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Hodně štěstí jsme přišli Vám přát
IVANA HASLINGEROVÁ

Před oncem rou se snad aždý zamýšlí nad tím, 
co přinesl ro minulý, a nad tím, co lze očeávat 
od toho budoucího. Poud se ohlédneme za tím 

letošním, ta se dá říci, že byl úspěšný. V USA opět zvítě-
zili republiáni, což je záruou toho, že světová politia 
alespoň následující čtyři roy nezrudne. U nás rovněž 
dali občané najevo, že si přejí, aby jejich osud vzala do 
ruou pravice v čele s ODS, a to ne jednou ale doonce 
v trojích volbách. V čele našeho státu stojí rovněž pravi-
cově vyhraněná a světově uznávaná osobnost a doonce 
prosaují zprávy, že i Evropsá unie přestává být ta ne-
snesitelně socialisticá jao v předchozích letech. Svědčí 
o tom mimo jiné to, že největší frace v Evropsém par-
lamentu je pravicová EPP-ED v čele s Hansem-Gerdem 
Pötteringem, naši poslanci za ODS jsou jejími členy 
a místopředsedou Evropsého parlamentu je doonce 
poslanec ODS Miroslav Ouzý. Taže se zdá, že příští 
ro bychom mohli prožít v relativně dobré atmosféře 
a začít onečně po patnácti letech od listopadové on-
trarevoluce budovat apitalismus. Ano, nebojím se použít 
tato dvě slova a jsem hrdá na to, že jao první je použili 
po listopadu  president naší republiy Václav laus 
a jeho tajemní Ladislav Jal. 

Pokud jde o naší revui, za její největší letošní úspěch 
považuji, že i přes pesimistické prognózy, že pravicové pe-
riodikum nemá u nás šanci na přežití, vstoupí po Novém 
roce již do devátého roku své existence. 

Ale jsou Vánoce, doba rozjímání a oslava narození Páně. 
Proto již dost politiky. Konečně bez osobního štěstí a zdraví 
by nebylo nikomu z nás nic platné, ani kdyby z celé země-
koule vybudoval pan Topolánek „Modrý dům“ tak, jak si to 
přálo hejtmanství z Pardubic, když mu darovalo Modrý dům 
z perníku. Proto přeji všem našim čtenářům, aby byli šťastni 
a měli hodně sil a zdraví na to, aby pomáhali vytvářet krás-
nou budoucnost pro své děti. Snad nejkrásněji to vyjádřila 
na svém vánočním koncertu paní Zuzana Stirská s Pavlem 
Dostálem písní „Hodně štěstí jsme přišli Vám přát“. Bylo to 
o to působivější, že pan ministr přišel na koncert v předvečer 
vyšetření, na němž se dozvěděl zprávu o dalším útoku hroz-
né nemoci. Našel přesto v sobě sílu rozdávat radost a proto 
mu děkujeme a přejeme, aby ho za to Bůh odměnil a on si 
i na dalším vánočním koncertu zazpíval s paní Zuzanou:  
„A tak hodně štěstí...“

Panu ministrovi posíláme píseň „We Shall Overcome“, 
kterou mu zpívala na koncertě paní Zuzana: „Deep in my 
heart, I do believe, that we shall overcome some day! - 
V hloubi srdce já pevně věřím, že jednoho dne vše překoná-
me!“ A protože v baru po koncertu říkal, že jeho nejmilejší 
písnička je „Jó když je mi nejhůř“ od Karla Vágnera a Jiřího 
Suchého, má ji od nás pod stromeček a nejen on, ale všichni 
naši čtenáři. Tento mimořádně krásný text podle nás k Vá-
nočnímu rozjímání patří a není k němu již co dodat.   

A tak hodně štěstí
jsme přišli všem přát,

ať hodní zlé přelstí
a můžem’ se smát!

Ať každý má zdraví a to, co si přál,
i bílý i tmavý, i chudák i král.
I mladí i staří, ať mají svůj díl,

ať všechno se zdaří, co dobrý má cíl!

A tak hodně štěstí…

Pán Bůh kouzlí, zná Tvá přání,
sáně sklouzly bílou strání

Přijdou známí, lásce chvála,
Zpívej s námi lalalala...

Jó když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru,
tam kde tuším songy andělskýho kůru

jó, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi,
tam kde tuším ruce probodnuté hřeby.

Já nemám zdání, kdo ty ruce probod’
a nevím ani, kde se pomoc hledá

vím jen o tom, že když mi teče do bot
je tu něco, co mi oči vzhůru k nebi zvedá.

Možná že ty ruce se mi jenom zdají
a andělský kůry vůbec nezpívají

já nevím, kde je pravda, vím však že když zvednu
svoje oči vzhůru, nedopadnu ke dnu.

Stoupám k tobě Bože, já nechci světa svody,
děsí mě však to, že nezvládnu ty schody.

A tak abych byla k Tobě trochu blíže,
za pomoci zdviže zbav mě zemský tíže.
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Hurá do Indonésie!
IVANA HASLINGEROVÁ

Miláče ošetřovatelů i ná-
vštěvníů pražsé ZOO, tři-
atřicetiletý orangutan ama 

s jeho družou Upitou a dvěma dětmi, 
čtyřletým Filipem a dvouletou Pagi, si 
musí určitě připadat jao hrabě Monte 
Christo, neboť podobně jao on se do-
stal po  letech z vězeňsé oby do  
nádherného paláce – Pavilonu indo-
nésé džungle. Jde o mohutný slení 
s autenticou atmosférou tropicého 
deštného pralesa jihovýchodní Asie 
s teplotou  stupňů Celsia a vlhostí 
 stupňů, mlhou, deštěm, umělými 
vodopády a jezíry, terý je obydlen 
patnáctisty zvířaty. To vše je podbar-
veno zvuy živých a opravdových zvířat 
– ptáů,  netopýrů, poloopic hulmanů, 
maaů,  gibbonů a orangutanů. ama 
si musí připadat jao v Jiříově vidění 
o to víc, že nidy v životě pravý prales 
nepoznal, neboť se narodil v ZOO Praha 
a i dyž se stal miláčem ošetřovate-
le, protože se mata o něj nestarala, 
nepoznal romě dětství v jejich rodině 
nic než železné lece a lece. Nyní o-
nečně zísal se svou rodinou bydlení, 
teré jim  jao druhu velmi blízému 
člověu právem náleží. Jenže šťastný 
ama netuší, že jeho příbyte není 
vůbec samozřejmostí, že za jeho vybu-
dováním stáli lidé, teří nejen milují 
zvířata, ale teří museli sehnat peníze 

na jeho výstavbu. Tato nejnáladnější 
investice pro zvířata, jaá dy byla 
u nás postavena, stála  milionů č. 
Pomineme-li ředitele ZOO, valitního 
manažera PhDr. Petra Feja, pa to byl 
primátor Pavel Bém, jehož magistrát 
posytl nemalou část peněz na výstavbu 
pavilonu a především president Václav 
laus, terý s Indonésou republiou 
navázal natoli dobré vztahy, že mu 
její president daroval sutečnou rari-
tu – páre varanů omodsých, teří 
jsou nejvzácnějším exponátem pavilo-
nu. V Indonésii jsou varani omodští  
totiž ta přísně chráněni, že jediným 
způsobem, ja smějí vycestovat, je dar 
indonésé vlády presidentu příslušné 
země, terý se musí zaručit garancí 
za tyto ještěry. Po něolia dopisech 
Václava lause dosedlo v uzyni leta-
dlo se vzácným náladem a on převzal 
z ruou Indonésého velvyslance tento 
pro Indonésany velmi vzácný 
dar jejich vlády a předal ho do 
opatrování pražsé ZOO. Taže 
ja ama ta i dalších  
zvířat dostalo od presidenta 
republiy nádherný vánoční 
dáre. Velvyslanec Indonésé 
republiy Santosa ahardja 
uvedl, že si velmi váží propa-
gace Indonésie touto formou 
– výstavbou největšího pavilonu 
Indonésé džungle na světě – a že 
přeje varanům omodsým, aby 
se jim u nás líbilo a množili 
se. Řel, že doufá, že po jejich 
shlédnutí se mnohý z návštěv-
níů vydá do Indonésie spatřit 
je na omodsém souostroví ve 
volné přírodě a předal panu pre-
sidentovi na památu dřevěnou 
sošu ještěra, z níž se Václav 
laus upřímně zaradoval.
oto ragmenty: iří ancíř
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„amětníci nepamatují osobní návštěvu 
presidenta v naší  a to nemluvím 
o tom, že návštěva pana presidenta ne-
ní jen formální, ale že mu musím velice 
poděovat za pomoc při vybudování nej-
většího avilonu indonésé džungle nejen 
v naší , ale v celé vropě,“ přivítal 
ředitel pražsé  etr ej presidenta 
áclava lause na slavnostním otevření 
pavilonu a dodal: „ovněž musím podě-
ovat panu primátorovi avlu émovi 

za neutuchající zájem 
o  a za pomoc 
lavního města rahy 
při výstavbě pavilonu“

„lausovi varani,“ ja jim mezi sebou říají 
ošetřovatelé – dvouletá samiča vážící  g 
a , m dlouhá, jaož i dvouletý sameče vážící 
 g a dlouhý , m – obývají obří terárium hned 
u vstupu do pavilonu.   že i varani se chovají 
jao lidi, potvrdilo to, že samiča se hned šla dát 
v celé své ráse vyfotografovat, zatímco sameče 
se schoval na balvan až na druhý onec obřího 
terária (zelený flíče na amenu vlevo nahoře).
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POLITICKÝ KOMENTÁŘ

Knížákova smršť 28
PROF. MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE ČR

Celá naše společnost smršťovala 
velmi silně a téměř mi nenecha-
la prostor  osobnímu smršťo-

vání. Volby uázaly, že ti, terým 
jde alespoň trochu o tuto zemi, (tzn. 
ti, teří chodí z jaéhooliv důvodu 
 volbám,) dali jasně najevo, že nechtějí 
Sociální demoracii. Nejsou spoojeni 
s jejím způsobem vládnutí.

Nechci komentovat výsledky voleb, 
byla toho plná média a nemám co dodat, 
jen z hlavy mi nevymizel vzteklý výraz 
premiérka Grosse, když zjistil, že mu 
bombastická (a drahá) kampaň nejen 
nevyšla, ale že mu určitě i ublížila. Ale 
pokud nedojde k předčasným volbám, 
může se stát, že během půldruhého ro-
ku, který nám do řádných voleb zbývá, 
skončí polovina ODS ve vězení. Už teď 
se vytahují deset let staré kauzy, aby 
se zpochybnila ODS, která tehdy byla 
ve vládě. Navázanost pana Grosse na 
Ministerstvo vnitra a policii je zjevná 
a nebezpečná. Ovšem ke slovu se hlásící 
odborář Škromach nepředstavuje pro 
ČSSD dobrou alternativu, jen by bylo 
jasně vidět spojenectví s komunisty, ke 
kterému se Škromach nepokrytě hlásí.

Ja k jsem ji ž 
před časem napsal, 
ne v í m ,  z d a  by 
v tom případě ko-
munisté socialisty 
nespolkli, hodně 
voličů ČSSD má ke 
komunistům blízko. 
V tomto případě se 
nemohu nezmínit 
o vynikajícím před-
stavení soudruha 
Grebeníčka, který 
osočil pražské ko-
munisty ze lpění na 
předlistopadových 
idolech, aby tak 

ukázal, jak je jeho strana demokratická 
a jak je tedy připravena vstoupit do vlády. 
Od toho nás Bože i Marxi chraň!

V Praze máme nejluxusnější záchod 
na světě vyzdobený vynikajícími umě-
leckými díly. Arabští šejkové prý mají 
záchody vyvedené ve zlatě, ale co je to 
proti uměleckým dílům a hejnu body-
guardů střežících fekální klid. Vizuální 
komunikátor Jiří David, který dnes lituje, 
že se hlásil k Havlovi, když na 
Hradě už sedí Klaus, nabídl, 
že studenty, kteří se podíleli 
na kálecím obřadu, vezme 
k sobě do školy. Ale pokud 
vím, Akademie v tom smě-
ru neučinila žádné opatření 
a tak J. D. pláče na virtuál-
ním hrobě. Čeští kulturníci 
nám dávají čím dál tím víc 
najevo svoji nekulturnost.

Vždycky jsem si před-
stavoval, že v demokratické 
společnosti existují různé 
proudy, které proti sobě 
bojují s otevřeným hledím 
a dokonce chápu i to, že se 
v oblibě lidu střídají různé 

koncepce a že takové střídání může 
přivést zemi vyrovnanou prosperitu. 
A rovněž jsem až dosud bláhově věřil, 
že různost koncepcí vychází z různosti 
přesvědčení. Přesvědčuji se stále víc, že 
intriky, podrazy a zákulisní machinace 
hrají větší roli než jasné postoje. Děsí 
mne to. Hádám se s presidentem Klausem 
ohledně jím vybraných medailistů a náš 
spor je vážný. Přesto jsme s Václavem 
Klausem přátelé a určitě se máme rádi. 
Rozdílnost názorů může vést k tvrdé dis-
kusi, kde nemusíme dojít ke společnému 
řešení, ale nesmí vést k nepřátelství a ne-
návisti. V tomhle směru je Václav Klaus 
dobrý protivník.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme 
přátelé. Myslím to vážně. Zazpívejme si 
bez televize, bez rádia a gramofonu, po-
seďme a čučme do plamenů svíček ane-
bo jen tak do okna, za kterým se možná 
objeví  i vločky sněhu. A věřme tomu, že 
se někde narodil člověk, u něhož slabosti 
nepřemohou lidskou hrdost. Věřme, že se 
nebude muset dát ukřižovat. 

Kyrie eleison.
nímy ragmenty: vana aslingerová
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Suverénní vítězství 
Mirka Topolánka

IVANA HASLINGEROVÁ

¯ Vážený pane senátore, ja jste osla-
vil suverénní vítězství Vaší strany 
v rajsých a senátních volbách?
Asi Vás zklamu, oslavy nebyly. 

Politika totiž není o velkých oslavách. 
Moje první věta na Výkonné radě po dr-
tivě vyhraných krajských volbách nebyla 
v mém případě, a to ne úplně překvapi-
vě, o nějakém jásotu, oslavách, ale zněla: 
„Dnešním dnem začala kampaň pro volby 
do Poslanecké sněmovny, každý z Vás se 
musí večer podívat do zrcadla nebo napsat 
do svého deníčku: ‚Můj milý deníčku, dnes 
jsem pro vítězství ODS udělal to a ono‘.“ 
To si myslím, že je naprosto klíčové. Pro 
mne jednoznačně a okamžitě začaly všed-
ní starosti a dny, začala normální práce, 
přestože její charakter bude jiný než 

chození do Senátu. V politice není žád-
né vítězství definitivní a vítězství, které 
člověk neumí zhodnotit, vyvolává příští 
neúspěch. To jsou mé pocity z vyhraných 
voleb ODS do kraje i do Senátu.

¯ Občané ve Vás vládají velé naděje 
na změnu a to musí být zavazující, 
neleáte se taového velého úspě-
chu?
Úspěch je to skutečně výrazný. Po 

zvolení Václava Klause presidentem a po 
vyhraných volbách do EU je to dalším 
důkazem toho, že v nás občané vkládají 
naděje na změnu poměrů. Je velmi dobře, 
že si nejen my politici ale i občané uvě-
domují, že vláda opravdu vládne špatně, 
a chtějí změnu. My jim ale musíme dát 

nejen naději na změnu, ale musíme jim 
dát jistotu změny a tu jim můžeme dát 
jedině po volbách do Sněmovny v roce 
, nebudou-li volby náhodou dříve. 
ODS stojí na štěstí pevně na nohou, ví, 
co chce. 

¯ Blíží se volební ongres ODS. 
Nebude to po těchto událostech 
nuda, dyž jste jasný vítěz již nyní? 
Přinese ongres vůbec něco nové-
ho? 
Kongres není jen o volbách předsedy, 

ale musí stanovit úkoly strany na další 
dva roky. Chci na něm přednést svou vi-
zi České republiky v případě vlády ODS 
a její úlohu v tomto prostředí, ale i vizi 
budování ODS směrem dovnitř. Mám 

EX
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ZÍV
NÍ 

RO
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Ve volbách do krajských zastupitelstev dali naši občané jasně najevo, že mají dost ztřeštěných nápadů 
Grossovy čety a že chtějí, stejně jako před tím občané USA, aby jejich zemi a jejich osudy určovali se-
riózní pravicoví politici. ODS zvítězila v drtivé většině krajských hejtmanství a ve většině z nich bude 

vládnout v koalici s KDU-ČSL. Někteří socialisté namítali, že to je tím, že jejich voliči nemají o volby do místních 
zastupitelstev zájem a doufali, že se to ve volbách do Senátu změní. Dokonce šli tak daleko, že se neštítili vyzvat 
své voliče, aby podpořili v druhém kole senátních voleb levici, v tomto případě ovšem komunisty, jen aby ODS 
neobsadila Senát. I přes tuto jejich kolaboraci se stranou, jejímž snem je navrátit zločinný a zavrženíhodný 
režim, se jim to nepodařilo. Občané dali jasně najevo, že si návrat komunismu nepřejí tím, že i v senátních vol-
bách volili pravicové senátory. Mirek Topolánek se ukázal být důstojným nástupcem Václava Klause a ocenili 
to i jeho straničtí kolegové tím, že ho demonstrativním způsobem opětně zvolili po několika týdnech do čela 
ODS. Možná si to někdo neuvědomuje, ale výše popsané události jsou pro naši zemi opravdu dějinné, neboť 
občané dali jasně najevo, že si přejí, aby tu již ODS konečně zavedla kapitalismus se vším všudy, se svobodou 
a bohatstvím, které k němu patří, a neplácali jsme se stále ode zdi ke zdi v neustálých třídních vylepšováních 
socialismu neřku-li komunismu. Proto jsme chtěli mít navždy zaznamenány reakce pravděpodobné budoucí 
vedoucí osobnosti našeho státu při obou oslavách. První část článku zachycuje reakci senátora Topolánka v jeho 
senátní pracovně po vítězných volbách a druhá na sjezdu ODS po zvolení lídrem strany, v níž většina našich 

občanů vkládá naděje v lepší a plnohodnotnější život.

Topolánek před Kongresem
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připravené základní teze, o nichž budou 
delegáti diskutovat.

¯ Pamatuji, že jsme před minulým 
volebním ongresem publiovali  
lierálně-onzervativní oncept 
ODS Petra Nečase. Vaše vize bude 
jiná?
 Koncept, který přinesl do ODS Petr 

Nečas, je naprosto správný a ODS, pro-
tože je to strana posazená od liberálů 
až po křesťanské demokraty, nemůže 
nabídnout nic jiného, než budování 
této širší strany. Já k tomu dodávám, že 
na poměrně úzké programové bázi. 
Není to rozkročování, ale pouhé roz-
pažení. Musíme mít schopnost oslovit 
i ty skupiny občanů, které nás nevolily 
proto, že jsme je nedokázali srozumitelně 
a jednoduše oslovit. Musíme proto lidi 
více a hlavně srozumitelně oslovovat. 
Přitom pravicová vize je ohromně jedno-
duchá na vysvětlení: neplést se lidem moc 
do života a vytvořit takové prostředí, aby 
se dokázali o sebe postarat sami a sou-
časně zabezpečit v malém silném státě 
funkce, které potřebuje občan pro svůj 
život a které si nedokáže zabezpečit sám. 
To je ochrana jeho majetku a bezpečí jeho 
samého, fungování práva, obrana státu 
a některé další atributy, které si nikdo 
sám nemůže zajistit. Shrnuto a podtrženo 
– chceme kvalitní život pro produktivní 
občany a pomoc bez-
mocným. Nesmějí 
se v systému 
vézt černí pa-
sažéři, kteří 
n a  n ě m 
chtějí pa-
razitovat. 
Ten rok 
a půl, kdy 
n e b u d u 
v žádné 
parla-

mentní funkci, což pokládám 
za výhodu, míním objet, co 
půjde a osobně náš program 
vysvětlovat občanům, kde jen to 
půjde – v institucích, ve spolcích, 
v obcích, prostě kamkoliv se do-
stanu, vysvětlovat náš program, 
naši představu a myslím si, že to 
je moje nesporná komparativní 
výhoda do následujícího obdo-
bí. Budu rovněž tlačit všechny 
struktury strany ať již vertikální 
nebo horizontální k tomu, aby 
pracovaly na vítězných volbách. 
Kancelář mám nyní na Jánském 
vršku v sídle ODS a rozhodně 
v ní míním pracovat a neusnout 
na vavřínech.

¯ Zní to rásně, ale občané 
zřejmě chtějí podrobnější 
vysvětlení. Chtějí vědět, zda víte, 
ja tyto představy zajistíte v praxi 
a ja se dotnou života aždého 
z nich…
Vím, že za každou takovou větou je 

třeba vidět koncepty, recepty i dlouho-
dobější formování jednotlivých oblastí, 
redukci některých oblastí a naopak po-
silování funkcí státu v oblastech, kde má 
být silný. Předložili jsme Modrou cestu, 
kde jsou představeny všechny koncepce 
budoucích ministrů, které jasně ukazují, 
v jakém rámci se chceme pohybovat a co 

chceme prosazovat. Některé koncepce 
jsou propracovány tak, že se pod-

le nich dají psát přímo návrhy 
zákonů, na některých budeme 
ještě pracovat tak, abychom 
před volbami do Poslanecké 
sněmovny předložili občanům 
nejen jednoznačnou představu 
fungování státu, ale také záko-

ny, které bychom po případném 
vítězství ve volbách mohli oka-
mžitě začít schvalovat. 

¯ Poud zvítězíte ve 
volbách do Poslanecé sně-

movny, ta přeberete 
zemi po osmiletém 

panství socialis-
tů s obrovsým 
dluhem, vysoou 
nezaměstnaností 
a dalšími pro-
blémy, teré ne-
půjdou napravit 
naráz. Máte již 

představu, s čím začnete nejdříve, 
abyste alespoň stabilizovali rozpo-
čet a mohli začít vůbec vládnout?
Je zde několik věcí, které budeme 

chtít prosazovat velmi rychle. Především 
musíme prosadit velmi rychle daňovou 
reformu. Rovněž sociální, důchodovou, 
zdravotní a vzdělávací reformu musí-
me prosazovat prvořadě. Pokud tyto 
kroky neuděláme, můžeme si všichni 
nechat zdát o zvládnutí nebo stabilizaci 
veřejných rozpočtů. Důraz na tyto kroky 
hlásáme dlouhodobě a po volbách je mu-
síme přetavit do zcela konkrétních návr-
hů zákonů a prosadit je ve Sněmovně.

¯ Nebylo šoda, že jste neandidoval 
do Senátu? Jao předseda Senátu 
byste měl jistě velý prostor oslo-
vovat občany…
Vysvětluji to již od ledna loňského 

roku, kdy po překvapivém zvolení před-
sedou ODS jsem musel udělat několik 
zásadních rychlých rozhodnutí a jedno 
z nich bylo, že pokud si věřím a věřím 
tomu, že v roce  budu opět zvolen 
předsedou, pak chci dovést stranu jako 
lídr do voleb do Poslanecké sněmovny 
a v každém případě by bylo proto velmi 
nekorektní vůči mým voličům v Ostra-
vě, kdybych se jimi nechal zvolit senáto-
rem a po roce jim řekl: „Vážení voliči, já 
už na Vás kašlu, zvolte si někoho jiného, 
dalších pět let už senátorem nebudu, 
neboť půjdu do voleb do Poslanecké 
sněmovny“. 

¯ Bylo to ale rozhodnutí vaban... 



FRAGMENTYPOLITIKA -8- FRAGMENTY POLITIKA-9-

Bylo, ale ukazuje se, že správné. 
Nehodlám politický život hrát při zdi, 
mám představu o tom, jak má fungo-
vat ODS a naše republika, jak se máme 
pohybovat v evropském prostoru a chci 
tyto své představy uvést do života. 

¯ dyž jste zmínil evropsý prostor, 
ja Vy jao lídr liberálně-onzer-
vativní strany se v něm chcete po-
hybovat, dyž Evropa je v podstatě 
sesupení socialisticých republi? 
Budete tam vůbec moci něco prosa-
zovat?
I přes to všechno budeme chtít být 

aktivním členem EU a budeme v ní 
prosazovat náš program. Již nyní se 
jednoznačně ukázalo, že ti, kdo říkali, 
že ODS je v izolaci, tak se hluboce mý-
lili, protože nám se podařilo z izolace 
dostat a patříme k jednomu z hlavních 
proudů evropské politiky. Podařilo se 
nám získat na naši stranu i řadu stran, 
které zpočátku proevropsky jásaly a ny-
ní zjistily, že přicházejí do velmi tvrdého 
prostředí, kde se neumějí pohybovat. 
Podařilo se nám podchytit komunikační 
platformu na úrovni středopravicových 
stran, ať již jsou křesťansko-konzerva-
tivní nebo liberální. Toto konstatování 
říkám hrdě a naprosto autoritativně. To 
se nám skutečně podařilo a odrazilo se 
to i ve zvolení Miroslava Ouzkého mís-
topředsedou Evropského parlamentu, ať 
si o tom myslí, kdo chce, co chce. Chci, 
aby celá naše republika patřila do deseti 
let k lídrům Evropské unie. 

¯  lídrům EU? Ja toho chcete do-
sáhnout v onurenci gigantů, jao 
je Němeco, Francie či Polso?
Abychom toho mohli dosáhnout, 

tak musíme samozřejmě začít realizovat 
kroky v naší zemi, které máme v pro-
gramových dokumentech. Nejsou to 
jen daňové změny ale celkové uvolnění 
na straně podnikatelů, řešení nezaměst-
nanosti tím, že přestaneme šikanovat 
malé a střední podnikatele a živnostní-
ky a začneme vytvářet pracovní místa. 
Musí nastat i větší podpora vzdělání. 
Budeme proto realizovat naši vzdělávací 
reformu. Již dnes máme materiály nejen 
pro diskusi vnitrostranickou ale i pro 
diskusi s odbornou i laickou veřejností, 
neboť jsme ty dva roky nezaháleli. Řada 
z našich potenciálních spolupracovníků 
již byla konzultována a máme zpětné 
vazby, díky nimž byly již některé doku-
menty na Kongresu přepracovány proti 
tomu, co bylo řečeno před dvěmi lety. 
Jedním slovem, musíme se stát silnou 
zemí a příkladem pro ostatní a jako silná 
země budeme chtít budovat dobré vztahy 
se svými sousedy a blízkým zahraničím 
na korektní bázi. 

¯  Říal jste, že ODS patří  jednomu 
z hlavních proudů evropsé politi-
y. Mám tomu rozumět ta, že se 
tam již ozývají hlasy nepřející si 
federaci v rámci EU a další z toho 
plynoucí nepříjemnosti?
Ano. Začíná se již prosazovat poli-

tika nefederalistická, racionální, nava-

zující na vše, co jsme prosazovali již od 
roku . Máme pro naše představy již 
partnery v celé řadě politických stran. 
Spolupracujeme velmi úzce s celou řa-
dou z nich. Dokonce se nám daří spolu-
pracovat i s těmi, s nimiž nemáme úplně 
shodný názor, jako například německou 
CDU. Angela Merkelová si ve svém nabi-
tém programu najde hodinu na diskusi se 
mnou a navštíví naši konferenci CEVRO. 
Získali jsme pevné místo v evropské poli-
tice, naše názory nejsou ani extrémní, ani 
osamocené, jak se nám tvrdošíjně snaží 
namluvit naši protivníci a část médií. 
Stejné principy, jaké uplatňujeme doma, 
budeme uplatňovat v zahraniční politice. 
Pokud se nám podaří v České republice 
znovu prosadit principy deregulace, 
debyrokratizace a ekonomické svobody, 
podobných cílů hodláme dosáhnout 
s partnery i v rámci Evropské unie. 

 ¯Eonomicá stagnace Evropsé 
unie je evidentní a její důvody též. 
Zbytnělý sociální stát, falešná soli-
darita, nadbyte regulací, pousy 
o socialisticé plánovaní. Nemůže 
nastat díy našemu vstupu do EU 
návrat  socialismu?
Tolerování komunistických a kryp-

tokomunistických bludů Evropou je 
varující a my neseme odpovědnost za 
boj se socialismem a hrozbou komunis-
mu nejenom doma, ale i v Evropě. Zpět 
do Evropy nesmí pro nás znamenat 
zpět k socialismu. Nesmíme se nechat 
zatáhnout do programů typu „dohnat 
a předehnat“, přece nám ještě neselhává 
paměť. 

¯ Nehrozí ale nebezpečí, že ODS se 
v důsledu spolupráce napřílad 
s němecou CDU stane hadrem, 
terý se bude ve víru evropsé 
politiy třepetat tu tam, tu onde, 
jao to předvádějí u nás lidovci po 
aždých volbách?
To, že se snažíme nedělat kon-

frontační politiku, neznamená, že 
ustupujeme ze svých zásad. Naopak se 
je snažíme prosazovat a získávat ostatní 
na naší stranu, ne se ostatním přizpů-
sobovat. Z programových zásad jsme 
dosud neustoupili ani o milimetr. To 
znamená, že hlasovat pro evropskou 
ústavu zcela jistě nebudeme v podobě, 
jaká je, budeme chtít nepochybně změnit 
evropskou zemědělskou politiku a jsme 
na straně zemí, které to chtějí udělat. 
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Budeme klást větší důraz na liberalizaci 
vzájemných obchodních a jiných vzta-
hů pro menší díl regulace a odstranění 
obrovských kilometrů spisů, vyhlášek 
a regulačních opatření. Nejsme v tom 
sami. Dnes je to populární ve Španělsku, 
Portugalsku, prosazuje to i Britská kon-
zervativní strana a řada menších stran 
v dalších zemích například na Slovensku, 
v Polsku, v pobaltských zemích. 

¯ dyž hovoříme o zahraniční politi-
ce, nemohu nezmínit boj s teroris-
mem a transatlanticé vazby. ODS 
je vždy prosazovala. Bude je i pod 
Vaším vedením prosazovat stejně 
jasně? 
Vždy jsme prosazovali velmi úzké 

vztahy s USA a posilování euroatlantic-
ké vazby a já rozhodně na tom nic měnit 
nechci. Znovuzvolení George Walkera 
Bushe je podle mne velkým úspěchem. 
Byl jsem ho dokonce osobně podpořit na 
„Republikánské konvenci“, což je před-
volební nominační sjezd Republikánské 
strany. Bylo to úžasné z mnoha pohle-
dů. Nejen psychologie a celá ikonografie 
sjezdu, ale i poselství, která odtud byla 
vysílána. Prostředky, jakými to bylo 
děláno, celonárodní diskuse, která se 
kolem toho vedla ať v televizi tak v tisku, 
byla užasnou zkušeností. Myslím si, že 

George Walker Bush bude dělat ve svém 
druhém období daleko racionálnější 
zahraniční politiku. Má velkou šanci 
prolomit určité komunikační ledy s ně-
kterými zeměmi EU a osobně spoléhám 
hodně na to, že se v prvním období vloží 
razantně do situace na Středním východě 
a začne tam dělat velmi reálnou politi-
ku. ODS stála vždy výrazně na pozicích 
NATO a pozicích boje s mezinárodním 
terorismem, což nemíní opustit. V tomto 
smyslu za blízké zahraničí, jak to výstiž-
ně definuje ve své práci Jan Zahradil, 
považujeme už i Afganistan a Střední 
východ, neboť jsou to sousedé Turecka, 
které je nejen členem NATO ale i poten-
ciálním členem EU a tedy zemí v jednom 
uskupení s námi. Právě v tomto ohledu 
země, s nimiž sousedí Turecko, jsou pro 
nás blízkým zahraničím a v zemích 
blízkého zahraničí se musíme angažo-
vat. Ať již vojenskou, humanitární nebo 
rozvojovou pomocí. Oceňuji, že vláda 
Stanislava Grosse nešla ve směru svého 
programového prohlášení a ponechala 
v Iráku vojenskou policii i přes tamní 
volby. To není pouze gesto ale i faktická 
pomoc. Jsem pro kontinuální zahraniční 
politiku, která je pro nás výhodná a která 
zabezpečuje nejen bezpečí pro nás, ale 
i lepší ekonomické vztahy. Souhlasím 
s tím, že máme svůj podíl na zabezpe-

čení co nejsvobodnějších voleb a podíl na 
obnově Iráku. Budeme se chtít podílet na 
boji s terorismem v rámci celosvětového 
společenství.

¯  Vidím, že nejen v naší republice 
ale i v zahraniční politice máte 
jasno a chystáte se na velé změny. 
Ja je to s Vaší stranou? Tam jste 
spoojený a nic na ni na ongresu 
nechystáte? 
Chystám. Budu se dívat i dovnitř stra-

ny. Na kongresu vyhlásím nulovou tole-
ranci směrem dovnitř. Od členů ODS bu-
du vyžadovat disciplínu a tah na branku. 
K vítězství dovede ODS lepší organizace 
strany, týmová a tvrdá práce. Zatím se 
stala téměř klišé nulová tolerance směrem 
ven, ale nulová tolerance směrem dovnitř 
ne. Musíme mít ale i odvahu podívat se 
na to, co funguje a co ne, musí být daleko 
lépe řešeno stranické zázemí, to znamená 
hlavní kancelář, daleko lépe řešeny vazby 
ve vertikální manažerské struktuře, mám 
představy o tom, jakým způsobem řešit 
nedohodu politiků na různých úrovních 
a půjdu s tím velmi tvrdě na kongres. 
ODS nesmí podlehnout pod vlivem 
posledních volebních úspěchů pocitu 
uspokojení, aby „předčasně nechladila 
šampaňské a rozdělovala si posty“. ODS 
nesmí opakovat staré chyby. 

Topolánek na Kongresu
¯ Vážený pane předsedo, tím, že Vás 

ongres znovu ta demonstrativ-
ním způsobem potvrdil ve funci 
předsedy strany, terá má velou 
šanci vést naši zemi v dalších le-
tech, zísal jste nejen velou moc ale 
i zodpovědnost za životy milionů 
občanů. Před dvěma lety jste slíbil 
postup podle vzoru Churchilla, tj. 
hrát fair-play, nazývat věci pravými 
jmény a taé mít velé ambice. Jaé 
jsou nyní ty Vaše?
To, že bych rád dodržel postup podle 

Churchillova vzoru, platí i dnes. Mojí 
ambicí je vést vládu s tak významným 
volebním vítězstvím, aby zaručovalo 
nejen účast na budoucí vládě, ale také 
silný mandát k provedení našeho pro-
gramu. Mám poměrně jasnou představu 

o cestě k takovému vítězství. Občané ma-
jí dost planých slibů, lží a slabostí a chtějí 
slyšet, jak konkrétně zlepšíme jejich 
život. Čeká nás tvrdá práce, musíme 
si přiznat celou řadu méně příjemných 
skutečností a neopakovat staré chyby. 
Socialistická vláda je tak slabá a nekom-
petentní, že se poráží do jisté míry sama 
a právě proto je třeba aplikovat důsled-
něji do vlastních řad nulovou toleranci 
a nenechat socialistům šanci na jakékoliv 
zpochybnění našich odborných ale i mo-
rálních kvalit.

¯ Můžete upřesnit, co si pod nulovou 
tolerancí představujete v praxi?
Musíme začít u fungování stranic-

kého aparátu, u profesionálního řízení. 
Zázemím stínové vlády nemůže být jeden 

člověk, který kromě toho musí zvládat 
ještě další úkoly. Musíme se rozhodnout, 
koho postavíme proti ministerským tý-
mům, dobře placeným PR agenturám 
a analytikům. Proto budu prosazovat 
personální a odborné posílení struktury 
Hlavní kanceláře o oddělení analytické, 
PR a reklamy, personální ve smyslu výbě-
ru budoucích zástupců ODS ve státním 
aparátu a stínové vlády. Tato oddělení 
by měla vytvořit nový politický odbor 
s jasně definovanými kompetencemi, 
rozpočtem a vedením. Navštívil jsem 
celou řadu pravicových stran v Evropě 
i zámoří. Neviděl jsem nikde tak nízký 
počet zaměstnanců, ale nejde jen o počet. 
Chybí nám celé specializace, chybí nám 
kontinuální řízení manažerské vertikální 
struktury, dostatečná výměna informací 
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mezi centrem a oblastmi. Většinu těchto 
činností je proto třeba realizovat i na 
regionální úrovni. V nadcházejícím ro-
ce a půl prakticky permanentní volební 
kampaně to považuji za klíčové.

¯ Modrá šance se nádherně čte jao 
určitý ucelený ideologicý pohled 
do budoucna. Po volbách bude ale 
nutné, aby Vaši ministři předložili 
urychleně onrétní změny „nezá-
onů“, teré jsou nyní přijímány, 
a to v ní většinou postrádám…
Je samozřejmě nezbytné rozpracovat 

jednotlivé části Modré šance do úrovně 
paragrafovaných znění zákonů, připravit 
harmonogramy postupu na jednotlivých 
ministerstvech a koordinaci těchto po-
stupů s legislativním procesem. I proto 
uvažuji kromě možných personálních 
změn a filozofie stínové vlády o vzni-
ku orgánu s pracovním názvem „Tým 
vítězství“, který by propojil jednotlivé 
úrovně našeho působení – města, kraje, 
poslaneckou sněmovnu, senát, výkonnou 
radu, grémium, stínovou vládu, respek-
tive osobnosti v nich zastoupené. Ono 
„Jsme tým“ nesmí zůstat pouhým heslem 
z kampaně. Budu proto vyžadovat, aby 
osobní ambice ustoupily naší hlavní pri-
oritě – volebnímu vítězství. Nejen zájem 
strany stojí nad zájmem jednotlivce, ale 
současně odbornost nad stranickostí. 
To platí pro všechny, mě nevyjímaje. 
Socialisté na to zapomněli a výsledky 
vidíme všichni.

¯ ODS byla ale spíše chápána jao su-
pina silných osobností v intencích 

liberální myšleny 
silných individualit 
a oletivismus byl 
spíše vždy prioritou 
levice. Neobáváte se, 
že ztratíte silné osob-
nosti, teré se snaží 
profilovat po svém?

Samozřejmě ne-
smíme bránit profilaci 
silných osobností mezi 
námi. Výsledky letoš-
ních voleb ukázaly, že 
voliči je umějí ocenit. 
Na našich hejtmanech 
vidíme, jak se profesi-
onální práce může 
vrátit ve volebním 
výsledku. Jsem velmi 
rád za všechny, kteří 

pečou s námi, a bojujme dál o každou 
opravdovou osobnost. A protože média 
považují za osobnosti spíše „lidi zná-
mé“, musíme pomoci našim skutečným 
osobnostem s medializací a usnadněním 
vstupu do masmediálního světa. 

¯ Mezi mladšími členy se tvrdí, že 
nový mladý člen nemá šanci se ve 
straně prosadit a znám hodně stu-
dentů, teří říají, že v ODS by se 
dočali ariéry až po desítách let 
a pouují po malých pastranách, 
i dyž volí Vás. Není šoda, že ta 
ODS přichází o budoucí osobnos-
ti?
Příklad Jiřího Pospíšila ukazuje, jak 

se lze úspěšně bít o svoji šanci a také ji 
dostat. Ale je pravdou, že se musíme 
nad touto otázkou zamyslet. K výchově 
a hledání osobností 
máme již dnes ce-
lou řadu nástrojů. 
Z e jmé n a  Iv a nu 
Langerovi patří náš 
dík za obrovský kus 
práce, který odvádí 
CEVRO. Doufám, 
že ambiciózní pro-
jekt postupného 
přerodu v regulérní 
vysokou školu se 
podaří a získáme 
tak jeden z nástrojů 
běžných u velkých 
stran ve světě. Tento 
typ aktivit jsem 
podporoval a budu 
podporovat. 

¯ Odpůrci tvrdí, že ODS chybí jasná 
jednoduše formulovaná vize, že 
nido z běžných občanů nebude 
studovat Modrou šanci na interne-
tu, že občané chtějí srozumitelnější 
jasné a ráté vysvětlení cílů…
Pokud jsme napadáni za absenci vi-

ze, neznám lepší a přirozenější vizi než 
svobodu a její ochranu ve všech jejích 
formách a podobách. Pravicová vize ne-
ní nic mýtického, převratného, nového. Je 
to vytváření svobodného prostředí pro 
aktivní, pracovité, zodpovědné a prosto-
ru pro tvorbu bohatství. Ale spíše než vizi 
bych použil výrazu politická doktrína, 
kterou je ochrana svobody. Musíme 
zopakovat naší dominanci z první polo-
viny devadesátých let minimálně stejně 
důsledně a spíše nekompromisněji. 
Kámen vylomený tehdy proti vůli bohů 
z rudé skály jsme nestihli opracovat do 
podoby použitelného kvádru. Nechali 
jsme ho zarůst růžovým mechem a zno-
vu vrůstat zpět do oné skály. Musíme jej 
očistit od růžového mechu a definitivně 
opracovat a vybrousit. 

¯ A již jsme zase u toho, že ODS ho-
voří příliš vzletně. Můžete vysvětlit 
obyčejným smrtelníům co pod tím 
amenem myslíte?
Samozřejmě. Naším kamenem je čes-

ký národ, kterému určí přesný tvar lidská 
svoboda a kterému dá podobu náš malý, 
silný a efektivní stát. K vymezení naší po-
litické doktríny nám tedy nestačí pouze 
kámen a jeho tvar neboli národ a jeho 
svoboda, ale klíčové je z toho vyplývající 
pojetí našeho státu. ODS znamená podle 
mne Odvahu - Důvěru – Svobodu. 
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¯ Jaé poselství byste vzázal do 
Nového rou občanům, za jejichž 
životy jste přebral velou zodpo-
vědnost?
Poselství nejen moje ale celého 

Kongresu je jasné. Posledními třemi 
volbami jsme vzbudili velká očekávání 
a přeji všem kolem sebe i těm dál, aby 
ta očekávání mohla být naplněna a aby-
chom se dočkali voleb do Poslanecké sně-
movny, vyhráli v nich a mohli realizovat 
naše představy, které doufám nejsou jen 
našimi představami, ale představami 
i většiny lidí v této zemi. A pokud jde 
o osobní štěstí, tak všem občanům přeji 
do Nového roku především, ať jsou zdra-
ví. Ostatní již záleží jen na nich.

¯ Přejete všem hodně zdraví, ale 

v našem zdravotním systému, ne-
vím, nevím. Ja ho mají zísat?
Ať nad ním nepřemýšlejí a hlavně ať 

nechodí k doktorům, protože ti udělají 
ze zdravého člověka nemocného, ani se 
nenaděje. 

¯ A Vaše osobní předsevzetí do 
nového rou, romě politicých, 
samozřejmě?
Budu se věnovat víc rodině a budu se 

snažit i nadále sportovat. Musím si také 
najít čas i na sebe a začnu odstraňovat své 
zlozvyky a nedostatky. 

¯ Vy máte nějaé zlozvyy? Jaé?
To Vám přece nemohu říkat! 

(Smích)

¯ A na závěr všetečný dotaz. Ja to, že 
nebyla na ongresu podpořit Vaše 

znovuzvolení 
jao dysi paní 
Hillary? Zlí ja-
zyové tvrdili, 
že lituje, že 
Vás tehdy ve 
Františových 
lázních podpo-
řila a má od té 
doby po lid-
ném manžel-
ství a doufala, 
že nyní bez ní 
prohrajete…
C h a ,  c h a , 

c h a .  My s l í t e - l i 
tou Hillary moji 
manželku, tak ta v sobotu, kdy jsem 
byl volen, na Kongresu nebyla, neboť 

dala přednost zabi-
jačce. Ostatně já jsem 
s tím jejím tehdejším 
vystoupením nesou-
hlasil, byla to její ak-
tivita a byl jsem rád, 
že tentokrát raději jela 
na zabijačku. V neděli 
mi ale přijela pobla-
hopřát. Myslím si, 
že doba, kdy politici 
schovávali manželky 
nebo ukazovali druhé 
a třetí, je už daleko 
za námi. Politik musí 
být vnímán jako kom-
plexní osobnost, která 
má nějakou rodinu, 
nějaké zázemí, nějaké 

soukromé starosti, svoje koníčky. Prostě 
jako normální člověk a jsem rád, že ten-
to amerikanismus pronikl již i do české 
politiky. Podle toho, jak vychová člověk 
své děti, jaké má 
zázemí, jakou má 
manželku, se dá 
občany posuzovat, 
jaký je to člověk. 
A pokud jde o to, že 
mám málo času být 
doma a manželka je 
na mně kvůli tomu 
právem naštvaná, 
tak si myslím, že 
mi nemá co vyčí-
tat, neboť má svoji 
agendu a svoji prá-
ci. Velmi aktivně 
začala pracovat na 
projektu zdravého 

a aktivního stáří. Nechtěli jsme to před 
volbami politizovat, ale jezdí po repub-
lice společně s důchodci, vysvětluje, jaké 
by to bylo, kdyby to fungovalo a co pro 
to mají udělat. Píše rubriku v měsíčníku 
Lobby o filantropii, snaží se mi pomáhat 
tím, že čte tuny dopisů, které mi chodí, 
a nutí mne dokonce na ně odpovídat. 
Teď se za námi navíc přistěhovala 
i druhá dcera, která bude dělat dokto-
rát z farmacie a našla si místo v Praze. 
Do toho náš bígl, který je ve středním 
věku sedmi let, přijíždí stále častěji 
zdivočelý z dovolené v Bohumíně na 
převýchovu do Prahy. Hledáme proto 
větší bydlení, abychom se tam všichni 
vešli. Takže manželka má ještě tyto 
přízemní a prozaické starosti a já ji sa-
mozřejmě strašně štvu se svými vizemi 
o krásných zítřcích.

Pane předsedo, děkuji za rozhovor 
a přání od nás do Nového roku je, 
abyste co nejdříve obsadil svými lidmi 
Strakovu akademii.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Pozor, abychom si 
nespletli směr

IVANA HASLINGEROVÁ

„K tomu, abychom uctili 
. výročí listopadových 
událostí, nám není třeba 

nepolitiů s veleteoriemi, ale raději 
dáme slovo těm, teří se tehdy jao stu-
denti těchto událostí ativně účastnili, 
aby zavzpomínali, ja prožívali . 
listopad ,“ uvedl seminář Centra 
pro eonomiu a politiu (CEP) 
„ LET OD LISTOPADU ’ očima 
přímých účastníů studentsé demon-
strace“ jeho moderátor Václav laus 

a hned doplnil, že očeává průšvih, 
neboť dyž v polovině osmdesátých 
let minulého století uváděl semináře 
Česoslovensé vědecotechnicé 
společnosti, ta na padesátém ju-
bilejním semináři taé řel, aby si 
účastníci zavzpomínali, a semináře do 
čtrnácti dnů ÚV SČ zrušil. „yní jsou 
sice nové poměry, ale možná by se našli 
něteří, teří by chtěli taé CEP zaázat. 
e panělsém sále ražsého hradu 
se z úst politicých vězňů ozývala slova 
jao zlamání, frustrace, neúspěch, ne-
zdar a onstatování, že nyní teprve nas-
tane boj omunistů s demoracií.  to 
zajímavější je poslechnout si, ja vidí 
polistopadový vývoj mladá generace,“ 
představil pan president přednášející: 
poslance Mara Bendu, ředitele gym-
názia Václava lause ml., eonoma 
Miroslava Singera, novináře Bohumila 
Pečinu a poslance 
Jana Vidíma. 

Marek Benda 
vzda l hold otci 
Václavu Bendovi 
a všem, kteří se 
tehdy měli odvahu 
komunist ickému 
režimu postavit: 
„Otec chtěl budovat 
občanskou společ-
nost jako protiváhu 
státu, což popsal 
v práci „Paralelní 
polis“. Cílem aktérů 
těchto událostí byla 
porážka komunis-
mu. Zpočátku se 
zdálo, že dokážeme 
pojmenovat viny 
a odmítneme ko-
munisty. Postupem 
času to sociálně 
demokratické vlády 

utlumily. Přesto nám od té doby komunisté 
nikdy nevládli, ani jsme neměli komunis-
tického presidenta a komunismu jsme se 
vzdálili, i když ne tak, jak jsme si tehdy 
představovali. Studenou válku prohrál 
Sovětský svaz, ne komunismus, a proto je 
stále našim úkolem na něj upozorňovat.“ 
Marek Benda vzpomněl, že před listopa-
dem masově vystupovala jedině církev. 
Připomněl pouť na Velehrad, Navrátilovu 
Petici za svobodu církví v roce , čin-
nost kardinála Tomáška, který se vzepřel 
doktríně Pacem in terris a který se stal 
významným kritikem režimu. Vyzdvihl 
i o roli papeže Jana Pavla II. Za největší 
prohru polistopadového vývoje poklá-
dá, že zvítězil Ivan Pilip ve vedení strany 
KDS, kterou založil jeho otec, a za svůj 
osobní omyl Vysokoškolský zákon z roku 
, kdy si myslel, že nápravu vysokého 
školství lze docílit pouhou studentskou 
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„de jsme my všichni, terým se nesnilo 
o tom všem, co nyní prožíváme. ejde 
jen o tento den, ale o všechny následu-
jící. evyužíváme dostatečně možnosti 
stálého občansého angažování. ástup 
totality nepřijde náhle. ení to blinu-
tí. evznine z nicoty. celeruje. de 
o spojitou řivu, po níž se pohybujeme 
aždý den nědy směrem e oreji, ně-
dy opačným. ejme si pozor, abychom 
nespletli směr!“ důrazně varoval áclav 
laus junior

„evoluce je hnutí, teré přichází s novým společensým mode-
lem, jao dřív přišli aobíni či omunisté, i dyž hlavní atéři byli 
revolucionáři v tom smyslu, že před nimi nido přechod od omu-
nismu e apitalismu nepopsal a šlo o přesočení vývojových etap. 
ormální by bylo jít od usáa přes emana e lausovi, ne přes 
lause  emanovi,“říá ohumil ečina panu presidentovi
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samosprávou a ono to naopak chtělo 
brutální kuratelu.

Václav Klaus ml., který poprvé vy-
stoupil spolu s tatínkem, se strhujícím 
pathosem konstatoval, že již patnáct let 
policie nerozhání demonstranty, patnáct 
let nestřílí občany na hranicích, patnáct 
let nevolíme jednotnou kandidátku 
Národní fronty, patnáct let nikdo z nás 
nestanuje před Škodovkou, aby si kou-
pil auto, patnáct let neznáme fronty na 
pomeranče, patnáct let již není vzorem 
žen soudružka Kabrhelová ale Lucie 
Bílá a patnáct let k uctění památky . 
října pokládají politici květiny k soše 
sv. Václava místo toho, aby za tento čin 
zatýkali občany. Jedním slovem, sedm-
náctý listopad byl podle Václava Klause 
ml. vítězstvím pro nás všechny. „Když 
jsme okupovali jako studenti v tém 
roce matematicko-fyzikální fakultu, tak 
nám nosily babičky buchty a taxikáři nás 
vozili na různá vystoupení. Jeden z nich 
mi tehdy cestou na mítink do Kladna řekl: 
‚Ony si ty vaše babičky myslely, že je teď 
rok ’ a on je to zatím rok ’‘ a ďábelsky 
se chechtal. A večer, když jsem po návratu 
z Kladna slyšel ve zprávách, že na Prahu 
jsou pozvány lidové milice, nebylo mi do 
žertu a vzpomněl jsem si na jeho prorocká 
slova,“ zavzpomínal Klaus a posteskl si, 
že je smutné, že i přesto se najdou ještě 
dnes tací, kteří vzpomínají s nostalgií na 

tyto doby minulé, zatímco ty, kteří jsou 
spokojeni, není slyšet. 

Bohumil Pečinka pojal téma jako 
cestu od Husáka k Husákovi a listopado-
vé změny nazval kontrarevolucí, neboť se 
nehlásily k novým modelům, ale navazo-
valy na tradice předchozí. Varoval, že cí-
tíme velký návrat k Husákismu – režimu 
s mrtvou ideologií, umírněnou represí 
a sociální korupcí: „Byl to sociální stát par 
excellence, i když v podmínkách diktatury. 
Komunisté si v něm vyprofilovali sociální 
skupiny, které si necenily svobody, kterým 
bylo jedno, že to byl život na úvěr, že byla 
vysoká úmrtnost, ale které chtěly sociální 
vzestup. A právě na to nyní navazuje 
sociální demokracie, pouze to doplňuje 
o represi a kriminalizaci.“ Pečinka při-
pomněl zajímavé svědectví Otakara 
Krejčího, poradce tehdejšího komunistic-
kého premiéra Adamce, jak to prožívali 
oni. Stále prý volali do Moskvy. Nynější 
šéf vydavatelství Academia Miroslav 
Pavel se tam dokonce rozjel, ale Kreml 
stále projevoval nezájem. Z toho je jas-
né, že pád komunismu urychlila politika 
Ronalda Reagana tím, že Rusové nebyli 
schopni udržet s USA krok a rozhodli se 
kapitulovat. 

Miroslav Singer se zamýšlel nad tím, 
jak pokročila česká ekonomika patnáct 
let po listopadu. Vzpomněl, že když ja-
ko mluvčímu stávkového výboru mu šéf 
katedry nabídl kopírky, varoval ho, že to 
pro něj může být nebezpečné, a on mu 
moudře odpověděl: „Pánové, uvědomte 
si, že když chcete budovat kapitalismus, 
má to svoje rizika“. Přestože byl profesor 
Švejnar jeho učitelem, Singer přiznal, že 
v diskusi s profesorem Klausem používal 
Švejnar zavádějící závěry o české trans-
formaci ekonomiky. „Vývoj na VŠE z hle-
diska přínosu k naší ekonomii je pro mne 
zklamáním. Projevuje se nesmírně vliv 
EU, který se dostává k přelomu od doby, 
kdy přinášel obchod a trh, do doby, kdy 
nás omezuje. Roste cena exportu. Chybějí 
statisticky dobré techniky a obecné prin-
cipy neemotivní debaty. Snaha o rovnost 
je pro některé lidi důležitější a platí na 
ně sociální korupce,“ posteskl si Singer, 
ale hned optimisticky dodal: „Máme 
prostor pro realizaci, možnost studovat, 
informace občanů o právním povědomí 
jsou značné. Není to s námi zase tak 
špatné a navíc máme CEP!“ Pan presi-
dent konstatoval, že statistická měření 
ho rovněž velmi trápí, speciálně při 
měření HDP.

Jan Vidím zdůraznil, že kontrare-
voluci, jak události roku  označil 
Pečinka, odstartovali studenti. Většina 
občanů se rozhodla, že si chtějí sami 
rozhodovat o svém životě. „Dnešní tři-
cátníci již prožili díky ní polovinu života 
ve svobodné zemi. Ti, co nyní říkají, že by 
dali přednost komunismu, by po několi-
ka hodinách běželi zpět. Přínos svobody 
je tak výrazný, že přispívá i těm, kteří 
to popírají. Lidé mají krátkou historic-
kou paměť a tu někdo posunuje tím, že 
hovoří o tunelování, loupežnících a zlo-
čincích. Kdo říká, že neskutečné změny, 
které tu probíhaly, byly jen lumpárny, 
je zločinec,“ uvedl Vidím a zdůraznil, že 
vývoji po Listopadu nesmírně ublížila 
věta Petra Pitharta: „Slyším trávu růst,“ 
která v překladu znamená, že se chystají 
pogromy, což nemůžeme dopustit.

Ladislav Jakl, osobní tajemník presi-
denta republiky a ředitel jeho sekretari-
átu, poděkoval Pečinkovi za rehabilitaci 
slova kontrarevoluce. Podle něj šlo v ro-
ce  o kontrarevoluci par excellence. 
Poděkoval také Václavu Klausovi mladší-
mu za pathos, který k připomínce tého 
výročí listopadu ’ patří. „Nesnáším bla-
zeovanost. Už  let žiji s otevřenou pusou, 

 „am se podělo těch šťastných , mili-
onů předlistopadových členů ? roč 
asi masově z této strany odešli?“ ptá se iří 
eigl, ancléř ražsého hradu 

„lova ‚ontrarevoluce‘ se omunisté 
nejvíce báli a hlavním tématem tehdej-
šího politicého týdeníu eportér bylo 
vysvětlovat omunisticé moci, že žádná 
ontrarevoluce nebyla. olemia o tom 
nastala i v listopadu ’. iroé vrstvy 
říaly, že socialismus dělají špatně. e 
ve sutečnosti šlo o implicitní ontrare-
voluci, dy voda teče z opce,“připomněl 
adislav al
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Jiří Schwarz: „Kuponová privatizace 
byl nejlepší počin od listopadu 89“

IVANA HASLINGEROVÁ

že realita překonala všechna očekávání. 
I v blbém pekařství, když si jdu ráno pro 
čerstvé rohlíky. Potenciál sociální demo-
kracie je dán tím, že využila neidentifikaci 
sebe s okolní realitou. Stále říká, že to tak 
nechtěla a zdědila to po Klausech,“ kon-
statoval Jakl.

President Václav Klaus uzavřel semi-
nář konstatováním, že vlastně neví, zda 
už je to patnáct let nebo teprve patnáct 
let a v tom že bylo kouzlo předchozí de-
baty. Těch připomínaných   občanů 
toužících po komunismu jsou podle 
něj antiestablishmentově naladění lidé, 
kteří existují v každém režimu a jsou 
příznačně nespokojeni se vším. Souboj 
se současností svádějí z principu. Jsou to 
přívrženci komunistů, Sládka a Zemana. 
Sládek se Zemanem zmizeli, komunisté 
zatím ne. „Vzpomeňme, kdo říkal: Zrušme 
Varšavskou smlouvu i NATO, zaveďme 
nepolitickou politiku, nezavádějme systém 
politických stran pod heslem ‚Strany jsou 
pro straníky, OF pro všechny‘,“ připomněl 
ještě Václav Klaus 
 nímy ragmenty: iří ancíř
 
 
 
 
 
 

 

V Literární avárně nih-
upectví Academia na 
Václavsém náměstí v Pra-

ze se onal slavnostní řest nihy 
presidenta Liberálního institutu 
a děana Faulty národohospodář-
sé VŠE v Praze, docenta eonomie 
Jiřího Schwarze „a sutečnou trans-
formaci“. motrem nihy byl sám 
předseda ODS Mire Topoláne. 
niha se ohlíží za bouřlivým ob-
dobím eonomicých a politicých 
proměn v naší zemi v posledních ti 
letech. Jiří Schwarz nezapře, že je by-
tostný liberál. Hned první strána 
jeho nihy je věnována vizím F. A. 
Hayea  situaci ve Střední Evropě: 
„e světle současného vývoje v tzv. so-
cialisticých zemích je velmi zajímavé 
a inspirativní studovat ayeovu vizi 
oletivisticého státu. eho myšleny 
uzrály ve . a . letech: esta do otroc-
tví (), ontrarevoluce vědy () a dá-
le napřílad v jeho poslední nize sudová 
nadutost – omyly socialismu ().  tzv. 
socialisticých zemích nemůže fungovat 
tržní mechanismus, protože neexistuje trh 
apitálu a práce a ostatní ceny stanovuje 
stát. bsence trhu práce má významné do-
pady nejen na eonomicou efetivnost ale 
taé na individuální morálu, neboť lidé 
dostávají peníze za práci, terou neudělali. 
evyonaná avša zaplacená práce způ-
sobuje, že poptáva je vyšší než nabída. 
 důsledu toho narůstají ve společnosti 
fronty a ve všech oblastech ji zachvacuje 
orupce, za níž jsou odpovědní ti, v jejichž 
pravomoci je vytváření či uchovávání umě-
lých přeáže, z nichž těží šiovní jedinci 
a dobře organizované zájmové a profesní 
supiny. éměř aždá lidsá ativita vyža-
duje v současnosti udělení licence, oncese, 
autorizace či jiné formy státního povolení. 
ozhodnutí politiů o povoleních či záa-
zech jsou vždy vedena zisovým motivem, 
terý může být uspoojen buď volebními 
hlasy nebo penězi.“

Velká část knihy je věnována trans-
formaci postkomunistických ekonomik 
ilustrované na příkladu Československa. 
Schwarz rozebírá liberální koncepci naší 
transformace směrem k tržní ekonomice: 
„Klíčovým bodem transformace českého 
hospodářství tehdy bylo rychlé odstát-
nění ekonomiky a kupónová privatizace 
byla jediná, která to umožnila. Kuponová 
privatizace byla jedinou metodou, která 
odpovídala tomu, že privatizační proces 
mohl proběhnout rychle, každý občan mo-
hl mít rovné podmínky se tohoto procesu 
zúčastnit, privatizační metody umožnily 
vytvořit vhodné prostředí pro soukromé 
hospodářské rozhodování a svobodu 
a vedly k vytvoření spontánních kapitá-
lových trhů…“ 

Je skvělým počinem vydavatelství 
Votobia, že v době nesmyslných řečí 
socialistických politiků o spálené zemi 
či žumpách plných fekálií dostává slovo 
odborná publikace, kde se čtenář doví, 
jak tomu bylo doopravdy.
níme ragmenty: vana aslingerová

„trach jsme necítili, byl to jiný těžo po-
psatelný pocit. zpomínám napřílad, 
ja se v aterně magice rozhodli vyslat 
mne spolu s ichaelem ocábem na se-
tání s generalitou do ábora, neboť byl 
strach, že proti demonstrujícícm zasáhne 
armáda. eli jsme v jeho luxusním autě, 
jaým jsem do té doby nidy nejel, v mlze 
a mrazu. ři vjezdu na velitelství mi sice 
nebylo do sou, ale na druhé straně jsem 
jasně viděl, že supina přítomných deseti 
generálů se bála víc než my,“ vzpomínal 
pan president na listopad 

„ uponová privatizace byl nejlepší počin 
od listopadu ’. íal jsem to již tehdy 
a říám to stále,“ uvedl presentaci své nihy 
iří chwarz
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Sjezd evropské pravice
JIŘÍ PANCÍŘ

XV. ongres ODS nebyl 
pouze v ý jimečný 
svým zaulaceným 

výročím, ale tím, že spíše připomí-
nal sjezd evropsé pravice podtržený 
přítomností presidenta republiy 
Václava lause a slovensého premi-
éra Miuláše Dzurindy. Na ongres 
totiž přicestovali předseda největší 
frace Evropsého parlamentu EPP-
ED Hans-Gert Pöttering z Němec-
a, člen předsednictva této frace 
Jonatan Evans z Velé Británie, člen 

předsednictva Polsiej Platformy 
Obywatelsiej Jan oita a dalších 
 zahraničních delegátů. Z domácích 
politiů přijali účast předseda DU-
ČSL Miroslav alouse a předsed-
yně onfederace politicých vězňů 
Naděžda avalírová. Je vidět, že ODS 
v Evropsé unii nezahálí a již zísa-
la v Evropsém parlamentu nejen 
místopředsednicý post ale i jasnou 
pozici a co víc, nalezla tam přátele. 
Nastoupila cestu úspěchu doma i v Ev-
ropě, což potvrzují nejen její volební 
výsledy, stoupající renomé a obrazně 
řečeno „po dlouhé opoziční plavbě pří-
stav na dohled“, ale taé účast jejich 
zahraničních partnerů a olegů. 

Viditelně spokojený president repub-
liky a čestný doživotní předseda ODS 

Václav Klaus pozdravil 
bývalé kolegy s tím, že 
doufá, že „bývalí přá-
telé jsou nikoliv bývalí“. 
Pochválil je, že dívá-li 
se na výsledky letošních 
trojích voleb nebo na 
současné průzkumy 
veřejného mínění, vidí, 
že změnu danou jeho 
odchodem zvládli. Podle 
jeho slov se ukázalo, že 
ODS v politice České 

republiky zapustila 
hluboké kořeny, že 
věrohodně reprezen-
tuje významný a jas-
ně vymezený ideový 
proud, že má řadu 
viditelných a silných 
osobností, že na ko-
munální, regionální 
i vrcholné úrovni má 
občanům naší země 
co nabídnout a že 
je pro tu část veřej-

nosti, jejíž zájmy repre-
zentuje, srozumitelnou 
a důvěryhodnou. Není 
to podle něj málo a přál 
by si, aby se jí dařilo i na-
dále, i když není možné 
skrývat, že skutečný 
test přijde v momentu 
přechodu z opozice do 
vládních pozic, tedy 
při uvádění ideových 
principů české pravice 
do života. Poděkoval 
přítomným za podporu 
a pomoc, kterou mu dali 
při jeho kandidatuře na 
nejvyšší ústavní funkci.
nímy ragmenty: iří 
ancíř.
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ředseda  ire opoláne vítá ve vstupní hale op 
hotelu raha čestného doživotního předsedu  a pre-
sidenta republiy áclava lause 

 „ůsledně se snažím být ve své funci stranicy nezaujatý, 
což ale nemůže znamenat a taé neznamená, že bych mo-
hl být ve svých názorech a postojích neutralisticý. Nidy 
jsem nesrýval, z jaého ideového a myšlenového světa 
pocházím a jaé hodnoty a zásady jsou mi blízé a proč. 
 byla oncipována jao první demoraticá, široce za-
ložená, tedy neparciální, tedy nioli úzce zájmově oriento-
vaná pravicová strana v celé moderní historii česého státu. 
ao taová měla a má za směřování a vývoj naší země 
mimořádně velou odpovědnost, terou nesmí promarnit. 
ěřím, že si to všichni dobře uvědomují. řeji zvolenému 
vedení , aby bylo odvážné, prozíravé a moudré,“ říá 
áclav laus
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Cílem SP ČR je zvýšení dynamiky 
ekonomického růstu ČR

IVANA HASLINGEROVÁ

Není tajemstvím, že největší 
zaměstnavatelsá organizace 
v Česé republice, Svaz prů-

myslu a dopravy Č (SPČ), podrobil 
ve své hodnotící zprávě programové 
prohlášení vlády ritice. Mimo jiné 
vyjádřil nespoojenost, jaým způ-
sobem stát řeší věcné, reálně existu-
jící problémy, teré limitují rozvoj 
hospodářství a brzdí růst výonnosti 
podniové sféry. Nebylo to nic pře-
vapujícího, neboť obdobnou riti-
u bylo slyšet ze stran celé odborné 
veřejnosti – hospodářsými experty 
počínaje a finančními analytiy on-
če. SPČ předložil  vážné disusi své 
vlastní „Programové prohlášení pro ro 
“, v němž stanoví cíle, teré si určil 
pro naplnění své dlouhodobé strategie. 
O co onrétně jde, na to jsme se zeptali 
jeho presidenta Jaroslava Míla:

Vláda a zákonodárné sbory jsou 
zodpovědné za kvalitu přijímaných práv-
ních norem. Stát hospodaří se značnými 
prostředky, financuje významnou část 
výzkumu a vývoje, odpovídá za kvalitu 
a úroveň dopravní infrastruktury, za 
odpovídající úroveň vzdělávání, za to, 
že ekologická politika je reálná a nesni-
žuje výkonnost hospodářství. Jeho soci-
ální politika do značné míry ovlivňuje 
nejen životní úroveň obyvatelstva ale 
i jeho motivaci k práci a tudíž i kvalitu 
fungování trhu práce. To jsou oblasti, 
kterými jsme se ve své hodnotící zprávě 
zabývali. A protože konstruktivní kritika 
má ukázat cestu k nápravě, vypracovali 
jsme svůj pohled pro vytvoření optimál-
ního podnikatelského prostředí zaměře-
ný na zvýšení dynamiky ekonomického 
růstu a zlepšení podmínek pro využití 
potenciálu českého hospodářství. 

¯ Vážený pane presidente, můžete 
prozradit, na co především ladete 

důraz v předloženém plánu na zlep-
šení eonomiy Č?
Pozornost věnujeme především oblas-

tem, které výrazně ovlivňují výkonnost 
podniků. Za zásadní považujeme, zda 
Česká republika bude mít ekonomiku 
založenou na znalostech a inovacích, 
které nás přivedou mezi nejvyspělejší 
země a zajistí prosperitu, nebo zda se 
smíříme s nálepkou „kvalitní mon-
tovna“. Na prvním místě bych proto 
vyzdvihl oblast výzkumu a vývoje. 
Musíme zvýšit podporu jeho účelového 
(projektového) financování tak, aby již 
v roce  došlo minimálně k vyrovnání 
obou složek státního rozpočtu na výzkum 
a vývoj. Nárůst účelového financování 
je nutné směřovat především do resor-
tu Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Musíme vytvářet takové podmínky pro 
financování výzkumu a vývoje, aby do 
roku  byly splněny cíle Lisabonské 
strategie, což znamená, že v roce  
bude jeho státní podpora minimálně 
  HDP. Dále je nezbytné vypracovat 
národní politiku inovací a zkoordino-
vat ji s novou národní politikou výzkumu 
a zpracovat návrh zákona o inovacích 
včetně návrhu na ustavení tech-
nologické (inovační) agentury. 
Je dobře, že v nové Radě pro vědu 
a výzkum máme zastoupení a je 
dobrou zprávou pro tuto zemi, 
že přijetím zákonné úpravy daně 
z příjmu se náklady na vý-
zkum a vývoj daňově 
uznávají.

¯ Jste znám tím, 
že podrobu-
j e t e   r i t i -
ce současnou 
legislativu. 
Vládní ad-
m i n i s t r a -

tiva pracuje podle Vás formálně 
a málo účinně, jí předládané 
doumenty mnohdy postrádají re-
álné výstupy a řešení a výsledem je 
velé množství návrhů, teré nejsou 
navzájem provázány a nezohledňu-
jí praticé zušenosti. Podobnou 
ritiu slyšíme z úst mnoha našich 
politiů, ale stále zůstává jasi jen 
při ritice. Myslíte, že je vůbec mož-
né v této oblasti něco udělat?
Samozřejmě. Náš Svaz vede s poli-

tickou reprezentací trpělivou diskusi, 
připomínkuje řadu materiálů a navrhuje 
řešení. Naše názory však jsou, ke škodě 
občanů, většinou akceptovány pouze 
dílčím způsobem. 

¯ Jaé jsou tyto názory?
Především bychom chtěli snížit byro-

kratickou zátěž. To znamená například 
zjednodušit řízení před rejstříkovým sou-
dem tak, aby návrhy jak na nové zápisy 
tak na zápisy změn byly řešeny formou tis-
kopisů s předem stanovenými přílohami. 
Dále bychom chtěli propojit informační 
rejstříky státní správy, stanovit priority 
v legislativním procesu a omezit počet 

podzákonných norem. Je nutné 
dosáhnout publikování návr-
hů všech legislativních aktů 
na internetu tak, aby kon-
frontace s praxí předcházela 

kodifikaci. V legislativní oblasti 
zůstává řada problémů, kte-

ré negativně ovlivňují 
kvalitu podmínek 
pro podnikání. Jde 
zejména o stabilitu 
zákonů, jejich ne-
transparentnost 
a neprovázanost, 
nedostatečnou 
úroveň infor-
mačního sys-
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tému o platných zákonech. Celkově lze 
zhodnotit přípravu legislativních norem 
jako nesystémovou. Jsem přesvědčen, 
že není nutno přijímat nové zákony, ale 
především důsledně uplatňovat stávající. 
Vláda by měla do ti měsíců provést au-
dit všech právních norem upravujících 
oblast podnikání s cílem snížit jejich 
počet o  procent. To je reálný a splni-
telný úkol.

¯ Při rozhovoru s podniateli slyšíme 
neustále jedno a totéž. Přeážou 
v podniání je podle nic zejména 
malá stabilita záonů a atastro-
fální vymahatelnost práva...
Malá stabilita zákonů je opravdu 

velkou překážkou pro rozvoj podnikání. 
Například jen obchodní zákoník byl 
za dobu své platnosti, tj. od roku , 
novelizován téměř krát, zákon o dani 
z příjmu více než krát, zákon o kon-
kurzu více než krát a živnostenský 
zákon dokonce více než krát. Zvláště 
je třeba zdůraznit požadavek stability 
daňových zákonů. Pro podnikatele i pro 
státní správu je každoroční změna daňo-
vého zákona zbytečnou zátěží. Stabilita 
zákonů je podmínkou jejich respektová-
ní. Časté novelizace vedou k tomu, že 
zákon se stává nevážným a není jistota 
o tom, co vlastně obsahuje. To vytváří 
prostředí pro korupci a klientelismus, 
za což jsme velmi často kritizováni ze 
strany EU. Problémem legislativního 
procesu jsou nepřímé a skryté novely. 
Nejen podnikatelům ale i celé státní 
správě by prospělo, kdyby zákon mohl 
být zásadně novelizován jen pod svým 
názvem s tím, že novely, skryté pod ná-
zvem jiného zákona, jsou nepřípustné. 
Velký počet přijímaných zákonů má za 
důsledek i mnoho chyb a nedodržování 
legislativních pravidel. Přemíra zákonů 
vzniká také proto, že se musejí novelizovat, 
aby se odstranily chyby. Zákon není často 
ještě Parlamentem přijat a už se připravuje 
jeho novelizace. Zdrojem neprovázanosti 
zákonů jsou i změny vzešlé z poslanecké 
iniciativy. 

¯ Toto vše je pravda, ale jak to zabrz-
dit?
Základní problém je v procesu přípra-

vy zákonů, který má zásadní význam pro 
jejich finální kvalitu. Jsme toho názoru, 
že při přípravě by měly být více zohled-
něny dopady do podnikání. Naše názory 
jsou akceptovány pouze v technických 

věcech, které nejsou tak pod-
statné. Tam, kde upozorňujeme 
na závažné důsledky, nejsou naše 
názory akceptovány podle našich 
představ. Na konečné kvalitě má 
svůj podíl i práce parlamentu. 
Poslanecké návrhy často mění 
charakter zákonů a způsobují 
i jejich neprovázanost. Je dob-
ré, že například parlament již 
v prvním čtení odmítl návrh 
zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob. Kdyby to 
neudělal, museli by poslanci 
v rámci druhého čtení odvádět 
práci, která především měla být 
udělána již na expertní úrovni 
o půl roku dříve. 

¯ Obraťme list. V letech 1996 - 2001 
se ztrojnásobila míra nezaměstna-
nosti. Od roku 2002 se míra regis-
trované nezaměstnanosti udržuje 
kolem 9 - 10 %, roste podíl dlouho-
dobé nezaměstnanosti. Na úřadech 
práce bylo evidováno koncem květ-
na 2004 celkem 520,4 tisíce uchaze-
čů o práci a o jedno pracovní místo 
se ucházel stejný počet osob jako 
ke konci května předchozího roku, 
což bylo 11,7 tisíc. Ke snížení stavu 
zaměstnanců došlo zejména v prů-
myslu, kde za posledních dvanáct 
měsíců ztratilo práci přes 15 tisíc 
lidí. Jste zástupcem zaměstnavate-
lů, pamatujete ve své koncepci také 
na tyto „nezaměstnance“?
Nejúčinnějším řešením nezaměstna-

nosti je vytváření podmínek pro rozvoj 
podnikání a tedy pro tvorbu pracovních 
příležitostí. Pro pokles nezaměstnanosti 
je třeba vytvořit i určité podmínky na 
trhu práce. Jde o to, aby profesní a kvali-
fikační struktura odpovídala potřebám 
podniků, aby se zvýšila adaptace pra-
covních sil na nové potřeby jejich ne-
přetržitým vzděláváním. Kdo chce být 
zaměstnavatelný, musí být schopen roz-
víjet svou kvalifikaci a měnit své pracovní 
návyky. Je to proces, který probíhá všude 
na světě. Otázkou je, zda se některým 
nezaměstnaným při současném systému 
sociálních dávek nevyplatí pobírat dávky 
v nezaměstnanosti a zda jsou motivováni 
k hledání práce. Chci upozornit ještě na 
jednu závažnou věc: v některých regio-
nech limituje rozvoj podnikání a tedy 
i tvorbu pracovních míst stav dopravní 
infrastruktury. 

¯ Vláda slibuje zlepšení dopravní 
infrastrutury, ale stále je to s naší 
dopravou špatné. Není to i od Vás 
jen taové populisticé heslo? Máte 
nějaou novou představu, ja z to-
hoto začarovaného ruhu ven?
Především si vláda musí uvědomit, že 

dopravní infrastruktura a rozvoj dopravy 
jako celku musí být její prioritou.

¯ Zlepšení dopravní infrastrutury 
bude stát peníze. de je chcete 
vzít?
Ve výdajích státního rozpočtu nemů-

že dojít k redukci investic do dopravy. Je 
třeba využít i možností půjček od mezi-
národních bank. Mluvíme-li o penězích, 
pak se nám nabízí další otázka. Udělali 
jsme opravdu všechno pro to, aby naše 
silniční síť nebyla devastována proto, že 
průjezd přes naši zemi je nejlacinější? 
Máme opravdu důslednou kontrolu 
dodržování předpisů zatížení kamionů? 
To jsou problémy, které vedou k nárůstu 
nákladů na údržbu a opravy, takže dů-
sledným předcházením devastace silnic 
bychom jistě nějaké finanční zdroje 
ušetřili.

¯ Nedávno jste se sešel s panem 
ministrem Ambrozkem a není ta-
jemstvím, že máte výhrady k jím 
prosazované koncepci životního 
prostředí. Jak si ji představuje-
te Vy?
Prvním krokem, který vyžadujeme, 

je provedení auditu, jenž ukáže, kde na-
še legislativa překračuje požadavky EU. 
Dále je potřebné, aby všechna ekologic-
ká opatření obsahovala i vyčíslení do-
padů na výkonnost hospodářství. Aby 
bylo jasné, nejsme nepřátelé životního 
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FRAGMENTY Z EKONOMIKYprostředí, ale musíme si uvědomit, že 
tato politika také něco stojí. Pokud jde 
o Národní alokační plán, musím vyjád-
řit určité uspokojení nad rozhodnutím 
vlády, které bylo učiněno i na základě 
našich stanovisek a názorů. Vláda při-
jala tento program v úrovni, která je pro 
podnikatele přijatelná. Teď jde o to, aby 
zástupci vlády tuto variantu dokázali 
prosadit i v Evropské komisi. 

¯  Toto vše se týalo vnitrostátní po-
litiy. Nežijeme ale již za železnou 
oponou a eonomia je, poud 
vím, velmi závislá na exportu. 
Pamatujete i na něj ve své strate-
gii?
Přirozeně. Klademe důraz na zlepšení 

koordinace státních institucí podporují-
cích export. Chceme, aby politická repre-
zentace při svých jednáních prosazovala 
ekonomické zájmy státu. Zvýšenou po-
zornost je třeba věnovat teritoriím, jaký-
mi jsou například Rusko, Čína, Vietnam, 
země Latinské Ameriky. To jsou státy, kde 
náš export hrál významnou roli a dnes je 
třeba ji obnovit.

¯ Nedávno jste pozval české europo-
slance na jednání do prostor Svazu. 
K jakým závěrům jste dospěli?
Bylo to setkání první a významné. 

Obě strany se shodly, že je třeba důrazně 
prosazovat zájmy České republiky v ev-
ropských strukturách. Dohodli jsme se 
na tom, že budeme europoslancům po-
skytovat naše názory a stanoviska tak, 
aby mohli prosazovat návrhy, které jsou 
pro Českou republiku příznivé a tedy 
představují přínos pro rozvoj podnikání 
v ČR. Zájem o spolupráci se Svazem pro-
jevil i nový eurokomisař Vladimír Špidla. 
Byly dohodnuty konkrétní oblasti spolu-
práce mezi ním, Svazem i zástupci Svazu 
v orgánech EU. 

¯ Ja chcete docílit všech výšeuvede-
ných cílů?
Pro jejich splnění bude Svaz využívat 

všech nástrojů, které má k dispozici. 
Zejména aktivního lobbingu v Par-
lamentu ČR i orgánech státní správy. 
Posilujeme naše zastoupení v poradních 
orgánech EU, stali jsme se řádnými členy 
UNICE. Tyto kroky vytvářejí prostor pro 
prosazování zájmů, o kterých jsme pře-
svědčeni, že jsou prospěšné pro všechny 
naše občany. 
nímy ragmenty: iří ancíř

V prostorách pražského hotelu Olympik se sešly členky Klubu 
manažerek na „Jablečném mlsu “. A že nešlo o mls ledajaký! 
Manažerky pomohly porotě pod předsednictvím Adély Němcové 

vybrat „Mls večera“. O tento titul bojovali Dr. Josef Vladař z restaurace 
U vladaře svými jablečnými koláčky, Josef Husák z restaurace U zlatého 
selátka z Kladna jablečnou polévkou a jablkovými kornoutky s masem, 
křenem a jablkem, Vilém Šmejkal z restaurace Mars a U zlaté podkovy 
šátečky s mozarelou a plněnými jablky s vločkami. Obchodní zástupce 
Berensenu Josej Kouřil přivezl „tekutý štrúdl“, Vodku - zimní jablka, šéfku-
chař hostitelského hotelu Vladimír Vlček nabídl kuřecí koktejl s jablíčky, 
jablečné koláčky a vepřové panenky marinované v jablečném nálevu. 
Soutěže se zúčastnilo ještě mnoho dalších kuchařů. Cenu si nakonec od-
nesl Jaroslav Knobloch a slečna Baldová z Top hotelu Praha, kteří vyrobili 

vinné jablíčko v nálevu z portského vína s brusinkami.

Jablečný mls 2004
IVANA HASLINGEROVÁ

rasobruslařa z dob epely ana oloniová přiletěla na setání s česými podnia-
telami až z daleé enezuely s odhodláním podniat v . ejí uvítání s předsedyní 
lubu manažere enou omešovou (vpravo) bylo velice srdečné
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Ceny českých sympatií 
Evropské unii

JIŘÍ PANCÍŘ

V prostorách Top hotelu Praha proběhl 
slavnostní večer u příležitosti předání „Cen 
českých sympatií Evropské unii“ Mecenáš klu-

bem. Jedná se o anketu, ve které naši studenti hod-
notí podle jednotlivých kritérií země Evropské unie. 
President Mecenáš klubu Richard Langer, který tuto 
soutěž již tradičně pořádá, vysvětlil, že se snažil upra-
vit letošní dotazník tak, aby Francie neměla již šanci 
odnášet si tolik cen, protože si ostatní země stěžují, že 
u nich ocení naši studenti nejvýš kuchyni nebo přírodu. 
Proto zúžil spektrum otázek a místo hodnocení zemí 
podle cestovního ruchu, umění, sportu, přírody, archi-
tektury, národní kuchyně atd. položil  studentům 
z ti gymnasií jen jednu otázku: „Kdybyste se museli 
odstěhovat do některé země EU, zamilovat se tam, oženit 
a zestárnout, která by to byla?“ Domníval se, že vyhraje 
třeba Slovensko, s nímž jsme žili dokonce dlouho ve 
společné vlasti a je nám blízké kulturou, jazykem, 
mentalitou a mnoha dalšími okolnostmi. Nebylo to 
ale nic platné. Naši studenti prostě Francii milují a to 
dokonce tak, že v ní chtějí žít. A tak si opět hlavní cenu 
pro zemi EU, která je srdcím našich studentů nejbližší, 
odnesl první rada z Velvyslanectví Francouzské repub-

liky Charles Malinas. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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éfredatora ragmentů, teré byly mediálním partnerem 
ecenáš lubu, vana aslingerová předává prvnímu rado-
vi rancouzsého velvyslanectví harlesu alinasovi enu 
česých sympatií EU 

a dotaz presidenta ecenáš lubu icharda angera, co 
by chtěl říci přítomným  V.I.P. hostům odpověděl harles 
alinas, že by se chtěl příští ro s nimi zase sejít jao vítěz, 
což vyvolalo bouři veselí. levo profesora vona petová 
z rancouzsého velvyslanectví, terá pana radu doprová-
zela, dyby snad narazil na problém s češtinou

ajitel op hotelu raha ladimír ohnal vítá přítomné na 
slavnostním večeru, terým provázel an ovaří
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Jak na to, 
unavený paciente?

IVANA HASLINGEROVÁ

Ja na to u léaře? Na to Vám odpoví 
tvůrce uceleného návrhu zdravotní 
reformy, stínový ministr zdravot-

nictví a senátor za ODS Tomáš Julíne, 
ve své nové nize „Průvodce unaveného 
pacienta česým zdravotnictvím,“ aneb 
„Ja na to.“ Publiace je na našem trhu 
ojedinělá tím, že se v ní čtenář dozví, 
na co má v dnešním systému zdravot-
ní péče právo, co může po svém léaři 
požadovat a na co si má dát pozor. 
Protože aždý z nás se dostane nědy 
v životě do ontatu s léařem, měl 
by si ji pořídit aždý občan republiy 
jao potřebný manuál. niha je navíc 
psána velmi srozumitelně s přehlednou 
a velmi roztomilou graficou úpravou. 
Přestože MUDr. Julíne je výrazným 
politiem, nemasíruje v nize veřejnost 

ideologií, ale pojmenovává zasvěceně 
problémy, teré nejvíce sužují pacien-
ty. Zasvěceně proto, že před vstupem 
do politiy pracoval jao anesteziolog 
v brněnsých nemocnicích, byl léařem 
záchranné služby, primářem i ředite-
lem nemocnice. Prošel tedy jao léař 
snad všemi funcemi a může proto 
i ta choulostivé téma jao zdravotnic-
tví zpracovat nejen odborně ale i s nut-
ným odstupem. Léařsá omora nás 
stále straší eonomicými problémy, 
ale problémy jsou podle Julína ve 
vztazích léařů a pacientů. Otevřeně 
v nize přiznává, že léař nemůže pa-
cientům pomoci ta, ja by si předsta-
voval, poud jsou tito pasivní. Pacienti 
si nesmějí myslet, že léař je Bůh, terý 
za ně všechno vyřeší. Musejí spolupra-
covat s léařem, vědět, co se s nimi děje. 
 tomu musejí ale projít jistou osvětou. 
„vědomil jsem si, že pacienti nerozumě-
jí paragrafům a nebudou studovat složité 
odborné oncepce zdravotnictví. roto 
jsem napsal tuto nížu, de se dozvědí, 

ja se nebát u léaře a ja se nedat odbýt. 
lavním motivem nihy je vztah léaře 
a pacienta. dysi jsme nahrávali na lini-
ce léaře při jednání s pacienty a pa jim 
to přehráli. hrozili se, prosili, aby to již 
nemuseli vícrát vidět. dravotnictví bude 
dobré, až budeme mít taovou péči, jao 
má náš pes u zvěroléaře.“

„Roli kmotra jsem přijal, neboť toto 
slovo vyvolává konotaci s mafiánem a jak 
známo, všichni politici jsou mafiáni. Také 
jsem překvapivě četl Tomášovu koncepci 
zdravotnictví, i když on mne podezřívá, že 
nikoliv. Četl jsem ji, ale nepochopil. Tuto 
knihu jsem naopak pochopil. Proto vítám, 
že v ní podal zdravotní koncepci populár-
ně pro lidi, jako jsem já, a doufám, že se 
rozletí do světa a že nebude poslední,“ 
uvedl kmotr, předseda naší nejsilnější 
strany Mirek Topolánek, a s ironií jemu 
vlastní vysvětlil: „Po jejím přečtení jsem 
pochopil, že jsem zdravý proto, že k dok-
torům nechodím.“ 
nímy ragmenty: iří ancíř 
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nihu pořtila legenda naší pop-music 
va ilarová a předseda  ire 
opoláne. „nihu jsem přečetla, líbila 
se mi a chtěla jsem se seznámit s pánem, 
terý ji napsal. řála bych si, aby autor 
vystoupil ze stínu a aby zdravotnictví udě-
lal taové, ja ho popisuje ve své nize. 
deální dotor by měl být fešá a pěný 
mužsý a především by mne měl vyslech-
nout ta, abych měla dojem, že jsem se 
svým zdravotním problémem středobodem 
vesmíru,“ uvedla va ilarová. prostřed 
autor omáš ulíne

lí jazyové podezírali ira opolána, 
že roli motra přijal vůli úplně, ale úpl-
ně něčemu jinému, než uvedl ve svém 
proslovu
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Co je klíčem k úspěchu?
IVANA HASLINGEROVÁ

Na otázu, co je líčem  úspě-
chu, se snažili v Malé galerii 
Pražsého hradu odpovědět 

vrcholní manažeři nejúspěšnějších 
česých společností na  onferenci 
„líčové fatory úspěchu“. onferenci 
pořádala společnost Comenius v den 
slavnostního vyhlášení vítězů soutěže 
„esých  nejlepších“. Přítomní mana-
žeři přebrali večer ve Španělsém sále 
Pražsého hradu z ruou presidenta 
republiy Václava lause toto ocenění. 
O slavnostní zahájení onference se 
postaral ministr  pro místní rozvoj Jiří 
Paroube. Uvedl, že není ta naivní, aby 
chtěl něoho z manažerů, teří zísali 
ocenění nejúspěšnější společnosti rou, 
poučovat o pravidlech managementu. 
Zdůraznil, že si vláda práce manaže-
rů velice váží a ví, že jejich zásluhou 
vstoupila Č do období prosperity. 
Svědčí o tom, že projednala podporu 
ve výši , mld. č malému a střední-
mu podniání. Něteří řečníci se sice 
spíše snažili pochlubit výsledy svých 
společností, ale něteří vzali otázu pre-
sidenta Comenia arla Muziáře vážně 
a zaznělo něoli zajímavých postřehů. 
Netradiční pohled na věc vnesl napří-
lad generální ředitel z Česé správy 
letišť Martin učara, podle něhož  je 
líčem úspěchu umět se rychle přizpů-
sobit novým podmínám a být sexy. 
„ businessu funguje arwinova evoluční 
teorie. áv by neměl podle ní existovat, ne-
boť neumí dobře ani létat ani běhat. roč tu 
přesto stále je? rotože je sexy.  totéž platí 
i o společnostech. BMW má celé haly, de 
studují, jaý zvu vydává zalapnutí dveří 

a jaá je vůně uvnitř auta. BMW je 
sexy. uziář provozuje zbytečnou 
věc, ale je tu, neboť je sexy. aopa 
občané nechtějí létat ritish 
irways, neboť není sexy,“ uvedl 
učara. Další netradiční názor 
uvedl generální ředitel Sazy Aleš 
Hušá: „líčovým fatorem úspě-
chu je neúspěch. rožití neúspěchu 
je dialeticou podmínou úspěchu. 
epoučit se z neúspěchu je naopa 
zločinem.“ Dále je podle něj dů-
ležitá víra v úspěch, positivní 
myšlení, odvaha, pracovitost, 
výběr lidí a poora. Odpověďmi 
všech řečníů na to, co je líčem 
úspěchu, se jao zlatá nit vinul 
názor, že  úspěchu je nutné mít jasně 
stanovený cíl a strategii, ja ho dosáh-
nout. Dosáhnout cíle  lze jen s dobrým 
týmem sestaveným z valitních spolu-
pracovníů. Podle generálního ředi-
tele Microsoftu  Jiřího Deváta je výběr 
lidí doonce zcela riticým fatorem 
úspěchu: „idé jsou to, co umožňuje 
strategicé cíle rozzářit do síly betlémsé 
hvězdy. odle našeho šéfa atese v blízé 
budoucnosti budou mít na trhu převahu ty 
firmy, jejichž správa inteletuálního apitá-
lu je valitnější, a to bez ohledu na to, de 
se dnes nacházejí.“ Přítomní se zamýšleli 
tudíž nad tím, co je  vytvoření dobrého 
týmu potřeba a dospěli  závěru, že je 
to správná firemní omuniace mezi 
jeho členy. Neboli  dosažení úspěchu 
je nezbytná otevřená omuniace mezi 
týmem valitních lidí, stanovení správ-
ných cílů a strategie ja jich v praxi do-
sáhnout. Přítomní se rovněž zamýšleli 

nad otázou, zda má být měřítem pro 
přijetí zaměstnance vě a upodivu se 
vesměs shodovali, že to mají být přede-
vším znalosti a nioliv vě uchazeče. 
Zaznělo rovněž, že nám chybí národní 
hrdost  a přitom jsme Češi, nejsme 
hloupí a neděláme všechno jen špatně. 
Byla rovněž zdůrazněna  důležitá role 
vůdce společnosti, terý musí mít pev-
ný eticý ompas a schopnost udělat 
nepříjemná rozhodnutí a  tomu musí 
mít emocionální sebedůvěru. Poněud 
nezvylý pohled na vedení zazněl pou-
ze z úst Sándora oberta ze společnosti 
Logica: „ůdce je důležitý, ale jeho ult 
táhne firmu dolů.“ Guvernér ČNB Zdeně 
Tůma  doplnil, že romě vizí je druhým 
nejdůležitějším fatorem úspěchu re-
dibilita: „ez redibility dovnitř i navene 
není úspěchu.e nutné proto mít redibilní 
vizi,“ uzavřel Tůma.
 níme ragmenty: iří ancíř
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Will Smith, americký herec:

 „Na co by nám byl úspěch, kdybychom byli soukromě nešťastní“

„hceme, aby ontaty podniatelů a vlády sílily 
a na mé ministerstvo máte dveře stále otevřeny,“ 
uvedl ministr aroube. aslouchá president 
omenia dr. arel uziář 
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Kdo uzdraví české zdravotnictví? 

Macek!
 IVANA HASLINGEROVÁ

„do uzdraví česé zdravot-
nictví – daňoví poplatníci, 
pacienti, stát nebo zdra-

votní pojišťovny?“ Tuto otázu polo-
žili na disusním večeru pořádaném 
Agora Central Europe v pražsém 
ině Perštýn Alena Červenová a Jan 
Poorný z Čo1-adiožurnálu zástup-
cům zdravotníů, eonomů i politiů. 
Panelisty večera byli Petr Háva z Insti-
tutu zdravotní politiy a eonomiy, 
Miroslav Mace, terý jao bývalý 
tajemní ministra zdravotnictví před-
ložil již před mnoha lety dosud jedi-
nou ucelenou oncepci zdravotnictví, 
David ath, president Česé léařsé 

omory, Miroslav Ševčí, význam-
ný eonom z Liberálního institutu 
a Ivan David, bývalý ministr zdra-
votnictví za ČSSD.  

Podle Miroslava Macka je české 
zdravotnictví velmi dobré, nikdy 
nemůže zkrachovat a jde jen o to, zda 
se může ještě zlepšit. Zlepšit jej může 
jedině trh. Vzpomněl na to, jak v Cu-
rychu dostali občané před vánocemi 
složenku na platbu dodatečné daně 
na podporu přebytečných nemocnic 
a v následném referendu odhlasovali 
jejich zrušení, neboť si uvědomili, že 
kantony by na ně doplácely z jejich 
peněz. „U nás naopak byla v lázních 

v Třeboni na léčení paní, která 
s námi jezdila denně  km na kole 
a poplatníci na ni platili její pobyt. 
To, že slyším, že nejsou ve zdravot-
nictví peníze, pokládám proto za pito-
most. Vyhazujeme je ale za podobné 
zbytečnosti,“ dodal Macek.

Problémem našeho zdravotnictví 
podle něj je, že je ovlivňují voliči, 
z nichž každý má jiné zájmy a kaž-
dého to nabádá zneužívat systém. 
Protože je stále před volbami a ob-
čané jsou na otázky ve zdravotnictví 
přecitlivělí, nic se již léta neděje. Jak 
známo, již Churchill říkal, že největ-
ším argumentem proti demokracii je 
pětiminutová debata s voliči. Musíme 
si všichni uvědomit, že zdravotnictví 
není a nikdy nebylo zdarma. Všechno 
si do posledního acylpyrinu platíme sa-
mi. Každému musí být jasné, že všech-
ny peníze ve zdravotnictví platí občané. 
I ti, kteří si koupí rohlík, platí přes 
DPH část do zdravotnictví. Jde jen o to, 
kolik máme platit rovnou, kolik přes 
VZP a kolik z rozpočtu, který ovšem 
opět vytváříme ze svých daní. Podle 
mne by občané měli platit základní 
pojištění s tím, že zbytek budou platit 

hotově, či že se připojistí,“ uvedl Macek 
a uzavřel: „Lidem by se mělo pomáhat 
ve věcech, v nichž o něco jde. Současný 
systém utrácí za pitomosti.“ 

Pravým opakem doktora Macka byl 
Petr Háva, který přítomné šokoval do-
konce prohlášením, že naše zdravotnictví 
bylo v padesátých letech na špici a postes-
kl si, že léčebné technologie dokážeme 
přenést ale psychologií zdraví ne. Také 
na to, proč se stále mění ministři a žádný 
z nich nepředkládá zdravotní koncepci, 
má jasné vysvětlení: „Zdravotnická 
koncepce dosud neexistuje proto, že v ní 
musí jít o vymezení cílů a o to říci, jakými 
cestami jich chci dosáhnout, a to je těžké. 
Protože tato kultivovaná tvorba zdravot-
nické koncepce neexistuje, ministerstvo 
odrovnává ministry.“ Většina zdravotních 
systémů ve světě podle něj neexistuje na 
tržním principu a byl by proto opatrný 
s ambulantní spoluúčastí a to i přesto, že 
naše zdravotnictví každoročně vykazuje 
miliardový deficit v nemocnicích a VZP. 
Mělo by se zjistit, kdo za ty ztráty odpoví-
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„ymýšlíme vymyšlené. noho tisíc let 
existuje jedna instituce, terá slaďuje různé 
zájmy a tou je TRH. iž v roce  profesor 
ondráče na městsé psychiatrii po stížnosti 
zřízence, že pacienti cucují ústavní prádlo, 
nařídil, aby si je nosili z domu, a cupování 
ustalo. Je proto nutné do zdravotnictví 
zavést tržní principy. a to je ale střední 
vropa bohužel příliš socialisticá a poud 
politici tržní principy v procesu oseají, je 
jasné, že pa nefungují,“říá dotor ace

 „racujeme na zhoršování úrovně éařsé 
služby první pomoci. noho služeben se zru-
šilo, neboť prý to stálo mnoho peněz. a co 
šly ušetřené peníze? a lepší auta pro rajsé 
úředníy. sem proto septicý, i dyž jsem 
volal po reduci,“ rozhořčuje se avid ath 
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dá. Nevysvětlil ale, jak by tento přistižený 
pachatel miliardy vrátil.

Podle Davida Ratha je náš systém 
zdravotní péče superkvalitní za to, co 
na ni platíme. Našemu zdravotnictví 
by dal jedničku s mnoha hvězdičkami 
v porovnání s postkomunistickými ze-
měmi a 2- vůči Rakousku. Na zdravot-
nictví plyne ,  z daní a máme přitom 
lepší výsledky než země s vyšším HDP. 
Na otázku, zda se dodržuje lékařská 
etika, je však podle Ratha stejně obtížné 
obecně odpovědět, jako na otázku, zda 
se dodržují dopravní předpisy. Stěžujeme 
si proto, že jsme strašně sebemrskačští. 
V USA prý projde to, co by u nás bylo na 
vyhazov z Lékařské komory. Další náš 
nešvar je typické sociální inženýrství. 
Francie prý má větší problémy a nikdy 
tam neprobíhají tak intenzivní debaty 
jako u nás: „Máme všichni stejný cíl, ale 
neshodneme se. Každý si vytáhne, co se mu 
líbí. Mnohdy je to blbost, o níž by diktátor 
nediskutoval. Nečekejme, že v demokracii 
přijde síla, která to prosadí.“ Pravice a le-
vice se liší jen mírou solidarity. 

Miroslav Ševčík navrhl zavést in-
dividuální účty pacientů, spoluúčast za 
nadstandardní léky a velkou spoluúčast 
na pojištění. Nemocenskou, na níž jde  
miliard Kč, by dal do péče zdravotních 

pojišťoven místo Škromachova minister-
stva. Podle Ševčíka není vše ale jen o pe-
nězích, ale také o tom, že po psychické 
stránce lékaři mnohé odbývají. Nestačí 
jen špičková kvalita, ale záleží na rozmlu-
vě s lékaři, na utěšení pacienta.

 Ve zdravotnictví se podle Ivana 
Davida obrovsky plýtvá proto, že ne-
mocný člověk je v závislém postavení 
a o ceně rozhoduje lékař, ne pacient. 
Takové plýtvání v jiném resortu nee-
xistuje. Ročně se vydá kolem  miliard 
Kč za léky, protože výroba léčiv je ta 
nejziskovější komodita a jejich lobby je 
velmi silná. Čím více peněz jde do léků, 
tím méně jich jde jinam. Plýtvá se ale i ji-
nak. Například ho coby ministra žádali 
na Šumavě o dotaci na pavilon plicní léč-
by. Na celém lůžkovém oddělení při jeho 
návštěvě objevil dva pacienty a špinavý 
lékař se mu ani nenamáhal něco vy-
světlit, neboť věděl, že má své poslance, 
kteří dotaci v Parlamentu prosadí. Tak 
dostal  milionů na opravu ředitelské 
vily. Rozdíly mezi nemocnicemi jsou 
propastné a občané by si měli připlácet 

za tzv. přepych tj. za vše, co nehradí 
pojišťovna. 

Zástupce Odborového zdravotnické-
ho svazu Zaoral si postěžoval, že mu chybí 
v sále politici: „My si zde můžeme povídat, 
ale pokud politici nebudou ochotni do toho 
hrábnout a udělat pořádek, nic nezmůže-
me.“ Měl bohužel pravdu, ale pořadatelé 
v tom byli nevinně. Náměstek ministryně 
zdravotnictví pro zdravotní péči a mezi-
národní vztahy Milan Špaček se bez udá-
ní důvodu na poslední chvíli omluvil. I to 
napovídá o tom, jak zajímá ministerstvo 
hlas lidu. Předsedkyně Sdružení na 
ochranu pacientů si postěžovala, že chybí 
národní orgán pro hodnocení kvality lé-
kařských služeb, protože tomu část lékařů 
brání a politické strany nepostrkují po 
této stránce trend k západním vyspělým 
státům. Podle zástupce Sdružení prak-
tických lékařů jediná dobrá koncepce 
pana Macka byla neprosazena, přestože 
od té doby se vystřídalo již pět ministrů. 
Nikomu se do toho prý nechce, protože 
by se muselo jasně odpovědět na otázku, 
jaký systém zdravotnictví chceme. Pan 
Gajdáček ze Svazu zdravotních pojišťoven 
vyjádřil souhlas se slovenskou koncepcí. 
Slovensko však není podle něj na tak 
tvrdou koncepci připraveno. Pravicová 
vláda nastartovala pojišťovnický systém 
a levicová ho zásadně brzdí. 
nímy ragmenty: iří ancíř

 „Záladní problém v našem zdravotnic-
tví je, že chybí stanovení cen. eztoho se 
bude stále plýtvat. ena ve zdravotnictví se 
určuje od stolu a na léy se pa prostředy 
plýtvá, jsou předepisovány v nadměrném 
množství. še pa musíme včetně ručníů 
a prostěradel platit ze zdravotního pojiš-
tění a to je zbytečné. nohdy nastává 
navíc duplicita v prováděných úonech 
a nevyužití draze naoupené techniy. 
ystém nemohou vyléčit zainteresovaní 
lidé – pacienti, léaři, nemocniční mana-
gement, farmaceuticé firmy, zdravotní 
pojišťovny ani stát, terý je plátcem po-
jistného. aždá z těchto šesti supin má 
totiž jiné zájmy, teré musí sladit nědo 
mimo ně,“ uvedl iroslav evčí 

 dyž bylo na závěr večera hlasováno, te-
rého z řečníů by si vybrali přítomní v sále 
za ministra, zísal van avid , avid 
ath , iroslavevčí , etr áva  
a iroslav ace všechny ostatní hlasy 
v nabitém sále. a dotaz, co by udělal jao 
první věc po svém zvolení ministrem, pra-
vil, že by nejdříve umístil na inisterstvo 
zdravotnictví nálož. a zděšenou námit-
u etra ávy, že by pa ale neexistovalo, 
odvětil: „ to je právě ono!“ 

„ oncepcí zdravotnictví může přijít jen 
sebevrah. řesto jsem s ní jao jediný 
ministr přišel, i dyž jsem věděl, že jdu do 
boje s diagnózou sebevraha. dyž jsem ji 
předložil, premiér pidla oamžitě navrhl, 
aby žádné oncepce předládané ministry 
nebyly schvalovány, protože by se z nich 
muselo vycházet při tvorbě záonů. ařídil, 
že ministři mohou navrhovat pouze oncepce 
jao východisa pro disusi. ím ji smetl se 
stolu, aniž to musel říci explicite,“ vysvětlil 
žasnoucím přítomným van avid, proč 
jsme se nidy nedozvěděli nic bližšího o jeho 
oncepci zdravotnictví
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Baví mne předjíždět 
konkurenci

JIŘÍ PANCÍŘ

V rubrice „Galerie úspěšných 
osobností“ představujeme 
špičové manažery, teří 

i v podmínách transformující se 
eonomiy doázali řízené společ-
nosti dovést  prosperitě. Jednou ze 
sutečných osobností česého mana-
žersého a podniatelsého prostředí 
je Ing. Josef Blecha, generální ředitel 
a předseda představenstva společnos-
ti Fezo, a.s. Letos se stal zaslouženě 
finalistou prestižní soutěže Manažer 
rou. 

Manažerské zkušenosti získával 
v zahraničí, řadu let působil v USA 
a Kanadě. Rozhodně se dokáže obklo-
pit schopnými spolupracovníky a vy-
tvořit dobře fungující a motivovaný 
tým. O otevřeném a přátelském vztahu 
k lidem i obchodním partnerům vás 
přesvědčí i jen krátké setkání s ním. 
Že ho lidé opravdu zajímají, se dozvíte 
také díky jeho koníčku, kresbě portrét-
ních karikatur. Pan generální ředitel 
patří k současným předním českým 
karikaturistům a má za sebou řadou 
samostatných výstav doma i v zahrani-
čí. Při naší návštěvě ve Strakonicích nás 
hned v recepci potěšil milým nápisem 
uchystaným jen kvůli nám – Vítáme 
časopis Fragmenty. V českých podni-
cích výjimečná praxe, ve Fezku běžná 
věc. Cítíte se příjemně ještě dřív, než si 
s panem generálním ředitelem podáte 
ruku a usednete na židli v jeho kance-
láři. Rozhovor může začít. 

¯ Pane generální řediteli, jste v podni-
u teprve tři roy. V minulém i le-
tošním roce Fezo uspělo v anetě 
Česých  nejlepších společností. 
Letos jste se Vy osobně stal finalis-
tou prestižní soutěže Manažer rou. 
Co všechno za zísáním těchto oce-
nění a uznání stojí?

Jsem si jist, že hlavním důvodem pro 
nominaci do finále soutěže Manažer roku 
byl prostý fakt, že se Fezku za poměrně 
krátkou dobu, co stojím v jeho čele, poda-
řilo dosáhnout velmi dobrých výsledků. 
Především jsme konsolidovali společ-
nost, získali nové trhy, nové zákazníky, 
výrazně zlepšili hospodářské výsledky, 
produktivitu práce a připravili naši spo-
lečnost k rozšíření do zahraničí. 

¯ Do once letošního rou zbývá jen 
něoli málo dnů. Jaý to byl ro 
z Vašeho pohledu?
Letošní rok 

vstoupí do naší 
historie jako rok 
expanze a rekor-
dů. Byl to přitom 
r o k  o p r a vdu 
velice náročný 
a prověřil ak-
ceschopnost 
celého t ý mu. 
Z loňských  
milionů korun 
se náš obrat 
v letošním roce 
zvýší na histo-
ricky rekordních 
 milionů, což 
představuje více 
než třicetipro-
centní navýšení. 
Tento výsledek 
d o p r o v á z e n ý 
t a ké  d a l š í m i 
kvalitními hos-
podářskými 
ukazateli pře-
kona l i  naše 
o p t i m i s t i c k á 
očekávání z po-
čátku roku a je 
mnohem lepší, 

než předpokládal schválený podnika-
telský plán.

Pro našeho klíčového zákazníka 
Škodu Auto jsme dobře zvládli náběh 
výroby nových tkanin a dezénů určených 
pro vozy Škoda Octavia a Fabia.

Rovněž si velice cením, že jsme s naší 
produkcí pronikli na trh v Malajsii, kde jsme 
si vytvořili slibné možnosti dalšího rozvoje. 
To není vůbec špatné. V dnešní době, kdy 
evropské textilky nedokáží běžně konkuro-
vat těm asijským a textilní zboží se dováží 
výhradně z Asie do Evropy, jsme se my 
dostali na trh do Asie.
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¯  Acionáři, vedení i zaměstnanci 
mají jistě mnoho důvodů e spoo-
jenosti nad výonem firmy Fezo. 
Co vaši záazníci?
Jsou pro nás vždy na prvním místě 

a neustále se snažíme zlepšovat, hlídáme 
si nejvyšší kvalitu. V průběhu roku jsme 
prošli řadou zákaznických auditů a kva-
lita našich výrobků i služeb byla bez 
výhrady oceněna nejvyšším stupněm 
– dodavatel třídy A. To v automobilo-
vém světě něco znamená. Potřetí jsme 
rovněž obhájili certifikát ISO/TS  , 
tedy nejvyšší standard v autoprůmyslu 
a z hlediska plnění environmentální 
politiky v rámci ISO   patříme 
k absolutní špičce v republice. 

¯ Pro většinu občanů je stále Fezo 
zafixováno jao výrobce světo-
známých fezů. Fez je oneconců 
dodnes součástí Vašeho firemního 
loga. Co Vás vedlo  tomu, že jste 
místo porýve hlavy začali vyrá-
bět autotextilie?
Máte pravdu, že výroba světoznámých 

fezů, které má dodnes firma ve znaku, 
se datuje do roku , kdy jí správa 
maltézského řádu udělila povolení k vý-
robě tohoto, v našich krajích exotického, 
produktu. Pro mne je ale z historického 
hlediska daleko zajímavější rok , kdy 
byla ve Fezku zahájena výroba textilií 
pro interiéry vozů Škoda Favorit. Na něj 
navázal dramaticky vývoj devadesátých 
let minulého století, velmi úspěšná priva-
tizace spojená se vstupem zahraničního 
kapitálu a rozsáhlá restrukturalizace. 
Ta nakonec vyústila v oddělení výroby 
textilií pro automobilový průmysl od 
tradičních výrobků, pokrývek hlavy 
a vedla až po naši dnešní výhradní ori-
entaci na výrobu moderních textilií pro 
automobilové interiéry. Vznikly tak dva 
samostatné právní subjekty Fezko a TO-
NAK, které působí v původním areálu 
firmy Fezko. Osobně zodpovídám za 
výrobu značky Fezko, jehož logo, pravda, 
trochu mate veřejnost, na druhé straně je 
odkazem k dlouholeté tradici.

¯  Vy jste byl ve firmě při jejím děle-
ní?
Do firmy jsem nastoupil v roce  

po dokončení restrukturalizace původní-
ho FEZKA, které v té době již bylo plně 
v otěžích evropského a amerického ven-
ture kapitálu. Noví majitelé mne pověřili 
úkolem zajistit další rozvoj a především 

perspektivně 
rozšířit dodáv-
ky jiným au-
tomobilovým 
v ý r o b c ů m 
– snížit tak ri-
ziko závislosti 
v té době na 
téměř výhrad-
ním odběrate-
li, firmě Škoda 
Auto. 

¯ S čím jste 
do Feza 
přišel Vy 
sám?
N o v í 

vlastníci mne 
zřejmě vybrali 
proto, že jsem 
d lou há  lé t a 
pracoval v za-
hraničním obchodě a automobilovém 
průmyslu. Pro firmu, jako je Fezko, 
stále ještě relativní nováček na trhu au-
totextilií, jsou kontakty a zkušenosti ze 
světa nepostradatelné. Změnit mentalitu 
společnosti téměř výhradně orientované 
na tuzemský trh, což bylo kromě jiného 
dáno velmi omezenými jazykovými 
schopnostmi zaměstnanců, v expanziv-
ní evropskou společnost, bylo jedním 
z prubířských kamenů naší vize. Mám 
tu tedy možnost zúročit svých deset let 
pobytu v USA,  let v Kanadě, stejně jako 
kontaktů získaných z doby, kdy jsem stál 
v čele firmy Opel C&S. 

¯ Ja se Vám daří plnit zadání acio-
nářů a zísávat e Šoda Auto další 
líčové záazníy? terým automo-
bilám dodáváte vaše zboží?
Je třeba zdůraznit, že Fezko není v ru-

kách strategického partnera a tak nám 
žádný kontrakt nepadá z hůry mateřské 
společnosti do klína. Každý úspěšný pro-
jekt je naopak výsledkem kreativity na-
šich designérů a obchodních schopností. 
O to je náš pokrok cennější. Zúročuje se 
i angažmá německého prodejce k obslu-
ze zákazníků tohoto klíčového a nanejvýš 
perspektivního teritoria. 

Z rozpracovaných projektů postup-
ně nabíhají do výroby textilie zejména 
pro firmy Opel, Daimler Chrysler, VW, 
BMW Mini a SMART. Aktivity naší 
společnosti jsou směřovány na západo-
evropský i východoevropský trh tak, aby 

se v nejbližších letech Fezko zařadilo me-
zi nejvýznamnější výrobce a dodavatele 
v tomto oboru. Nevyhýbáme se však žád-
nému trhu, o čemž svědčí teprve nedávno 
sjednané dodávky do zámoří, malajským 
značkám PROTON a PERODUA. 

¯  Nejmenoval jste Šoda Auto…
Škoda Auto je samozřejmě naším 

nejvýznamnějším zákazníkem a věřím, 
že jím i nadále zůstane. Děláme vše proto, 
aby obchod se Škodovkou stále rostl a vý-
voj tomu také odpovídá. V absolutních 
číslech náš společný obrat roste, roste 
také počet verzí modelů zn. Škoda, je-
jichž interiéry „oblékáme“. Mám blízko 
k nadsázce a fantazii, takže mne těší, že 
většina tohoto národa si sedá do tkanin 
značky Fezko... Relativně však podíl této 
značky na našem celkovém obratu klesá 
s rozvojem obchodních vztahů s jinými 
autovýrobci. V letošním roce dosáhne již 
podíl ostatních odběratelů  . 

¯ Ja vypadá váš dnešní výrobní 
program, co nabízíte vašim záaz-
níům?
Současný světový trend popularity 

PES hladkých tkanin a naše cílená teri-
toriální orientace na trh SRN vymezuje 
také náš výrobní program, v němž tyto 
tkaniny představují tiprocentní po-
díl. 

Fezko, a.s., dnes nabízí automo-
bilovému trhu nejen klasické tkaniny 
a pleteniny z polyesterových přízí, ale 
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i látky s nejrůznějšími úpravami – na-
příklad tkaniny se sníženou hořlavostí, 
zvýšenou odolností proti oděru, špíně 
atd. S ohledem na ochranu životního 
prostředí byly také vyvinuty směsové 
potahové látky na bázi polyesteru s vlnou 
požadované k výrobě automobilů vyšší 
třídy. Jsme tedy schopni rychle zareago-
vat i na náhlé změny v kursu poptávky. 

Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že 
  naší produkce textilií laminujeme 
a navíc jsme v tomto roce výrazně rozšíři-
li kooperační smlouvy, takže tuto službu 
poskytujeme také naší přímé konkuren-
ci a výhledově systémovému partnerovi 
Faurecia. Kreativita našeho vlastního 
designového střediska se svými kolek-
cemi dezénu se prosadila v zemích tak 
vzdálených, jako je Jižní Afrika. Prodej 
práce mozků v našem odvětví je unikátní 
i lukrativní. 

¯ Zuste jednoduše říci, v čem vidíte 
dnešní sílu Feza?
Škoda Auto je velmi náročný zákazník 

a jeho koncernové normy byly výbornou 
školou i referencí pro naše perspektivní 
vazby s jinými autovýrobci. Svou neza-
stupitelnou roli hraje i certifikace dle 
nejpřísnějších norem v automobilovém 
průmyslu, kterou se zřetelně vzdalujeme 
úrovni tradičního textilního výrobce 
kdekoliv na světě. Podařilo se nám změ-
nit i celkovou kulturu ve společnosti 
díky uplatňování moderních metod 
řízení, stálému tlaku na odstraňování 
nedostatků, zlepšování procesů, štíhlé 
organizaci. 

¯  V médiích problesly zprávy o chys-
tané expanzi Feza na Slovenso. 
Co je cílem?
Zdravý rozvoj firmy Fezko spatřuji 

i ve včasném strategickém vstupu na 
slovenský trh. Slovensko brzy předstih-
ne objem výroby osobních vozů v ČR 
a stane se v přepočtu na počet obyvatel 
vůbec největším výrobcem automobilů 
na světě. Navíc Slovensko nám dnes 
nabízí opravdu zajímavé akviziční pří-
ležitosti, kvalifikovanou pracovní sílu 
v textilním průmyslu a komparativní 
výhodu nižších výrobních nákladů. 
Slibuji si proto mnoho od naší letošní 
akvizice firmy Slovena a vznik dceřiné 
společnosti Fezko Slovakia, s.r.o., se 
sídlem v Žilině. Zajišťujeme si tak další 
rozvoj výrobních kapacit a konkurence-
schopnost do budoucna. 

¯ Co byste udělal pro podobné pod-
niy, jao Fezo, dybyste byl mi-
nistr?
Záleží na tom, který resort máte na 

mysli. Ale určitě je třeba obnovit či jinak 
oživit učňovské školství, neboť jeho 
úpadek vede k dramatickému poklesu 
odborných profesí. Tak například pro 
kvalifikaci tkadlen nebo seřizovačů chy-
bí mladá generace a myslím, že je tomu 
tak i v jiných oborech. Pro některé u nás 
perspektivní profese velmi těžko hledáme 
uchazeče. Přičteme-li k tomu zatím stále 
nízkou mobilitu při hledání pracovních 
příležitostí v naší republice, není lehké 
plánovat nárůst kvalifikovaných pra-
covních sil. Přísná kritéria řady našich 
ekologických zákonů předstihují mnoho 
vyspělých evropských ekonomik. Jsme 
papežštější než papež a neúměrně zatě-
žujeme rozpočty firem nebo snižujeme 
jejich konkurenceschopnost... Zavedení 
rovné daňové hladiny a zjednodušení da-
ňového systému by bezpochyby přispělo 
státnímu i firemnímu rozpočtu. Velmi 
bych uvítal liberalizaci zákoníku práce 
s většími pravomocemi pro zaměstnava-
tele. A v neposlední řadě trpíme hlemýždí 
rychlostí výstavby dálnic a kvalitou těch 
stávajících komunikací. 

¯ Podni, jao je Váš, má jistě pro 
město veliosti Straonic velý 
význam...?

Domnívám se, že je povinností kaž-
dé prosperující firmy dát najevo vztah 
ke svému okolí. Výrazně jsme přispěli 
finanční pomocí pro ty, kteří byli nejví-
ce postiženi povodněmi. Naše současná 
pomoc se zaměřuje na školství, mládež, 
sport, zdravotnictví a ekologii.

¯  Jaé máte oníčy?
Patřím k lidem, kteří toho chtějí 

hodně stihnout. Odstup, nadhled 
a snaha nedegenerovat povoláním jsou 
mi nad všechny specializace. Určitě 
nejvíc svého volného času seberou moje 
kumštýřské ambice. Léta se zabývám 
kresbou portrétních karikatur, možná 
také proto, aby úplně nevybledl odkaz 
našich skvělých karikaturistů, ale hlav-
ně proto, že „lov lidských osudů a duší“ 
při četbě v tvářích osobností je úžas-
ným dobrodružstvím. Vítězství nad 
tváří bývá stejně sladké jako pořádná 
objednávka. Tím se dovedu zaměstnat 
téměř na úrovni druhého povolání. 
Mám za sebou více než třicet samo-
statných výstav doma i v zahraničí, 
stálou galerii svých obrazů v hudebním 
butiku hotelu ARIA na Malé Straně 
v Praze, připravuji knihu portrétních 
karikatur a těším se na nový projekt 
v New Yorku. 

Pane předsedo, děkuji Vám za 
rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Zdraví od Lady Pro 2003 

JIŘÍ PANCÍŘ

odača ze Vsetína, Bc. amila 
Musilová, jednatela a ředi-
tela maretingu společnosti 

HEMAX, spol. s r.o. rnov, je pří-
ladem toho, že i v oblastech s vel-
ou nezaměstnaností a s dopravní 
nedostupností může vzninout firma 
onurující svými produty obřím 
nadnárodním společnostem. Chce to 
„nejen“ chytrý nápad, neustálé sledo-
vání světových novine v oboru, výbor-
né znalosti maretingu a zahraničního 
obchodu, ale především nenechat se 
ubít byroracií a jít za myšlenou, teré 
věří. Za to, že HEMA-BION oenzym 
Q10 SUPE se stal nejprodávanějším 
oenzymem Q10 v česých léárnách, 
ji společnost Comenius u příležitosti 
vyhlášení „Česých  nejlepších“ fi-
rem ocenila prestižní cenou Lady Pro 
, terou přebrala na Pražsém hra-
dě ve Španělsém sále za přítomnosti 
prezidenta republiy Václava lause. 
Protože tuto soutěž monitorujeme již 
od jejího vzniu, víme, že za tímto 
oceněním stojí většinou vysoá míra 
odbornosti a profesionality. Na dotaz, 
co za tím stálo v jejím případě a jaé 
měla pocity, nám paní Musilová od-
pověděla:

Pocity při udělení titulu byly nád-
herné a vzpomínat budu především na 
chvíle, kdy jsem si o malém a středním 
podnikání mohla krátce pohovořit s pa-
nem prezidentem. Setkala jsem se s ním 
i při studiu ekonomie na Vysoké škole 
báňské v Ostravě a pokud se týče znalos-
tí, vědomostí a zkušeností, byl již tehdy 
mým velkým vzorem. Ale při osobním 
setkání mne překvapil jeho lidský přístup 
a zájem o náš obor podnikání. Takový 
dojem umocněný nádhernou atmosférou 
Španělského sálu pražského Hradu ne-
vymizí z paměti. I když diplom zní Lady 
Pro, chápu ho spíše jako ocenění pro mé-

ho otce ing. Jana Heczka, který společně 
se svým dánským partnerem společnost 
HEMAX založil. Začal s dovozy různých 
komodit a postupně se profilovala divize 
doplňků stravy, nosný pilíř naší obchod-
ní společnosti. Koenzym Q10 přivezl otec 
před  lety z Dánska, kde šlo v té době 
o hodně diskutovaný produkt. V roce 
 jsem vstoupila do firmy já a zamě-
řila se nejen na tento výrobek ale i na další 
vitamíny. Postupně jsme vybudovali řadu 
ti HEMA produktů (pod patentovou 
ochrannou známkou), které si na naše 
podněty necháváme na zakázku vyrábět 
ve Skandinávii a prostřednictvím VO 
zásobujeme české a slovenské lékárny.

¯ Pustit se do prodeje vitamínů 
a doplňů stravy při současné 
onurenci vyžaduje nejen velou 
odvahu, ale i obrovsé úsilí…?
Jako malá firma máme výhodu ceno-

vou, nákladovou, rychlosti dodávek, pře-
nosu informací a osobního přístupu k ob-
chodním partnerům. Mně osobně nejsou 
cizí nástroje marketingu, bakalářský titul 
jsem získala v této oblasti. Po střední ško-
le jsem začala pracovat v útvaru zahra-
ničního obchodu a postupem času jsem 
řídila marketingový útvar velké společ-
nosti o ti zaměstnancích. V letošním 
roce končím studium ekonomie, obor 
management, na VŠB v Ostravě. 

¯ Co Vašemu podniání říá manžel 
a děti?
Manžel pracuje již desátým rokem pro 

obchodní ocelářskou společnost ve Vídni, 
která mimo jiné zastupuje také ISPAT 
Nová huť, takže má pro mou práci nejen 
pochopení, ale je mi i rádcem a vzorem. 
S chodem domácnosti a výchovou pat-
náctiletého Daniela a sedmileté Nelly 
mi částečně vypomáhá pomocnice. 
Máme sice akční manželství, neboť můj 

partner jezdí domů do Opavy jen o víken-
dech, ale zato je trávíme plnohodnotně 
a aktivně. Mezi poslední zážitky patří 
návštěva lanového centra, kde musíte na 
lanech zavěšených v různých až deseti-
metrových výškách překonávat překážky. 
Jistil nás sice horolezec, ale je to o velkém 
strachu. Údajně se tato metoda používá 
jako trénink manažerů např. ve firmě, 
kde mezi útvary vázne komunikace. 
Musejí se jistit, slaňovat, jeden je závislý 
na druhém, komunikují. Jsem ráda, že 
to naše celá rodina bez úrazu úspěšně 
absolvovala. 

¯ Zřejmě to bylo tím, že všichni jedí 
HEMA-BION oenzym Q10…?
Vidím, že se usmíváte, ale já jsem 

přesvědčena, že opravdu tento preparát 
pomáhá člověku k aktivitě, je to palivo 
pro tělo. Stimuluje srdeční činnost, člo-
věk se cítí aktivnější, má více energie. 
Obsahuje přírodní látku koenzym Q10, 
bez níž nemohou buňky produkovat nut-
nou energii pro podporu všech tělesných 
aktivit a jsou jako motor bez paliva. A co 
teprve naše novinka, kloubní preparát 
HEMA ARTHRO TIMED…

Pani ředitelko, děkujeme za roz-
hovor
níme archiv firmy emax
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Semaforská superstar: 
Eva Pilarová

JIŘÍ PANCÍŘ

Dovolím si být v tomto článu 
poněud osobní. To byl ten 
úplný začáte šedesátých let. 

Na Hradě vládl Antonín Novotný, terý 
vyhlásil první trochu větší amnestii pro 
politicé vězně. V Juldě Fuldě (Paru 
ultury a oddechu Julia Fučía v praž-
sé Stromovce) probíhaly dvě monstr-
výstavy o socialisticých úspěších 
Česoslovensa a Sovětsého svazu 
a my studenti jsme se začali sbližovat 
s dělnicou třídou. To tehdejší minis-
tr šolství a ultury Františe ahuda 

poučen úspěchy sovětsé 
vědecé fronty změnil vy-
soošolsý záon. Podle 
něj studenti vysoých šol 
museli jít v prvním roční-
u povinně dělat půlrou 
pomocné dělníy a v páte 
a sobotu chodit na před-
nášy a semináře, aby je 
dělnicá třída povzbudila 
svým třídním uvědomě-
ním v jejich studiu. Dusili 
jsme se v parách sirovodíu 

při plnění 
pixlí s Po-
lybarytem 
a zvraceli 
při stáče-
ní sudů se čpavem ve 
Spolaně Neratovice, 
za mistry nám byli 
obmyslně vybráni 
dělníci, jejichž mo-
ze byl nevratně po-
šozen sirouhlíem 
z výroby visózové 
střiže. Tam se u nás, 
začínajících studentů, 
úspěšně alila nená-
vist  režimu, terý 
toto trpěl. A večer po 
práci jsme putovali za 
Semaforem...

Tehdy také divadlo 
Semafor, které si dovo-
lilo být nekonformní 
tím, že dávalo před-
nost písničkám, které 
sice socialismu napro-
sto neškodily, ale také 
ho nebudovaly, přišlo 
o svůj stánek a stalo se 
divadlem putovním. 
Byli jsme nadšeni. Od 
té doby jsme mohli na 

cestách za Semaforem poznávat Prahu 
v celé její šíři. Tak ve Vojanových sadech 
při písničkovém vystoupení „Noc-turné“ 
se ulomila při zpěvu Matuškovy Árie mě-
síce hned vlevo od jeviště větev ze stromu 
obsypaného diváky a ti spadli za hurón-
ského řevu na hlavy diváků pod nimi. Tak 
v divadle v Dejvicích zaskakoval za paní 
Evu Pilarovou Waldemar Matuška, který 
ve hře „Zuzana je zase sama doma“ zpíval 
kromě svých písní i písně její včetně Lásky 
nebeské, ve které suverénně zvládl obě 
pěvecké role. A pak se přidávala dvaceti-
minutová „jazzová árie“, která končila na-
prostým vyčerpáním účinkujících… Tak 
v Městské knihovně, kde se nám podařilo 
přesvědčit skupinu „jezeďáků“, že Semafor 
je úpadkové buržoazní divadlo a že hned 
poblíž je výborná pivnice U tygra – tehdy 
jsme jako švorcoví študáci poprvé v životě 
seděli na „Takové ztrátě krve“ ve čtvrté řa-
dě… Tam stály lístky nepředstavitelných 
dvanáct korun, což jsme si jako studenti 
tehdy nemohli dovolit.

Byl jsem proto opravdu šťasten, když 
jsem mohl osobně poznat jednu z hvězd 
Semaforu, paní Evu Pilarovou, a ona se 
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áběr z mého galaoncertu „latinová ilarová“ elví blues
Jiří Suchý

elví blues
 pomalém rytmu hrané,
elví blues
 tíži runýře,
elví blues
á zpívám o ás pane
 nóbl vartýře.
elví blues
u ze stěn na mne padá,
elví blues
íné a staleté,
elví blues
á vůbec nemám ráda
ždyť je proleté.
o na člověa nědy padne
tejně ja na želvu.
ám už nepomůže žádné jiné blues,

en želví blues…
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uvolila dát našemu časopisu exkluzívní 
rozhovor. A tak jsme spolu seděli a pro-
bírali se jejími alby…

¯ Poud vím, máte hlasový rozsah tři 
otávy. Ja jste  taovému daru 
přišla? Co bylo důsledem talentu 
a co cílevědomé přípravy? Musíte 
stále trénovat zpěv nebo je to již 
neměnné? 
Tři oktávy jsou darem od Pána Boha. 

Ale techniku jsem se musela naučit. 
Správně dýchat, vědět kdy a jak na hlas 
přitlačit, jak použít třeba „chraplák“, aby 
hlasivkám neublížil, jak zpívat tak zvaně 
na dechu v absolutním pianissimu, ale 
tím nechci unavovat ani Vás ani čtenáře. 
Aby hlas i rozsah vydržel, je nutné cviče-
ní i hlasová hygiena. Mám svůj systém, do 
kterého si nenechám od nikoho mluvit. 
Zatím funguje. 

¯ Ja vzpomínáte na dětství, šolu, 
mládí? V jaých podmínách jste 
vyrůstala? odiče, spolužáci, vaše 
první lásy, váš první manžel? 
Konec čtyřicátých let a léta padesátá 

byla pro mnohé dospělé nepochopitelná, 
pro jiné dokonce hrůzná. My děti jsme 
se formovaly zčásti díky rodičům, zčásti 
díky učitelům. Měla jsem naštěstí rodiče 
s ujasněným názorem na dění kolem 
nás a několik učitelů či profesorů, kteří 
se nebáli říci nahlas, co si myslí. I když 
tím riskovali nejen své místo ale i svoji 
svobodu. Nezapomenu, jak jsme se 
jeden den učili o tatíčkovi Masarykovi 
a prezidentu Benešovi a nedlouho poté 
jsme museli z učebnic jejich fotografie 
vytrhávat, protože prý vedli národ do 
záhuby. Jejich fotografie nahradily fot-
ky Gottwalda a Stalina, ale také se tam 
dlouho neohřály. Po nich pak následo-

val už jen jeden státník, kterému ti 
odvážnější dokreslovali ještě větší uši, 
než měl ve skutečnosti. Každou chvíli 
jsme podepisovali jakási prohlášení, 
se kterými souhlasíme či naopak. Ke 
zděšení mých rodičů to byl na příklad 
souhlas s popravou Slánského či 
Milady Horákové. 

Nezapomenu na skvělého třídního 
pana ing. Bébara, který nás na Vyšší 
hospodářské škole přivítal slovy: „Jsem 
váš třídní, jmenuji se Bébar. Mám vás 
požádat, abyste mě oslovovali soudru-
hu profesore. Já vás však upozorňuji, 
že jsem pan profesor, eventuelně pan 
inženýr“. Měli jsme ho moc rádi. 

Bohužel však za necelé dva roky nám 
byl vyměněn za opravdového soudruha 
a naučili jsme se, že to, co se říká doma, 
zásadně se neříká ve škole. 

Vyrůstala jsem v Brně a posloucha-
la rádio Wien, či Rot-weiss-rot Wien. 
Swing, pop, rock’n’roll. A toužila jsem 
se do té Vídně podívat, ale ta byla díky 
železné oponě vzdálenější než cesta ke 
hvězdám. A první lásky? Tou první byl 
určitě pan vrchní na horách, na Šeráku, 
který tam točil pivo. Samozřejmě to ne-
tušil a já s odstupem času nevím, jestli 
se mi vlastně tehdy líbil víc on nebo ten 
jiskřivý zlatavý mok. 

S prvním manželem jsem se seznámi-
la na JAMU, kde jsem studovala operní 

zpěv. Jistý Milan Pilar tam studoval hru 
na kontrabas a na studia si přivydělával 
v orchestru Gustava Broma. Na rozdíl ode 
mě dostudoval, já to po dvou letech vzda-
la, ta múza, která bývá mylně označována 
jako lehká, mě přitahovala mnohem víc. 
A můžete mi věřit, že na ní nic lehkého 
nebylo. 

¯ Vaše první vzpomíny na Semafor? 
Co na vás nejvíc zapůsobilo? dy 
jste zjistila, že jste slavnou? 
Do Semaforu mě přivedl Pilar, byl tam 

v angažmá. Když jsem ho navštívila v Pra-
ze, cestou na oběd mi řekl, že si musí něco 
v divadle vyřídit, ať jdu s ním. V divadle 
pak oznámil dvěma pánům, že jim vede 
tu zpěvačku z Brna, jak slíbil. Pánové si 
poslechli v mém podání Cole Porterovu 
skladbu Noc a den a za pár neděl mi přišel 
dopis, že jsem přijata jako kmenová člen-
ka divadla. Až později jsem se dověděla, 
že ti pánové se jmenovali Jiří Šlitr a Jiří 
Suchý. Po premiéře „Takové ztráty krve“ 
Jirka Šlitr podotknul: Nemysli si, Pilarko, 
že jsme tě vzali do divadla kvůli zpěvu, 
nám se líbily ty tvý nohy. To se psal rok 
. V divadle jsem se cítila úžasně, 
jakoby se prodloužila studentská léta. 
Žádná závist, ale kamarádství, pohoda. 
Jenže nic netrvá věčně a já nechci připo-
mínat to špatné, vzpomínám raději jen na 
tu pohodu. Třeba na to, jak mě Pavlína 
Filipovská s Renátou Tůmovou učily 
mluvit – jak ony říkaly – „česke“. 

Na Mirka Horníčka, který se mě při 
prvním setkání zeptal, jestli vím, že zabít 

ato jsem v září  nastoupila do 
emaforu

ou  s aldemarem atušou 

a jsem vypadala v roce 
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Brňáka na půdě pražskýho divadla není 
trestný, na Waldemara Matušku, který 
řekl Jirkovi Šlitrovi, když přinesl pro ně-
ho a Hanu Hegerovou Lásku nebeskou, 
že by to raději zkusil s tou Pilarkou a na 
všechny ty vzácné lidi, které jsem díky 
Semaforu měla možnost poznat – na 

Josefa Škvoreckého, Jana Wericha, 
Jiřího Trnku, Miloše Kopeckého, 
Františka Filipovského, Miloše 
Formana, Zdeňka Seidla, Evu 
Olmerovou…

 Můj první hit byl „Kočka není 
pes“, v originále „Don’t Be Cruel“, 
skladbu zpíval Elvis Presley. Já 
jsem v textu Jiřího Suchého, v mís-
tech, kde se zpívá, „že Armstrong 
není Rus“ změnila hlas na rádoby 
armstrongovský chraplák a nejpr-
ve divadlo a pak i Lucerna šílela. 
Na ulici, když mě potkávali, přestali 
říkat, to je „ta“ ze Semaforu, ale „to 
je ta Pilarka“ ! Písničku jsem natoči-
la na desku. Stalo se, že jsem šla po 
Václaváku, z prodejny Supraphonu 
se ozvalo „že kočka není pes“, já 
zvedla svůj pršák ještě více nahoru, 
přehlédla jsem sloup pouličního 
osvětlení a šla do něj čelem tak 
silně, že jsem pár metrů odlétla. To 
mě srovnalo a troufám si tvrdit, že 
to, čemu se u nás říká sláva, se mnou 
nikdy nijak necvičilo. 

¯ Vztahy s panem Suchým, 
Šlitrem a olegy? Žárlily na vás 
hodně vaše olegyně? Veselá 
vzpomína, na níž ráda po letech 
vzpomínáte? 

Vztahy byly fajn, ten první rok 
určitě bezproblémové, ale pak jsme 
začali s Waldou a Karlem Štědrým 
také s mimodivadelní činností a to 
se nelíbilo vedení divadla, prý se 
proflakujem. Jenže my jsme měli 
malé gáže a každá koruna dobrá. 

Veselá historka? Popravdě řeče-
no, já jsem se tehdy moc nesmála, 
zato muzikanti se mohli ztrhat. 
Na jeviště jsem vjížděla položená 
na břiše na servírovacím vozíku 
a zpívala: „Jsem děvče nevzhledné, 
běda mi, třikrát běda“. Muzikanti 
v nestřeženém okamžiku přivázali 
vozík na prádelní šňůru a jen jsem 
začala bědovat, vtáhli mě zpátky 
do zákulisí. Dost dlouho trvalo, 
než mi došlo, co se to vlastně stalo. 
Ale fakt je, že jsem nepřestala zpívat 

ani v tom zákulisí. 

¯ Odchod do ooa. Jen  vůli 
Waldovi? Jaý byl soubor v oou 
ve srovnání se Semaforem? 
Když se v roce  Waldemar nepo-

hodl s Jirkou Suchým, odešli jsme spolu 

i s Karlem Štědrým do divadla Rokoko. 
Oproti Semaforu to ale byla spíš – tedy 
upřesňuji, že z mého pohledu – jakási 
komunální satira. S našim příchodem 
přibyly písničky. Po Lásce nebeské jsme 
měli s Waldou další hit Tam za vodou 
v rákosí. Zpívala jsem a hrála v několika 
hrách, ráda vzpomínám na Trosečníky, 
které režíroval nezapomenutelný Rudolf 
Hrušínský, ale když jsem po dvou letech 
dostala nabídku zpět do Semaforu, nevá-
hala jsem ani chvilku. Jiří Šlitr a Jiří Suchý 
napsali Dobře placenou procházku, což 
byla buffopera a s rolí Vanilky počítali 
se mnou. Společně s Jánem Roháčem ji 
režíroval Miloš Forman a já jsem moc 
ráda, že jsem byla při tom. 

¯ Smrt pana Šlitra… 
Smrt Jirky Šlitra se mě hluboce do-

tkla, i když už jsem v divadle nebyla. 
V roce  jsem se osamostatnila, šla na 
volnou nohu a postavila si svoji kapelu. 
Říká se, že nikdo není nenahraditelný, 
ale já tvrdím, že Jiří Šlitr je výjimkou, 
která potvrzuje pravidlo. S odchodem 
Jiřího Šlitra definitivně skončila „zlatá 
éra“ divadla Semafor. 

¯ Ja jste prožívala ro , ja nor-
malizaci? 
Došlo k jistému uvolnění a když to 

vypadalo všechno hodně nadějně, přijely 
tanky. Ale ještě nějakou dobu se mohlo 
poměrně volně cestovat do zahraničí. 
Pro mě, která jsem byla od roku  ne-
výjezdná (důvod – manžel Milan Pilar 
zůstal v tehdejším Západním Německu, 
nechal mě zde s tříměsíčním synem), to 
bylo něco jako malý zázrak. 

Zpívala jsem téměř ve všech evrop-
ských státech a dokonce i v Brazílii. 
V NSR, Belgii, Rakousku, Holandsku, 
Španělsku, Francii a Švédsku jsem toči-
la televizní pořady, ve Švédsku také ve 
stockholmském rozhlase. 

V Bruselu chtěl producent se mnou 
natočit desku, ale podmiňoval si, že 
bych tam musela aspoň půl roku zůstat 
a absolvovat všechen ten kolotoč kolem. 
Souhlasila jsem, ale přišla do toho nor-
malizace a já přišla o pas. To si nestěžuju, 
jen tak konstatuju.

¯ A co sametová revoluce? Ja se vám 
zlepšil život? 
V žádném případě mě nic nezaskoči-

lo, protože jsem byla léta na volné noze. 
To byla v podstatě práce jako v kapitalis-

o je to lása
Otis Blackwell, Jiří Suchý

e oča není pes,
e včera není dnes,
e bývat není zvy
 loua není les,
o aždý zná, to aždý ví.
e chatrč není hrad,
e jistě není snad,
e vůně není zápach
 zápor není lad,
o aždý zná, to aždý ví.
ednu vša starost mám,
da lása není lam,
arně se ptám.
e čoča není hrách,
e ouvej není ách,
e dudy nejsou nebe
 aldauf není lach,
o aždý zná, to aždý ví.
e pelech není sud,
e moped není vůz,
e rno není v echách
 rmstrong není us,
o aždý zná, to aždý ví.
ednu vša starost mám,
da lása není lam,
arně se ptám.
ido nezná, nido neví,
ido nezná, nido neví,
ednu vša starost mám,
da lása není lam,

arně se ptám.
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mu, jenže se socialistickým honorářem. 
Po revoluci jsem začala jezdit po světě, 
zpívám pro krajany v Evropě – naposledy 
to bylo vloni ve Stockholmu i v Americe 
– tam jsem byla zatím devětkrát, zpívala 
jsem v Austrálii a splnila jsem si dětský 
sen a podívala se na Havaj. Dokonce 
dvakrát. 

Zpívám to, co chci a komu chci. Nikdo 
mi nezakazuje nosit na krku křížek – i to 
se stávalo, ten můj křížek dokonce řešil 
sám soudruh Biľak. Nemusím mít protek-
ci v krámě s masem a zeleninou, nemu-
sím stát frontu na pomeranče, melouny, 
či banány, a představte si – auto bez po-
řadníku! A na leasing.A žádná komise se 
nesejde, aby řešila, jestli texty písniček, 
které zpívám, proti něčemu nejsou. Můžu 
říkat nahlas svůj názor a nemusím mít 
strach, že mě za to zavřou. Aspoň proza-
tím. A aby tomu tak bylo i v budoucnu, 
proto chodím k volbám. 

¯ A co nyní? terých vystoupení 
po VLS (Velé listopadové sa-
metové revoluci) si nejvíc ceníte? 
oho jste při nich poznala, setání 
s ým si nejvíc ceníte? am jste se 
všude podívala a ja řešíte hlídání 
Lorda, dyž jedete do ciziny? Má 
Europas? 
Cením si každého vystoupení, proto-

že nikdy nemůžu vědět, jestli není třeba 
to poslední. A já pořád ještě hodně ráda 
zpívám. Ale je pravda, že jsou vystoupení 
něčím výjimečná, na která se nezapomí-
ná, třeba to, když mě požádal pan Klaus 
v době, když byl premiérem, abych při-
šla zazpívat na jeho setkání s britským 
premiérem Majorem. Nebo teď nedávno 

v Náchodě, kdy jsem zpívala k osmdesá-
tinám Josefu Škvoreckému. 

Ráda zpívám také v kostele, o Ve-
likonocích v bazilice Panny Marie na 
Strahově, v létě v České Kamenici na 
svatojakubské pouti. S chutí si připravu-
ji i galakoncerty, to je většinou k nějaké 
příležitosti, v devadesátých letech třeba, 
když mi předávali platinovou desku, nebo 
k ti letům zpívání, pak to byl galakon-
cert k pěveckým čtyřicátinám, (všechny 
točila televize a režíroval František Polák) 
a v příštím roce to budou pětačtyřicátiny. 
Jestliže vyjde ten příští rok podle mých 
představ a Pán Bůh zdraví dá, měla bych 
na jaře zpívat jako host několika koncer-
tů Pavla Šporcla a ty pětačtyřicetiny bych 
měla oslavit jak v Praze tak v New Yorku 
a společně s kaskadéry pod vedením 
Antonína Hausknechta mám domluvená 
vystoupení v Číně. 

Pokud jsem v zahraničí s manželem, 
pak má náš kocour Lord chůvu Františka, 
který u nás bydlí, to proto, aby kocourek 
nebyl stresován z cizího prostředí. 

¯ A co Vaše manželství? V čem vám 
pomáhá v umělecém životě i v zá-
zemí? Jaé máte plány, ambice? 
S manželem Janem Kolomazníkem 

jsem se seznámila během svého hostování 
v divadle Alhambra. Byl tanečník. Kvůli 
těžkému zánětu slinivky musel tancování 
nechat a odešel do invalidního důchodu. 
Teď mi pomáhá s vystupováním, tedy ne, 
že by mi dělal manažera, ale vystoupení 
potřebuje čas od času dobrý nápad, za 
který se normálně tvrdě platí a já je 
mám u něho zadarmo. Pomáhá mi vybí-
rat kostýmy na jeviště ale i věci na běžný 

den. Občas mi po-
radí i s choreografií 
a vzhledem k mému 
pohybovému talen-
tu je zázrak, že jsme 
se ještě nerozvedli. 
Dokonce jsme osla-
vili . listopadu . 
výročí svatby. A jak 
došlo k té svatbě? 
Během hostování 
v Alhambře jsem 
d o s t a l a  t ě ž k o u 
chřipku. Čtyřicítky 
horečky, no hrůza. 
A měla jsem pudlí-
ka, který potřebo-
val venčit. Honza se 
nabídl, že s pejskem 

bude chodit na procházky, že mi nakou-
pí a dokonce i navaří. S díky jsem přijala. 
Dost dlouho trvalo, než jsem se z toho 
dostala. A když jsem se konečně probrala 
k životu, zjistila jsem, že mám v koupelně 
dva kartáčky na zuby a že u mě zkrátka 
Honza bydlí. Tak jsme to legalizovali. 

¯ Ja vypadá váš současný den? Co 
chystáte na Vánoce – oncerty, ale 
i curoví a domácí oslavy? 
Momentálně se učím skladbu Milana 

Dvořáka s textem Pavla Cmírala, kterou 
natočím příští týden. Budou na ni cvičit 
ženy na Sokolském sletu . Vánoční 
koncerty už mám připravené, Začínám 
. listopadu v Třebíči. Bude jich celkem 
šestnáct, z toho dva v Praze v divadle 
U hasičů. 

Na pečení cukroví nemám čas, ale na 
vánočním stole chybět nebude, dostává-
me cukroví z Moravy, od mé maminky 
a manželových příbuzných. Je dokonalé, 
nemá chybu. Já bych to tak nesvedla, ani 
kdybych měla čas. 

Slavím nejprve v Brně, tam bude-
me mít Štědrý den už v poledne . 
prosince, navečer budu v Praze, kde na 
Staroměstském náměstí slavnostně roz-
krojím dort, prý bude obrovský. Budu 
přitom muset stát na štaflích, tak jen 
doufám, že se mi nezamotá hlava a do 
dortu nespadnu. Na Štědrý den klasika. 
Domov, rybí polévka, smažený kapr, 
bramborový salát, stromeček, koledy, 
dárky, půlnoční.
nímy: archiv vy ilarové

o , ew or – eens. rob ouise rmstronga, se 
terým jsem měla tu čest poznat se osobně v roce  

aše ánoce . á, manžel an 
olomazní, uprostřed ocour ord 
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Další unikátní exponát v „Příběhu 
Pražského hradu“

IVANA HASLINGEROVÁ

Symbolicy něoli dní před 
vstupem naší země do Evropsé 
unie uvedl president republiy 

v život projet nové stálé expozice ve 
slepeních Pražsého hradu „Příběh 
Pražsého hradu“. Podtitulem výstavy 
je „Příběh tisíciletí česé státnosti“ a její 
tvůrci chtěli, aby si občané uvědomili 
ořeny, z nichž vyrůstali. „Je to mimo-
řádná událost a doufám, že pro nás pro 
všechny bude i inspirací do budoucnosti, 
terá nás čeá. Pražsý hrad byl vždy 
místem nadobyčejného významu, teré 
hrálo roli ve směřování našich dějin. 
Jsem přesvědčen, že nová expozice tuto 
roli Pražsého hradu náležitě předsta-
ví a zdůrazní. Považujeme za důležité 
připomínat si souvislosti, teré vytvá-
řely naši historii, vyzdvihnout události 
a osobnosti, teré formovaly naši stát-
nost,“ řel tehdy o expozici president 
republiy. Příběh Pražsého hradu je 
vša víc než pouhou výstavní expozicí 
– je místem, de mohou návštěvníci po-
znávat historii své země i její státnosti 
zprostředované příběhem místa, de 
se tvořila, a navíc je oncipována ta, 
že se bude ve svém průběhu stále roz-
růstat o nové exponáty, taže bude žít 
spolu s naším národem. 

A právě nyní se roz-
šířila o vzácný exponát, 
o románskou pohřební 
truhlu. Před instalací 
byla po několik měsíců 
truhla restaurována 
v restaurátorských 
dí lnách Pražského 
hradu. Truhla byla 
objevena při dostavbě 
svatovítské katedrály 
již v roce  a trápila 
celé generace vědců. 
Zmínky o ní se objevu-
jí dokonce již od roku 
. V kronikářském 
zápise z toho roku se 
praví, že zdobená truh-
la neznámé osoby stála vedle rakve Karla 
IV. a obsahovala kosti dvou neznámých 
mužů. Hlavní části truhly byly zhotoveny 
ze dřeva rostoucího ve Středozemí a vnit-
řek je potažen kůží ve tvaru palmet. Vědci 
se shodují, že byla vyrobena na Sicílii ve 
druhé polovině dvanáctého století. Nikdo 
nechápal, kde se vedle truhly českého krá-
le vzala truhla zřetelně italského původu 
a ještě k tomu ze . století. Hrobka byla 
otevřena ještě v roce ,  a . V 
roce , kdy byly měněny rakve všech 

mrtvých, byla truhla vytažena, předána 
Národnímu museu v Praze a ostatky byly 
umístěny do sběrné schránky. Jelikož byla 
umístěna vedle truhly Karla IV., odpočí-
vali v ní zřejmě přemyslovští panovníci 
vládnoucí koncem . století, kteří byli 
pochováni ve svatovítské bazilice a pak 
přeneseni do gotické katedrály. A právě 
toto přenesení nebylo zaznamenáno. 
Odborníci tvrdí, že v úvahu připadají dvě 
jména – kníže Bedřich (†) a Konrád 
I. Ota, který podlehl v roce  moru při 
ústupu vojsk Jindřicha VI. z Neapole. Byl 
pochován v Monte Casinu, jeho kosti 
podle Jarlochovy kroniky byly převeze-
ny do Prahy a podle kronikáře Přibíka 
Pulkavy z Radetína nakonec pohřbeny 
v kostele svatého Víta. Ať již badatelé 
časem upřesní jméno pohřbených mužů 
nebo ne, v každém případě truhla obo-
hatila stálou výstavu „Příběh Pražského 
hradu“ v prostorách gotického podlaží 
Starého královského paláce a navíc byla 
v restaurátorských dílnách Pražského 
hradu konečně zrestaurována a zachová-
na pro příští generace.
nímy: archiv ražsého hradu
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eprata: „evěříme evoluční teorii!:“
vandrlí: „ředládáme proto na ni nový revoluční pohled.“

                                                   IVANA HASLINGEROVÁ

Naladatelství Epocha se poslední tři roy věnuje systematicému mapování 
díla mistrů česého humoru Miloslava Švandrlía a Jiřího Wintera – Nepraty. 
níža „o v pohádách nebylo!“ je plna pohádových postav nazíraných ve 

značně netradičním úhlu. O nejnovější nize „a byli vyhubeni draci v echách“, te-
rou představili autoři veřejnosti v avárně nihupectví anzelsberger na Václavsém 
náměstí v Praze, se dá říci, že přináší revoluční pohled na evoluční teorie o vzniu 
a vývoji našich chlupatých, opeřených a oploutvených spolubydlících na této planetě. 

Mistr Švandrlík se pustil do evoluční teorie opravdu s vervou a potvrdil, že patří be-
zesporu k nejvydávanějším humoristům posledních let: „Jestli mne něco neskonale nudí, 

pak to jsou evoluční teorie vědců. Nevěřím jim ani slovo. Když někdo tvrdí, že trvalo miliony let, než se z améby stal 
nosorožec, kroutím nad tím hlavou. Co si ten člověk o sobě myslí? A co si myslí o nás? Že mu ty nesmysly spolkneme? A to 
jsem přitom člověk velice důvěřivý. Když pan Kipling napsal, že se slon, tehdy ještě s normálním nosem, šel napít k řece 
a krokodýl ho chtěl za čenich stáhnout do vody, bylo mi všechno jasné. Dovedl jsem si představit, jak se ti dva přetahovali, 
až z toho vznikl chobot. Takovéto skutečně vědecké výklady mám rád, nic proti nim nenamítám a sám se snažím přijít 
na kloub dalším podobným záhadám.“ Své teorie prý vykládá svému psu, pokud není právě na záchytce, a jsou tedy 
určitě správné, protože pes s nimi vyjadřuje souhlas už tím, že je poslouchá, neboť je příliš zkažený a otrlý, než aby se 
nechal k něčemu, s čím by nesouhlasil, nedobrovolně nutit. „Podle výrazu, s jakým naslouchá mým historkám, je jasné, 
že opovrhuje evolučními teoriemi stejně jako já a pokud se k nám chcete přidat, jste srdečně zváni. Stačí se začíst do naší 
učebnice,“ uvedl Miloslav Švandrlík knihu a dodal: „Žijeme v době, kdy se na nás valí spousty teorií, hypotéz a tvrzení, 
které si nikde nemůžeme ověřit. Vědci nejsou žádní troškaři. Miliarda let, někdy i světelných, je pro ně totéž, co pro nor-
málního smrtelníka přestávka k obědu. Výsledky takového bádání jsou zarážející. Chesterton soudí, že žádný pes, který 
najde kost, nenadělá s ní takový humbuk, jako nálezce archeolog. Což je nezpochybnitelné.“ 

„Jednou nám vykládal ředitel africké rezervace Serengeti profesor Gŕzimek příhodu, kdy při ranní obchůzce německé 
zoologické zahrady uviděl před voliérou dravců starou babičku s kostkou cukru v ruce. Dojatý naivitou staré dámy pravil: 
„Paní, tady na tabulce si přečtěte, že ten pták je sup mrchožravý, ten si cukr nevezme.“ „Mladý pane“, odvětila ta babička, 
„tomu vy nerozumíte, já mu ho sem nosím každý den. Jen pojď, Pepíčku.“ A mrchožrout se svým strašlivým zobákem 
opatrně vzal ze stařenčiných prstů kostku cukru, uklonil se a odletěl na 
své skalisko. Pan profesor nám tím dosvědčil, že ve světě zvířat se můžeme 
setkat i s příhodami opravdu nečekanými. Proto jsme tímto směrem zača-
li intenzivně bádat a dospěli jsme k pozoruhodným objevům, které jsme 
s veškerou pečlivostí rozpracovali a předkládáme je k posouzení veřejnosti, 
kterou mohou teorie vědců žonglujícími s otisky tlapky jakéhosi mloka před 
miliardami let nanejvýš upřímně pobavit,“ doplnil Švandrlíka Neprakta.

Kresby mistra Wintera nejsou jen půvabné – jsou věcně naprosto 
správné. Jeho karikatury jsou založeny na jeho mnohaletém pečlivém 
zkoumání reálií, podrobném studiu množství knih a na vlastních cesto-
vatelským zážitcích. „V knize je mnoho ilustrací zvířat, často cizokrajných 
a pro suchozemce téměř neznámých. Je tam třeba ochechule – mořská 
kráva,“ uvedl známý nepraktolog Jaroslav Kopecký, „a tak si myslím, že 
tentokrát určitě porušil svoji teorii, že musí vidět předlohu na vlastní oči, 
a nakreslil ji podle encyklopedie, neboť to zvíře přece nemohl vidět živé.“ 
Ale se zlou se potázal. Neprakta ho spražil, že ji nejenom viděl kdysi 
v Havaně v mořském akváriu, ale dokonce si za živým modelem vyjel 
do Norimberku: „Naše ZOO kdysi koupila čtyři ochechule, ale neměla 
na ně akvárium. V Norimberku zase měli akvárium, do něhož neměli co 
dát. Takže máme nyní čtyři krávy deponované v Norimberku. Žasl jsem, 
co toho snědí. K obědu spořádají  krychlové metry hlávkového salátu.“ 
„Když jsem psal knihu, vyhledával jsem zvířata se škodolibým pocitem, že 
některé nebude umět nakreslit. Ochechule byla jedním z nich. Ale převezl 
mne,“ doplnil Švandrlík. 
nímy ragmenty: iří ancíř

iloslav vandrlí (vpravo) a iří inter 
- eprata vysvětlují, co si máme všichni 
přečíst o ánocích, abychom nepodléhali 
vědecým bludům a pochopili sutečnou 
podstatu problémů ja se stal had ridolín 
plivačem, proč ježe žere hady, proč je liša 
zrzavá, tera vl zdivočel, proč čáp lape 
zobáem,, proč osel much nelapá, ja vznili 
lední medvědi, proč jeleni troubí, proč hroch 
ztloustl, proč má achna placatý zobá, proč 
straa nerade loany a mnoho dalších ži-
votně důležitých věcí
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Média na pranýři
JIŘÍ PANCÍŘ

Význam médií a žurnalistiy 
roste. Jistě i díy blesovému 
rozvoji nových technologií, 

v jehož důsledu roste cena informace, 
hodnota rychlosti jejího zísání a věro-
hodnosti jejího obsahu. Moderní svět 
stojí na informacích, je to nejčastěji 
a nejmasivněji obchodovaná omodi-
ta. Žurnalisté jsou nezbytnými a často 
určujícími atéry tohoto procesu a pro-
to je na ně logicy a po zásluze upřeno 
veřejné oo čím dál tím pozorněji. 
Vyloženě specializovaným veřejným 
prostorem zabývajícím se médii jsou 
vybrané servery či internetová pe-
riodia. Jejich výhodou je snadnost 
oamžité reace na atuální podněty, 
technologicy determinovaná rych-
lost a tedy i lapidárnost sdělení, ale asi 
především riticý odstup při reflexi 
mediálního prostředí ve standardních 
„nosičích“ (tis, rozhlas, televize). 
A často taé personální nepropojenost 
na toto prostředí, terá dává riticé 
reflexi otevřenost a nezávislost.

Petr Žantovský vydal k vánočnímu 
rozjímání soubornou kritiku našich mé-
dií „Média na pranýři“. Texty, které jsou 
obsahem této knížky, mají jeden společný 

jmenovatel: jde v nich o média a vše, 
co s nimi souvisí. Především o různé 
aspekty žurnalistiky, etiku a profesio-
nalitu novinářské práce, odpovědnost 
médií před čtenáři, posluchači či divá-
ky před realitou, kterou zobrazují, a ta-
ké před sebou samými. V poslední do-
bě se tomuto stále častějšímu a zjevně 
též stále potřebnějšímu „psaní o psaní“ 
říká souhrnně mediální kritika. To, že 
vydal tuto knihu, je o to cennější, že 
žurnalisté sami zpravidla neradi páchají 
veřejná profesionální harakiri. Míra je-
jich sebereflexe je pochopitelně omezená. 
Proto se kritikou médií zabývají většinou 
autoři stojící větší částí své odbornosti 
mimo denní svět médií. Obvykle na 
půdě příslušných vysokých škol. Takové 
psaní o médiích může mít ráz vyloženě 
odborný určený studentům a lidem 
uvnitř médií, kteří jsou zapouzdřeni do 
společných problémů žurnalistického sta-
vu. O médiích se ale dá psát a také občas 
píše lehčím perem pro čtenáře, jejichž 
motivací není profesionální odbornost, 
nýbrž laický zájem. Některá média, 
především periodický tisk (ale i rozhlas, 
méně už televize), vyhrazují mediálním 
reflexím zvláštní rubriky či formáty. 
Někde je dominantní zájem věnován 
dynamice vývoje médií, personálním či 
majetkovým přesunům a změnám uvnitř 
mediální branže, jinde si autoři všímají 
kvality samotné novinářské práce, tedy 
toho, co zjednodušeně náleží do oboru 
mediální kritiky. Petr Žantovký spojuje 
obě profese – je ředitelem Institutu maso-
vé mediální komunikace na Vysoké škole 
Jana Amose Komenského a rovněž žur-
nalistou, a to ne ledajakým, ale žurnalis-
tou, jehož články jsou jeho kolegy běžně 
nazývány „Žantovského jedy“. Mediální 
kritika – spolu s aplikovanou sociologií, 
sémiotikou, politologií, ale i ekonomií, 
kulturní historií je mu tudíž blízká.

Texty z právě publikovaného sou-
boru patří spíše k těm, které směřují 
k širší veřejnosti pečlivých čtenářů 
novin, posluchačů rádií a diváků tele-
vizí. Vybírají z mediální reality někdy 
drobné a zdánlivě bagatelní, někdy na 
první pohled změnotvorné úkazy, na 
nichž se snaží demonstrovat některé 
obecnější zákonitosti, které jsou pro 
média typické a podstatné. Je to často 
přehlídka nonsensů, profesionálních 
i etických pochybení, z nichž lze abs-
trahovat postřehy širší platnosti. Až 
na výjimky vyšly v průběhu posledních 
dvou let především na serveru Česká 
média, zčásti v týdeníku Mladá fronta 
Plus, v denících Lidové noviny a Mladá 
fronta Dnes. Tři studie obsažené v pří-
loze pocházejí z různých příležitostných 
akcí. Text „Bulvarizace denního tisku“ je 
příspěvkem ke stejnojmenné panelové 
debatě, kterou pořádala Vysoká škola J. 
A. Komenského spolu se serverem Česká 
média a Českým rozhlasem  v Nostic-
kém paláci v Praze .března , text 
„Nova: deset mýtů, které otřásly republi-
kou“ poprvé vyšel ve sborníku k .výro-
čí založení televize Nova (Česká média, 
). „Sociální stát a média“ je před-
náška, určená pro konferenci s názvem 
Sociální stát – sen, či noční můra, která 
se konala v pražském Obecním domě 
.dubna .
nímy ragmenty: vana aslingerová.
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etr antovsý s motrem nihy eterem 
uhanem, redatorem esého rozhla-
su 
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Moderní a avantgardní 
solitér Preissig

IVANA HASLINGEROVÁ

Národní galerie v Praze a Správa Pražského hra-
du  uspořádaly pod záštitou presidenta republika 
Václava Klaus výstavu z díla  jedné z nejvýznamněj-

ších osobností kultury . století Vojtěcha Preissiga. Výstava se 
konala ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Pra-
ze a Památníkem národního písemnictví v Jízdárně Pražského 
hradu. Během svého života Preissig spoluutvářel a podstatně 
obohatil kulturní život Prahy, Paříže, New Yorku a Bostonu. 
Jeho dílo je obdivováno, ale stále ještě ne zcela doceněno. 
Výstava představuje jeho artefakty ve všech prostorách 
Jízdárny Pražského hradu. V hlavním sále Jízdárny mohou 
návštěvníci zhlédnout volnou grafiku, grafický design, foto-
grafii, koláže, materiálovou grafiku a abstraktní projevy v části 
nazvané Dílo výtvarné citlivosti, tvůrčích invencí a experimentů. 
V galerii  východního křídla je v oddílu Dílo ve službě společ-
nosti vystavena knižní grafika, exlibris a písmo. Na balkoně 
je umístěna část Dílo občanské odpovědnosti a odvahy: plakáty 
a příležitostné tisky. Pro návštěvníky je k disposici studovna, 
kde si mohou  prostudovat průvodce k výstavě, soupis umě-
leckých děl, články a katalogy k dílu Preissiga a také laboratoř, 
kde dospělí i menší návštěvníci budou moci tvořivě reflektovat 
jeho vybraná umělecká díla. S výstavou je spojen doprovodný 
program připravený lektorským oddělením Sbírky moderního 

a současného umění Národní galerie v Praze .
Preisig se zapojil v zahraničí do boje za nezávislost republiky 
za první světové války, v jeho bostonském domě se scházel 
Masaryk se svými přáteli a Pressig navrhoval graficky náborové 
letáky pro Československé legie. Navíc společenská angažova-
nost po obsazení naší země nacistickým Německem byla pro 
něj samozřejmostí. Přesto se nestal po válce oslavovaným hr-
dinou. Vzhledem k antikomunistickému zaměření upadlo jeho 
dílo v nucené zapomnění a to nehledě na fakt, že byl za války 
členem odbojové skupiny, která vydávala ilegální časopis V boj 
a po vyzrazení skončil život v  roce v koncentračním táboře 
v Dachau. Prvního připomenutí se dočkal až v roce , kdy 
jeho výstavu připravil Tomáš Vlček, který je autorem i této 
současné a který obhájil dokonce na díle Preissiga diplomovou 

i doktorskou práci.
Foto Fragmenty: Ivana Haslingerová
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 „á tu byl dřív, směje se an ahradil při přícho-
du pana presidenta ve vstupní hale ízdárny 

„a jsem žádán o mnoho záštit nad mnoha 
projety, ta záštitu nad výstavou ojtěcha 
reissiga jsem dal velmi rád. yl neprovou-
jícím umělcem, ale přitom nesmírně moderním 
a avantgardním. řevapí jeho abstratní o-
láže, z nichž je zřejmé, že se nepřilonil  žád-
nému hnutí a díy tomu byl solitérem. edlo to 
 jeho isolaci, ale ani to ho neporazilo a zůstal 
sám sebou.  ato osobitost byla vlastní nejen jeho 
tvorbě, ale i jeho osobnímu životu. ohužel ou-
pace uončila jeho život v achau. ezi lidmi 
je nejznámější ilustracemi e arafiátovým 
roučům. yl bych rád, aby tato výstava ho 
lidem uázala i z dalších úhlů pohledu,“ uvedl 
president republiy áclav laus v projevu při 
zahájení výstavy na terasách ízdárny.  pozadí 
naslouchá etra ungwirthová, vedoucí tiso-
vého a omuniačního oddělení 
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Bez Gospelu nejsou Vánoce!
JIŘÍ PANCÍŘ

Bez Gospelu prý nejsou Vánoce, 
alespoň ta to stojí na vánočním 
albu Zuzany Stirsé, teré při-

šel pořtít sám ministr ultury Pavel 
Dostál do Divadla Šima a Grossmana. 
dyž jsme byli na prvním představení 
paní Zuzany po jejím návratu z emi-
grace, říali jsme si, že není možné, aby 
vydržela dlouhodobě secvičovat dvace-
tičlenný soubor Gospel Time a doma 
zvládat čtyři malé děti. Podcenili jsme 
ale její houževnatost a nadšení. Stalo se 
nesutečné. Paní Zuzana má již za se-
bou desíty vystoupení svého souboru, 
pro terý píší a sládají osobnosti jao 
Jiří Suchý, Josef Fouse, arel Vágner 
a Ivan Mláde a doonce se jí podaři-
lo i z ministra ultury udělat zpěváa 
šansonů a gospelových písní. Její texta-
ři vložili do písní nejen velou dávu 
humoru, ale i moudrosti, nadhledu, 
písně vyniají nepateticou oslavou 
života a dobrých mezilidsých vztahů. 
Vznily ale již i původní česé „gospe-
ly-lie“ autorů arla Vágnera a Jiřího 
adeřába. Za posledních něoli let 
jsme si zvyli, že její Gospel Time zpívá 
směsici gospelových a country songů, 
spirituálů a bluesových písní. Nechybí 
ani muziálové melodie ve vlastní 
úpravě. Vždy se jedná o hudbu velmi 
melodicou a emotivní.

Na právě vyšlém vánočním CD se 
představuje jiná Zuzana, Zuzana v kruhu 
svých dětí s vánoční náladou. „Bylo mým 
velkým snem udělat si vánoční desku jen 
tak pro radost. Nyní se mi konečně sen spl-
nil a vzniklo dílečko, které si neklade za cíl 
být přísně jednotným celkem. Každá píseň 
je ale pro mne oslavou toho idylického ča-
su. Je to soubor písniček, které mne pro-
vázely celý život,“ říká o svých Vánocích 
Zuzana Stiská. Na CD jsou samozřejmě 
koledy a protože život pani Stirské byl 
průběžně spojen s Divadlem Semafor, 

nechybí ani písně 
semaforácké a také 
písně Jiřího Helekala, 
Jaromíra Klempíře 
a Josefa Fouska. Na 
desce uslyšíme celou 
rodinu paní Zuzany 
–  p a t n á c t i l e t o u 
Viki, desetiletého 
Rafíka, který zpívá 
cit livým hláskem 
písničku Suchého 
a Šlitra „Nový ná-
jemník“. Sedmiletá 
Sanynka zazpívala 
„Vánoce v Semafo-
ru“. Osmiletý Leny 
podle matky sice 
nevykazuje znaky 
velkého hudebního 
umělce a tak ho nechala jen odrecitovat 
„Nesem’ Vám noviny“, ale na jevišti tančil 
ze všech dítek nejlépe, takže kdoví. Paní 
Zuzana dokázala, že i se čtyřmi dětmi 
se žena může věnovat povolání, má-li 
ovšem manžela, jako je pan Berni, který 
s ní táhne za jeden provaz. 

 „Byla jsem žádána, ať zpívám masám, 
ale celé album je pojato tak, aby odpoví-
dalo mému hudebnímu naturelu a gospe-
lovému cítění,“ říká o CD paní Zuzana na 
tiskové konferenci, která se konala v diva-
dle těsně před uvedením premiéry. Tam 
také řekla, že nechápe kritiku svého pojetí 
„Škody lásky“, s níž vystupovala loni na 
Novoročním koncertu na Staroměstském 
náměstí v Praze a žádala kritiky, kteří její 
pojetí nemají rádi, aby uvedli, proč. 

Tak tedy: Naše koledy, stejně jako naše 
národní písně, česká dechovka či české 
opery jsou chápány jako náš národní od-
kaz. Odkaz, se kterým je nactiutrhačné dělat 
jakékoliv experimenty. Proto byly rozporu-
plné reakce při interpretaci lidových písní 
Spirituál kvintetem, použití Sušilovy sbírky 

lidovek pro interpretaci Jaroslavem Hutkou 
či Pitínského nastudování Rusalky. Proto 
byly rozporuplné reakce u jinak výtečných 
jazzových variací a improvizací na témata 
Vejvodovy „Škody lásky“. Jejich rafinovanost 
si už podle mého názoru žádá specializo-
vaného diváka, který ty skryté melodické 
finesy dovede vychutnat. Je známo, že český 
posluchač i divák je ve své většině smýšlení 
spíše konzervativního a jakýkoliv zásah do 
toho, co pokládá za své tradice, pokládá za 
znesvěcení sebe sama. Tedy to, co je v an-
glofonních kulturách běžné, není běžné 
v kultuře naší. 

Podobně je tomu i s interpretaci po-
slední sloky Gruberovy „Tiché noci“. Tu 
lze chápat jako výzvu, že i s klasickým 
materiálem je možné zacházet moderně 
a proto je třeba takový počin pochválit. 
Přesto, takové pojetí Vánoc navozuje 
v čase adventu spíše figurku kokakolově 
bezbožného Santa Klause, která vyvolává 
veselí a masopustní zábavu ale ne pokojné 
rozjímání o narození Páně. 
nímy ragmenty: iří ancíř
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aní tirsá představuje své zpívající, tančící a recitující děti 
novinářům před představením v útulném divadelním baru
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 ostem večera byl arel ágner a společně s paní uzanou si 
zazpíval nejrásnější ze všech písní večera, terou pro ni s iřím 
uchým složil. jednalo se o  píseň, terá zazněla i na benefičním 
oncertu pro oběti ničivých povodní v roce :  „ó, dyž je 
mi nejhůř, zvednu oči vzhůru, tam de tuším songy andělsýho 
ůru. ó, dyž je mi nejhůř, zvedám oči  nebi, tam, de tuším 
ruce probodnuté hřeby...“

„sem oslněn nádhernou hudbou plnou temperamentu. o víc 
si mohu přát než pro ni sládat texty,“ říá spisovatel a dvorní 
textař paní uzany osef ouse

avel ostál nese paní uzaně ytici. levo an yčítal a éťa 
ocman, terý říá: „ountry je všechno, co se mi líbí, ale přesto 
si rád s osplem zazpívám“

„iluji tuto muziu a měl jsem to štěstí poslechnout si ji v jed-
nom z černošsých ostelů v arlemu. yl to můj největší lid-
sý, ulturní, ale i duchovní zážite. dyž se dá tahle povídat 
s ohem, to se dá i na něj věřit, neboť je cítit člověčinou,“ říá 
o gospelech paní uzany ministr ultury avel ostál, terý 
je častým hostem jejích oncertů a terý přišel pořtít i její 
ánoce 

tmosféra oncertu strhla doonce i pana ministra, taže 
si přišel s paní uzanou zázpívat a popřát všem přítomným 
rásné ánoce: „ ta hodně štěstí jsme přišli ám přát...“ 
zaznělo sálem v jejich společném podání. íseň vyvolala 
bouřlivý aplaus a viditelně dojatý pan ministr na závěr pani 
tirsou políbil 
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S úsměvem bytového jádra
IVANA HASLINGEROVÁFRA
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Jan Vodňanský spolu s Hanou Navarovou 
uvedli v Činoherním klubu v režii Jolany 
Mauerové zbrusu nové autorské kabaret-

ní pásmo písní,  improvizací, postřehů, básní, 
úvah a komentářů „S úsměvem bytového já-
dra“. Jak pravil autor: „S úsměvem idiota jsem se 
dostal k Úsměvu bytového jádra. Na velkých plo-
chách na nikoho nenarazíte. Zbohatlíci se plouží 
nekonečnými pokoji ve svých luxusních vilách po-
stavených z lehkých topných olejů a nepotkávají 
než babu s rybou v hubě. Zatímco bytová jádra, 
to je paráda, v bytových jádrech na sebe narážejí 
nejen myšlenky ale dokonce celí lidé. V postelích 
se nejen spí, ale i pracuje. A proto bytová jádra, 
ty já mám rád.“ Vodňanský udělal comeback 
do Činoherního klubu pásmem vedeným 
v podobném duchu, jak na něj byli pamětníci 
zvyklí z jeho nezapomenutelných představení  
„S úsměvem idiota“ či „S úsměvem Donkichota“, 
které je ale naprosto nové a „tepe“ do součas-
ných problémů v duchu  básně: „S kupony ruku 
v ruce prapory restituce po celé zemi rozvinem,“ či 
„Psi běhají bez košíku, rozvracejí republiku, propa-
dají skepsi, pak je všechno ve psí“ a „Sexuální ha-
rasmenty otřásají kontinenty. V republice naší, jistě 
neharaší, naopak se politika s flirtem dobře snáší.“  
A nebyl by to Vodňanský, aby se pásmo ne-
hemžilo sexem a freudovskými problémy. Za 
všechny uvádím: „Madame de Pompadour prá-
vě snědla romadúr, kdybych si dal ementál, nebyl 
bych ji oblemtal při francouzském polibku, teď má 
ze mne kopřivku.“ Jan Vodňanský srší přes dvě 
hodiny jednou podobnou básní za druhou, 
prokládá vše spolu s Hanou Navarovou nový-
mi písničkami a scénkami. Pokud mají pravdu 
psychiatři, že hodina smíchu denně je týden 
dovolené, pak si určitě nenechte ujít čtrnáct 

dní té nejveselejší dovolené na zeměkouli.
  (Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř)

ana avarová přináší oš plný zbrusu nových písniče a scéne

a rozdíl od předchozích představení odňansý střídal převley. 
 tomto cylinru zve přítomné do šantánu 
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Na konci představení pokřtili Juraj Herz s chotí knihu Jana Vodňanského: „Velká alternativní encyklopedie 
ptákovin“. Kniha je doprovázena ilustracemi Vladimíra Jiránka a nabízí dosud nejkomplexnější pohled do 

autorova světa. Snad nejlépe ji přiblížíme několika ukázkami:
Republice více práce, to je naše deviace.

Pojď národe do Evropy za kačerem Donaldem, on nás vede do Evropy k rudé záři nad Kladnem.
 Copak děláš režime, chtěl bys býti v kůži mé a já zase v kůži tvé, tvoje platy, mé IQ.

Kdo jinému jámu kopá, vykope z ní idiota. 
Dementál je sýr, po jehož pozření dojde k rychlému poklesu IQ.

Vůl udělá hop, hop, hop, aby doktor měl svůj džob.
Olizuji krápník, obsahuje vápník, naroste mi mozek, bude ze mne právník.

Psychiatr sklízí, divé plody schýzy.

 „de o vyhledávání souvislostí ta jemných, že jsou v příliš jas-
ném světle rozumu téměř neviditelné a zjevují se jen v šerosvitu 
fenoménů idiocie anebo geniality. sou případy, dy oba tyto jevy 
do sebe navzájem  plynule přecházejí ta, že není jasné, zda je to 
idiotie, nebo už genialita… anebo naopa,“ říá an odňansý 
o své nové nize „elá alternativní encylopedie ptáovin“ 

 „ť ty ptáoviny se dostanou  hodně ptáům. á jsem 
v inoherním lubu dysi začínal, ale hned jsem sončil, 
neb jsem zapomněl text, a proto jsem režisérem,“ směje 
se motr nihy uraj erz s chotí.  pozadí je tabule, na 
níž pan profesor odňansý vysvětloval diváům sexuální 
harasmenty



Josef Blecha : Edith Piaf (otištěno s 
laskavým svolením hotelu Aria) 
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