní státy světa.
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¯ Čím si vysvětlujete takový rozvoj
Vietnamu? Je to přece jen komunistický stát, který navíc prodělal
hroznou válku.
Především to přičítám tomu, že
Vietnamci jsou velice ctižádostiví a cílevědomí. V televizi tam běží dopoledne
i odpoledne hodina angličtiny a ruštiny.
I o sobotách a nedělích u jezer v Hanoji
děti na lavičkách studují angličtinu, aniž
je někdo nutí, což mnohé účastníky podnikatelských misí WMC do Vietnamu doslova šokuje. Jsou velice pracovití a vědí,
co chtějí. Vietnam má sice komunistickou
vládu, ale z 80ti milionů obyvatel jsou tam
jen cca 2 miliony komunistů a není tam
klasicky komunistický režim, jako byl
u nás před revolucí. Jsou tam soukromé
banky, soukromá vnitrostátní letecká doprava, soukromé podniky, soukromé hotely, penziony. Neexistuje tam tuzex, ale
výběr zboží z USA, Japonska, Austrálie,
ze Švýcarska a obecně ze západu je větší
než u nás. Vietnam je členem ekonomického sdružení ASEAN. Vietnamci jsou
hrdi na své tradice, nepřejmenovávají
ani ulice. Císařský palác v Hue je stále
udržován a předváděn turistům. Nikdy
s nikým nekolaborovali a nebáli se položit životy za svobodu své vlasti. Ve
válkách porazili Francouze, Američany
(i když ti proti nim použili napalm a chemické zbraně), osvobodili Kambodžu
od Polpeta, bojovali proti Japoncům za
2. světové války a když jim vypověděla
válku Čína, přemístili všechna svá vojska k hranicím s Čínou a byli ochotni
za svoji svobodu zemřít, takže Čína se
s nimi raději dohodla. Ukazovat v naší
televizi jen stánkaře je stejně zavádějící,
jako kdyby vietnamská televize hovořila
stále o našich tunelářích a dealerech drog.
Přitom tamní televize ukazovala i pád
vánočního stromu v Praze a v novinách
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jak hrálo Brno pohár
ve fotbale. Naproti tomu na „Sportovních
hrách ASEAN“, jež se
konají jednou za pět let,
proto se jim všeobecně
v Asii říká „Asijské
olympijské hry“ a loni
v prosinci se dokonce
konaly ve Vietnamu,
nebyl na nich přítomen
žádný český novinář.
Vietnamští sportovci
na nich získali nejvíce
zlatých, stříbrných i bronzových medailí a v Hanoji za půl roku vyrostlo pět
nových moderních sportovních stadionů.
To mnohé dokazuje.
¯ Co bylo největším problémem a co
naopak největším úspěchem při
Vašem pronikání na Vietnamské
trhy?
Když jsem začal nabízet před 10 lety
naše výrobky ve VSR, říkali mi pět let
vietnamští podnikatelé, že jim podobné
nabízí Čína za 33 % naší ceny. To bylo
zlé sdělení, neboť nebyl proti tomu jiný
argument, než že výrobky z Číny jsou
nekvalitní. Vytrval jsem a stále navštěvoval Vietnam. Později se v několika cementárnách tehdy zadřela čínská ložiska,
pak si teprve manažeři uvědomili, že ne
vždy to nejlevnější je nejlepší a já uzavřel
v roce 1999 s největším státním podnikem zahraničního obchodu ve Vietnamu
Machinoimportem smlouvu o založení
první výstavní a nabídkové prodejny
z ČR v Hanoji, kterou jsme slavnostně
otevřeli 9.května 2000. Za svůj největší
úspěch považuji, že se mi podařilo prosadit ve Vietnamu českou technologii na
výrobu biohnojiv z odpadu po kuřatech
a prasatech. Nebylo to snadné. Musel
jsem tuto technologii propagovat 3 roky na veletrzích
v Hanoji i s ní osobně seznámit tamní ministerstva. Po
projeveném zájmu i potřebě
VSR byla dodávka této technologie poskytnuta Vietnamu
v rámci zahraniční rozvojové
pomoci ČR Vietnamu. Čeští
dodavatelé této technologie
mne loni jmenovali výkonným manažerem realizace
tohoto projektu zahraniční
rozvojové pomoci Vietnamu,

FRAGMENTY
v objemu 21 mil. Kč. Spolupracuji s firmou CTC Hanoj, která je přes organizaci
WATSAN řízena přímo vietnamským
premiérem a kromě odborných konzultací při realizaci projektu zajistí vyškolení 1000 farmářských rodin starajících
se o kuřata a prasata. Výroba organominerálních hnojiv nejen pomůže Vietnamu
zlepšit kvalitu zemědělství a chránit
životní prostředí od následků chemických hnojiv, ale bude trvale propagovat
vysokou úroveň, originalitu a nápaditost
české vědy a technologie našich výrobců v Asii. Problémy s hnojivy má i Indie
a zájem o biohnojiva z naší technologie
projevily například i Kuvajt a Sjednocené
arabské emiráty, takže jde také o vynikající vývozní artikl. Zájem o naše výrobky
je ve VSR tradiční a řada českých firem
by nemusela zkrachovat, kdyby prováděli
jejich manažeři marketing ve Vietnamu
a zahrnuli toto perspektivní teritorium do
svých strategických exportních plánů.
To jsou silná slova. Můžete to nějak
podložit?
Mohu. Roudnickým strojírnám a slévárnám jsem například před dvěma roky
v prosinci přivezl nabídku kontraktu na
100 nákladních vozů. Musel být ale
projednán v Hanoji do 20. ledna s tím,
že po termínu se obrátí na Toyotu, Isuzu
nebo Kamaz.Tehdejší manažer Ing.Jozef
Špáník mi řekl, že musím počkat šest
měsíců, neboť jejich management skupuje právě zpět akcie svého podniku.
Vietnamci nechtěli půl roku čekat a proto následně koupili 100 nákladních vozů
Kamaz a v březnu jsem pak v naší televizi viděl propuštěné plačící lidi, že pro
ně strojírny nemají práci. Management
zřejmě raději položil podnik, aby ho
zpět levně koupil, jiné vysvětlení nemám. Podobně zbytečně zkrachovala
Elektroporcelánka Louny. Zjistil jsem,
¯
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že ve Vietnamu budou stavět 27 vodních,
plynových i tepelných elektráren, kam by
se hodily její elektroisolátory. Bylo mi
z Loun sděleno, že pražský majitel nemá
o Vietnam zájem. Před měsícem šla tato
firma do konkursu, dnes je na prodej její
technologie a asi přijde zřejmě do šrotu.
Tomu říkám ekonomická zločinnost.
Zjistil jsem rovněž, že do Vietnamu dodali Němci technologii na výrobu piva,
kterou koupili jako vyřazenou od pivovaru Bráník. Dnes mají společný pivovar
v Quang Binh a produkují pivo „Sládek“.
Neschopností i pohodlností managementu nám utíkají velké peníze a ještě ke všemu zbytečně krachují některé naše firmy.
Nad tím by se měli politici i ministerstva
zamyslet. U nás se prodávaly po revoluci
výrobní podniky za cenu budov a strojů
a zapomnělo se, že cena trhů získaných
za 40 let má 1000krát větší cenu. Proto
se našlo mnoho vykuků ze Západu, kteří
díky kursu koruny levně skoupili české
podniky (například Let Kunovice, Zetor
Brno, Aero Vodochody) s tím, že jim pomohou, ale zajímala je prvotně vývojová
technologie a především odbytiště. Bylo
diletantské očekávat, že výrobce traktorů
z USA bude prosazovat na trzích české
výrobky brněnské firmy. Získal odbytiště pro své mateřské výrobky, na něco
se vymluvil a z firmy odešel. Už nikdy
by se podobné chyby neměly opakovat.
Pokud bych jako odpovědný ministr zjistil, že mají podnikatelé kvalitní výsledky
i ocenění v určité zemi, neboť začali v ní
aktivně a dlouhodobě propagovat český
průmysl a obchod podobně jako já, tak
bych z těch stovek milionů, které dostávají různé státem dotované proexportní
agentury, dal konečně také něco těmto
podnikatelům, aby pro naše firmy mohli
dokázat v daných teritoriích ještě víc.
Abych ale jen nekritizoval. Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR dotuje až
100 000 Kč pronájmy výstavních ploch
našim firmám při účasti na říjnovém
mezinárodním průmyslovém veletrhu
VIIF v Hanoji a přesto o tuto pomoc není odpovídající zájem. Mluvčí mnohých
firem si přesto veřejně stěžují, jak málo
jim stát pomáhá a některé firmy dokonce
raději létají na školení, či marketing na
Martinik, či Seychelly. Je potřeba si říkat
pravdu, ale z obou stran a celou.
¯

Ono to ale není opravdu mnoho. Za
100 000 Kč se pořídí stánek o ploše
3 × 3 m, který každý přehlédne
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několik desítek tisíc
Kč…
Tyto stánky jsou takto dotovány ale pouze na
říjnovém veletrhu VIIF
v Hanoji v rámci oficiální účasti ČR, která
je navíc zvýrazněna ve
veletržním katalogu,
takže je návštěvníci
opravdu nepřehlédnou.
Je pravda, že kdyby jel
jednotlivec do Vietnamu
a chtěl mít expozici jako má obvykle
moje firma WMC (100 m 2 vnitřní a 80
m2 venkovní plochy), musel by počítat
s celkovými náklady přes šest set tisíc
Kč. Protože vím, že takové finance mnohé naše firmy na zahraniční prezentaci
prostě nemají, tak jim nabízím, že mohou
být prezentovány v mé velké expozici na
dubnovém mezinárodním obchodním veletrhu „Vietnam EXPO“ v Hanoji včetně
uvedení do veletržního katalogu za pouhých 50 000 Kč, i když náš stát účast na
tomto prestižním veletrhu nijak a ničím
nedotuje. Navíc dostanou v marketingové zprávě z veletrhu všechny aktuální
poptávky na české výrobky z veletrhu
a nabízím jim i kontakty na vystavovatele ze všech vystavujících států. Mrzí
mne, že na veletrzích „Vietnam EXPO“
v letech 2001, 2002, 2003 i letos bude
expozice WMC jedinou expozicí z ČR.
Pokud se firmy stanou klienty WMC,
budou dostávat celoročně průběžně avíza tendrů ve Vietnamu i velké množství
konkrétních poptávek, ale také podrobné
marketingové zprávy z obou veletrhů,
kterých se WMC ve Vietnamu pravidelně
každý rok svojí vlastní expozicí účastní.
Když se některý klient hlásí do tendru
ve Vietnamu, tak mají ostatní možnost
se mu nabízet jako subdodavatelé a moji
tři vietnamští smluvní partneři jim v tom
účinně pomáhají. Na internetových stránkách WMC (www.wmc-winter.cz) je trvale zveřejněný seznam klientů WMC,
což vítají zejména zájemci z Vietnamu,
protože tak trvale získávají informace
o tom, jaké výrobky, technologie, či služby našich firem jim WMC nabízí a vědí,
že případný obchodní kontrakt uzavřou
přímo s českými výrobci – klienty WMC
(kteří ručí za kvalitu i odbornou montáž),
nikoliv s nějakými překupníky, kteří často navyšují ceny ve Vietnamu i o 100 až
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300 % a nekvalitní montáží kazí image
českých výrobců ve Vietnamu. Navíc
jsou zde trvale pro zájemce o teritorium
Vietnam zveřejněné cenné marketingové
informace, například seznam prioritních
projektů, které odsouhlasila vláda VSR
a které se budou do roku 2005 realizovat
ve Vietnamu, či plán rozvoje energetiky
v tomto teritoriu. V rámci komplexnosti
mého proexportního projektu jsem inicioval a zrealizoval vydání první cestopisné knihy o současném Vietnamu u nás
a nyní připravuji, jako předseda Českovietnamské společnosti, projekt na vydání velké reprezentační fotografické publikace o Vietnamu. Koncem února jsem již
dovezl z Vietnamu první velké barevné
fotografie pro tuto připravovanou publikaci. Snažím se již deset let informovat
podnikatelskou veřejnost o možnostech
ve Vietnamu prostřednictvím svých článků, které posílám do tisku, ale také jsem
o teritoriálním marketingu ve Vietnamu
přednášel na našich 2 vysokých školách
(v Chebu a v Kunovicích) i loni 25. února na akci České manažerské asociace
v Senátu Parlamentu ČR. Za deset let
aktivní propagace a prezentace českých
firem v tomto teritoriu a 22 návštěv VSR
se Vietnam prostě stal mojí druhou zemí. Když mne potkají moji přátelé, tak
mne mnozí neosloví otázkou, jak se mi
daří, ale zeptají se mne, co je nového ve
Vietnamu. Jsem rád, že jim mohu odpovědět: „Mnoho, například nové úseky
dálnic či nové sportovní stadiony“, nebo
je informovat, že se v Hanoji připravuje
výstavba nadzemní kolejové dopravy
v délce 25 km, zahrnující i most v délce
3 km přes Hong River.“ A tak proto mne
mnozí nazývají Marcel Vietnam. A vo,vo
tom to je.
Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Petr Mach: „Nechceme daňový
kartel EU!“

IVANA HASLINGEROVÁ

Nemínila jsem se smířit s tím, že by většinové hlasování v EU bylo aplikováno na
daňový systém, který jsme měli podle přání Evropské komise „harmonizovat“.
Konkurence mezi daňovými režimy je mnohem zdravější než zavedení jednotného
systému. Nutí to vlády držet vládní výdaje a zdanění na nízké úrovni a omezit břemeno
regulací; a když se jim to nezdaří, umožňuje to společnostem a daňovým poplatníkům
přestěhovat se jinam. V každém případě schopnost stanovit vlastní hladinu daňového
systému je životně důležitým prvkem státní suverenity.
Margaret Thatcherová: Roky na Downing Street

zemí v EU. Nad
tím, kdo má pravdu, zda EK a potažmo naše vláda,
která ji poslouchá
jako loutka, nebo
největší politička,
jakou kdy Evropa
měla, se zamýšleli
významní ekonomové na semináři
Centra pro ekonomiku a politiku
(CEP) pod názvem
„Daňová harmonizace versus daňová
konkurence“.
Moderátor semináře Marek Loužek na slova Květy Kubátové
Je zarážející,
zdvořile podotkl, že šlo v referátu prof. Kubátové o diploma- že ještě v současné
tickou zdrženlivost a vyjádřil přesvědčení, že další řečník Petr době na tuto otázMach (vlevo) již takový nebude. A jak vyplyne z dalšího, měl ku neznají jednopravdu. Vpravo naslouchá Miroslav Plojhar
značnou odpověď
ani profesoři na
názoru lady Thatcherové, Vysoké škole ekonomické (VŠE). Podle
který měla již v pondělí 2. slov profesorky VŠE Květy Kubátové je
prosince 1985 na zasedání dokonce „téma CEPu velice vachrlaté až
Evropské rady v Lucemburku, není třeskuté a jeho řešení není nabíledni.“
třeba pochybovat. Její obavy jsou Připustila sice, že daňová politika stojí
však v současné době více než opráv- na dvou základech – daňové konkurenci
něné, protože Evropská komise (EK) se a boji proti ní – a že daňová konkurence
právě naopak stále snaží o „harmoniza- je ekonomickým stimulem. Je však podle
ci“ daňových systémů všech členských ní i ohrožením veřejných projektů, neboť
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nutí řešit daně a výdaje současně, zatímco
daňová harmonizace omezí daňové úniky
a nutí vlády šetřit. „Daňová konkurence
není nejlepší způsob, jak zavést daně.
Bohatí si nebudou platit na důchod,“
uvedla Kubátová. Současná vláda se
proto snaží o daňovou harmonizaci,
která podle ní není sledováním občanů
a cestou k policejnímu státu, ale pouze
snahou najít společné daně.
Ředitel CEPu Petr Mach byl na
rozdíl od paní profesorky jasný a nekompromisní a téma nebylo pro něj rozhodně ani třeskuté ani bez řešení. Hned
v úvodu prohlásil, že daňová konkurence
musí být zachována a celý jeho referát se
nesl v tomto duchu. „Neviditelná ruka
trhu funguje vždy blahodárně. Je proto
jasné, že na trhu musí existovat konkurence, proč by neměla existovat i mezi
státy? Konkurence mezi státy je hlavní
obranou proti totalitě, neboť podporuje zdravou soutěž tím, že v každé zemi
omezuje moc. Zavede-li některá země
dobrý systém, musejí ho druhé rovněž
zavádět,“ uvedl Mach. Snížení daní není
podle něj hrou s nulovým součtem, neboť
když se sníží daně, zvyšuje se hospodářský růst. Lákadlem pro investory jsou ale
nejen daně, nýbrž i kvalita infrastruktury
a efektivní veřejné výdaje nejsou daňovou konkurencí vytlačovány, naopak
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Ženy jsou pro
firmy přínosem
IVANA HASLINGEROVÁ

P

„EU je daňový kartel, schválila nové daně na uhlí, elektřinu, plyn. Neurčuje zatím
daně z příjmů, ale její ústava, bude-li schválena, dovolí i toto. Pak nikdy nebude
existovat 15tiprocentní rovná daň. Konkurence mezi státy je stejně prospěšná jako
konkurence na trhu. Měli bychom proto odmítnout Evropskou ústavu. Daňová konkurence je věc užitečná, daňový kartel EU ne,“ uzavřel s důrazem svoji přednášku
Petr Mach.
neefektivní jsou. Stejné daně pro různé
ekonomiky jsou podle Macha škodlivé
a je nefér, aby se v této věci chudší země
přizpůsobovaly bohatým. Harmonizace
daní je neefektivní jak pro jádro, tak
pro periférii EU. Mach připomněl slova svého profesora Václava Klause, že
„Demokracie nemůže fungovat ve větší
entitě, než jakou je nezávislý suverénní
stát,“ stejně jako slova Friedricha von
Hayeka z jeho slavné knihy Cesta do
otroctví: „Představuje-li si někdo, že je
možné demokraticky řídit nebo plánovat
hospodářský život rozsáhlé oblasti, prozrazuje naprosté nepochopení problémů,
které by takové plánování přinášelo.“
Miroslav Plojhar z Newton, a.s.,
uvedl jednoduché vysvětlení, co stojí za
tím, proč státy z jádra EU tolik tlačí na
sjednocení daní: „Uvědomíme-li si, že
Německo, Belgie, Francie a Itálie mají
daně kolem 40 %, Anglie, Švédsko,
Dánsko kolem 30 %, země vstupující
kolem 20 % (Slovensko 19, Polsko 24,
Maďarsko 16) a zázrak EU Irsko dokonce 10 %, pak je zřejmé, kdo tlačí na daňové sjednocení.“ Z toho i laik pochopil,
že se pak státy jako Německo či Francie
brání subvencovat nově přicházející státy,

které jim budou přetahovat investory svými nízkými daňovými požadavky.
Přesto, že je možné pochopit důvody
těchto států, ekonom Plojhar daňovou
harmonizaci nedoporučil: „Správná
konkurence vede k harmonizaci, ale násilná harmonizace nemá smysl. I kdyby se
provedla harmonizace daní v EU, zůstane konkurence s USA. Největší negativní
dopad by to vše mělo na malé otevřené
ekonomiky, jako je naše.“ Jedna věc jsou
podle něj sazby daně, druhá daňový základ. V Anglii, Švédsku nebo Dánsku jsou
malé daňové sazby ale s velkým základem
daně. Takže se daň u nich v podstatě vyrovnává s daní Německa či Francie. To ale
neplatí pro přistupující státy.
Velmi neortodoxní myšlenku navrhl
jeden ze strůjců kupónové privatizace
Dušan Tříska: „Já navrhuji zrušit daně
z příjmu právnických osob a zavést nulovou sazbu. Nulová sazba řeší problém
účetní, takže by to likvidovalo účetnictví jako obor.“ Poradkyně presidenta
Janečková shrnula vše lapidární větou:
„EU chce harmonizaci, my konkurenci.
Teprve skutečná konkurence vede k harmonizaci.“
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

ersonální ředitelé by se měli učit, jak
zajistit, aby dostali do firem ženy. Dvojice je zárukou prospěšnosti firmy, neboť
ženy mají tendenci k dohodě, muži ke konfrontaci. Ve smíšeném kolektivu dochází
tudíž více ke spolupráci a přestává platit
systém „Kdo z koho“. Ženy mají instinkt,
intuici a mimosmyslové vnímání. Muži
mají myšlení divergentní, zatímco ženy
myslí konvergentně. Přínos žen se projeví
nejvíce v krizi. Muži jsou velcí bojovníci
bez výdrže, ženy se nevzdávají tak lehce.
Žena zkrášlí pracovní prostředí a navíc se jí
těžko odolává a říká ne. Naše ženy musíme
naučit především vyšší asertivitě a sebevědomí. Tyto a mnoho dalších myšlenek
zaznělo v pražském hotelu Olympik na
setkání Klubu manažerek České manažerské asociace (KM ČMA), které se zamýšlely nad tématem „Rozdíly v uplatnění žen
a mužů v managementu“.

Předsedkyně KM ČMA Lenka Tomešová
uvedla, že k uspořádání kulatého stolu
ji mj. přivedl článek ve Fragmentech
„Bez žen to nejde“, v němž se zamýšlela nad úlohou žen v EU presidentka
EWMD (Mezinárodní sítě pro rozvoj
žen - manažerek v Evropě) Betina
Goetzenbergerová, podle níž je rovnost
žen s muži důležitá pro rozvoj vyspělé
společnosti a je tedy nutné přesvědčovat majitele podniků, že je pro ně
přínosem.
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Nový Steilmann ve
veselých módních barvách
BARBORA ZINDLEROVÁ
Společnost má ale i
základní dámskou kolekci
STEILMANN především
pro ženy, které potřebují
v práci vypadat upraveně
a chtějí držet krok s módou.
Tuto kolekci charakterizuje
více než výstižný slogan
„Správná móda ve správný
čas na správném místě.“
Je tvořena rozsáhlým programem plášťů, sak, sukní,
kalhot a halenek. Kolekce
je určena široké vrstvě
žen, které se rády vkusně
a módně oblékají za přijatelnou cenu. Je potěšitelné,
že společnost nemyslí jen na
Twiggy jako Versace, ale na
ženy až do velikosti 52, pro něž má
speciální kolekci GIGI, která odpovídá
kolekci Steilmann. Pro skutečně náročné
a emancipované ženy, které mají osobitý
styl a vyžadují aktuální trendy, je určena
kolekce APANAGE, která nabízí nejen
módu a kvalitu, ale i vlastní filozofii.

polečnost Steilmann působí na
našem trhu již přes deset let
a spolu s Bossem udává módní
trendy pro náročné zákazníky. Její
modely se vyznačují módními střihy a
kvalitními materiály. U našich občanů je nejvíce známa kvalitní pánskou
módou. Do jejích modelů
pod značkou STONES se
oblékají úspěšní muži, kteří se chtějí oblékat kvalitně
a moderně, ale ne příliš
extravagantně, vyžadují
pohodlí a komfort při
nošení a snadnou údržbu
oděvů. STONES není jen
značková kolekce. Jedná se
o ucelenou filozofii pánské
módy. Kolekce oslovuje muže, kteří se zajímají o módní trendy ve střihu, barvě
a materiálu. Značka není
určena vyhraněné věkové
skupině – oslovuje klienty, kteří vyznávají určitý Při pohledu na manekýnky společnosti Steilmann je
životní styl.
oranžová ženy rozzáří a že jim sluší

Je určena ženám s moderním životním
stylem, které se nezávisle na věku cítí
stále mladě a chtějí na sebe v pozitivním směru upozornit. Ucelená barevná
témata, rafinované materiály, perfektní
střih a zejména nejaktuálnější módní
trendy představují synonyma
pro tuto značku. Emocionální
ženy, které se oblékají podle
nálady a vyžadují pestrou
nabídku mohou zkusit značku
EMOZIONI, která se začala
v České republice prodávat
nedávno, je určena pro ženu,
která chce být každý den jiná,
neboť ji od hlavy k patě ovládají emoce, v pondělí černá,
v úterý bílá, ve středu růžová..., různorodost zajišťuje
přibližně 10 barevných témat
za rok, takže je na prodejnách
stále nové zboží.
I přes krásné módní střihy
jasné, že a velmi kvalitní materiály byla
společnost Steilmann v minu-
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základními pohnutkami jsou sebevědomí a elegance, vyvstalo jako symbol
jasnosti a průzračnosti. Velmi aktuální
žlutá barva připomíná fakt, že se blíží
léto. V popředí stojí decentní kresby, syté proužky a hladká povrchová úprava.
Lesk, vzory, potisky s kaligrafickými
náměty a výšivkami perfektně ucelují
tuto novou řadu pánského oblečení.
Doplňková barva doplňuje vyváženost
odstínů. Další barevnou kombinací pro
sportovněji vyhlížející muže je safari,
khaki, bílá a kontrastní červená a pro
muže obdivující módu divokého západu tabák, havana, slonová kost, žlutá
a oranžová.

Nová kolekce společnosti Steilmann se řídí novým duchem. „Zima je už dávno pryč,
blíží se léto plné slunce a barev!“ říká Anna Motlíková přítomným novinářům na
tiskové konferenci v sídle společnosti v Žitné ulici v Praze
lých letech co do barevnosti tak decentní,
že mladší generace nabyla dojmu, že je tu
jen pro usedlé šedohnědé dospěláky. Nyní
se stal zlom a ředitelka společnosti Anna
Motlíková, na níž jsme byli zvyklí vždy
v černém, přivítala přítomné novináře
na tiskové konferenci v ostře červeném
módním sáčku. Ke svému zklamání se
dozvěděli, že se nehodlá znova vdávat,
i když v nových šatech omládla podobně
jako Helena Vondráčková, ale že se pouze
její společnost rozhodla sledovat módní

trendy nejen ve střihu, počtu knoflíků na
pánských šatech a módních límců u košil,
ale i v barvách. Dozvěděli se, že letos má
nastat sezóna veselých barev nejen v celém módním světě, ale i ve společnosti
Steilmann. Nejmódnější že bude dokonce
oranžová a její společnost že se rozhodla
pro revoluční krok a bude prodávat modely i v této barvě. Rovněž další veselé
barvy budou převažovat. Na námitku některých decentních módních novinářek,
že ne každému oranžová barva sluší a že
Takže dámy i páni, kdo nemáte donení nad béžovou, paní ředitelka ma ještě alespoň šátek, šálu, kravatu
sdělila, že alespoň oranžový dopl- ve výše popsaných veselých barvách
něk může mít každý a varovala, že utíkejte si ho honem pořídit. Nejlépe
kdo nebude mít něco oranžového však celé kostýmy, šaty a košile.
na sobě, tak nebude in, i kdyby byl Snímky Jiří Pancíř a archiv Steilmann
oblečený od Diora.
Ostatně nevymyslela to její společnost – ta pouze
důsledně sleduje
všechny aktuální
módní trendy.
Barevnost se
netýká ale pouze žen. Značka
STON ES pro
elegant ní pány
nabízí například
sytě černou a bílou s kontrastní
ž l u t o u . Ve l m i
kultivované čer- Společnost Steilmann nachystala skutečně odvážné banobílé téma, jehož revné kolekce.

