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Diktatura menšin
JIŘÍ PANCÍŘ

B

yla to bohatě vousem obrostlá ústa apitalisty arla
Marxe, terá vyřla památnou větu „proletáři všech
zemí, spojte se“. Jeho výzva impliovala, aby se „většina“, terou podle něj byli proletáři, vzbouřila proti „menšině“, což byli apitalisté. Ale byli proletáři většinou? Sám
Marx je definoval jao supinu lidí, terá nevlastní výrobní
prostředy, ale taových proletářů bylo jen minimum. Šlo
tedy o nátla menšiny, terá se rozhodla pod rudými prapory orást jinou menšinu a onečným cílem bylo donutit
zbylou většinu, aby jejímu barbarství dala požehnání. Byl to
pous menšiny bez souhlasu většiny vytvořit moc a zísat
privilegia a majete na účet ostatních. Není náhodou, že
právě touto dotrínou se zaštiťovali ja sociální demoraté
ta jejich ideoví souputníci, nacisté a omunisté. Těm všem
šlo o boj „pracujících“ proti buržoasii (sociální demoracie),
plutoratům (nacisté) či imperialistům (omunisté).
Teď už není obecně v módě bojovat za onfisaci majetu a
vraždění apitalistů. Socialisticé myšlení se proto přestěhovalo
do subtilnějších oblastí. Jao houby po dešti začala růst moc
různých profesních či eologicých sdružení. Jejich činnost je
podobná, jao byla činnost socialisticých bojůve o století
zpět. Nestojí o to, aby byli voleni většinou, naopa je názory
většiny naprosto nezajímají a většina musí, ať chce či nechce,
přijmout jejich „oprávněné“ požadavy, ať už je to přidání
dotací francouzsým vinařům, ace eologů proti dostavbě
eologicy zcela čistého Temelína, ativní podpora hnutí Duha
ůrovcům v jejich boji proti šumavsým lesům nebo ve jménu

„svobody slova“ podpora nasmlouvaným honorářům ředitelem
ČT Dušanem Chmelíčem, de hrozilo, že o ně odboráři novým
ředitelem přijdou (tzv. „elevizní stáva“.)
Toto jsou ještě věci celem úsměvné. Úsměv zmrzne na
rtech, dyž díy oordinovaným acím eologicých ativistů
dojde  mnohaletému odsunu doončení tunelu Mrázova na
pražsém Smíchově či obchvatu Plzně. Tady stát přišel o miliardy orun. A nám, teří jsme eology v tomto úsilí přes honoráře
jejich advoátů vlastně financovali, tito ativisté dovolili umírat
řadu let na nádorová onemocnění, protože jsme museli dýchat
výfuové plyny automobilů, teré dávno mohly jezdit jinudy.
V tomto čísle lze nalézt něteré přílady, de nad činností ja
našich ta i zahraničních eologů přechází zra. Ta napřílad
z rozhodnutí eologů tvořících směrnice Evropsé unie se ještě
před vybudováním dálnice D musí přes ní vybudovat mosty
pro přechod losů, medvědů a jelenů, z nichž aždý stojí čtvrt
miliardy orun. Úředníci EU zřejmě ladou Ostravso něam
e Grónsu a navíc soudný člově nepochopí, ja naučit ostravsé soby a medvědy právě na tom mostě dálnici přecházet.
Dalším příladem je eology vymyšlený a našim Ministerstvem
životního prostředí podporovaný záon o povinné registraci
chemicých láte, tzv. EACH, terý bude stát česou chemii
minimálně  miliard orun.
A tady se zřejmě ruh uzavírá. Je nepochybné, že eologicá
hnutí mají úzou souvislost s hnutími marxisticými, obecně
levicovými. Je dále nepochybné, že celá řada pochybných eologicých ativit je podporována orgány EU – napřílad „eologicé daně“ na pohonné hmoty, podpora výstavby větrníů
za účelem zdražení náladů na eletricou energii…
Nelze se proto divit Francouzům, Holanďanům, Britům a
dalším občanům EU, že odmítají podřídit se tomuto ditátu EU.
Odmítnutí Euroústavy není důsledem toho, že lidé uvedených
zemí nechtějí do Evropy. V Evropě už totiž jsou většinou něoli
tisíc let. Doonce ani nešlo o to, že by nechtěli být v EU. Členství
v této organizaci romě nevýhod dává i nemalé výhody. Lidé
hlasovali o doumentu a ti, teří textu porozuměli, si v tom
guláši často vzájemně si odporujících ustanovení snadno našli
to, co je osobně odpuzuje. A omentáře, že jedny žene návrh
příliš doprava a jiné doleva, jen doazují to, co je těmto postojům společné. Lidé chtějí ve své zemi žít bez toho, aby se jim
do života vměšovaly niým nevolené supiny bruselsých
úředníů. Tyto supiny anonymních lotových ruávů,
teří, opaujme, niým nevoleni mají v ruou moc nad
 miliony občanů. aždá smlouva, terá si činí tu čest být
nazývána Ústavou, má zajistit práva občanů před molochem
moci centrálních byroratů a nioliv naopa. Musí být naprosto srozumitelná pro lidi, teří se mají prostřednictvím této
ústavy chránit. Není-li ani tato záladní podmína splněna,
pa je povinností aždého slušného občana taovou ústavu
odmítnout.
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Knížákova smršť 29
MILAN KNÍŽÁK, FLEKATÝ ESKYMÁK Z JIŽNÍCH ČECH

ž dlouho jsem nesmrštil.
Mezitím Česem prolétla
vládní smršť, v teré všechny
tři strany vládní oalice smršťovaly
způsobem nevídaným. Po dlouhá léta
nejoblíbenější politi Bejby Gross se
přes noc změnil v psance. Souhlasím
s tím, že vypadl z čela vlády, tam
neměl nidy vstoupit, ale na druhou
stranu vím, že o jeho problémech
s bydlením a podniáním novináři
věděli už dlouho a proto si ladu
otázu, proč s tím ta dlouho čeali.
Odpovídá to mým zušenostem s novináři obecně. Novináři manipulují
(a chtějí manipulovat) s celou společností a všechny prostředy, teré jsme
ta halasně za totality odsuzovali, rádi
zneužívají. Totalitní cenzura byla děsivá ale naprosto jednoznačná. Věděli
jsme, odud přichází a co jí vadí. Dnes
nemá cenzura parametry. Může přijít
odudoliv, může cenzurovat téměř
cooliv a není proti ní žádná
obrana.
Hodnoty, teré jsem
ještě za svého mládí
považoval za životně
důležité – čest,
pravdom luvnost, víra v hodnot y, přímost
jednání, statečno s t ,

nepodlézání, neuhýbání nebezpečí, atd.
atp., to všechno je dnes téměř  smíchu.
Hlásné trouby společnosti, mezi terými
zaujímají média první místo, nám jasně
sdělují, že lze znevážit a zpochybnit
cooliv.
Především vzniá veřejný hon na
pracovité a čestné lidi. Hon na ty, teří
stojí za svým názorem, poněvadž tím
jsou obzvlášť nebezpeční. Disuze
přestala být disuzí, stala se pousem
zompromitovat, chytit za slovo, zahnat
do outa. Televizní či rozhlasové disuze
jsou podřizovány nesmyslnému ditátu
moderátorů, teří jsou z valné většiny
nevzdělaní a nezušení.
Řada lidí nadává na omunisty,
zatracuje totalitní režim, ale přitom se
omunisticy chovají. omunisticý
způsob života, lépe řečeno to, co se
nám zažralo pod ůži během omunisticé totality, v mnoha z nás
přežívá a současná společnost se svou
poleslou pseudodemoracií to ještě
rozvíjí. Patnáct let po listopadu existuje naše republia
ve znamení rozvoje totalitní poleslosti.
Národ nasauje na
idiotsé soutěže typu
Suprstar, Suprčech,
Suprblbec. Hledá se
ten nejpitomější hrdina, terý nioho neohrozí, terý nelade
žádné nároy. Dnešní
hrdina musí být vůl,
aby byl použitelný.
Obecná
disuze
o Evropsé
unii se neoná a onat
patrně nebu-

de. Vláda nemá zájem o názory, nechce
rozpoutat celonárodní debatu, chce pouze rozagitovávat svůj názor. Ale to už jsme
zažili. Opět se ten, do nesouhlasí, stává
nepřítelem a opět místo respetovaného
opačného názoru, přichází nenávist. (Ten
do stojí na chodníu, nemiluje republiu, řičívávali demonstranti na . máje
v . letech.)
Jsem pro integraci Evropy. Chci,
aby evropsé státy spolupracovaly co
nejtěsněji, aby řada problémů, teré
život v Evropě ztěžují, byla odstraněna,
ale jsem zásadně proti tomu, aby místní
problémy řešila vzdálená vláda v Bruselu. Aby nám nesmyslnými rozhodnutími
nařizovala, zda budeme či nebudeme jíst
utopence, aby nám zaazovala odleželý
guláš, aby nám určovala, ja má vypadat
préno na WC. Poud s našimi prény
turisté z Evropsé unie nesouhlasí, ať si
vozí vlastní.
Nejděsivější je byroracie. Demoracie
je byroracie, to je jasné, všechno musí
být transparentně zaznamenáno, aby to
bylo možné dyoliv doázat. Mezilidsé
vztahy se ompliují tisíci doumentů
a čím víc vlád a čím vzdálenější vlády,
tím více doumentace bude vzniat.
A co se týče ultury, s terou mám
přímé zušenosti, Evropsá unie schvaluje jen taové projety, teré vypadají politicy zajímavě. dyž se pitomec z Česa
spojí s pitomcem z Polsa a s pitomcem
z aousa (anebo odjinud) a vytvoří
pitomý společný projet, dostanou na
něj peníze, poněvadž taovýto projet
splňuje politicé integrační nároy.
valita je v podstatě lhostejná.
I při největším sjednocení si musíme
zachovat právo na odlišnost. Evropsá
unie nám zatím nabízí jen ty odlišnosti,
teré sama uzná za vhodné.
Milan nížá
Fleatý Esymá z jižních Čech
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Václav Havel: „Tady se nebude
dělat žádný hon na komunisty!“

JUDR. JAROSLAV ANDĚL

N

arodil jsem se dne . března
 v obci Dobři u oycan.
Vystudoval jsem na vysoé
šole technicé silnoproudé eletroinženýrství, absolvoval právnicou
faultu arlovy university a studium
zaončil dotorátem v roce .
Již od dětství jsem byl informován
o protičesém a protinárodním
Austro-marxismu a o nesprávnosti
Marxových teorií. A protože ze sociální demoracie se vyvinul omunismus,
stal jsem se již od dětství antimarxistou
a později i antiomunistou a to ještě
dříve, než omunismus uázal svou
pravou zločinecou tvář. Ja je obecně
známo, po druhé světové válce nebyla
již Česoslovensá republia právním
a demoraticým státem. omunisti
totiž prosadili hned po válce tzv.
ošicý vládní program a v roce 
ihned po usurpaci vešeré státní moci
zaázali a rozpustili staletí trvající
živnostensé organizace...
V roce  přišel do Česoslovensé
republiy sovětsý generál, terý se stal
u nás velitelem, nebo ja se tehdy říalo
„hlavním poradcem“ státní bezpečnosti na
ministerstvu vnitra. Naši páni z tohoto ministerstva hledali pro něj vhodný objet na
víendy a zabrali nám náš rodinný dome
s ústředním topením, eletricou uchyní
a ostatním omfortem, s veliou zahradou
a  / hetaru lesa v oořínsém údolí
u Mělnía. Museli jsme se z tohoto našeho domu ihned vystěhovat, avša vzít si
jen své osobní věci, tj. šaty a prádlo, jina
všechno ostatní, vešeré zařízení i příbory
a jiné věci tam musely zůstat... Po stížnosti na ministerstvu vnitra jsem byl falešně
vyláán z domova, bez zatyače nebo
soudního rozhodnutí, a po tzv. devítiměsíčním vyšetřování jsem byl odsouzen e
ti letům žaláře a zabavení majetu proto,
že jsem údajně účtoval národním podni-
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ům za své výroby, vysoonapěťové
pojisty a další eletromateriál, vyšší
ceny, než dovolovaly platné předpisy.
Přitom předpisy byly vydány až za dva
roy po mém zatčení.
V nejtěžších žalářích ministerstva
vnitra v Praze na Panráci, v Plzni na
Borech a v Leopoldově jsem strávil 
roů  měsíce a  dni svého života. Po
propuštění . ledna  jsem nemohl
najít práci. Začal jsem jao montér a až
později jsem řídil projetový ateliér na
Vinohradsé třídě nad budovou pražsého radiožurnálu a zažil jsem proto r. aroslav nděl letos slavící  let
při jeho dobývání sovětsými tany svého bohatého života
sovětsou oupaci z bezprostřední
blízosti. Pro mou nerozvážnost, hlášení munisticého prezidenta byla předv černé stanici, mi hrozilo nové zatčení. časná. Jao dvojnásobný aademicý
Z Čech jsem odjel dne . září  do občan a o celou generaci starší než on
Vídně a . září  jsem poračoval - bylo mi tehdy  roů - pan prezipřes Tyroly do Švýcar. V roce  jsme dent Česoslovensé republiy jednal
založili ve Švýcarsu „větové sdružení se mnou, s jejím řádným občanem
bývalých česoslovensých politicých a obětí omunisticého teroru ta, ja
vězňů v exilu,“ jehož jsem dlouhá léta bych si já nidy nedovolil jednat ani
předsedou. Vyvíjeli jsme od počátu an- s negramotným pasáem prasat. Stál
tiomunisticou činnost...
totiž těsně přede mnou, ale obrácen e
Ihned po uončení politicého teroru mně zády, řel mi jen tři ráté věty,
a omunisticé autoracie jsme zahájili z nichž třetí doslovně zněla: „Tady se
rozsáhlou politicou činnost v tom smys- nebude dělat žádný hon na omunisty!“.
lu, aby se Česá republia stala sutečně Je zcela přirozené, že nido žádný hon
právním a demoraticým státem, jaým na omunisty dělat nechtěl, ale za tímto
se být prohlásila a mnoha mezinárodními sloganem pana Havla se sryli všichni ti
aty být i zavázala. Hned počátem ledna omunističtí zločinci, teroristi a vrahové
, po zvolení Václava Havla preziden- – a bohužel se srývají dodnes. S hrůzou
tem, se mi vša dostalo ve známost, že jsem zjistil, že pan Václav Havel se ceČesoslovensá republia se po sonče- lou vahou svého úřadu i svou vlastní
ní omunisticého teroru a právní zvůle prestiží postavil za omunisticé
nehodlá faticy stát demoraticým zločince a tedy proti jejich obětem,
a právním státem, přesto, že to oficiálně i dyž předtím velmi hlasitě prohlásil,
prohlásila. Prezident Václav |Havel mě že omunisty spáchané řivdy musejí
nechtěl přijmout a až po opětovném být napraveny. Tím začal můj nový boj
naléhání a čeání před jeho ancelá- za právo a spravedlnost pro všechny lidi
ří mne pan řižan  němu předvedl. postižené omunisticým násilím, bezA tu jsem  svému faticému zděšení právím, terorem a právní zvůlí...
zjistil, že naše radost z nového neo- níme autor
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UDÁLOST ROKU

Václav Klaus: „Ještě jsme stále
nepochopili, v čem a jak jsme žili
za komunismu!“

IVANA HASLINGEROVÁ

ebatu velvyslanců (zprava) ěmeca - ichaela ibala, usa - lexeje .
edotova, elé ritánie - indy uffieldové a  - ennetha illa (ten zastoupil
velvyslance  illiama . abanisse, terý uvízl s letadlem v aříži) moderoval
president republiy áclav laus

C

entrum pro eonomiu a politiu (CEP) pořádalo seminář
„. výročí once . světové vály očima velvyslanců tehdy válčících
zemí“. Není bez zajímavosti, že téma
semináře se ve všech vystoupeních zúžilo tařa výhradně na nejdůležitější
následe vály a to na Jaltsou onferenci (dále jen Jalta) jao na osudový
oamži, terý zatížil Evropu nástupem omunismu na dalších čtyřicet let.
Protože přednášející byli velvyslanci
zemí zainteresovaných na válečném
onflitu, přinesl seminář zajímavé
postřehy o tom, ja se aždý stát na
Jaltsou onferenci dívá jina:
Podle zástupce velvyslanectví USA
ennetha Hillase je Jalta symbolem pa-

sivního zanechání zemí východní Evropy
napospas SSS. Na Jaltsé dohody se ale
musíme podle něj dívat z tehdejší perspetivy. Jejich přímí účastníci ze Západu
netušili, co se stane, a neřešili omunis-

mus, neboť za vály se jim Sovětsý svaz
jevil jiný. Z naší současné perspetivy je
jasné, že doufání Západu v demoraticé smýšlení omunistů bylo nerealisticé.
„President Bush v ize hodnotil Jaltu
jao jednu z velých nespravedlností,
terá dala podnět  ohromné tragédii v Evropě. Dala šanci Západu, ale
Východ musel  let trpět. svobození
tam bohužel bylo jen rátým pousem
o svobodu. meria nechtěla připustit
omunisticou ditaturu. abídla proto
válou zpustošené vropě  mld. dolarů
na obnovu. ohužel část vropy odmítla
její pomoc. sme rádi, že se alespoň nyní rozšiřuje ruh demoraticých zemí
a že úspěšně probíhá i reforma .
Ale ja řel president Bush: ‚Studená
vála sončila, ale nesmíme usnout
na vavřínech,‘ uvedl Hillas. Poděoval
též presidentu lausovi za jeho projev
v Plzni, terý v něm ocenil roli, jaou
sehrál americý generál Patton při jejím
osvobozování. Připomněl, že na oslavách
once vály v Plzni bylo  americých
veteránů, teří pod generálem Pattonem
Plzeň osvobodili.
Br it sá velv y sla n  y ně L i nd a
Duffieldová uvedla, že Jalta byla neodvratná a ja vyjádřil president Bush
v Litvě, oupace východních zemí byla
plánována na záladě patu Molotova
a iebentroppa. o  znamenal pro
aždou část ontinentu něco jiného. Pro
Východ se stal počátem železné opony
a útlau, zatímco pro Západ byl počátem eonomicé a politicé integrace.
Šedesáté výročí once vály bylo ta, bohužel, taé šedesátým výročím rozdělení
Evropy. Státníci v Jaltě tehdy netušili, co
se bude dít s východními státy. Obránce
suverenity Churchill ještě v roce 
uvedl, že by východoevropsé země měly
spolupracovat na principu rovnocenných
národů a že by se mělo Němeco dohod-
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nout s Francií. Pa ale onstatoval, že se
před východní Evropu spustil železný
závěs. „Nuceně jsme bohužel zavírali
oči nad tím, že v roce  nastoupil
u vás Gottwald, terý nastolil v roce
 hrůzné procesy.  roce  utrpěl
naštěstí omunismus olaps. sme rádi,
že vás to minulo a že nastalo postupné
osvobození i dalších zemi, v nichž byla
zadušena demoracie. resident laus
uázal, co vše je nutné udělat s následy
omunismu, že aždý den musíme bojovat
o demoracii a musíme jí přinášet oběti.
hurchill ve své nize ‚istorie druhé světové vály‘ popisuje její triumfy ale i tragedie a onstatuje, že nástup omunismu ve
východní vropě byla velá cena za zničení
nacismu,“ uvedla paní velvyslanyně.

usý velvyslanec Alexej L. Fedotov
naopa onstatoval, že státy po válce řešily nové rozdělení světa a že Jalta byla
podle něj správným ompromisem,
terý vytvořil na obou stranách stejně
podmíny. Taový je podle něj život.
Připomněl, že vála přinesla  milionů
obětí, v Mosvě se proto šedesáté výročí
od jejího once slavilo velolepě, sešlo se
na něm  hlav států. „vropa je již jiná,
je důležité, aby se nidy vála neopaovala, a současné uso dělá vše pro to, aby
všichni věděli, že chce totéž co vropa.
sme proti rozdělení světa v eonomic-
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ém smyslu. aše politia je pro rozvoj
všech národů. istoricá paměť poolení
se má držet v paměti pro další generace,“
uzařel Fedotov.
Podle němecého ambasadora
Michaela Libala byla Jalta polovičatým
ompromisem o garancí hranic a velým mýtem, terý vymysleli američtí
onzervativci a francouzští gaullisté
a Sovětsý svaz ho ochotně využil jao zdůvodnění, že Evropa je opravdu
rozdělena. Evropa se ta rozdělila ještě
před studenou válou: „tudená vála
vznila teprve vůli tomu, co osva
dělala v olsu, umunsu a jinde.

ěmeco, jež dlouho hledalo po válce své
hranice, neboť bylo po válce menší, muselo
proto vztáhnout ruu  sousedům a vstup
 do nie je též důsledem této politiy.
utečnost, že jsme se my ěmci smířili
s enormními teritoriálními ztrátami
a s vynuceným a ztrátovým přesídlením
pětiny našich obyvatel, působila ladně
tím, že jsme to byli především my ěmci,
teří na tomto rozšíření západního společenství států měli živý zájem.“ Na počátu
evropsé integrace byly snahy o smíření
mezi Francií a Němecem, jehož úspěch
měl enormní psychologicý a politicý význam pro
v z t a h Něme c a
 ostatní Evropě.
Bez tohoto rozhodného přeoná ní
historicých antagonismů v západní
Evropě by pozdější,
poměrně r ych lé
a bezproblémové
začlenění bývalých
člens ých stát ů
Varšavsé smlouvy
do NATO a EU bylo
sotva myslitelné.
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President Václav laus shrnul, že
druhá světová vála byla obdobím tragicým, ale současně i heroicým. Úolem
dneša je bránit historicou pravdu, jasně
pojmenovávat příčiny II. světové vály,
rozlišovat její viníy a oběti, nezarývat
zločiny, teré se tehdy udály. Uončení
druhé světové vály problémy světa nevyřešilo: „altsé dohody, terými si vítězné
velmoci rozdělily sféry vlivu, vedly  tomu,
že již v prvních poválečných hodinách byl
svět rozdělen znovu a že byl znovu připraven e onfrontaci.  důsledu toho byly
v naší části vropy nastoleny omunisticé
režimy. Jalta byla pro nás plna tragédie
a totální chybou. Obrátila příčiny a následy vály. Byla bezplatným dárem
USA soudruhu Stalinovi. ro  to
bylo výborné vítězství. resident utin
říal při oslavách once vály, že není
nutné dělit vítězství na rusé a naše. á
byl absolutně rozčarován a myslím, že
je o tom nutné vážně přemýšlet. Ten,
do nežil na východní straně, si neumí
představit, co to znamenalo. Byla zde
nesvoboda, nedostate materiálních věcí
a to vše bylo důsledem omunismu. My
ještě stále nepochopili, v čem a ja jsme
žili a jaé problémy u nás za omunismu
byly. ovou šanci dal našemu ontinentu
teprve pád omunisticých režimů v závěru osmdesátých let. ni dnes nežijeme
v ideálním světě nezištné mezinárodní
spolupráce, v ráji demoraticých hodnot
a pouze světlých zítřů. onec historie,
terý po pádu bipolárně rozděleného světa
něteří začali vyhlašovat, nenastal. íy
tomu olem sebe vidíme podobná nebezpečí, jaými byla ta, terá svět uvrhla do
druhé světové vály. edejme jim novou
šanci.“
nímy ragmenty: iří ancíř
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Anthony Coughlan: „Proč říkám
NE Evropské ústavě“
JIŘÍ PANCÍŘ

entrum pro eonomiu a politiu (CEP) uspořádalo velmi
netradiční seminář. Byl první,
jehož jednací řečí byla pouze angličtina
a v němž moderátor, president Václav
laus, představil jediného řečnía
Anthony Coughlana, docenta sociálních politicých věd na Trinity College
z Baile Átha Cliathu z Irsa. Ten uvedl
své námity  tzv. Euroústavě, teré
nedávno vyšly v nižní formě pod
názvem „Řeněme své ano nebo ne
Evropsé ústavě“ i v naší zemi spolu
s předmluvou Václava lause.
Hlavním tématem vystoupení
docenta Coughlana byla disuse o „deseti malých a jedné velé věci, teré

změní smlouva zaládající
Evropsou ústavu“. Podle
jeho slov jde zejména o zrušení více než  možností,
dy jednotlivé státy mohly
vetovat rozhodnutí Unie.
Přitom přes polovinu těchto
zrušení se týá nových oblastí
záonodárství EU, tedy oblastí, o nichž s nově přistupujícími zeměmi vůbec nebylo
jednáno. Ústava posytne 
soudcům soudního dvoru EU
moc vložit se do rozhodování
o lidsých a občansých právech jednotlivých zemí. Tím
se mezi občany a nejvyšší
rozhodovací
moc vloží další
vrstva advoátů
a soudců, teří resident laus maje zmíněnou nížu v ruce uvedl
budou rozhodo- řečnía slovy: „ředstavuji ám autora originálního
vat o občansých textu této příručy. é seznámení se s jeho názory
právech. Ústava byla velice zajímavá náhoda. etěl jsem s ním do
dodá více síly ancouveru do anady, let trval velmi dlouhou
velým zemím, dobu a ta byla spousta času si s ním o uroústavě
a to nejen Francii povídat. a jsme si vyměňovali poznámy, 
a Němecu, te- zprávy a naonec jsem dostal celý text, terý mí or é p r a  t i c  y legové přeložili.   to byl hned bestseller a přitom
stále hlasují po- sutečná literatura fatu.“
spolu, ale i lidnatým novým zemím, jao Navíc bude počet evropsých omisařů
je umunso či Tureco, reduován o jednu třetinu, což bude znaocent oughlan své vystoupení uvedl slovy: „řed jejichž početná populace menat, že daný člensý stát nebude mít
dvěma lety jsem se se supinou odborníůzabýval zou- může v budoucnu rozhodo- ve vrcholném orgánu svého representanta
máním této ústavy. yli to právníci a něoli eonomů, vat o záonech v naší zemi.  let z aždých patnácti let trvání Unie.
teří se podepsali na rsém hospodářsém boomu. á Vytvoření míst Presidenta Přijetí nové ústavy bude podle Coughlana
specializace je sociální politia a já jsem už od prvního EU, ministra zahraničních znamenat, že tvorba záonů se v mnoha
pohledu zjistil, že jde více o politicou než o eonomicou věcí a veřejného žalobce oblastech posune od jednomyslnosti
záležitost. Že jde o federalizaci v politico-vojensém má zcela zrušit současnou  většinovému hlasování závislém na
stylu. Já jsem věc zoumal čistě z demoraticého rotaci presidentování EU onsensu  presidentů či premiérů, aniž
hledisa. Dospěl jsem  názoru, že práva našich lidí a je naprosto zřejmé, že se se bude  jejich schválení v jednotlivých
by byla potlačena ve prospěch evropsých záonů, tvůrci ústavy inspirovali zemích vyžadovat hlubší právní rozbor
evropsého trhu. le vlastně to není vropsá ústava. v ý luč ně f r a ncou z s  ý m nemluvě o referendu ve zvlášť závažných
ždyť přece neplatí pro výcary, ory ani usy.“
presidentsým modelem. případech pro danou zemi.
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Je samozřejmé, že
moc tato vznilého
federálního státu bude
ve svých počátcích ještě
omezená. Nebude nám
zatím moci ditovat
daně a nebude nás
nutit jít do vály, poud nebudeme chtít.
Ale lze nahlédnout,
že vývojem EU budou
i tyto záruy postupně
zrušeny.
Podporovatelé
„mlouvy zaládající
 v r o p s  o u ú s t a v u“
argumentují tím, že
v „nové “ by si za„avedení společné zahraniční politiy povede  násil- ládající člensé státy
nému zániu bilaterálních smluv jednotlivých člensých měly zachovat nadřastátů a tím  militarizaci celé nie. stavou budou taé zenost svého rozhodonuceny přijmout společnou měnu i ty země nie, teré dování, protože jsou
se jí doposud z vážných důvodů vyhýbaly. stava taé to ony, teré předávají
zvýší nebezpečí extrémně levicových principů, teré pove- svou moc Unii na zádou  povinnému regulování vešerého života  milionů lade tzv. „předávacíobčanů. aé závazy uratomu se stanou nedefinované ho principu“. Tito lidé
a tato smlouva, terá upřednostňuje evropsou jadernou ignorují sutečnost, že
sílu, se stane závaznou pro všech  států nie,“ rozhořčil právě tato vznialy fese docent oughland
derální státy: malé politicé jednoty se slouZa nejzávažnější důslede navrho- čily a předaly moc státu nadřazenému.
vané Ústavy lze poládat právní zniče- Nejlepším příladem je Němeco .
ní Evropsé unie a Evropsé omunity, století, dále USA, anada či Austrálie.
terými jsme členy, a jejich nahrazení A čím jiným je Brusel, než Berlín,
novou Unií, terá sice bude mít stejný Washington, Ottawa či Canberra
název, ale ve sutečnosti bude mít u zmíněných federací? Je zde ovšem výformu nadnárodní Evropsé federace. znamný rozdíl. V uvedených případech
Tím bude existujícím člensým státům federální státy vznily zcela nebo ve své
přiřčena role provincií či regionálních většině z jediných národů nebo lidí se
oblastí uvnitř tohoto velestátu.
společným jazyem, ulturou a histo-
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rií, teré si touto formou uspořádaly
své záležitosti. Toto zcela ontrastuje
s přístupem EU, terá zřizuje „novou
vlast zvanou vropa“. Člensé státy si
sice mohou ponechat své ústavy, ty vša
nebudou nadále ústavami suverénních
států ale států provinčních, jao jsou
nyní napřílad Texas, alifornie či
New Yor. A v neposlední řadě, ta
jao neexistuje Lid neboli Demos
Evropsé unie, pa není nido, do by
mohl udělit demoraticou legitimitu
a záonné právo taové federace.
nímy ragmenty: iří ancíř

resident áclav laus v rozhovoru
s nthony oughlanem po sončení semináře

řednášu zhodnotil president laus slovy: „ormálně jsem velmi
nezdvořilý moderátor a často s řečníy polemizuji. le teď opravdu nemám s čím polemizovat. oládám za směšné speulace v tisu o tom,
že jsem proti členství naší země v . a tomu ale vůbec není. y
už jsme se rozhodli do  vstoupit. A teď už tedy nejde o to vstoupit
či nevstoupit, ale o to, zda zlepšit život v EU nebo ne. A zda jsme
na té cestě vítězi nebo obětmi. o přece vůbec není jasné. ísávají
z ní více velé či malé národy? ždyť  se dosud ani nevyrovnala se
smlouvou z aastrichtu z rou  a má velé potíže s jejími ritérii,
ta proč budovat něco nového? A poud se týá zastánců Evropsé
ústavy, zmínil bych výro Artura estlera, že ,všichni bolševici
byli naivní idealisté‘. A právě toto platí o těch, co připravovali
Evropsou ústavu.  v této souvislosti bych připomněl, že jsme měli
problém už při psaní pozvány na tento seminář. áme tam napsat
termín vropsá ústava (constitution) nebo vropsá smlouva (treaty)?
odle mého názoru jde spíše o jaousi smlouvu než o ústavu. yslím,
že by bylo na místě předefinovat celou ,“ uzavřel president laus
za smíchu posluchačů.

EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY
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Jan Zahradil: „Zahraniční politika
musí být cílená a jednotná“
IVANA HASLINGEROVÁ

¯ Prvořadou roli v naší zahraniční politice musí hrát udržování jednotného transatlantického politického prostoru a ostražitost
vůči automatickému prohlubování evropské integrace. Musíme provádět cílenou a jednotnou propagaci ČR v zahraničí.
¯ Více než deset příspěvkových organizací na čtyřech ministerstvech, v nichž pracuje několik set lidí na propagaci ČR za jednu
miliardu korun ročně, nevytváří jednotnou mediální zkratku. Hlavním předpokladem úspěšné diplomacie je toto změnit
a koordinovat vše pouze Ministerstvem zahraničních věcí (MZV).
¯ Leitmotivem dneška je ekonomická diplomacie. Proto je kladen takový důraz na sjednocení politické a obchodní linie. Zahraniční obchod je proto nutné dát pod křídla MZV. Rovněž obchodní sekce zastupitelských úřadů musejí být spolu s velvyslanci
jednotně řízeny pouze MZV. Obchodní diplomaté budou navíc povinni absolvovat stáže u exportních podniků, aby poznali
opravdovou potřebu vývozu.
¯ Tzv. euroústava a její sepisování bylo úhybným manévrem Evropské komise, jak se vyhnout řešení opravdových problémů
EU. Pokud by neplatila, nic se nestane, bude platit stávající stav a otevře se další prostor k dalšímu vyjednávání o novém
uspořádání EU.

J

sme si vědomi, že vedle řešení veledůležitých problémů s naší vládou se může zdát náš zájem o dění v EU
a ve světě malicherným a nedůležitým. Přesto jsme
požádali o rozhovor právě na toto téma budoucího ministra zahraničních věcí a předsedu poslanecého lubu
ODS v Evropsém parlamentu Jana Zahradila. Jsme totiž
přesvědčeni, že to, co jsme se dozvěděli, bude v budoucnu
pro naši republiu hrát rozhodně důležitější roli než nějaé
žabomyší vály naší domácí politicé scény. Po celou devítiletou dobu trvání naší revue víme, že právě Jan Zahradil
se naší zahraniční politiou po celou tu dobu onzistentně
zabývá a to nejen z titulu své funce stínového ministra
zahraničních věcí, ale že česou zahraniční politiou doslova žije. Je navíc jedním z mála politiů, teří četli nejen
tzv. euroústavu, ale terý vystupuje již léta v Bruselu jao
zastánce naší malé republiy. Proto si velice vážíme, že si
na nás v tom olotoči mezi Bruselem a Prahou našel čas
a posytl nám následující rozhovor:
¯ Vážený pane poslanče, jste již přes půl rou členem
Evropsého parlamentu (EP) a předsedou poslanecého
lubu ODS při něm. Co se podle Vás nejvíce povedlo
Vám a Vašim poslancům za toto období udělat?
Přidali jsme do souboru mediálně využitelných osobností
ODS dalšího člověa, dotora Ouzého, terý se stal současným místopředsedou EP. Uazuje se být mediálně velmi
zdatný a díy jemu je špiča ODS schopna omuniovat na
patřičné úrovni s Evropsými médii. Stali jsme se ta vidi-
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telnou supinou. dyž se řene ODS
a Česá republia, ví se tam, oč běží.
¯ A oč běží?
Určitě se neshodneme s něterými
olegy zejména z Němeca a Francie
v náhledu na podobu EU v budoucnosti
a na evropsou ústavu. To ale považuji
za normální. Co bych naopa považoval
za nenormální, by byla sutečnost, dybychom se snažili ohnout svoje názory,
mlčet a snažit se za aždou cenu přizpůsobit, abychom tazvaně nedělali potíže.
To je bohužel tatia, terou pratiuje
česá zahraniční politia. Uazuje se, že
to nepřináší žádné ovoce, protože dyž
jednou nědo srazí paty a chová se onformně, očeává se to od něj stále a země
i její diplomaticá špiča již není ničím
pro partnery zajímavá. Česá diplomacie
není tudíž pro EU zajímavá jao taová.
Je třeba se chovat ativně a sebevědomě
a uvědomit si, že na prosazování vlastního názoru není nic špatného, není to
žádná hanba a malé člensé zemi, jao je
Č, to vlastně sluší, protože je to jediná
možnost, ja se taová země vůbec může
dostat do popředí zájmu.
¯ Říáte, že je třeba se chovat sebevědomě a ativně. Ja si mám potom
ale vysvětlit, že jste se jao poslanci ODS spojili po vstupu Č do EU
s Evropsou lidovou stranou? Do
redace nám chodily rozhořčené
dopisy čtenářů, že mohli rovnou
volit zrádné lidovce…
Samozřejmě se na nás něteří dívali
zpočátu podezřívavě a nevěřili tomu.
Po našem připojení  EU se ODS sutečně stala součástí nejsilnější frace
Evropsého parlamentu (EP), ale pouze
ve vztahu volného přidružení. Jsme sice
součástí této frace, ale nejsme členy
Evropsé lidové strany, což nám posytuje určitou volnost při rozhodování.
Poud jde např. o hlasování v institucionálních či ústavních otázách, nemusíme
respetovat většinové stanoviso celé
frace. To se např. projevilo při hlasování
o tzv. euroústavě, dy jsme spolu s britsými onzervativci byli proti, zatímco
zbyte frace byl spíše pro. dybychom
zůstali úplně osamoceni, ta v EP, terý
má přes sedm set členů, nic nezmůžeme.
Tato máme možnost alespoň něteré věci ovlivňovat. Myslím, že jsme tím doázali, že nejsme žádná supina fanatiů,
ale poud máme  něčemu výhrady, ta

se přihlásíme e slovu. Musejí to ale být
výhrady racionální, opodstatněné a dobře
zdůvodněné. Ja jsem říal, dyž se v EP
řene ODS a Česá republia, ví se tam
hned, oč běží, ale nesmíme zísat nálepu
sólových extrémistů.
¯ Chování naší diplomacie je díy
její přirčené politice tedy mírně
řečeno mimo zájem tamních médií
a dění?
My se nedostaneme na strány novin
jenom proto, že jsme a že existujeme, na
to jsme příliš malý hráč na světovém poli mezinárodních vztahů. Můžeme se do
tamních sdělovacích prostředů dostat
buď tím, že budeme mít na nějaou věc
silný názor, nebo tím, že budeme provádět cílenou propagaci Č v zahraničí a to
jednotnou propagaci. Nejlepší je ovšem
ombinace obojího.
¯ Jste budoucí ministr zahraničních
věcí. Ja změníte po volbách propagaci Č v zahraničí?
Země jao Č je závislá zejména na
tom, jaou mediální zratu doáže
vytvořit sama pro sebe a ja ji doáže
zafixovat jedna ve světových médiích,
jedna u politicých elit a u veřejnosti
v jiných státech. Musí to být mediální
zrata výstižná, positivní, jednotná.
Nesmí být roztříštěná. A tady bohužel
Č trpí neduhem, že propagací Č v zahraničí a eonomicými, ulturními
a politicými ontaty se zabývá příliš

mnoho organizací, čímž je obráze nejednotný a rozmlžený. Máme zde čtyři
ministerstva, přičemž aždé po svém
provádí vlastní neoordinovanou presentaci Č v zahraničí. Pa je jasné, že
je zde něco špatně. Pod Ministerstvem
průmyslu a obchodu je CzechTrade
a CzechInvest, pod Ministerstvem pro
místní rozvoj je Česá centrála cestovního ruchu CzechTourism. Ministerstvo
zahraničí má pod sebou romě zastupitelsých úřadů Česá centra v zahraničí.
A Ministerstvo ultury nás representuje
rovněž po svém. Dohromady je všech
příspěvových organizací, teré ministerstva využívají, více než deset,
pracuje v nich něoli set lidí a objem
veřejných peněz, teré jimi protéají,
se ročně blíží jedné miliardě orun. Je
zapotřebí vše neustále vysvětlovat a to
nám šodí. Nevytváří to tu mediální
zratu, terou potřebujeme. Navíc jejich
činnosti ve svém celu jsou neefetivní.
Je tudíž jasné, že předpoladem úspěšné
diplomacie je toto změnit.
¯ Ja to ale chcete změnit? Přece nezrušíte toli ministerstev?
To určitě ne, alespoň ne všechna.
Přesto je možné sladit presentaci, zreduovat počet příspěvových organizací,
sloučit je do jednoho tělesa stojícího na
třech pilířích – eonomicém, ulturním
a politicém – a podřídit je jednotnému
metodicému vedení. Z titulu ompetence Ministerstvu zahraničních věcí.
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Je jasné, že MZV tím, že se něteré části
politicé a hospodářsé agendy přesouvají na evropsou úroveň, by se mělo nedůležitých věcí zbavit a naopa důležité
si přisvojit. Mezi ně patří propagace Č
v zahraničí a oblast zahraničního obchodu, terá je ještě důležitější.
¯ To by ale znamenalo změnu ompetenčního záona, aby oblast zahraničního obchodu přešla z dnešního
Ministerstva průmyslu a obchodu
na Ministerstvo zahraničních věcí…
Jsem si toho vědom, ale to jde zařídit
a čím dříve, tím lépe.
¯ V posledních měsících je ontroverzním tématem tzv. Euroústava.
Uazuje se, že lidé, teří o ní hovoří, ji neznají nebo to berou jao
povinnou úlitbu federalisticému
hlavnímu proudu a domnívají se,
že je zapotřebí pro ústavu agitovat
a propagovat ji mezi občany Č za
aždou cenu i za cenu ztráty státní
samostatnosti. Nebo se mýlím?
Je smutné vidět lidi, teří nepatří mezi
inteletuálně nedostatečné, ja tahají doslova z paty argumenty, ja je euroústava
dobrá a proč by měla být přijata. Přitom jejich argumenty jsou velice chabé, frázovité,
nepřesné a zavádějící. Ponižuje to intelet
ja tvůrců argumentů ta hlavně těch,
terým to adresují. Občané nejsou hlupáci a rozhodně nejsou ochotni spolnout
všechno, co jim část politicé elity přednese. Zejména po zušenostech z posledních
měsíců už vůbec ne. Tzv. euroústava je
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nástroj tvrdého jádra EU,
terý by měl
ošetřit jejich
m o c e n s é
posice po rozšíření EU, a to
je nutné říat
nahlas. Bude-li
se o tom mlčet,
stejně to jednou
vyjde najevo.
Stejně se dozvíme, že evropsá
ústava nám nic
nepřináší a naopa odnáší.
Zamlžování
těchto fatů je dětinsé a nedůstojné. Tzv.
euroústava a její sepisování je úhybným
manévrem, ja se vyhnout řešení opravdových problémů a místo toho nabídnout
veřejnosti náhradní program,  němuž
by se odvedla její pozornost. Evropsá
unie má totiž spoustu problémů, teré se
nevyřeší evropsou ústavou. Jsou spíše institucionálního rázu. Přitom v eonomicé
oblasti je celový rámec vnitřního trhu EU
přeregulovaný a v mnoha ohledech neplatí
liberalizace služeb ani volný pohyb osob.
To jsou věci, teré by EU měla řešit. Je
nutno přiznat, že si něteré cíle vytla
Evropsá omise do svého programového
prohlášení, ale místo jejich řešení stále odvádí pozornost  euroústavě a bude tomu
po celé dva roy, doud nebude přijata.
¯ Zastánci euroústavy staví před
nás atastroficé scénáře, ja se
po jejím případném odmítnutí vše
oamžitě zhroutí a nic nebude fungovat. Vy se toho neobáváte?
To je další lamavá relama, protože
EU má již svoji záladnu, na níž v tuto
chvíli stojí. My jsme její částí a poud
by evropsá ústava neplatila, bude platit
stávající stav a otevře se další prostor
 dalšímu vyjednávání o novém uspořádání EU.
¯ A ja hodnotíte domácí politicou
scénu?
Mám-li zhodnotit domácí politicou
situaci obecně, pa podle preferencí to
pro ODS vypadá v zásadě dobře, nicméně všichni varujeme před předčasným
uspoojením. Máme ještě před sebou ro
práce. Začátem příštího rou se rozjede
volební ampaň a co se nestihne dodělat
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do once rou, to se nedodělá. Je na
ministrech, aby záony a novely záonů v Modré šanci dostaly paragrafovou
podobu, aby v případě potřeby byly připravené ta, aby během něolia měsíců
se vše, co tu napáchala nevláda ČSSD
a jejich partnerů, dalo do pořádu.
¯ Až nastoupíte do čela úřadu, do
čeho se pustíte nejdřív?
Těch programových doumentů
o česé zahraniční politice je celá řada,
jsou vzájemně onzistentní a vždy tam
hraje prvořadou roli atlanticá vazba,
udržování jednotného transatlanticého politicého prostoru, ostražitost vůči
automaticému prohlubování evropsé
integrace. EU má prohlubování jao jediný cíl, aniž by bylo jasné, co má být na
onci. Česá zahraniční politia by měla pochopit, že těžiště zahraničně-politicých vztahů bude vždy ležet nejprve
na bilaterálních vztazích a teprve pa
je možno jednat o dalším zaotvování
v EU. Leitmotivem dneša je eonomicá
diplomacie. Proto je laden taový důraz
na sjednocení politicé a obchodní linie.
Což by mělo být vyjádřeno i sjednocením
zodpovědnosti za zahraniční obchod
pod řídla Ministerstva zahraničních
věcí. Fatem je, že v tuto chvíli se Č
nachází v období určité obchodní onjuntury. Není to ale rozhodně zásluha
současné vlády ale cylicého vývoje,
terý je na vzestupném směru, a my
musíme být schopni onurovat na světových trzích i v budoucnosti.
¯ Neboli Vaše tatia bude neomezovat náš export jen na evropsé
trhy?

FRAGMENTY

Našim odbytištěm bude vždy nejvíce evropsý trh, ale měli bychom se
soustředit i zhruba z   na mimoevropsé trhy. Je nutné je nevylízet, naopa navazovat na staré ontaty. Nemá
cenu zamést vše pod oberec a tvářit se,
že tu nebyla minulost. Nemusíme být
přítomni všude, ale je nutné si vybrat teritoria pro nás přitažlivá a ta pa porýt.
 tomu je potřeba ativní diplomacie,
terá je pro malou zemi líčová, je proto
zapotřebí mít dobře fungující a pružnou
zahraniční diplomaticou službu.
¯ V poslední době se ale hovoří spíše
o její reduci…
Nejsem proti reduci zastupitelsých
úřadů, ale bránil bych se, aby to bylo děláno jen pod tlaem rozpočtu. Naopa by se
mělo nejdříve zjistit, de efety zastupitelsých úřadů jsou ta malé, že tyto nic
neproduují, a pa teprve lze uvažovat
o zrušení nadbytečných úřadů, aniž by to
automaticy znamenalo rácení rozpočtu
Ministerstva zahraničních věcí.
¯ Podniatelé, s nimiž jsme díy zaměření naší revue v častém ontatu, si stěžují na špatnou funci, lépe
řečeno nefunčnost, obchodních
omor na zastupitelsých úřadech.
Podle nich by měla naše zastupitelství především být zaměřena na
pomoc jim při zísávání ontatů
v cizině. Ja to chcete změnit?
Obchodní sece zastupitelsých
úřadů spadají pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a samotné zastupitelsé úřady řízené velvyslancem
pod Ministerstvo zahraničních věcí.
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V důsledu toho existuje nejen nejednotnost ale doonce rivalita mezi nimi, neboť
velvyslanec má jiné názory a poyny než
obchodní rada. Poud velvyslanec vycházel dobře s obchodním radou, fungovalo
vše dobře, poud se nepohodnou, ta
tím trpí celá representace Č v daném
státě. A samozřejmě nejen z politicého
ale i eonomicého hledisa. Dá se to
odstranit jedině tím, že bude jednotné
řízení a metodia a že všechno bude
dělat Ministerstvo zahraničních věcí.

né, dyž jednou týdně musíte letět tam
a zpět nebo jet  m do Štrasburu,
de není letiště, autem, ale nestěžuji si,
nido mne  tomu nenutil. Nevím, zda
moje žena vnímá stejně, že mám dostate
času na rodinu. Spíš bych si tipoval, že by
řela že ne, že je to strašné, ale já říám,
že se to dá v zásadě sloubit. dyž mi
vě začal začínat čtyřou, došlo mi, že
to utíá. Dceři bude deset let, synovi pět.
Speciálně dcera je těžá paličatá povaha
a je těžé s ní něco zvládnout.

¯ Není taé chybou, že obchodní
radové bývají vybíráni spíše z řad
diplomatů a jsou to nepratičtí
lidé? Neměli by na jejich místa nastupovat spíše bývalí podniatelé či
alespoň eonomové?
Máte pravdu, že lidé zabývající se
zahraničním obchodem v rámci zastupitelsých úřadů by měli mít nějaou
praxi v omerčních firmách. Určitě se
dá uvažovat o tom, že ti, do by měli mít
na starosti tuto obchodní diplomacii, by
měli absolvovat stáže u různých exportních podniů. Aby věděli, de jsou slabá
a silná místa a de je opravdová potřeba
vývozu. To se dá institucionálně ošetřit
a bude-li to dobře legislativně ošetřeno,
může to Č jen prospět.

¯ Po om asi je…
No po mně, terý má ta holubičí
povahu, určitě ne…

¯ A nyní něco osobního. Ja se změnil
Váš život po odchodu do Bruselu?
Máte dvě šolní děti, ja si zvyají
na tamní šoly?
Nerad bych působil
dojmem, že v EP se málo
dělá, ale času stráveného
v Bruselu je méně, než
jsem očeával. Převapí
mne proto, dyž se mne
lidé ptají, zda tam již
děti chodí do šoly. My
žijeme stále v Praze jao
předtím. Nepřál jsem si
odstřihnout se od domácí politiy a zatím se to
daří sloubit. EP zasedá
od pondělí odpoledne
do čtvrtu odpoledne.
Jsou-li výbory, je to doonce jen od útera do
čtvrta. Přirovnal bych
to  tomu, jao dyž
nědo bydlí v Ostravě
a jezdí do Poslanecé
sněmovny do Prahy.
Cestování je sice úmor-

¯ dyž se toli nalétáte, ja trávíte
dovolenou? Létáte s rodinou do
ciziny?
Léto trávíme na chalupě v Máchově
raji nedaleo Máchova jezera. Už se tam
těším. Máme přes opec chalupu v Dubé
ouse od Dos, blízo bydlí paní Eva
Pilarová, terou mám rád. Je tam nejen
rásně, ale občas se vzájemně pozveme
na příjemný oběd. Navíc v létě v obci
Dubá paní Pilarová organizuje spolu se
známým ontrabasistou Vítem Fialou
pravidelně Dubsé jazzové dny. Je to lasicý jazz, terý se líbí panu presidentovi
a i já si rád poslechnu. Prostě dovolená
nemá chybu.
Pane poslanče, děuji za rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř

EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY

POLITIKA
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Milan Jančík: „Internet
zdarma do každé rodiny“

JIŘÍ PANCÍŘ

¯ Moderní centrum Prahy se stěhuje na Smíchov. Nejde jen o nákupní a zábavní centrum a pěší zónu Anděl. Cílem starosty
Městské části Prahy  (MčP) JUDr. Milana Jančíka je, aby byla jeho městská část skutečně dobrým domovem pro život, práci
a zábavu jejích obyvatel. Jeho plány jsou opravdu grandiózní:
¯ Radnice MčP dala svým obyvatelům do každé rodiny zdarma internet.
¯ Dohoda MčP s Magistrátem hl.m. Prahy, Českými drahami a ministerstvem dopravy o budoucím rozvoji lokality „Smíchov
jih“ je před dokončením a bude se v ní stavět.
¯ MčP chce uspíšit výstavbu „Radlické radiály“, kterou staví hlavní město Praha a která vyvede dálnici D tunelem pod
Dívčími hrady na Barrandovský most, čímž se napojí na státem budovaný vnější okruh. Ten musí stát dokončit ještě před
jejím otevřením, neboť by nastal na mostě dopravní kolaps.
¯ Do územního plánu Hlavního města Prahy musí být zabudována položka „stanice metra Motol“, která bude sloužit jako
centrum pro městské části Prah , , , a . Jde o prodloužení trasy A, její odklonění na Veleslavíně k Motolské nemocnici
a posléze přes sídliště do Prahy  a na letiště Ruzyně. Pražané tak získají spojení metrem s jejich největší nemocnicí.

M

ěstsá část Praha  (MčP)
zpřístupnila široé veřejnosti zdarma internet.
Použitím systému WiFi se dostal
zdarma do aždé rodiny žijící v Praze
. Občan si e svému počítači pouze
zaoupí artu, případně anténu, terá
mu umožní zdarma připojení  této
síti. Aby nemohla být radnice nařčena subjety, teré internetové služby
draze prodávají, že jim znemožňuje
jejich podniatelsou činnost tím, že
dává internet podniatelům zdarma,
omezila rychlost přenosu dat na 
bitů. (Velé profesionální firmy
používají megabitové rychlosti přenosu.) Přesto pro drobné podniatele
to je velá pomoc. dyby to zavedl
aždý starosta, ta mají občané celé
republiy internet zdarma a stát by
nemusel draze platit zbytečné ministerstvo informatiy, teré už mnoho
let bádá, ja to zařídit. Byli jsme proto
zvědavi, co to obnášelo pro rozpočet
MčP a co vše musela radnice pro to
udělat. Starosta JUDr. Milan Jančí
nás převapil vysvětlením:

„elefony si občané připojí  naší
internetové síti.“ Využíváme stávající síť
šol. Naše městsá část zpřístupnila všem
záladním šolám internet a vybavila

jejich učebny počítači PC. Zatímco stát
stále disutuje, ja to zařídit, my jsme
uvolnili peníze a udělali to pro naše děti
sami.

FRAGMENTY
¯ Posytnutí internetu zdarma všem
obyvatelům nelze než pochválit.
Ale abychom jen nechválili. Co dělá
napřílad nechvalně známá loalita
„Smíchov jih“ ?
Správně jste použila slovo auza,
protože olem toho byla spuštěna nepochopitelná ampaň v médiích. Přitom
primárním cílem bylo zísat pozemy
v oolí Smíchovsého nádraží do majetu Městsé části a mít ta zdroj peněz do
budoucna. Bohužel Česé dráhy (ČD) se
rozhodly jít jinou cestou a vybraly si
pro společný podni partnera jiného.
Naonec ale pochopily, že pozemy
jsou  ničemu, dyž na nich nemohou
podniat. Uvědomily si, že MČP je
neopominutelná, co se týče územního
řízení a stavebního povolení i přesto,
že Magistrát hlavního města Prahy má
hlavní slovo při jeho onečných změnách.
Přišel jsem proto s iniciativou dohody
všech zúčastněných, teří budou rozhodovat do budoucna o tom, co se bude
stavět v této loalitě, což je MČP, Hlavní
město Praha, ČD a Ministerstvo dopravy
(MD). Z hledisa vlastnía si řenou ČD,
co chtějí, nadřízený orgán MD se vyjádří
ze svého hledisa, MČP a magistrát též.
Přál bych si, abychom dohodu o budoucím rozvoji loality „míchov jih“ od
smíchovsého lihovaru až po autobusové
nádraží na nížecí oordinovali společně. Souhlasí s tím i náměste primátora
Jan Bürgermeister a MD.
¯ Taže naonec vlastně Váš původní
projet rozvoje „Smíchova jih“ bude
usutečněn?
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Začínám mít pověst prvního
bijce, terý s něčím přijde, dostane od novinářů zleva zprava, ale
pa všichni schovaní za vočnou
vylezou a dělají to podobným
způsobem. Já se té role nebráním.
Nevadí mi být první a nevadí mi
taé jít do sporu s ýmoliv.
¯ Vaši pověst prvobijce potvrzuje i další Vaše činnost – probuzení ze spánu našich ospalých a linavých ministerstev
dopravy a životního prostředí
za rychlou dostavbu vnějšího oruhu Slivenec, Blahovice, Jesenice...
Urbanisticá studie adlic a Jinonic by měla vyřešit vyústění dálnice
D, prodloužit ji ta, že by adlicou
radiálou tunelem pod Dívčími hrady
podjela na Barrandovsý most. Tento
městsý oruh neboli tzv. adlicou radiálu staví hlavní město Praha. Po jejím
vybudování se napojí tato omuniace
na státem dosud nevybudovaný vnější
oruh vedoucí přes Slivenec, Blahovice
a Jesenice. Tento vnější oruh musí stát
před spuštěním adlicé radiály doončit, neboť v opačném případě by nastal na
Barrandovsém mostě dopravní olaps.
Budu proto tlačit Ministerstvo dopravy
a především Ministerstvo životního
prostředí na urychlení dostavby oruhu, protože zejména to poslední stavbu
oruhu a tedy i radiály brzdí. V oolí
adlicé radiály bychom současně měli
uvolnit pozemy na výstavbu. U metra
adlicá se již zahájily práce na výstavbě
centrály ČSOB pro celou Prahu.
¯ Je pravda, že se chcete pustit do
výstavby metra Motol – uzyně?
Máme rozpracovanou urbanisticou
studii, terá by měla zajistit modernizaci
zastaralých Hlubočep. Chceme prosadit,
aby v územním plánu byla zabudována
stanice metra Motol jao centrum pro
Prahy , ,  a . Jde o prodloužení
trasy A, její odlonění na Veleslavíně
 Motolsé nemocnici a přes sídliště do
Prahy  a na letiště uzyně.
¯ dyž jsme již u Motolsé nemocnice. Vaše zastupitelstvo tam
přesunulo pohotovost pro Prahu
 a není tam noční spojení MHD
nejen metrem, ale vůbec ničím…
Vím o tom a chceme posílit noční
autobus, terý by tam měl zajíždět.

Občané musejí mít pocit jistoty v případě nouze. Ale nejen tehdy. Máme
nádhernou obvodní nihovnu, terá
je mojí chloubou. Je to moje dítě. Dva
roy jsme nemohli pro ni sehnat místo,
pa jsem dostal nápad zrušit nechvalně známý prodej v tržnici, odhalit v ní
rásné secesní železné sloupoví, teré
omunisté zabetonovali, a zísat prostoru, terá patří  jedněm z nejhezčích
v Praze. Drobnými růčy se snažím
utvořit ze Smíchova nové centrum.
Ať se to omu líbí nebo ne, centrum
Prahy se sem stěhuje. Ať čtou lidé cooliv, chci, aby věděli, že mým cílem
je, aby Praha  byla sutečně dobrým
domovem pro život práci a zábavu.
Není to ostatně myšlena nová, platila
již ve starém Římě. Heslem císařů bylo
zajistit občanům chléb a hry.
¯ Citujete starý Řím. Nejste původní
profesí histori?
Ne, moje původní profese je hudební. Hrál jsem na trubu a zpíval v opeře
v Olomouci a Ostravě. Pa jsem přešel
do Národního divadla (ND) a studoval
pražsou onzervatoř pod vedením významného pěvce ND Jaroslava Horáča.
V roce  jsem vstoupil do zastupitelstva a postupně se stal starostou.
¯ Říal jste, že jste profesí hudební,
ale já slyšel, že jste dotor práv, nebo to byla jen achna jao s panem
řečem a alvodou?
Nebyla. Vystudoval jsem sutečně
práva v Plzni a niomu to nepřeji. Bylo to
i  hodin denní práce. Sednout v noci po
tom, co se děje na úřadě, psát diplomovou
práci a pa dotorsou…
Pane dotore, děuji za rozhovor
a přeji Vám hodně sil do boje za lepší
život obyvatel Smíchova.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Joël De Zorzi, velvyslanec
IVANA HASLINGEROVÁ

Francouzské republiky,
exkluzívně pro Fragmenty
ale hlavně pro zástupce velvyslanectví,“
uvedl hned v úvodu.



ulturní omise Č převzala
záštitu nad projetem Mecenáš
lubu, terý aždoročně vyhlašuje „Ceny česých sympatií Evropsé
unii“. Provádí průzum mezi studenty
česých gymnázií, terou ze zemí EU
hodnotí nejlépe v cestovním ruchu,
v umění, ve sportu, v přírodě, v architetuře, jaož i v národní uchyni
a terá je jim nejbližší. V loňsém
roce si hlavní cenu pro zemi EU, teré
nejvíce fandíme a terou máme nejvíce v oblibě, odnesl z ruou prezidenta
Mecenáš lubu Ivana Langera první
rada Francouzsého velvyslanectví
Charles Malinas. Francie je našim
studentům nejbližší a je považována
za zemi s nejdoonalejším cestovním
ruchem a s nejtvořivějšími umělci.
V letošním roce se situace opaovala.

Na otázu: „dybyste se museli odstěhovat do něteré země EU, zamilovat
se tam, zestárnout, terá by to byla ?“
odpověděla většina ze  studentů
z ti gymnázií, že by touto zemí byla
Francie. Je zřejmé, že našim studentům
je Francie opravdu blízá a že  ní mají dobrý vztah. Proto jsme si dovolili
oslovit Jeho Excelenci pana velvyslance
Francouzsé republiy Joëla De Zorzi,
abychom se dozvěděli taé něco o tom,
co si o nás myslí Francouzi. Pan velvyslanec nás přijal ve své rezidenci
a povídali jsme si s ním o vztahu nejen
našich studentů, ale našich dvou národů obecně. „Jsem velice rád, že čeští studenti vyjadřují Francii taové sympatie.
To je povzbuzení zejména pro ty, do
dělají vše pro to, aby styy mezi našimi
zeměmi byly co možná nejharmoničtější,

¯ Vaše excelence, můžete uvést nějaé přílady toho, co velvyslanectví
dělá pro rozvoj těchto styů ?
První oblast, terou je třeba zmínit,
jsou politicé styy. Po dohodě s velvyslanectvím Česé republiy v Paříži, je jedním z našich cílů zvýšit počet
návštěv na nejvyšší úrovni. Proto taé
obdržel prezident Václav laus, jen něoli dnů po svém nástupu do funce,
pozvání od Jacquese Chiraa na oficiální návštěvu Francie. Tato cesta
byla velice úspěšná. Usutečnila se .
července , den po státním svátu
Francouzsé republiy,  němuž se pan
prezident laus připojil svou účastí
na recepci na Francouzsém velvyslanectví v Praze, terou navštívilo přes
 lidí. Od té doby se pan prezident
zúčastnil taé dalších recepcí, zejména pa té, jež se onala u příležitosti
slavnostního předání Čestné legie
 bývalým česým bojovníům za
svobodu, teří jej pa doprovázeli do
Francie na oslavy . výročí vylodění
spojenců v Normandii.
Usutečňuje se taé řada návštěv na
úrovni ministrů, poslanců a senátorů,
jaož i volených představitelů samospráv. V obou směrech jich už bylo od
začátu rou něoli. Byla to zejména
cesta místopředsedy vlády Martina
Jahna . a . února a oficiální návštěva
tehdejšího předsedy vlády Stanislava
Grosse ve Francii . a . února. Pan
Gross, doprovázený významnou supinou podniatelů, se sešel s francouzsým
prezidentem a s předsedou vlády. Těmto
setáním předcházela návštěva v Praze
paní Claudie Haigneré, ministryně pro
evropsé záležitosti, terá se usutečnila
. ledna.
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¯ Jaým tématům se tyto rozhovory
věnují ?
Všem tématům, terá umožňují
výměnu názorů na evropsé a mezinárodní otázy jaož i na rozvoj naší
hospodářsé a ulturní spolupráce. Tato
jednání umožňují lepší vzájemné poznání
a hledání společných stanovise, zejména pa v evropsých otázách. Vaše
země je od . větna  člensou zemí
Evropsé unie. onzultace o evropsých
otázách jsou pro nás velmi významné.
Francie považuje Česou republiu za
plnoprávného partnera, s nímž chce
udržovat rovnoprávné partnersé styy,
a to v duchu vzájemné úcty.
¯ Můžete uvést přílady ativit pořádaných velvyslanectvím přímo určených česým občanům, mladým
lidem, studentům…?
Velvyslanectví a s ním spojené instituce, jao Francouzsý institut v Praze
a Francouzsý ústav pro výzum ve společensých vědách (CEFES), pořádají
v průběhu rou řadu setání a přednáše. Francouzsé a česé osobnosti na
nich disutují o nejrůznějších tématech,
o mezinárodních otázách, jao jsou styy dnes už rozšířené Evropy s jinými velými cely světa, ale taé o společensých
problémech, jaými jsou laicost, rozvoj
práce nebo integrace cizinců. Jde o otázy, teré se týají aždodenního života.
Těchto ací se účastní  až  osob,
převážně studentů, zástupců aademicé
obce, novinářů, ale taé česých občanů,
teří chtějí udržovat ontaty a spolupráci
s Francií. Setáváme se taé s odborným
publiem, teré se zabývá otázami práva
(např. se studenty brněnsé univerzity),
evropsými otázami, jaož i otázami
trvale udržitelného rozvoje.
aždým roem pořádáme taé salon
« tudium ve rancii », de informujeme vaše studenty, teří si přejí studovat
ve Francii, o možnostech, teré se jim
nabízejí. V listopadu se této ace zúčastnili zástupci  francouzsých univerzit
a vysoých šol a posytli informace 
studentů a gymnazistů.
Při přípravě těchto ací úzce spolupracujeme s česými univerzitami a vysoými šolami a neomezujeme se přirozeně jen na Prahu. Francie je přítomna
asi ve dvaceti česých městech, a to prostřednictvím dobře známé sítě Alliances
françaises a francouzso-česých
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lubů. Při mých častých
cestách po území Česé
republiy, během nichž se
setávám s hejtmany rajů,
primátory a starosty, nidy
neopomenu navštívit taé
šolsá zařízení, abych si
pohovořil s gymnazisty
a studenty, jao tomu
bylo napřílad v Česých
Budějovicích.
Poud jde o ulturu,
pořádáme napřílad velý festival francouzsého
filmu v Praze a v něolia
dalších česých městech.
Tato aždoroční ace je
vždy velmi očeávaná
a navštěvují ji mladí Češi,
teří ta jao Francouzi
chodí rádi do ina.
¯ Mají čeští studenti možnost zísat
stipendium?
Ano, mohou zísat francouzsá i evropsá stipendia. ád bych upřesnil, že
prostředy, teré mají umožnit mobilitu
česých studentů směrem do Francie,
představují nejvýznamnější položu naší
dvoustranné spolupráce. Čeští stipendisté, teří mohou zísat taé stipendium
v rámci programu „rasmus“, terý je
nejdůležitějším evropsým stipendijním
programem, si z velé části vybírají pro
svůj studijní pobyt Francii, což potvrzují
i výsledy průzumu veřejného mínění,
o němž jste před chvílí mluvila. V průběhu
deseti let jsme zaznamenali, že aždoročně
stoupal zájem česých studentů o Francii.
Vyplývá to i z výsledů onurzu, terý
organizuje velvyslanectví. Ten umožňuje
udělit něolia studentům v oboru chemie, medicíny a farmacie ceny, díy nimž
mohou absolvovat stáže ve francouzsých
laboratořích nebo univerzitách. Jury, teré předsedá profesor Lehm, francouzsý
nositel Nobelovy ceny za chemii, i loni
onstatovala vysoou úroveň všech
andidátů. Tato poznáma mě nija
nepřevapila, protože velvyslanectví,
teré věnuje významné prostředy na
univerzitní a vědecou spolupráci našich
zemí, dobře zná vality česých studentů,
zejména pa ve vědecých oborech.
¯ Bude Francie dále rozvíjet tento
druh spolupráce?
Ano, budeme v ní poračovat. Tyto
ace jsou vša finančně náročné a proto
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by měly být součástí evropsých programů. Narážíme taé na jazyovou bariéru.
Jedině čeští studenti hovořící francouzsy
mohou úspěšně studovat ve Francii.
¯ Působí velvyslanectví v oblasti
výuy francouzštiny?
Jistě. urzy francouzštiny pořádá
Francouzsý institut. onstatujeme velý
nárůst zájmu o tuto výuu (o   za poslední dva roy). Tento fenomén zaznamenáváme taé v jednotlivých regionech, de
dochází  významnému nárůstu zájemců
o urzy pořádané Alliance française.
Francouzsé velvyslanectví pořádá taé
speciální programy pro česé úředníy,
zejména pa pro představitele státu, teří
se zabývají evropsými otázami a  tomu potřebují umět francouzsy. Tento
program je velmi úspěšný. Využívají ho
taé novináři. Už dlouhá léta pomáhá
Francouzsé velvyslanectví taé gymnáziím a univerzitám. Vzniají dvojjazyčné
třídy nebo atedry francouzštiny.
¯ Můžete nám říct pár slov o francouzsých podnicích etablovaných
v Česé republice ?
Těch podniů je hodně. Je zde na 
filiále velých francouzsých firem, teré jsou zastoupeny ve všech setorech. Jde
např. o omerční banu, nejlepší banu
rou , o automobilový průmysl, de
mám na mysli zejména francouzso-japonsou továrnu v olíně, ze teré již
vyjely první automobily. Firmy Véolia
a Ondéo působí v oblasti vodohospodářství, energetiy a zpracování odpadu.
Firma Vinci je ativní ve stavebnictví
a v infrastrutuře. Řada francouzsých
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firem se pohybuje ve farmaceuticém
a zemědělso-potravinářsém setoru,
jaož i v distribuci. Mezi zahraničními
investory zaujímá Francie . místo. Patří
taé mezi hlavní obchodní partnery
Česé republiy. Její roční dovozy a vývozy dosahují  miliard eur. Je důležité
připomenout, že oncem loňsého rou
Airbus zísal významnou zaázu. Na
její realizaci se podílí taé česý letecý
průmysl prostřednictvím firmy Letov,
terá vyrábí dveře pro letadlo A.
ád bych zdůraznil, že velé množství francouzsých podniů se obrací
na velvyslanectví a zejména pa na jeho
obchodní misi. Zajímají se o možnost
podniat v Česé republice. Snažíme si
jim posytnout informace o výhodách
podniání v této zemi. Zároveň jim
posytujeme co možná nejobjetivnější
informace o stavu reforem v oblasti právního prostředí v podniání a respetování evropsých nařízení.
¯ Týají se styy, teré Francie udržuje s Česou republiou, všech
česých rajů ?
Zajisté. Velé francouzsé podniy,
o nichž jsem se již zmínil, podniají na
celém území republiy. Totéž platí i pro
oblast ultury a vzdělávání. Francie je ativní ve všech rajích. ád bych zdůraznil,
že pro Francii je spolupráce s regiony důležitá a totéž platí taé pro rozvoj styů mezi
francouzsými a česými regiony. Tyto
jsou různorodé. Spolupráce se rozviji mezi Středočesým rajem a Burgundsem,
Moravsoslezsým rajem a Lotrinsem,
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mezi Pardubicým rajem a regionem
Centre. ozviji se taé mezi městy, jao
např. mezi Česými Budějovicemi a Lorient nebo Brnem a ennes. Velvyslanectví
pravidelně organizuje setání zástupců
česých a francouzsých regionů. Poslední
proběhlo ve spolupráci se Středočesým
rajem. onalo se ve dnech . a . dubna
a bylo věnované rozvoji cestovního ruchu
v regionech.
¯ Pane velvyslanče, právě jste popsal,
ja dobře se rozvíjejí politicé,
hospodářsé a ulturní styy mezi
našimi zeměmi. To nepochybně
přispělo  popularitě Francie
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mezi česými studenty. dyby se
podobná aneta usutečnila mezi
francouzsými studenty, domníváte se, že by byli stejně příznivě
naloněni Česé republice ?
Francouzi dobře znají historii vaší
země. Vědí, že prožila tragicá období
a že je přeonala statečně a rozhodně.
Obdivují zejména, ja se Čechům podařilo znovu nabýt svobodu a nastolit
demoracii a opět vybudovat výonné hospodářství. Vědí taé o velém
přínosu vašich tvůrců a umělců. Čím
by byla lasicá hudba bez Zeleny,
Dvořáa, Martinů či Janáča. Čím by
byla evropsá literatura bez undery či
Hrabala. Mladí Francouzi znají méně než
starší osoby historii a význam ulturního
a umělecého dědictví vaší země, i dyž je
jich hodně, teří obdivují talent a půvab
Magdaleny ožené či Ivy Frühlingové.
A dyž se s nimi bavíte o fotbale, všichni znají Pavla Nedvěda a Jana ollera.
Nicméně je pravda, že mladí Francouzi
znají vaši zemi málo. S rozvojem výměn mezi mladými lidmi v Evropě by
se to mělo postupně změnit. Stále více
mladých Francouzů objevuje vaši zemi.
Nepochybuji o tom, že úsilí, teré vynaládáme spolu s velvyslanectvím Č ve
Francii, přispěje  dalšímu posílení již
existujících vzájemných sympatií mezi
našimi zeměmi.
Vaše excelence, děuji za rozhovor.
nímy ragmenty a archiv velvyslanectví
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Cílem ODS je hospodářský růst
a zlepšení života občanů
IVANA HASLINGEROVÁ

EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY
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dyoliv se účastníme něteré
významné ace ODS či ace, na
níž je přítomen pan president,
pa téměř s jistotou potáme bývalého ministra hospodářství arla Dybu.
Taová věrnost již svědčí o opravdovém zájmu, neboť nemá již dávno za
potřebí si budovat posici a vtírat se do
přízně. Protože je od samého vzniu
u všech jejích významných počinů,
výher i proher, zajímalo nás, ja se na
ODS dívá nyní pod novým vedením
a především, jaé jí dává vyhlídy do
budoucna:
Poslední její volební úspěchy naznačují, že její program je zajímavý a že
voličstvo cítí, že jsou v něm řešeny hlavní
problémy naší země, na něž současná vláda neodpovídá. V programu ODS, terý
je připraven pro parlamentní volby a ja
pevně věřím, pro silnou vládu v čele s ní,
jsou vytyčeny záladní změny,  nimž
musí u nás urychleně dojít, zejména
v oblasti penzí, zdravotnictví, v sociálním záonodárství a v podniatelsém
prostředí.
¯ Na usutečnění těchto změn budou
potřeba peníze a je proto nutné,
aby dobře fungovalo hospodářství.
Myslíte si, že ODS s tím doáže něco
udělat?
Jistě. ODS přichází s rovnou daní, se
terou již existuje velmi dobrá zušenost
na Slovensu i dalších nově přistupujících
zemích EU. Dále musí nastat změna celého podniatelsého prostředí směrem
 odstranění zcela zbytečných a dodatečně zavedených regulačních a byroraticých opatření v období socialisticé vlády.
Cílem musí být urychlení hospodářsého
růstu nioliv za cenu dalšího zadlužování. Jen na tomto záladě je možné trvalejší
zlepšování životních podmíne všech občanů. Ta to ODS vždycy viděla a s tím-

to vstoupí do volebního období, teré již
vlastně nastalo.
¯ Hovoříte, jao byste byl přesvědčen,
že pro ODS bude hračou vyvést
naši zemi z marasmu, do něhož ji
uvrhly socialisticé vlády. Myslíte,
že i bez Václava lause to zvládne?
ODS jednoznačně zvládla jeho „odchod“ do presidentsého úřadu. Bylo to
vidět i na jejím posledním ongresu,
de vystoupila celá řada osobností,
z nichž mnozí již mají vládní zušenost
a další jsou schopni místa ve vládě velmi ompetentně zaplnit. Ostatně i sám
pan president onstatoval, že ODS jeho
odchod zvládla. Druhý moment, terý
je nutno zdůraznit, je její mezinárodní
postavení v Evropě. Svědčilo o tom mj.

velmi pochvalné vystoupení šéfa frace
v EP Pötteringa na jejím ongresu a rovněž vystoupení premiéra slovensé vlády
Dzurindy, terý neváhal osobně přijet do
Prahy, aby zdůraznil, že za blízého partnera svojí vlády poládá právě ODS. Jeho
připomenutí nutných změn, terými prochází Slovenso – změn v daňovém systému, v sociálním záonodárství, zlepšování prostoru pro podniání apod. – bylo
jistě povzbuzením pro představitele ODS.
Slyšeli jsme jejich ohromný potles, terý
si premiér Dzurinda zaslouženě odnesl na
Slovenso. Nepochybně je ODS na vládnutí dobře připravena, nicméně finále
bývá vždy nejtěžší a v žádném případě
nelze polevit. To je podle mého názoru
trvalý odaz Václava lause.
Pane docente, děuji za rozhovor.
níme ragmenty: iří ancíř
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Svaz průmyslu a dopravy ČR
změnil svoji tvář
IVANA HASLINGEROVÁ

a pražsém Žofíně oslavil své
patnácté narozeniny Svaz průmyslu a dopravy Č (SPČ).
Oslava byla důstojná a příjemná, ja
to ostatně bývá u aždých narozenin.
 tanci zazpíval přítomným  vybraným manažerům charismaticý
nástupce arla Gotta Bohuš Matuš
a roztomilá Zuzana Norrisová a nálada společensého večera byla opravdu
svělá i díy výbornému Tramínu
z vinných slepů Znovín Znojmo.
Pravděpodobně nejzajímavější z celé
ace byly zdravice všech pěti dosavadních
presidentů SPČ. Z nichž jasně vyplynulo, ja se za těch  let změnil nejen Svaz
a jeho vedení, ale i celá podniatelsá
sféra u nás. Ja se změnilo nazírání
podniatelů na privatizaci a na pohled
na ně samé. Dnes si již jasně uvědomují,
že hybnou silou společnosti jsou právě
oni a nioliv stát. Dnes si již jasně uvědomují, že právě oni coby „zlí apitalisté“
vytvářejí hodnoty pro lepší život všech,
ne naopa. Dnes si již jasně uvědomují,
že bez úspěšných manažerů nefunguje
žádný podni a nezajistí občanům práci
a vládě do rozpočtu peníze. A právě ze
zdravic presidentů bylo jasné, že  tomuto
dnes již všeobecně uznávanému triviálnímu postoji, se podniatelé museli velmi
složitě proousávat:
Podle slov prvního presidenta SP Č
Miroslava Grégra nastaly v roce 
dějinné zvraty: „ moci přišli lidé, teří
v životě neřídili ani ševcovsou dílnu a řídili se filosofií mít bohaté podniy a chudý
stát, což bylo nutné změnit. ísto lasicé
privatizace nastoupila uponová, podniy byly podapitalizovány…“ V roce 
převzal vedení Svazu Hyne Haná, terý se „snažil o to, aby byl respetovaným
partnerem vlády a odborů“. Podle Petra
arase prošel Svaz různými vývoji a nyní
hraje nesmírně pozitivní roli v celovém

limatu společnosti.
Stanislav ázecý se
„snažil o to, aby vaz
zísal nezastupitelné
místo jao představitel zaměstnavatelů.“
Současný president
Jaroslav Míl se od
předchozích výrazně liší. On totiž není
dialog jao dialog.
Před jeho nástupem,
alespoň z pohledu
médií, jaoby Svaz
neexistoval. ozhodně
jeho dialogy s vládou nebyly nija 
bouřlivé a médiím
nestálo praticy za „y sloužíme státu, ne stát nám. oslední tři měsíce proto o nich informovat. marnila vláda na to, aby straničtí představitelé vyřešili své
Za poslední ro, co osobní spory. tia vládnutí má dlouhodobě sestupný trend,
je ve funci nový což má zdrcující dopad do zahraničí. esmíme proto povolit
president, přicházejí v činnosti origovat a výrazněji ovlivňovat veřejnost,“ říá
nepřetržitě zpráv y aroslav íl iřímu aroubovi a ten odpovídá: „libuji
o disusích, teré panu ílovi, že politici jsou si vědomi – alespoň částečně
vede Svaz s vládou, – jeho slov a že politicá ultura mi leží na srdci.  vropě
vyjadřuje se  mnoha ale je taé politicá ultura ... o aršavy jsem na schůzu
novelám záonů, e ysegradu přijel z ministrů jediný. šechny vlády řešily
zdravotní politice, závažné problémy“
 dopravní politice
a to velmi onstrutivně a  věci. Taé
Zdravici  . narozeninám zaslal SP
Mílova zdravice se od předchozích dia- Č Tomáš Baťa: „etával jsem se s pometrálně lišila: „vaz je zástupcem těch, dobnými organizacemi již za doby svého
teří vytvářejí hodnoty. ili jsme  let otce. ždy jsem byl ve spojení s podobnými
bez demoraticého vývoje. roto první podniatelsými svazy v různých částech
roy byl nedostate apitálu, musela se světa. ávaly mi impuls  tomu zavádět
vyřešit úvěrová politia ban, zprivati- nové věci z různých částí světa a tím být
zovat podniy a další důležité věci, ale stále na špici.“
maroeonomicá politia bez vazby na
U příležitosti oslav byly vyhlášeny
průmysl nevytvoří hodnoty. roto bylo i výsledy soutěže Manažer rou, teré
nutné zaměřit se na proexportní politiu, aždoročně Svaz pořádá spolu s Česou
výzum a vývoj, vytvořit lobbisticá cent- manažersou asociací a onfederací
ra v zahraničí především v ruselu. atím odborových svazů - viz článe Manažer
jsme stále nepřesvědčili vládu, že než se rou  na následující straně.
oláč rozdělí, je třeba jej upéct.“
nímy ragmenty: iří ancíř
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Manažer roku 2004
JIŘÍ PANCÍŘ

V

pražsém paláci Žofín byly
ta jao aždoročně vyhlášeny výsledy soutěže Manažer
rou . Soutěž Manažer rou je
nejprestižnější a nejobjetivnější soutěží osobností v oblasti managementu
a eonomiy v Česé republice. Cílem
je vyhledávat, popularizovat a oceňovat
manažersé osobnosti, prezentovat jejich manažersé dovednosti, odborné
i lidsé vality, moderní metody řízení, originalitu při dosahování úspěchu
a přínos  výonnosti firem. Morálním
a eticým posláním soutěže je přispět
 rozvoji elity česého managementu. Soutěž je založena na nezávislém
a exatním hodnocení uznávaných odborníů, ne na nahodilé anetě čtenářů
či laiů. Poprvé byla vyhlášena v roce
. Jejími zaladateli jsou Česá
manažersá asociace, onfederace zaměstnavatelsých a podniatelsých
svazů Č a Svaz průmyslu a dopravy
Č. Po celou dobu své existence je
soutěž nadoborová a nadodvětvová.
Je veřejná, přístupná všem manažerům působícím na území Č, tedy
i cizincům.
Při výběru a hledání manažersých
osobností jsou vždy osloveny všechny profesní a zaměstnavatelsé svazy
a asociace, hospodářsé omory a desíty individuálních nominátorů z řad
odborníů na management, profesorů
vysoých šol, letorů i vítězů minulých
ročníů soutěže. V letošním ročníu bylo
ze  nominovaných vybráno do finále
 finalistů ve  odvětvích, z toho  žen
a  muž. Nejmladší finalista měl  ro
(JUDr. V. Bárta), nejstarší  let (ing. J.
růžela, CSc.), věový průměr finalistů
je  let, jádro finalistů tvoří manažeři
a manažery mezi  až  lety. Jedenáct
finalistů řídí malé firmy do  zaměstnanců,  finalistů řídí střední firmy do

 zaměstnanců,  finalistů soutěží
podruhé nebo potřetí. Největší firma,
terou reprezentuje finalista soutěže
Manažer rou, zaměstnává téměř  tisíc
zaměstnanců. (Česé dráhy, a.s.) Všech
 manažerů řídí podniy, v nichž je
zaměstnáno přes  tisíc zaměstnanců
a reprezentuje podniy a organizace, ve
terých byla v roce  docílena tržba ve
výši  miliard č, z toho více ja  miliard č exportem. Intenzitu podniání
firem, teré řídí finalisté, charaterizuje
i vytvořená přidaná hodnota ve výši 
miliard č. Nejvíce zastoupené regiony:
Praha ×, Moravsoslezsý ×.
aždý finalista soutěže prošel důsledným něoliastupňovým hodnocením a musel splňovat řadu podmíne
a ritérií. andidáti se Odborné omisi
v písemné přihlášce představili pomocí
přesných vantifiovaných i doplňujících
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údajů. Mezi hodnocená ritéria patřil
osobní přínos  úspěšné činnosti firmy,
etia jednání v obchodním a podniatelsém styu, přínos  rozvoji daného
oboru a odvětví, schopnost strategicého myšlení, schopnost omuniace
s pracovním oletivem, podíl na
rozvoji a motivaci zaměstnanců a taé
sociální aspety činnosti. Samostatnou
apitolou v hodnocení aždého z andidátů jsou jeho názory na řízení firmy a na
fatory ovlivňující její rozvoj. Uchazeči
ze státních či souromých společností
musejí být v manažersé funci alespoň
tři roy a jejich podni musí mít sídlo
v Č.
Správnost a pravdivost předložených
údajů na místě (ve firmě) zpracovával
a ověřoval audit odborníů. Podrobně zpracované podlady všech andidátů byly postoupeny  prostudování Národní hodnotící

anažera rou udmila etráňová uprostřed mezi prezidentem vazu průmyslu a
dopravy  aroslavem ílem po její pravici a manažerem rou deňem urdou po
její levici spolu s dalšími oceněnými v primátorsém salonu v raze na ofíně
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členů). Předsedou
Řídícího výboru 
ročníu soutěže je
Bořivoj Frýbert
(čestný prezident
ČMA a člen
představenstva SP
Č), předsedou
Odborné omise
je Jan Preclí
(člen ady expertů ČMA) a předsedou Národní
hodnotící omise
je udolf Černý
(Manažer rou
).
 letošním . ročníu soutěže anažer rou byla vyhlášena
V rámci souanažerou rou ng. udmila , generální těže byli letos
ředitela , a.s., anažerem rou se stal ng. deně vyhlášeni vítězo předseda představenstva a generální ředitel ansa vé v ategoriích
 a.s. (ba jsou na našem obrázu během předávání ocenění.) Manažer rou,
itul yniající manažer malé firmy do  zaměstnanců zísal Manažera rou,
ng. avel astore, ředitel emplářsých slepů ejovice, vi- Manažer odvětnařsého družstva. itul yniající manažer střední firmy do  v í, Vy n i ající
zaměstnanců zísal ng. iří evát, generální ředitel icrosoft, manažer malé
s.r.o. ména devatenácti nejúspěšnějších manažerů odvětví a deseti f i r my (do 
nejúspěšnější manažerů jsou uvedena na www.msf.cz
z a měst na nc ů),
Vyniající manaomisi. egulérnost a objetivnost hodno- žer střední firmy (do  zaměstnanců)
cení zajišťuje aždoročně Řídící výbor sou- a TOP .
těže, terý ustanovuje Odbornou omisi
Za dobu své existence se soutěže zúčast( členů) a Národní hodnotící omisi ( nilo více než  osobností z toho  žen.
Titulem Manažer/a rou bylo celem
oceněno  osobností. V prvních dvou ročnících zísalo tento titul vždy  manažerů,
od rou  zísali titul vždy tři manažeři. V roce  byla v nové ategorii poprvé
oceněna Manažera rou. Od rou  je
vyhlášen vždy jeden Manažer rou popř.
Manažera rou. Jediným dvojnásobným
nositelem titulu je Štěpán Popovič (,
). V soutěži zísalo celem osm žen titul
Manažera rou – od rou  (Písovsá,
Parmová, Šimáčová, ögnerová, Negrová,
ozáová, outsá, Pantůčová). Od rou
 je soutěž otevřena pro všechny manažery působící na území Č (i pro cizí státní
příslušníy, teří u nás působí alespoň po
dobu  let), předtím jen pro česé manažery. Pro zvalitnění a větší objetivitu
soutěže byly v roce  zavedeny ategolavnostní náladu podtrhl aroslav rie Vyniající manažer malé firmy (do 
věcený přednesem vlastní sladby  a- zaměstnanců), Vyniající manažer střední
chovu . výročí na stradiváry z rou firmy (do  zaměstnanců) a Manažer od a po té zahrál spolu s cembalistou větví. V roce  (při vyhlášení výsledů
itou avrátilovou ounodovu ve soutěže Manažer rou ) bylo poprvé
aria, neboť i manažeři podle něj potře- vyhlášeno pořadí TOP .
bují „toho nahoře“
nímy ragmenty: iří ancíř
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o organizašně-technicé stránce zajišťoval celou aci anažersý svazový fond,
jehož předseda ohumil olub se mohl po
dobře odvedené práci zaslouženě šťastně
usmívat.  valitě jeho organizátorsé
práce svědčí naprosto hladý průběh celé
soutěže a v neposlední řadě i potěšení a radost, teré se zračily na tvářích účastníů
závěrečné oslavy.

a následném večíru organizovaném
vazem průmyslu a dopravy zazpíval
populární zpěvá ohuš atuš.

-23-

EKONOMIKA

Dopravní politika v ČR
neexistuje
IVANA HASLINGEROVÁ

P

ro rozvoj průmyslu je nejdůležitější dopravní infrastrutura.
Povinností politiů je proto
jedna najít řešení zamezující zhoršování stavu omuniací, jedna zajistit
na silnicích pořáde. Policie by měla
být na dálnici D1 trvale projíždějící
a ne schovaná v řoví. Nesmějí být více než dvě dálniční uzavíry současně.
Pět m před uzavírou mají být značy
o zásadním záazu předjíždění amionů a hlída má zipovat projíždějící
vozidla. Měl by se zvýšit odborný státní dozor na dodržování odpočinové
doby a přetěžování amionů. Odstavné
plochy na D1 nesmějí být uzavřené, aby
si mohli řidiči amionů odpočinout.
Taové a další výroy bylo slyšet na
onferenci „Dopravní politia v Č“
pořádané Svazem průmyslu a dopravy Č (SP Č).

President SP Č Jaroslav Míl zdůraznil, že dosud neexistuje Záon o veřejné
dopravě a je nutno ho urychleně vytvořit.
„ovinností našich politiů je najít řešení,
teré zamezí zhoršování stavu silnic a zvýší
jejich průjezdnost alespoň o  .  tomu by
se měly využít všechny prostředy. íy investorsé nepřipravenosti staveb jsme z fondů
 nečerpali , mld. č. řitom od ledna
, dy v ěmecu zavedli mýtné, ještě nido nejednal v ruselu. remiér by měl proto urychleně domluvit v ruselu výjimu pro

dostavbu infrastrutury. usejí se nastavit
jasná pravidla. íy tomu, že chybí záon
o veřejné dopravě, se dějí nejrůznější nepochopitelné věci. ení přece normální schválit
tranzitní známu desetrát levnější než v aousu,“ uvedl Jaroslav Míl a dodal: „láda
si dala socialisticý závaze snížit nehodovost
a úmrtí o  . o je správné předsevzetí, ale
musí si uvědomit, že nehodovost není způsobena převážně amiony, ale   nehod činí
mladí řidiči a motocylisté, jen   amiony
a pouze   autobusy. amozřejmě srážu
autobusu či amionu ihned točí televize
a občané nabývají dojmu, že je těchto nehod
velé množství. aměřit se ale musíme na
mladé řidiče.“ Míl dále připomněl, že romě
Malty vybírá aždá země výonové mýtné
a vybrané peníze jdou na opravy silnic,
poud se stane přírodní atastrofa typu
povodně, ta i na opravu železnic, nidy
ale mimo dopravu. V Němecu vybírají
mýtné na   m dálnic, my budeme na
stovách, budeme-li vůbec. Mýtné se mělo
řešit nejméně s tříletým předstihem. Měla
by proto být provedena hluboá prověra
na ministerstvu dopravy a zjistit, co dělali
lidé z tohoto ministerstva na služebních
cestách. Na ministerstvech obecně a na
dopravě snad nejvíc trpíme totální absencí
manažersých a odborných schopností.
Železnice se zdá být drahá. dyby se
uzáonila rát dražší tranzitní známa
a zahrnuly se do silniční dopravy všechny
nálady, pa by se to otočilo a odtížily by
se naše silnice.
President svazu podniatelů ve stavebnictví Václav Matyáš uvedl, že stavebnictví vyazuje za  mld. č prací na
dopravní infrastrutuře. Aby Č nebyla outsiderem v EU, musí se dopravní
infrasystém rozpracovat na deset let
dopředu. Na vyrovnání s EU bychom
na to potřebovali bilion č. Projety
PPP se přeceňují, neboť je nedostate
zdrojů na jejich financování. Je proto
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hluboý omyl spoléhat se na to, že do tří
let nastartuje na všechno přes PPP souromý setor. Díy eologicým hnutím
dochází navíc e zpožďování stavebních
prací, což představuje za roy zpoždění
nepředstavitelné mnohamiliardové

nálady.
Náměste primátora snad nejvíce postiženého regionu – Opavy Pavel Mališ
si postesl, že výstavba dálnice D47
byla odsouhlasena již v roce . Pro
stát to znamenalo i výstavbu obchvatu
města Opavy. Město proto posytlo ,
milionů č. omuniace . třídy jdou
ale financovat pouze ze státního rozpočtu. Ministerstvo dopravy tvrdí, že
peníze nemá a přitom odmítá pracovat
se struturálními fondy. Z fondů jsme
nečerpali , mld. č díy investorsé
nepřipravenosti staveb. „a pavsu,
de je dopravní obslužnost snad nejhorší
u nás, jsme nemohli již výše uvedené povzdechy slyšet a založili jsme z iniciativy
ti měst a obcí na trase omuniace .
třídy mezi stravou, pavou, rnovem
a artultovicemi ‚družení pro výstavbu
omuniace /11-/57‘ terou jsme nazvali příhodně „estou  prosperitě regionu“.
družení řeší i obchvaty měst, teré jsou
pro obyvatele životní nutností a věřím, že
po dostavění této důležité dopravní cesty
lesne nezaměstnanost v regionu,“ uzavřel
náměste Mališ.
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Petr Mach: „Finanční perspektiva
EU nesmí být součástí Euroústavy“
IVANA HASLINGEROVÁ

Jan Werich: „Je dobré bydlo býti bidelníkem“

osty disuse byli výonný ředitel entra pro eonomiu a politiu etr ach,
ateřina rázová s enou orubovou z árodniho fondu inisterstva financi
 a iroslav aně z odboru „ámce podpory polečenství“ inisterstva pro místní
rozvoj . (zleva)

P

řesně na tuto větu ze scény Jana
Wericha jsem si vzpomněla na
panelové disusi, terou pořádala Asociace pro mezinárodní otázy na
téma „ozpočet versus struturální politia Evropsé unie“. Disuse, terou
moderovala Soňa Vašů z oddělení
pro evropsé otázy Senátu Č, měla
sloužit  orientaci ve výši plateb Č
do rozpočtu EU a čerpání peněz zpět
pomocí struturálních fondů. Člensé
státy EU se totiž při vstupu do EU zavázaly posytovat do rozpočtu EU minimálně   ze svých hrubých domácích
produtů (HDP). Nejde o položu
malou, neboť rozpočet EU z peněz

tato zísaných od všech  států činí
   mil. . V současnosti se vedou v EU spory, zda mají člensé státy
přispívat do rozpočtu pouze jedním
či , procenty HDP a o to, ja tuto
částu v příštích sedmi letech rozdělit. Pro aždou zemi je totiž výhodnější
jiné číslo. Šest nejbohatších zemí chce
přispívat minimálně nutným   HDP,
neboť si spočítaly, že po rozšíření EU
jsou již čistými plátci. Naopa Itálie
bojuje o ,  HDP. Pro naši zemi
platí, že dyby byla přijata podmína
přerozdělovat   HDP, odváděla by 
mil  a zísala za předpoladu, že by se
podařilo čerpat v maximální výši, 

mil , dyby se přerozdělovalo , 
HDP odváděla by  mil  a zísala
 mil , dyby to bylo ,  HDP
odváděla by  mil  a zísala  mil
. Z toho se zdá, že nejlepší pro nás by
bylo, poud doážeme čerpat peníze
zpět, dyby se přerozdělovalo , 
HDP. Proti tomu ale stojí další rozšíření EU v roce  o tři velmi chudé
státy, Bulharso, umunso a Chorvatso a následný tla na výdaje do
Tureca, Albánie, Bosny-Hercegoviny,
Srbsa a Maedonie. Což nás postupně zařadí mezi čisté plátce. Je proto
zajímavé slyšet, ja toto dilema hodlá
naše vláda rozhodnout a ja se hodlá
účastnit národohospodářsého plánu
EU na léta - – tzv. „Finanční
perspetivy EU:
Lena Porubová uvedla, že naše vláda chtěla v roce  čerpat maximální
limit   HDP z fondů EU a proto zaplatila ,  HDP. Vletech - prý máme
zísat , mld  tj. ,  HDP.
Petr Mach na to reagoval, že z údajů
ministerstva financí plyne, že Č čerpala z fondů EU , mld , což jsou
dvě promile HDP a nioliv  , teré
mohla zísat. Přitom země s praticy
týmž počtem obyvatel, Řeco a Portugalso, čerpaly nad rámec , mld , Irso
s méně než  miliony obyvatel čerpalo
, mld .
Nemyslí si, že do rou  dojednáme něco taového, abychom se stali
čistým příjemcem, neboť rozšíření EU
povede  tomu, že již v letech - se
zařadíme mezi bohaté země EU a měli
bychom již nyní platit na přerozdělování
nejvýše ,  HDP a po roce  jen  
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HDP. Z tohoto důvodu je proti tomu, aby
se „inanční perspetiva “ stala právně
závazným doumentem. „ to je jedním
z důvodů, proč nevolím evropsou ústavu,
neboť je v ní inanční perspetiva zahrnuta,“ zdůraznil Petr Mach a dodal: „rtivá
většina toho, na co jdou finance , je
taová, že by si to stát uměl udělat sám.
ím méně budeme přispívat do rozpočtu
, tím lépe pro nás. ro  by bylo lepší, dyby nemusela nic platit a nemusela
o nic žádat. éž by se objevila i u nás barona hatcherová a zvolala: ‚ want my
money bac!‘“ (Británie má dojednanou
částu peněz, teré se jí vracejí díy výše
citovanému výrou Lady Thatcherové.)
Ať se již vláda rozhodne platit , či
,  HDP do rozpočtu EU, v aždém
případě žádný stát včetně nás částa
olem   HDP nemine. Je proto důležité umět čerpat tyto prostředy zpět
alespoň těch něoli let, než se staneme
čistými plátci. Čeala jsem proto, že
se na panelové disusi dozvím, že na
ministerstvech už přišli onečně na to,
ja začne Č čerpat zpět na rozvoj regionů alespoň část peněz, teré platí do
rozpočtu EU. Dozvěděli jsme se ale jen
to, že naše ministerstva pilně pracují,
budují omise a oordinační výbory na
čerpání z fondů EU pro regiony. Přesně
podle návodu Jana Wericha: „ jestli ještě
nezačali problém řešit, určitě již existuje
nějaá omise, terá shání budovu, neboť
je dobré bydlo býti bidelníem.“
Miroslav Daně z ministerstva pro
místní rozvoj radostně informoval přítomné, že . března  byly v usnesení
vlády č.  definovány roy pro čerpání
peněz ze struturálních fondů EU. (Ne
nespletla jsem letopočet. o po vstupu
činíme roy, zatímco Polso se raduje,
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co již dostalo...!) Bude prý utvořen čtyřicetičlenný „oordinační výbor“, terý
bude dohlížet nad nastavením národního
rozvojového plánu do rou . Výbor
bude tvořen zástupci líčových resortů na
úrovni náměstů ministrů, vicehejtmanů pro regionální politiu, zástupců
vysoých šol a nezisových organizací.
Bude mít pět pracovních supin a scházet se bude přibližně jednou za měsíc.
Zpracovatelem národního rozvojového
plánu ale nebude tento mohutný výbor,
ale VŠE a Vysoá šola báňsá. Přitom
již . .  bylo zveřejněno EU, co
a ja bude platit pro struturní fondy.
Naše vláda ale až . .  učinila roy
pro čerpání peněz z nich a ja sdělil pan
Daně, do . .  se musí stihnout toto
v Č schválit a od . .  bude odstartována implementace pro čerpání peněz.
Piantní na tom je, že právě v tomto roce
mají být přijaty tři chudé státy, Bulharso,
umunso a Chorvatso a eonomové se
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shodují v tom, že od té doby budeme zařazeni mezi čisté plátce, neboť průměrný
HDP EU se sníží a náš relativně vzroste
a budeme patřit mezi nejbohatší státy
unie. Taže než naši ministerští bidelníci vybudují výbory, jejich činnost bude
stejně  ničemu a bylo by rozumnější, aby
se zabývali něčím užitečným, dyž už neumějí vyplnit včas žádost o peníze. A co
je horší, oni doonce uvažují, že by i tyto
neuvěřitelné prostoje mohli nestihnout:
„oud bychom to nestihli zpracovat do
. . , nastane zpoždění, teré by 
pocítila na financích. oumenty jsou
sice již dávno zpracovány, ale díy dění
ve vládě byly podpory o půl rou odloženy.
ění ve vládě nepřispělo  čerpání financí
z fondů,“ uvedl Daně. Člověa napadne
jen acířsý dotaz, zda by za to neměl
být nědo hnán  odpovědnosti přesně
podle hesla pana Zemana: „adni omu
padni“.
nímy ragmenty: iří ancíř

„enězovod rusel – raha – regiony bude tvořen   . á se s tím žít, i dyž
struturální fondy poládám za nepovedené a dyby to bylo na mně, ta bych ten nesmyslný penězovod do ruselu a zpět vůbec zrušil. odstatné je hlídat, na co budou peníze
použity a než sám boj o desetiny procent  je proto zajímavější znát struturu toho,
co se s touto položou udělá. ousil jsem se proto dešifrovat, co stojí za jednotlivými
nadpisy apitol „inanční perspetivy “ neboli, co  s penězi zísanými od jednotlivých států udělá. ospěl jsem  závěru, že je to hra s nulovým součtem, neboť něco
se zísá vždy na úor něoho jiného. atím bylo ,  posytováno na zemědělsou
politiu, ,  na struturální fondy a ,  na ostatní problémy.  právě zemědělsá
politia je disriminační pro malé státy a měla by se změnit. ohužel naše vláda nepozvedá hlas. a zemědělsé dotace na náup obilí dala vláda , mil. , aby vyhnala
ceny na náup obilí dle směrnic . Týden se napřílad projednávaly v Evropsé
omisi otázy cuerného pořádu, teré nás výrazně pošozují, a zatímco Španělé
i Maďaři protestovali, naše vláda se disuse vůbec nezúčastnila. lobíme se proto
na ni,“ říá etr ach při vysvětlování tou peněz do ruselu a zpět z ruselu

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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Pavel Vítek buduje

Cestu k prosperitě regionu
JIŘÍ PANCÍŘ

rezident SP Č Jaroslav Míl
nedávno zdůraznil, že pro rozvoj průmyslu je nejdůležitější
dopravní infrastrutura. Přitom chybí
záon o veřejné dopravě a díy tomu
se dějí nejrůznější nepochopitelné
věci. Není přece normální schválit
tranzitní známu desetrát levnější
než v aousu. Není normální, že díy investorsé nepřipravenosti staveb
jsme z fondů EU nečerpali , mld. č.
Není normální, že od ledna , dy
v Němecu zavedli mýtné, ještě nido
nejednal v Bruselu. Neřešení dopravní
obslužnosti je přitom velmi vážná věc,
neboť vede  růstu nezaměstnanosti.
Norsý záazní napřílad odmítl
odebírat výroby od rnovsé firmy,
protože je to prý oblast dopravního
hororu a raději vzal méně valitní zboží
od výrobce u dálnice A. Je proto potěšitelné, že na Opavsu, de je dopravní
obslužnost snad nejhorší u nás, nemohli
již výše uvedené povzdechy poslouchat
a založili z iniciativy ti měst a obcí
na trase omuniace 1. třídy mezi
Ostravou, Opavou, rnovem a Bartultovicemi „Sdružení pro výstavbu
omuniace I/11-I/57“, terou nazvali
příhodně „Cestou  prosperitě regionu“. Náměste primátora Opavy Pavel
Mališ věří, že po dostavění této důležité
dopravní cesty lesne nezaměstnanost
v oblasti. Jedním z nejvýznamnějších
členů sdružení jsou ODS Dopravní
stavby Ostrava, a.s. Zajeli jsme se proto zeptat jejich předsedy představenstva
a prezidenta Ing. Pavla Víta, co si myslí o dopravní situaci v regionu:
Hlavním problémem našeho regionu
je spojení se zbytem republiy a tím
i světa.  tomu bylo vyvinuto mnoho
iniciativ. Naše společnost ODS-Dopravní
stavby Ostrava byla od počátu u všeho
podstatného v této oblasti. Již v roce 

jsme založili Sdružení
pro výstavbu dálnice
D47. Mysleli jsme si, že
celá záležitost půjde upředu daleo rychleji.
Naše záměry jsou sice
naplňovány, ale dyž
jsme v roce  ve spolupráci s tehdejší ČSOB
dělali finanční model
výstavby této dálnice,
došli jsme na tehdejší
dobu  vysoým náladům výstavby  mld.
č. Dnes ovšem víme,
že dálnice bude stát  mld. č. A přitom se
trasa nezměnila. Pouze
se změnilo prostředí. Zvýšila se cena
stavebních prací a především přibylo
požadavů eologicých iniciativ.
¯ Taže prezident svazu podniatelů
ve stavebnictví Václav Matyáš, terý
uvedl, že díy eologicým hnutím
dochází e zpožďování stavebních
prací, což představuje za roy
zpoždění nepředstavitelné mnohamiliardové nálady, nepřehání?
Vůbec ne. Zelení „ativisté“ si vymýšlejí všechno možné ale zejména nemožné
a pa se stavby výrazně zdražují. Já miluji životní prostředí i zvířata, ale nidy
nepochopím, proč napřílad na současné
dálnici se staví za čtvrt miliardy orun
most pro přechod losů, medvědů a jelenů
a ja je naučíme číst ceduly s návodem,
udy mají  mostu přijít. Ochrana vod,
půdy a ovzduší je potřebná, ale toto již
ativisté přehánějí. A to je jen jeden případ a taových je spousta.
¯ Je to ale celosvětový trend…
To je pravda, ale západní Evropa si ho
může dovolit, neboť záladní síť dálnic

postavila včas, ještě před rozvojem „eologicých“ ativit a tím levně. dyby stavěla svou dálniční síť s dnešními eologicými podmínami, nidy ji nepostaví,
i dyž je ta bohatá. Standardy ochrany
životního prostředí se zvýšily natoli, že
by to neufinancovali.
¯ Vaše slova potvrdil nedávno Václav
Matyáš, dyž řel, že na vyrovnání
s EU bychom potřebovali bilion č.
Co s tím ale nyní?
Měli jsme začít stavět též v sedmdesátých letech jao oni a dálnice bychom
zaplatili. Nyní máme minimálně  let
zpoždění a bilion orun nidy neseženeme. Dálnice ale jao spojení mezi velými eonomicými centry musejí být
přesto valitní a potřebujeme je rychle.
Ale výstavba dálnice D47 běží a nejpozději v roce  bude podle mne dostavěna. Naše společnost se podílí na třech
úsecích. Nejsou na nich problémy ani
s realizací ani s financováním. Další dva
úsey mají podepsanou smlouvu o dílo
a zahájily stavební práce, poslední tři se
chystají. Pro rozvoj našeho severomo-
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ravsého regionu výstavba dálnice není
podmína dostačující, ale pouze nutná.
Napojí nás na Evropu, ale další problémy si musíme vyřešit sami. romě této
dálnice náš raj má další dva záladní
silniční tahy, tazvaný Slezsý říž. Jsou
to silnice I/48 Lipní-Bělotín-Nový JičínFrýde-Míste-Česý Těšín a siln I/11 +
I/57 Mosty u Jablunova-Třinec-Frýde-Míste-Ostrava-Opava-rnov-Bartulto-vice. Zde je dopravní situace nejhorší
zejména mezi Ostravou a Opavou stejně
ta jao mezi Jablunovem a Třincem,
de je vozova přetížená a ve špatném
stavu. Proto vyvíjíme nejrůznější iniciativy na Třinecu i Opavsu, jejichž cílem
je dosáhnout toho, aby si tuto sutečnost
uvědomili i v Praze. Protože tyto stavby
lze financovat jen ze dvou zdrojů – evropsých fondů či státního rozpočtu.
¯ Říáte, že financovat jde z peněz
EU či z rozpočtu. Ja je to s přílivem evropsých peněz? Náměste
primátora Opavy Pavel Mališ si
nedávno postesl, že z fondů EU
jsme nečerpali , mld. č díy investorsé nepřipravenosti staveb…
Z hledisa přílivu evropsých peněz
si náš raj nemůže stěžovat díy struturálním fondům, teré se podílejí na financování výstavby silnice I/48. Dálnice
D je financována ze státního rozpočtu,
na ostatní peníze scházejí.
¯ Jedna věc je postavit dálnici, druhá udržet její povrch. romě Malty
vybírá aždá země výonové mýtné
a vybrané peníze jdou na opravy silnic. V Němecu vybírají mýtné na
  m, my budeme na stovách,
budeme-li vůbec. de Vy vidíte
hlavní problém devastace povrchů
dálnic?
Hlavní problém z hledisa stavu dálnic a rychlostních omuniací vznil počátem devadesátých let proto, že se u nás
nenašel nido, do by systémově začal vážit amiony. To mělo začít cca v roce ,
dy na to byly souromé firmy nachystány. Zrachovalo to na věcech typu „dyž
to bude vážit souromá firma, do donutí
amion, aby najel na váhu.  dyž bude
nutné udělovat pouty za přeročení váhy,
do bude peníze vybírat.“ Na podobných
nesmyslech se to něolirát zadrhlo a amionům se podařilo zničit všechny cesty.
V anadě je napřílad aždých zhruba
 m odpočíva na vážení amionů.
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Neváží je pořád, občas se tam ale nědo
nastěhuje, všechny amiony přejedou
přes váhu a nido si netroufne risovat
vysoé pouty. Druhá zanedbaná věc je
 let zpoždění ve výstavbě dálnic.
¯ Jste finalistou soutěže Manažer
rou. Víme z mnohaleté zušenosti monitorování této soutěže,
že taový manažer musí vždy pro
firmu něco mimořádného udělat.
Co stojí za vašim oceněním?
Asi je to i proto, že se firma pod mým
vedením velmi úspěšně rozvíjí. Začínali
jsme s obratem  milionů, dnes máme
obrat , miliardy a zis  mil. č. Od
rou  jsme nebyli v platební neschopnosti. Stali jsme se jednou z největších
firem stavějících mosty v Č. Stavby
mostů realizujeme zhruba polovinou
našich apacit. V roce  jsme začali
s realizací živičných technologií. ozšířili
jsme jejich výrobu na celou severní
a střední Moravu prostřednictvím společnosti Silasfalt. Materiálové rytí této
výroby pa zajišťujeme v současné době
realizovanou avizicí s firmou Háje,
s.r.o., Jaubčovice. Až se dálnice dostaví, budeme živičné technologie využívat
pro opravy vozove a tím máme zajištěnu existenci do vzdálené budoucnosti.
Významná je i naše péče o zaměstnance.
Již v roce  jsme si stanovili zásadu, že
zajistíme růst reálných mezd minimálně
o   ročně. To jsme aždoročně dodrželi,
případně přeročili. Byla léta, dy olem
nás výrazně vzrostly platy, ale pa zase
stagnovaly, u nás jdou mzdy stále nahoru. Značné prostředy vynaládáme na
vzdělání zaměstnanců, provádíme jejich
hodnocení a dbáme o ariérní růst. To
vše vede  velmi malé flutuaci, terá za
ro  byla pouze  . Jao výraz péče
o naše spolupracovníy mohu uvést vybudované fitcentrum včetně solária, teré
je  využití po celou pracovní dobu a samozřejmě i po ní.
¯ Ja je to s nemocností a co si myslíte o nápadu pana Šromacha, aby
nemocensou platil místo státu
zaměstnavatel?
Záměr záonodárců, že nemocensou budou platit zaměstnavatelé, je vrchol nemravnosti. Princip je dobrý, dyby platil pro banovní úředníy. V teple
v ancelářích tráví celou pracovní dobu,
mají nízou nemocnost a bance se výrazně sníží odvody na zdravotní pojištění.
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Náš dělní celý ro pracuje venu a samozřejmě se častěji nachladí. A nám se
sníží pojištění stejně jao banám, tudíž
na úpravě proděláme. Naše záonodárství nutí navíc naše zaměstnance, aby
byli nemocní. Protože inženýrsé stavby
se realizují zpravidla venu a jsou závislé
na počasí, ta máme diferencovanou pracovní dobu. Staví se v létě, což bohužel
ještě žádný záonodárce nepochopil.
V zimě při pracovní době  až 
hodin měsíčně je automaticy nemocensá, terá se počítá z průměru 
hodin, vyšší než plat a tudíž nechápu,
proč by náš zaměstnanec chodil do
práce. Záonodárci stále něco vymýšlejí
a náš život regulují, dyby toho nechali,
udělají nejlépe. dyby se něoli let
nepřijal žádný záon, zřejmě by se nic
nestalo. Naopa, ušetřilo by se hodně
peněz.
¯ A ja je to se zísáváním zaáze
v cizině? Stavební firmy tvrdí, že
bez týmu zušených právníů nejde v EU pracovat. Máte podobnou
zušenost?
Současný stav říá, že dyž budeme
chtít stavět třeba v Madridu, zúčastníme
se soutěže a i dyž dáme nejlepší nabídu
a valifiaci proážeme valifiačními
předpolady z Č, ta nevyhrajeme, neboť valifiace proázaná v zemi původu neplatí. Nemůžeme vyvážet služby,
dyž nesplníme valifiační předpolady v různých zemích a my je nesplníme
nidy. V uvedeném případě odevzdáme
materiál např. v sedmi vyhotoveních ve
španělštině a bude nám chybět španělsý
živnostensý list na ražení svodidlových
sloupů a jsme vyřazeni. dyby byl přijat
holandsý návrh směrnice o službách
s proazováním valifiace v zemi
původu, byl by to ro srovnatelný se
založením EHS. Bohužel vša jeho přijetí zřejmě bude zabloováno něterými
příliš socialisticými vládami vyspělé
Evropy. Při případném přijetí směrnice
o službách bychom ve vyspělé Evropě
totiž podniali levněji, protože bychom
na rozdíl od něterých pouze stávujících
a odpočívajících národů pracovali. Vedle
této směrnice je ta medializovaná problematia volného pohybu pracovních sil
zabloovaná něterými zeměmi na  až
 let úsměvný problém, neboť je časově
omezen.
¯ Upozornili jste na tuto nehoráznost
naši vládu?
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rečních dotčeného pozemu, odjede do
Austrálie a tři roy má investor co dělat,
přičemž stavba stojí. Ale co se taovým
lidem dá vzít?

Ta o tom ví, ale zásadní stanoviso
Č, terá by se za nás postavila, jsem
nezaregistroval. Všichni mají zřejmě
strach na tento problém pouázat, aby
tím náhodou nepodpořili stanoviso
pana prezidenta o šodlivosti omezování národní suverenity. Než abychom
uázali zápornou stránu vyvíjejícího
se stanovisa EU, raději mlčíme. Měli
bychom najít spojence, což by zřejmě
nebyl problém, a zaútočit na ty státy,
teré pod záminou sociálního dumpingu brání rozvoji celého evropsého
hospodářství, resp. v této oblasti prosazovat něde ta populární vícerychlostní Evropu.
¯ Vraťme se ještě  eoteroristům.
Šody, teré vůli nim vzniají,
jsou obrovsé. Obchvat Plzně byl
zpožděn díy nim o  let a lidé
vůli nim umírali houfně na leuémii, dálnice do Hradce je bržděna
odprodeji pozemů desíte eologistů, pražsý tunel Mrázova se
prodražil o  miliardy. Ve Francii
jsou ze záona zodpovědná tato občansá sdružení za zdržení výstavby stejně jao stavební společnosti.
dyž se uáže, že neměly pravdu
a zabrzdily výstavbu, hradí pa
nálady z prodlení. Neměl by být
u nás zaveden taé taový záon?
Je fat, že dnešní legislativa mně
umožňuje založit napřílad v Plzni sdružení proti výstavbě něčeho a tím zamezit
stavění bez jaýcholiv následů. Mohou
to být navíc desíty jednotlivých občanů,
z nichž aždý si oupí deset metrů čtve-

¯ Miliardy od nich stát nezísá, ale ve
Francii prý jim sebrali i jízdní ola
a vešerý majete za způsobenou
šodu a určitě si podruhé rozmyslí
dělat tyto bojoty, nemyslíte?
Na druhé straně ale vyvlastňování
obecně je zasahování do občansých
svobod. Lépe by bylo řešit to přesně
specifiovanými stavbami ve veřejném
zájmu. Dálnice veřejným zájmem jsou
a to bez disuse. Nemělo by se záonem
připustit zrušení výstavby ve veřejném
zájmu na záladě toho, že tam létá nějaý ptá. Nemám nic proti přírodě,
naopa, ale něudy dálnice prostě vést
musí. Vycházet proto musíme z toho,
že dálnice bude a ne, že buď bude nebo
nebude. Pa ať se vybere multiriteriálním hodnocením optimální trasa, ta je
zabudována do územního plánu, vešerý
majete na ní bude při výstavbě vyvlastněn a vešeré zpochybňování této trasy
již bude protizáonné.
¯ Jenže to jde zneužít  postupnému
znárodňování. Stačí říci, že na něčím pozemu ve veřejném zájmu
postavím hřiště…
Já si nemyslím, že se mají vyvlastňovat pozemy pro hřiště nebo průmyslové
zóny. Trasy dálnic případně rychlostních
omuniací se ale vyvlastňovat musí, jina tyto stavby prostě nebudou.
¯ Jenže politici se stále nemohou dohodnou na definici, co je to veřejný
zájem. Ministr Ambroze řel, že
problém eologie je čistě politicý
problém…
No, poslanci se v poslední době
nedohodnou vůbec na ničem. Ostatně
já bych navrhl ústavní změnu, že parlament, terý přijme víc než deset záonů
za ro, zaniá.
¯ No to si paneču troufáte…
To je pochopitelně nadsáza, ale nido
žijící v této přeregulované a předotované
zemi jí nemůže upřít reálný zálad.
¯ Vaším veřejně prolamovaným rédem je, že rozdíl mezi vyjetou olejí
a hrobem je pouze v jejich hloubce.
Zřejmě stále něco vylepšujete. Co
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inovujete právě nyní a jaé plány
máte do budoucna?
Nejlepší oamži pro změny a zlepšování je období, dy se společnost
dynamicy rozvíjí. A to je náš případ.
Proto jsme v letošním roce změnili
a zracionalizovali organizační struturu společnosti, zřídili tři závody
a něteré činnosti dceřiných firem
soustředili u společnosti mateřsé.
ovněž jsme zrušili formou outsourcingu řadu dalších činností jao ulízecí služby – najali jsme firmu na úlid,
což nám snížilo nálady na úlid na cca
 . Dílensou činnost chceme řešit
podobným způsobem.
¯ Obraťme list. Ne samou prací živ je
člově. Co děláte ve volném čase,
terý nemáte?
 mým oníčů patří romě cestování vše, co lze charaterizovat pojmem
country and western. Mám spoustu této
hudby a za něoli dnů doonce navštívím Great Ole Opry v Nashvillu. Ve
svých ti letech začal i jezdit na oni.
Dostal jsem  narozeninám od spolupracovníů dřevěného oně, ale zato
ve sutečné veliosti. Postavil jsem mu
na zahradě stáj, do ní pověsil americou
vlaju a představte si, ta potvora ne a ne
jezdit. Ta jsem musel použít živého oně
a s tím si rozumím. Je to rásný balzám
na nervy. Jina jsem  let šťastně ženat.
Mám dva syny. Jeden je ředitelem závodu
Mosty v naší firmě, druhý velmi úspěšným léařem v oboru gastroentorologie.
Ve svých ti letech má dvě atestace a jezdí po světových ongresech. Jsem na ně
velice hrdý.
¯ A naonec si neodpustím všetečnou
otázu. Má Vaše firma nějaý vztah
 ODS?
My jsme samozřejmě starší. Ještě
před vzniem stejnojmenné strany
jsme se rozhodli zprivatizovat závod
Ostrava Dopravních staveb Olomouc.
Museli jsme založit s.r.o. a abychom se
odlišili od ostatních Dopravních staveb, přehodili jsme název na Ostravsé
dopravní stavby neboli ODS. Pa založil pan laus politicou stranu a my
ro po založení dovršili proces privatizace a zaoupili Dopravní stavby
Ostrava. Odtud celý název firmy ODS
- Dopravní stavby Ostrava.
Pane presidente děuji za rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř
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Karel Šnour: „Chce–li člověk

něčeho dosáhnout, musí se k tomu
postavit čelem.“

IVANA HASLINGEROVÁ

Z

a léta monitorování finalistů
soutěže Manažer rou jsme
si již zvyli na to, že ocenění
manažeři pro svou firmu dělají víc,
než je běžné. dyž jsme jeli za jedním
z nich, arlem Šnourem, ředitelem
a jednatelem společnosti osenberg
s.r.o., do malebného leč malého městeča lenčí pod Čechovem, byli jsme
o to víc zvědavi, co tady v zapadlém
raji Jana Sladého oziny deset ilometrů od státní hranice s Němecem
mohl v místním zemědělsém družstvu doázat. Zvláště dyž neustále ze
všech stran slyšíme, ja je to s naším
venovem a to zejména u hranic zlé,
ja se ruší zemědělsá výroba a lidé
odcházejí za prací v lepším případě do
měst a v horším zůstávají na podporách
či v předčasných důchodech. Byli jsme
proto převapeni, že jsme nalezli výrobní závod, v němž v pěti moderních
halách vznilých přestavbou bývalých
ravínů vyrábí  zaměstnanců ventilátory, limatizační jednoty a součásti
pro tepelná čerpadla s obratem přes
 mil. č s téměř třicetiprocentním
ročním nárůstem výonu a tiprocentním nárůstem zisu. Ja doázal
pan ředitel vybudovat z bývalé laovny
zemědělsého družstva o ploše  m
se šesti pracovnicemi závod vyvážející
do  zemí světa, o tom jsme si s ním
povídali v nové centrální budově závodu. Tam nám povídal příběh na česé
poměry neuvěřitelný:
Němecá společnost osenberg
Ventilatoren GmbH. z ünzeslau hledala v roce  levnější pracovní sílu
a vytipovala si  tomu Slovenso, Polso
a naši republiu. Za pomoci němecého
technia začalo tehdy šest žen ze zemědělsého družstva v jeho bývalé laovně
navíjet vinutí statorů motorů ventilátorů
určených pro tuto firmu. Po třech měsí-

cích zjistili, že potřebují člověa, terý se
narodil v Č, terý by
supinu vedl. Na odborné stáži v Němecu jsem již předtím
zísal ontat na tuto
firmu a jel jsem se tam
tedy představit. Dali
mi  dnů na to, abych
předvedl, co umím.
Umět se rychle orientovat ve všetečných
odborných otázách
v cizím jazyce a být
přitom v cizí zemi
není moc příjemné.
Musel jsem se navíc
přeorientovat z programátora CNC strojů na výrobce eletromotorů. Nastudoval
jsem proto nihu
o eletrotechnologii,
tvrdě zoumal teorii
synchronních a asynchronních motorů a navíc jsem musel vědět, ja se to vše řene němecy. Narazil
jsem na štěstí na technicého ředitele,
terý zažil něco podobného, a i dyž moje
odborná němčina nebyla tehdy příliš valitní, zjistil, že tomu rozumím, a byl jsem
pověřen řízením pobočy v Č. Dva roy
jsme neustále rozšiřovali výrobu nejrůznějších motorů. Pracovali jsme i o víendech a já navíc trávil olem dvou hodin
na cestách do latov, de bydlím. Docílili
jsme ale obrat olem dvou milionů orun
a v roce  přijel jednatel a majitel společnosti osenberg Ventilatoren pan arl
osenberg se záměrem rozšířit výrobu.
V souladu s místním zemědělsým družstvem jsme zísali staré ravíny a hospodářsé budovy a postupně je přebudovali
na výrobní haly. Bylo to výhodné i pro

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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družstvo, neboť jsme zaměstnali jejich
dojičy a zaměstnance. Jsou nyní v teple
a čistotě a na oplátu od nich požadujeme
důslednost a pracovitost. Mají pružnou
pracovní dobu, na niž byli zvylí.
¯ Taže Vaše společnost nezačala
na zelené louce, ale doslova jste ji
vybudovali z chátrajících budov
místního družstva…?
Přesně ta. ro po rou jsme
upravovali a stále upravujeme zemědělsé usedlosti. Od rou  jsme ve
spolupráci s předsedou družstva panem
Schleissem opravili postupně zpracovnu masa, vepřín a ravín, de jsme
rozjeli výrobu eletricých motorů,
oběžných ol ventilátorů, dýz a sacích
hubic ovotlačením, montáž rourových
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já. Ale vysvětlil jsem jim, že
vytvořím pracovní příležitosti a peníze,
co se vydělají,
zůstanou
pro rozvět obce. I hospodsý
bude mít větší
tržby, dyž si
u nás na ně
štamgasti vydělají.

a tlumených ventilátorů a omplexní výrobu Airboxů A a A z hliníových
rámů s izolační stěnou  a  mm. Je to
náhraža ancelářsé vzduchotechniy,
terá se dá udělat podstropně, nezabere
místo a slouží ja  filtraci, ta topení či
chlazení. Vyráběli jsme motory, přítlačné
dýzy, sací hubice, ale stále jsem cítil, že
jsme neměli svůj finální výrobe. Pořád
nám chyběla ompletace ventilátorů.
Přesvědčil jsem proto management, aby
přesunul výrobu boxů do velé výrobní
haly se   ubíy výměny vzduchu
za hodinu. Z ravínů jsme postavili poschoďovou halu a rovněž jsme postavili
správní budovu a další haly. Němecá
společnost do rou  vše investovala
na úvěr, terý jsme jim spláceli. Od rou
 vešerý to peněz i investice si děláme sami. Využíváme samozřejmě němecou společnost při žádostech o úvěr.
V Němecu jde vše hladce taé proto, že
znají firmu osenberg jao dobrého lienta. Využili jsme též fondu Sapard, terý
nám posytl , mil. č, což bylo maximum, co mohl jeden subjet dostat.
¯ Firmy si stěžují, že dostat prostředy z fondů EU je neuvěřitelná dřina.
Vám to šlo hladce?
Je to především nepředstavitelná
byroracie. Popsal jsem  g papíru,
musel jsem vyplnit vše ro po rou,
tabulu po tabulce, až po urbanisticý
návrh zvelebování obce a udržování
zaměstnanosti v pohraničním pásmu.
Musel jsem navíc vůli požadavům
EU zmobilizovat celé oolí, aby mi vyšlo vstříc, i dyž peníze jsem dostal jen

¯
Jaé
další výhody
romě snadného přístupu
 úvěrům
přináší být součástí velé němecé
firmy?
Má to výhodu, že máte zajištěný odbyt výrobů tím, že máte přístup na její
světové trhy. osenberg má obchodní
zastoupení v  zemích a dceřiné společnosti tařa po celém světě. Obchodní
zástupci upují výroby přes mateřsou
firmu. Je to sice pohodlné, protože nemáte starosti s obchodem a objednávami,
ale není to ono. Jsem proto rád, že v roce
 rozhodla společnost, že si můžeme
své lienty ošetřovat sami, neboť dyž jde
transace přes třetí osobu, často se něco
splete. Založil jsem proto obchodní zastoupení a začali jsme prodávat výroby
po celé republice. V současné době jsme
stoprocentní s.r.o., de je pan osenberg
společní. V aždé evropsé zemi mám
nějaou pohledávu a musím ohlídat
i jejich dluhy. izio obchodu s Asií,
Afriou ale přenechávám mateřsé
společnosti. Podle mne ten, do prodává, má být nošen na
ruou, a do navíc
vymůže i zaplacení,
má být vozen ve zlatém očáře.
¯ J a  v yc h á z í t e
s obecním úřadem? Oceňuje,
že vznila v jeho
městeču taová
továrna?
S obecním úřadem
v ycházíme s věle.
lenčí bylo hodnoceno jao Vesnice rou.

I přesto, že v oolí je průměrná nezaměstnanost , , v lenčí, teré má 
obyvatel, existuje  pracovních míst
a z toho my zaměstnáváme  obyvatel.
Starosta s bratrem senátorem Smutným
pomáhají se zviditelňováním firmy. Při
otevření nové centrální budovy jsme za
účasti  hostů uspořádali velou show
s třídenním společensým programem.
Pan senátor Smutný mi pomohl pozvat
senátory i na veletrh Avatherm Praha.
Poprosil jsem je při té příležitosti, aby byli
naloněni tomu, že zemědělsou výrobu
chceme transformovat na výrobu přidruženou. Aby lidé neodešli z vesnic a měli
tam práci.
¯ Nebudí vaše úspěchy v městeču
závist?
Záv ist samozřejmě prosa uje.
Speciálně na Chodsu, de je malá oncentrace lidí a aždý ví o aždém. dyž
něco chci budovat, musím přinést argumenty, co to přinese pro oho osobně, ne
globálně pro obec.
¯ Co Vám činilo a činí největší problémy, jao podniateli, a co byste
udělal být ompetentním ministrem pro podniy typu, jao je
Váš?
Hlavní chaos a džungle u nás je
v absolutní neprůhlednosti česých
záonů. Ani v jednom resortu nevíte,
co si smíte dovolit, a musíte angažovat
specialisty, což stojí peníze. Není pravda to, co říá vláda. Vůbec nepomáhá
malým a středním podniům. Je nutné
vyjasnit pravidla. dybych byl ministrem, zavedl bych rovnou daň. A je mi
jedno, zda bude  či  . Podstatné je,
že by vše zprůhlednila a zjednodušila
pravidla. Je nezbytně nutné jasně specifi-
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ovat věci. Čím se pohybujeme výše, tím
větší je orupce. A to není jen v průmyslu.
dyž se podíváte na zdravotnictví, je to
jeden chaos. Musíte hledat, terá nemocnice ja ošetřuje a za ým zajít. To
je absolutní ostuda. dyby aždý člově
měl svůj účet a mohl si říci, co s penězi
udělá, ubylo by úředníů a lidé by neměli
pocit řivdy, že platí pojištění zbytečně.
Ve Finsu vše mají občané na internetu
a i dyž mají vysoé platby, mají v tom
jasno a čisto. aždý ví, co si smí dovolit.
U nás čím větší loty a širší peněžena,
tím širší ramena a to bez pravidel. To se
mi hrozně nelíbí. V politice zase platí, že
dyž se chceš dostat nahoru, musíš šlapat
stejnou vodu.
¯ Dostal jste se mezi finalisty manažersé soutěže Manažer rou.
Z výše uvedeného je jasné, co jste
pro firmu udělal a co za tím stálo
úsilí. Mohl byste poradit ostatním
manažerům, co mají dělat, aby měli
taé taové úspěchy?
Mým životním rédem je, že chce-li
člově něčeho dosáhnout, musí se  tomu postavit čelem a vědět nebo přiznat,
zda to jde realizovat. Myslím, že to je
nutnou podmínou úspěchu. Není vša
podmínou postačující. Člově se musí
snažit stále udržet ro se světem. Cílem
mé společnosti je spoojený a věrný záazní. do s námi začne pracovat a obchodovat, ten už od nás neodejde.
¯ Na co jste nejvíc hrdý a co vám dělá
naopa starosti do budoucna?
Zmodernizovali jsme výrobu oběžných ol a utlumili jsme ta výrobu ve
Švýcarsu a Itálii. Převzali jsme jejich
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trhy. ozjeli jsme ovotlačení a poslední dva
roy již máme třísměnný
provoz, abychom stihli
vše udělat. Zavedli jsme
nejen výrobu ompletních ventilátorů, ale
i reuperační limatizační jednoty do bytů
a domů, teré ušetří až
 procent investic do
energie. Čerstvý vzduch
se ohřívá od vzduchu
vydýchaného a vy jen
  energie dodáváte
na jeho ohřev. Jednoty
odebírají především
Holanďané, aušané a Švýcaři, neboť ti
si spočítají, oli ušetří. Naši projetanti
se tím nezabývají s tím, že lidi to neoupí.
Oni o tom ale lidi nevědí. dyž jim řenou,
že jednota navýší rozpočet na dům, ta ji
samozřejmě nido nechce. dyby jim ale
řeli, že se jim investice za tři až pět let
vrátí, jednali by jina. Vyrábíme i venovní vzduchotechnicé jednoty, teré přímo vyvážíme do Polsa, Itálie, Němeca,
Slovensa a aousa. Nejnověji jsme
začali ve spolupráci s němecou firmou
vyrábět omponenty pro tepelná čerpadla. Tamní výrobce nás našel na internetu, pozval jsem ho na návštěvu a dohodli
jsme se, že on něco navrhne, my to technicy zpracujeme, on do toho namontuje
čerpadlo a prodá to pod svou režií. Je to
oběma firmám u prospěchu. A poud jde
o starosti do budoucna, ta snad jde jen
o asijsou onurenci. Mateřsá společnost osenberg zahájila výrobu v Šanghaji.
Co je u nás za deset orun, u nich za pět.
Máme na štěstí rychlost, flexibilitu a valitu, oni nevalitní
zboží a podstatně
delší dodací lhůty.
To je stále devizou
Evropy, že od nás
nejede zboží lodí
 týdnů. Přesto
asijsou onurenci nemůžeme
podceňovat a počítat s ní musíme.
¯ Jste vlastně
němecá firma,
taže ptát se,
Vás co pro Vás
znamenal vstup
do EU, je asi

nesmyslné, neboť jste tam byli již
dávno před ním…
Naopa, právě, že jsem dlouhá léta ve
styu s Němci, vidím do všeho víc, než Češi.
Jsme nyní sice v EU, ale ta se má změnit na
jinou. Naši lidé to podceňují. Myslím si, že
bychom se měli zamyslet nad tím, co říá
president laus. Měli bychom se zamyslet
nad tím,  čemu bychom pa měli naši vládu. Jeho myšleny nejsou na špatném místě.
On se svými poradci evropsou ústavu četl
a vidí do toho. ád bych ji viděl. Nadřazené
cizí právo není legrace. Na EU se mi dále
nelíbí, že hovoří úředně tolia jazyy. Je
to hrozné plýtvání penězi, ale hlavně se
politici nemohou mezi sebou domluvit,
neboť si nerozumí. Proč neudělají jeden
úřední jazy, terým se budou domlouvat.
V aždé mezinárodní aciové společnosti je
pravidlo číslo jedna, že   ředitelů mluví
mateřsým jazyem majitele. V osenbergu
je povolena romě němčiny jen angličtina.
Jina by dopadlo jao v Bruselu.
¯ Zbývá vám romě práce volný čas
na rodinu a na oníčy?
Ženil jsem se již ve dvaceti a jsme
velmi zaměstnaná rodina. Manžela
je ředitelou mateřsé šoly. Mám
letou dceru a třináctiletého syna.
Dcera vystudovala farmacii a pracuje již
v léárně, syn hraje první ligu za latovy
a uvidíme, zda půjde na sportovní šolu.
Já o volných dnech hraji fotbal, tenis, lyžuji a jezdím na ole. Ještě hraji oresní
soutěž fotbalu, mám  sportu opravdu
vztah a byl bych rád, aby se mu věnoval
i syn. Lyžuji něolirát za ro v Alpách
i zde v oolí. dybych se mohl znova
narodit, ta bych asi neměnil.
Pane řediteli, děujeme za rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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Alexander Pálffy,

Manažer odvětví 2004

IVANA HASLINGEROVÁ

rubrice galerie úspěšných
osobnost í představ ujeme
špičové manažery, teří
v podmínách nelehé přechodové
eonomiy doázali dovést společnosti
jim svěřené  prosperitě. Ta jao aždoročně byly i letos na pražsém Žofíně
vyhlášeny výsledy prestižní manažersé soutěže Manažer rou. Ti, teří
zísali v této soutěži ocenění, jsou lidé,
teří pro své společnosti dělají mnohdy neuvěřitelné věci. Jedním z nich je
generální ředitel BorsotChem MCHZ,
s.r.o., Ing. Alexander Pálffy, CSc., terý byl oceněn titulem Manažer odvětví
chemicého, farmaceuticého, gumárensého a plastiářsého průmyslu
a čtvrtým v pořadí TOP  nejúspěšnějších manažerů v Č. Co za těmito
oceněními stálo, co musel pro podni
udělat, o tom a o dalších věcech jsme
si s ním povídali v sídle společnosti
v Ostravě – Mariánsých Horách:
ozhodujícím bodem pro náš podni
bylo to, že vedení Aliachemu se dohodlo
v dubnu  s BorsodChem t. o fúzi,
respetive prodeji. Tím se dostal do
supiny s nadnárodní působností, za
terou stál sutečně existující finanční
apitál a byla nastoupena cesta jeho
rozvoje s tím, že je schválena oncepce
až do rou . Mimo již usutečněné
avizice bylo významným roem zapojení se do mezinárodní ooperace prodejem duševního majetu do Japonsa
v rozsahu nejvyšším za posledních
 let z Č. ád bych zdůraznil, že to
není výhradně moje práce. Je to oordinovaná činnost s vysoými šolami,
dodavateli, proječními organizacemi,
ale i dobrá spolupráce s mateřsou firmou v Maďarsu. Její vedení trvalo na
důsledné restruturalizaci, racionalizaci
a umožňuje vertiální rozvoj surovinové báze, tj. našeho hlavního produtu

anilinu s tím, že aždoročně
roste nejenom výroba v našem podniu, ale postupná
intenzifiace umožňuje stát
se významným hráčem ve
světě. Náš podni měl v roce
 reordní výrobu hlavního produtu anilinu, tj. více
než   tun. Za reordně
ráté období  měsíců byla
zabezpečena intenzifiace
výroby anilinu o dalších  .
Velého úspěchu bylo docíleno
díy firmě TOSOH v Japonsu
s realizací tiilotunové jednoty anilinu, terá se uvedla
do provozu v měsíci větnu. Ve
světě se vyrábí cca  mil. t/ro,
z toho v Evropě asi polovina.
Jsme hrdí na to, že více než  
světové produce je zabezpečováno na záladě našeho technicého umu a dlouholetého
výzumu. Náš podni si ponechal výzumnou záladnu, na níž vynaládáme
ročně přes  milionů orun. Více než 
 našich zaměstnanců tvoří valifiovanou sílu. Obrat mezi naším podniem
a mateřsou firmou se za posledních  let
zvýšil o více než  , což významně
přispívá i  obchodní výměně mezi Č
a M. Jsme nejvýznamnějším podniem
s apitálem M.
¯ I dyž je podni zaštítěn maďarsou
společností, pracujete v Č a určitě narážíte na něteré problémy
s legislativou a právními předpisy.
Co Vás nejvíce tíží? Co byste dělal,
dybyste byl ministrem průmyslu,
pro podniy, jao je Váš?
Zásadně mohu onstatovat, že legislativa je podobná jao v Maďarsu.
Určité rozdíly jsou v daňové a energeticé oncepci. Dost nejasností máme

v oblasti čerpání fondů EU, především
z pohledů dynamičnosti roů státní
správy. Postup při přebírání záonů
EU je automaticý. Dovolím si uvést
jenom záon o povinné registraci
chemicých láte, tzv. EACH. Dle
odhadů bude tento nový záměr stát
česou chemii min.  mld. č.
Důsledem je nejen zvýšení náladů,
ale i prodloužení cylu inovace. Jen
pro zajímavost uvádím, náš cylus
zavedení výrobů je trojnásobně
a náladově desetinásobně vyšší než
v USA, Japonsu a doonce než v Číně
a Indii. Po . roce jsem byl náměstem
ministra, mimo jiné zodpovídajícím za
chemicý průmysl. Dovoluji si tvrdit, že
v chemii cítím svou paretu, i dyž relativně dlouho jsem působil i v zahraničním obchodě. Pan ministr má dostate
poradců a celý aparát a já nemám ambice
stát se ministrem. Ale na otázu tzv. na
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tělo odpovídám jasně v tom, že dle mého
názoru zatím neschválená průmyslová
politia je více než obecná. Osobně
bych to navrhl úplně jina a mnohem
onrétněji.
¯ Vstup Č do EU pro Vás zřejmě
neznamenal žádnou velou změnu, nic Vás nepřevapilo, neboť
již od rou  pracujete v rámci
maďarsé společnosti. Přece jen
ale nemohu tuto otázu nepoložit…
Vstup .. do EU sutečně z pohledu podniu nic neznamenal. Náš
zahraniční obchod plynule poračoval,
až na něteré administrativní nejasnosti
ze strany celního odbavení požadavů finančních orgánů. Mohu ale onstatovat,
že urychleně se vše vyjasnilo. Osobně
jsem toho názoru, že aždé dítě uvidí
světlo světa na počátu bolestně. Důležité
je, aby ty bolesti netrvaly dlouho.
¯ Chemicá výroba byla vždy považována za něco, co zatěžuje životní
prostředí. Ja se s tímto problémem
vyrovnáváte?
Obecně se s chemií často straší.
Dovolím si tvrdit, že chemie je již něoli století motorem rozvoje a života.
Proto je v našem eticém odexu uvedeno, že „hemie patří  životu“. Podle
toho pracujeme a rád onstatuji, že
náročné normy EU nejen plníme,
ale výrazně podračujeme stanovené
hodnoty plynných, apalných, ale
i tuhých odpadů. Za posledních  let
náš podni vynaložil více než , mld.
č na ochranu životního prostředí.
Máme důsledně technicy promyšlenou enviromentální politiu, terá
využívá nejnovějších poznatů vědy
a techniy.
¯ Vaše společnost obdržela integrované povolení pro zařízení „Výroba
veloobjemových chemiálií“, teré
porývá vešeré provozované
technologie omoditního charateru a bylo zahájeno projednávání
žádosti o integrované povolení pro
zařízení „Výroba speciálních chemiálií“. Co to pro podni znamená?
Náš podni má na celý objem výroby
integrované povolení. Význam vidímve
v tom, že můžeme dál uvažovat o intenzifiace stávajících výrob a při prodeji
licencí je to dobrá vizita.
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¯ Při výrobě chemiálií může dojít
snadno  úrazům. Bylo Vám uděleno osvědčení „Bezpečný podni“.
Co jste pro to vše musel udělat?
Čemu to přičítáte?
Udělení titulu „ezpečný podni“ je
pro nás velou ctí. Přísná, více než roční prověra Inspetorátu bezpečnosti
práce, terá se bude opaovat v tříletém
cylu, nás nutí poračovat ve zvýšené
ativitě v této oblasti. O zdravotní stav
našich zaměstnanců, včetně preventivních prohlíde, se stará souromý
tým dotorů a specialistů. Nad rámec
záoníu práce dáváme jeden týden
dovolené navíc a zabezpečujeme
reondiční pobyty. ariérní rozvoj
je dán programem rozvoje lidsých
zdrojů nejen v oblasti jazyové, ale
především zvyšování valifiace formou MBA a zahraničních stáží.
¯ Vašim rédem je, že „Všechny velé
objevy přišly na svět omylem. ád
bych se jednou mýlil“. Opravdu jste
se dosud nidy nezmýlil?
Ohledně réda je to pravda, doazuje
to celosvětová názorová hladina nejenom
nositelů Nobelových cen. Já jao spoluautor více než  vynálezů, z terých je
mnoho realizovaných, včetně publiační
a pedagogicé činnosti, mohu prohlásit,
možná nadneseně, že čeám na svůj životní omyl.
¯ Váš podni nejen že přispívá  nižší
nezaměstnanosti v regionu, ale jistě sponzoruje ulturní a sportovní
ace. teré?
V našem eticém odexu, ale i v podniové strategii, je pomáhat rozvoji regionu v oblasti ultury a šolství. Jsme
jedním ze sponzorů Národního divadla
moravsoslezsého a dalších ulturních
ativit.
¯ Máte jao manažer taového olosu čas na nějaé oníčy? Co říá
Vašemu vytížení rodina?
Snívám o tom, že jednou budu mít
oníčy. V Ostravě o mě všeobecně olují názory, že jsem woroholi. Toužím
se naučit chytat ryby a hrát na hudební
nástroj, nejlépe cimbál. Jina se snažím
občas zahrát si basetbal nebo volejbal,
ale času je strašně málo.
Vážený pane řediteli, děujeme za
rozhovor.
níme archiv společnosti
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Jaroslav Míl: „S návrhem
zákona o nemocenském
pojištění nesouhlasíme“
Zaměstnavatelé více než  roy
pracovali na změně celého systému
nemocensého pojištění a onstatují, že
nedošlo  naplnění usnesení vlády. Svaz
průmyslu Č (SP Č) proto nesouhlasí
s návrhem z těchto důvodů:
Po formální stránce je navrhovaná
úprava pro zaměstnavatele velmi složitá
a administrativně téměř nerealizovatelná.
Oprávnění zaměstnavatelů pro ontrolu
zaměstnanců na nemocensé jsou „pouze
na papíře“. To je nutno změnit.
SP Č posoudil návrh nové úpravy
nemocensého pojištění především
z hledisa eonomicých dopadů na
malé a střední firmy a dospěl  závěru,
že navrhovaná úprava by byla pro ně
velou eonomicou zátěží, a to zejména
z hledisa posytování náhrad v případě
pracovní neschopnosti a další nálady
spojené s administrativou. Je zřejmé,
že stát přenesl část své zodpovědnosti
za zabezpečení příjmu občana v době
pracovní neschopnosti na zaměstnavatele.
SP Č požaduje dle původního
usnesení vlády: Sazbu pojistného snížit
na , , náhradu mzdy na výši  
za první až třetí den a   za čtvrtý
až čtrnáctý den, náhradu mzdy na záladě vnitřního předpisu či oletivní
smlouvy limitovat maximálně  procenty. SP Č dále požaduje vyměřovací
zálad pro pojistné na sociální pojištění
stanovit ve výši maximálně trojnásobu
průměrné mzdy s účinností od . ledna
. Důvodem je zamezit zvyšování
náladů práce, zejména u valifiovaných (více honorovaných) pracovníů.
Pojistné představuje v podstatě daňové
zatížení práce.
Zaměstnavatelé jsou si vědomi, že
nová právní úprava nemocensého
pojištění má své opodstatnění už pro
zastaralost původní normy, terá pochází z rou  a zejména pro nutnost
zapracování prvů, teré by zabránily
zneužívání systému a omezily solidaritu mezi osobami s vyššími a nižšími
příjmy. Přesto tento návrh záona
o nemocensém pojištění v této versi
odmítají.

EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY
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Bohuš Matuš: „Chci být
jednou jako Václav Klaus“
IVANA HASLINGEROVÁ

¯ Líbí se mu Waldemar Matuška, Karel Gott, Freddy Mercury a Luciano Pavarotti.
¯ Hrál v mnoha muzikálech – „Noc na Karlštejně“, „Dracula“, „Monte Cristo“, „Johanka z Arku“, „Pomáda“. Nazpíval roli prince
v muzikálu „Atlantida“, „Romeo a Julie – muzikál na ledě“, „Malá mořská víla“, roli Phoeba v muzikálu „Notre Dame de
Paris“, „Bernsteinova mše“ a hlavní roli ve filmu „Rebelové“ Filipa Renče.
¯ Vydává úspěšná alba. Album „Bohuš Matuš“ získalo Zlatou desku za více než   prodaných nosičů a blíží se k metě platinové, album „Nestih’ jsem říct“ bude v nejbližší době zlaté. Líbí se mu nekonečné šňůry koncertů po městech. S Václavem
Hybšem jich nedávno dělal třiačtyřicet.
¯ V anketách TýTý a Zlatý slavík obsazuje dlouhodobě přední místa. Stal se tipem Karla Gotta na budoucí hvězdu a na „jeho
následovníka“ při vyhlašování jejich výsledků. Tím vším potvrdil, že patří mezi naši stálou popovou špičku.
¯ Za to, že odmítl roli v Bídnících, rozpoutala agentura GOJA v tisku proti němu mohutnou akci, která se ho hluboce dotkla.
Přestal chodit na večírky, začal komponovat doma u krbu a přesně podle hesla: „Něco zlé je pro něco dobré“, vzniklo třetí
nádherné album “Brány kouzel“.
¯ Až bude vyhlašování Slavíků , přál by si, aby deset nejlepších pak soutěžilo vylučovací metodou tak jako v Superstar.
A také by tam vyhlásil Hvězdnou pěchotu.

C

harismaticý zpěvá Bohuš
Matuš, terého dysi božsý
ája označil jao „svého následovnía“, jaoby zmizel z obrazovy.
Zajímalo nás, co se stalo, zda ho třeba
zpěv již neomrzel nebo zda nezpychl,
nepropadl drogám či ženám. Velmi
nás proto převapilo, že je naopa
v poslední době velice vytížen, má za
sebou šňůru třiačtyřiceti oncertů, vydal nové album a doonce začal sám
i sládat vlastní písničy. Jen se o tom
příliš neví. V rozhovoru se jeví jao
sromný, ale přitom veselý a vtipný
partner. Vtipný až do té míry, že jsme
si museli dávat velice dobrý pozor na
to, co myslí vážně a co je recese. Za to,
že odmítl roli v Bídnících, rozpoutalo
prý propagační oddělení agentury olem něho mohutnou aci v tisu, terá se ho dotla ta hluboce, že přestal
chodit na večíry a začal omponovat
doma u rbu. Ale ja říá staré přísloví: „Všechno zlé je pro něco dobré“,
výsledem je třetí nádherné ytarové

album “Brány ouzel“. Přesně
v tom lyricém ladění, teré mu
ta dobře sedí. dysi řel velý
Leonardo mistru afaelovi, že
maluje hezy, ale že musí zažít
v životě nějaou bolest, aby bylo jeho dílo opravdu autenticé
a nesmrtelné. A právě při poslechu nového alba pana Matuše
se nám tato věta vybavila. Je to
desa jiná než předešlé, vyzrálá
a autenticá. Ale nyní již  samotnému rozhovoru:
¯ Vážený pane Matuši, ja jste
se dostal e zpěvu?
Já se pro zpěv rozhodl již ve
čtyřech letech v roce  v Písu,
de jsem se narodil. Dědeče hrál
na citeru a na bendžo a mně se to
tehdy líbilo. Ve dvanácti jsem začal hrát lasiu na ytaru, zpíval
jsem ve sboru v záladní šole,
de nade mnou lomila ruce paní
učitela matematiy: „dyby ti
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tahle šel můj předmět...“ V zájmu zachování jejího zdraví jsem proto raději
odešel v roce  studovat operní zpěv,
tenor a baryton,  profesorovi Hrabalovi
na onzervatoř do Brna a po té v roce
 jsem přešel na onzervatoř Jaroslava
Ježa do Prahy  profesorce Walterové.
Mým profesorem byl též pan profesor
Eduard lezla známý z poroty z druhé
Superstar. Dostal jsem postupně angažmá v různých muziálech a začal jsem se
živit výhradně zpěvem.
¯ dyž jste zmínil profesora lezlu,
nemohu se nezeptat. dyby byla
za Vašich mladých let Superstar,
přihlásil byste se do ní?
Určitě. Je to šance. To ale, ja je to
medializované, není pro soutěžící dobré.
Lidé jsou závistiví a vítězové budou vláčeni médii nejen v dobrém ale i ve zlém,
na což nebudou ta připraveni, jao dyž
zpěvá buduje svou ariéru postupně
a probojovává se tím vším zvolna. Jao
aždá hvězda na nebi má svůj vývoj, ta
i tyto hvězdy by jej měly mít. To, co se děje
u Superstar, je násilné chemicé lonování. I dyž má Aneta talent, mně se víc líbí
Issa, ten má obrovsý talent a nechápu, že
stále chtějí všude jen ji a ne jeho.
¯ Vraťme se zpět. Poud si vzpomínám, zpíval jste též v divadle
Semafor…
S ytarou jsem odešel do arlínsého
divadla a dostal jsem se do Semaforu, de
jsem zpíval tay s ytarou svoje první
písničy. Tam si mne všiml oncem devadesátých let olega zpěvá z muziálu
Tomáš Trapl a doporučil mě do Draculy,
de jsem potal arla Svobodu a požádal
ho, zda by nenapsal nějaé písničy taé
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pro mne. Měl jsem
štěstí, protože pro
mne ty písničy udělal. oncem listopadu
 vyšlo u Warner
Music moje první album „ohuš atuš“,
teré jsem natáčel
v Jevanech ve studiu
Eletrovox a jehož
hudebním producentem byl pan arel
Svoboda. Počátem
ledna  jsem přebral „latou desu“
za více než  
prodaných nosičů.
Dnes se prodej blíží
 metě platinové.
¯ To jste měl štěstí.
Sladatel arel
Svoboda je jedna z největších
osobnost í do mácí populární
hudby, v posledních letech stojí
za úspěchy muziálů Dracula
a Monte Cristo,
nebo za zdařilými alby Dana
Hů l  y, L e ony
Machálové či
Ivety Bartošové.
Spolupracujete
s ním i nadále?
V říjnu  vyšlo mé druhé sólové
album „estih’ jsem
říct“, jehož producen-

a vypadal ohouše, dyž se rozhodl být nejlepším zpěváem na
světě (vpravo) se svým bratrem etrem a sestřičou artinou
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Nestih’ jsem říct
Jiří Šorpí/ Petr Šiša

Nestih’ jsem říct Ti, co mě trápí
a proč se mi stále krásná zdáš.
Motivy příběhů se ztrácej v nás,
jak nezapomenout, čeho se právě máme vzdát!
Snad se k nám láska jednou vrátí
a oči Tvý se začnou smát.
Bez boje skončí souboj vítězů
a nikdo nevyhrál, stále chci o tvou přízeň hrát!
Až spadnou vlasy na tvou tvář,
poskládám touhy na polštář.
Do tvých snů vstoupit bych se bál,
i když bych o to vážně stál!
Nestih’ jsem říct Ti, co mě trápí,
odešla’s dřív, než jsem si přál.
Ten pocit hříchů ve mně houstne dál,
zkus mi prominout, už dobře vím, jak chutná pád!
Až spadnou vlasy na tvou tvář …
i když bych o to stál!
Kolem nás vzduchem krouží zrádnej šíp,
už je čas, abych moh’ jen s tebou být.
Nepočkám, zase bych se dotknout chtěl,
nechci zůstat tu sám, rád tě mám!
Až spadnou vlasy…
i když bych o to vážně stál,
do tvých snů vstoupit bych se bál!
i když bych o to vážně stál,
i když bych o to vážně stál…

iž jao maličý byl dbalým o svůj vzhled a jeho mamina s ním
měla plné ruce práce
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tem byl opět pan arel Svoboda. I toto
druhé album bude v nejbližší době zlaté.
Tentorát napsal všechny písně na albu
(romě jediné) mladý a nadějný hudební
a zpěvá Jiří Šorpí. O texty se podělila již
osvědčená sestava textařů z prvého alba,
a to Petr Šiša, Pavel Žiža, Míra užela
a další. Pod vedením Míry užely byl
natočen lip  titulní písni, „estih’ jsem
říct“, terý má stejně jao píseň romanticou atmosféru. Hraji v něm při světle
svíče na oncertní řídlo, scéna se točila
v rušnohorsém divadle v Teplicích a další
část lipu v Hostivařsém paru. V větnu
 jsem nazpíval hlavní roli prince do
hudebního projetu na řižíově fontáně,
terý se pod názvem Atlantida hrál celé léto. Dále jsem nazpíval do seriálu odinná
pouta (hodně přes sto dílů) na televizi
Prima ústřední píseň, terou složil arel
Svoboda. V muziálu Dracula jsem tay
potal ještě jednu důležitou osobu v mém
životě a to Jiřího orna, terý mě jao jeden
z prvních vzal do svého televizního pořadu
a nabídl mi zázemí v jeho agentuře ACH,
de jsem dodnes.
¯ Máte nějaé vzory?
Líbí se mi Waldemar
Matuša, arel Gott,
Freddy Mercury
a
Luciano
Pavarotti.
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¯ Hrál jste v mnoha
muziálech, vydáváte
úspěšná alba, vystupujete v televizi. Ja
je to s oncertováním,
zpěváci si obvyle stěžují, že je to únavné
a vyhýbají se tomu…?
Mně se naopa líbí
neonečné šňůry oncertů
po městech. S Václavem
Hybšem jsem dělal třiačtyřicet oncertů. Bylo to výborné, aždý den jsme hráli
jinde. Pan Hybš s námi do
noci vysedával a vyprávěl.
Manželu měl doma, ta
byl příslušně veselý…
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Snad se vrátíš
Bohuš Matuš
Já bourám tvrdě každou tíseň,
už mě nesvírá,
já nemít žádnou tvoji přízeň,
co mi jen zbývá,
dál čekám na svou něžnou lásku posedlou,
já v bludných kruzích, na tebe vzpomínám,
snad se vrátíš,
mé srdce na to spoléhá,
snad se vrátíš.
R: Snaž se najít lásku, ztratit nenávist,
odpor proti duši, snaž se vyřešit,
ten kdo žije s láskou,
nemusí se bát.
To nebeské slunce,
že by přestalo hrát?

¯ Toli oncertů za
sebou! Nechtěl jste to
ani na chvíli přerušit?
Při dvacátém oncertu
jsem měl problém s hlasem
a zvuaři jsem oupil za
Nevím, kde tě hledat mám,
to, že jej zachránil, husu.
tou tvou krásou proplouvám,
Ale pa to zase bylo fajn.
ohni se vyhýbám
Náročné a vyčerpávající
a čím víc, já chtěl bych s tebou být!
jsou naopa muziály. dyž dělám
Já v bludných kruzích na tebe spoléhám,
muziál, musnad se vrátím,
sím se s rolí
mé srdce na to spoléhá.
ztotožnit,
Snad se vrátíš,
jina  to
Snad se vrátím…
dobře nezahraji.
V poslední
době jsem
muziály téměř opustil.
Nyní dělám jen jeden a to ¯ V omeu a Julii zpíváte hlavní roli
„oc na arlštejně“.
s Lucií Bílou. Ja se Vám s ní pracuje?
¯
Nebylo to spíše proto,
Setání s ní aždého obohatí. Je to
že jste nedostal nabídy?
miláče. Mluvila o mně vždycy hezy.
Naopa. Sám jsem všechny mu- Mám ji moc rád. Vzpomínám, ja mne
ziály odmítal a nadělal jsem si tím ne- poprvé pozvala do svého pořadu „ucie
přátele. Vždycy se to obrátí proti Vám, na bílo“, seděl tam pan Ivan össler, šéfdyž něoho odmítnete. Já přitom vím, že dramaturg z Novy, a ona řela: “ohle je
dyž dělám moc věcí najednou, ta se to nejlepší zpěvá, ta si ho vane poslechni“.
nedaří. Zpíval jsem v Draculovi, v Mon- Má navíc nadpřirozené vlastnosti. Jednou
te Cristovi, Pomádě, Johance z Aru, ale jsem se vracel v noci domů a zpíval si,
pa, dyž je toho moc, neděláte to dobře. najednou zastavil mercedes a z něj volá
Nic není taové, jaé byste chtěla. Snažím Lucie, že dyž ta pěně zpívám, že mně
se proto raději dělat jednu věc, ale zato sveze. No uznejte, ja by mne mohla
pořádně. Jenže producenti to nechápou. normální osoba slyšet uvnitř jedoucího
Mám radost z omea a Julie – muziálu mercedesu. Lucie je prostě ouzelná.
na ledě. Čeám na hezý muziál a nezříám se jich. Je bohužel opravdu málo ¯ Vzpomínám, ja Vás dysi uvedl ve
věcí, teré mne zaujmou.
svém pořadu jao hosta arel Gott
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toho pustím taé a nebudu dělat všechno jen původní, protože se mi málody
něco původního líbí, nejsou to už písně
jao dřív. Mám rád, dyž na mne hudba
působí povzbudivě

elý ohuš s malým ohušem
slovy, že se mu velice líbí Váš hlas
a poládá Vás za svého možného
nástupce. Ja jste se spolu seznámili?
Do toho pořadu mne tehdy pozvala
televize NOVA a on mne opravdu hezy
uvedl. Pa se to poazilo tím, že jsem
nechtěl do Bídníů, teré uváděla jeho
agentura GOJA. ozpoutala se strašná
ace o mé nezodpovědnosti a byl jsem
vláčen médii. Na jednu stranu mi setání s ním hodně pomohlo, na druhou
možná i trošu ušodilo. Vadily mi určité
člány, teré byly o mně psané a mne se
to opravdu hluboce dotýalo.
¯ Neměli v tom prsty něteří žárliví olegové? Ona se ta Gottova
pochvala musela těch ostatních
dotnout…
Nevím. Přestal jsem chodit na večíry
a stýat se s nimi a věnoval se natáčení
svého třetího sólového alba „Brány ouzel“ ve spolupráci se Slávem Jandou, bratrem Petra Jandy. V listopadu loňsého
rou ho vydala Areca Multimedia. Je to
desa jiná než předešlé, spíše ytarová.
Mezi  sladbami jsou tentorát dvě, na
terých jsem se podílel jao autor hudby
i textu.  obou mým písním „ představách“ a „nad se vrátíš“ jsem natáčel
videolipy.
¯ Na oncertech zařazujete písničy
z repertoáru Waldemara Matušy,
teré jsou stále rásné…
Waldemar i arel měli většinu písní
převzatých, teré tehdy nebyly u nás masově známé a my to nevěděli. Asi se do

¯ Vy jste příliš sromný, není to na
šodu? Jste nejlepším zpěváem
v republice a televize jaoby o Vás
nevěděla. Přitom dříve jste byl
v mnoha pořadech – Dobroty, Miss
vařeča, Go Go šou, Báječný žensý,
Zlatá mříž… Je to stále dozvu odmítnutí Bídníů?
dyž Vám z televize najednou toli
nevolají, je na zamyšlení, proč. Třeba to, že
něteré jmenované pořady nejsou již vysílány nebo taé to, že velou část vysílacího
času již druhým roem zabírá pořad „eso
hledá uperstar“. Sám se niam nechci cpát,
člově se pa v showbyznysu stane snadno
loutou. Doufám, že posluchači a diváci si
udělají svůj obráze. Já jsem nyní v pohodě.
Můj život je rásný v tom, že člově nestrádá
a dělá si, co chce.
¯ Co byste chtěl docílit, abyste byl
spoojen v řeněme současném
věu pana Gotta?
To je těžá otáza. (Dlouhá pausa
a pa úsměv.) Ale ano, už to mám. Chtěl
bych být jao Václav laus. Ale teď vážně,
chtěl bych dosáhnout v showbyznysu tvrdou a poctivou prací něčeho podobného,
jao on dosáhl v politice.
¯ Ta čeala jsem všechno možné,
ale tohle ne. Vy se zajímáte o politiu?
Samozřejmě že se o politiu zajímám.
Celá naše rodina a nejvíc děda. Ten obrovsy, ale to se ani neptejte. Zavřeli ho
chudáa doonce vůli ní. Ale o tom
bych raději nemluvil…
¯ Co Vás dědeče naučil?
Dedeče mne učil jódlovat....
¯ Není od Vás hezé, že si děláte
legraci z ta vážné věci, jao je
politia…
Ale já si ji nedělám. Naopa. Studuji
nyní Šveja. Je to človíče, terého pořád
zavírali a je přece poučné zjistit, ja se má
člově v taové situaci chovat, aby přežil.
To politi přece dnesa potřebuje.
¯ aději se vrátím  muzice. O Vašem
současném výsadním postavení
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svědčí mimo jiné i to, že jste se stal
tipem arla Gotta na budoucí hvězdu a „jeho následovnía“ při vyhlašování výsledů anety „Česý slaví “. V anetě samotné jste se
navíc jao naprostý nováče a jao
jediný bez vlastního alba objevil
rovnou na . místě. V roce 
jste se už objevil v nominaci na
Slavía a sončil na . místě, stejné
umístění jste měl v soutěži za ro
 a v roce  jste byl doonce
třetí. Jaý je Váš názor na tuto soutěž, pomáhá umístění v ní  lepším
zaázám?
Až bude vyhlašování Slavíů ,
ta bych si přál, aby těch prvních deset
pa soutěžilo jao v Superstar. Vylučovací
metodou a hlavně – všichni by museli
zpívat vedle sebe živě na mirofon a ne
na playbac. To by pa bylo objetivní
srovnání…
¯ A co Hvězdná pěchota?
No vidíte, to je taé dobrý nápad.
¯ Co plánujete na nejbližší období?
V současné době vystupuji s Boom
Bandem Jiřího Dvořáa, Bandem Sláva
Jandy, s lavírním doprovodem adima
Linharta dělám své recitály a hraju v muziálu „oc na arlštejně“ přes léto na
nádvoří Nosticova paláce na Malé Straně.
Taže pořád mám co dělat a rozhodně se
nenudím.
Vážený pane Matuši, děujeme za
rozhovor.
nímy: uáš ronae a archiv ohuše
atuše
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Knížákův Druhý pohled
IVANA HASLINGEROVÁ

nost a zbavit jí bezohlednosti  jina založeným
ulturám a  přírodnímu
prostředí, z terého lidsá civilizace vzešla. Je
zaměřené na přechodové
jevy postmoderní ultury
a reaguje na nové tvůrčí
my š l e n  y v ý t v a r nýc h
umělců, teré vyplývají
z hluboých změn současné civilizace. Postmoderní
způsob života, terý ta
vypjatě acentoval humanisticé postoje, přináší
nut nost přehod nocení
téměř všech dosavadních
valit a hlavně ztrátu lineárního pohledu, to znamená napřílad ztrátu dějin.
edoucí tisového a omuniačního oddělení árodní Hovoří se o onci umění,
galerie etra ungwirthová a generální ředitel árodní posthumanitě.
galerie ilan nížá přicházejí mezi novináře, aby je
„nes už je jasné, že
seznámili s projetem ienále 
rozdíl mezi životem člověa,
zvířete, rostliny nebo horniny
árodní galerie v Praze pořá- je jen v amplitudě dechu, terá je ta rozdá pod záštitou prezidenta dílná, že se jednotlivé životy neprotnou,
republiy Václava lause ale zároveň natoli zřejmá, že impliuje
a primátora hlavního města Prahy až vynucuje vzájemnou úctu, tudíž přePavla Béma Mezinárodní bienále devším úctu člověa  všemu ostatnímu.
současného umění  (IBCA), te- aradoxní asi je, že právě humanisticé
ré představuje impozantní přehlídu chápání dějin vyvolává uvědomění si
současného umění pod názvem „Druhý nutnosti přijetí nějaého řádu, i dyž se
pohled“. Téma bienále pouazuje na až zatím zdá, že se společnost ve svých probouřlivou změnu identity a to nejen jevech stále atomizuje. ám pocit - a víc
člověa samotného ale i jeho prostře- než tento posthumánní pocit si zatím
dí. Druhý pohled nespočívá v nové nemohu dovolit, že v umění se podobné
a opět jednostranné ritičnosti a po- tendence už začínají objevovat. mění
litizaci umění, ale v prolínání snah je chápáno jao anticipační a proto lade
a potřeb vidět sebe prostřednictvím mnoho otáze, teré zároveň bývají i nadruhého, v interferečních napětích značením odpovědí. dá se, že prostor
pohledů z různých stran, v interaci umění může nabídnout alespoň dočasný
současnosti s hodnotami minulosti, azyl. oto bienále chce být platformou
v onfrontacích humanitní tradice pro neverbální a možná i verbální disusi
s potřebami přesáhnout její omeze- o proměnách naší podoby,“ říá president

N
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IBCA, generální ředitel Národní galerie
Milan nížá.
Součástí bienále bude festival alternativní divadelní a hudební ultury, terý
se usuteční v suterénních prostorách
inosálu Veletržního paláce. Divadelní
a hudební performance bienále jsou
součástí nových oblastí výtvarné tvorby
přesahující tradiční polohy výtvarného
umění. Připočteme-li  tomu interativní projety, teré rozvinou dialog
mezi umělci a veřejností, dá se očeávat,
že bienále bude převratně novou prezentací současného umění.
„ezinárodní bienále současného
umění  je druhým v pořadí, tedy na
jedné straně máme na co navazovat, na
druhé straně víme, čeho je nutné se vyvarovat. rvní bylo uspořádáno společně
s časopisem lash rt, jmenovitě s iancarlem olitim a elenou ontovou.
ejich partnerství se už v průběhu
ražsého bienále  uázalo jao
nešťastné a bohužel i nesolidní. árodní
galerie v raze, terá je státní institucí
s dlouhodobou tradicí, musí fungovat
oretně, transparentně a na záladě
onrétních smluv. o s těmito partnery
není možné, proto poračujeme samostatně,“ vysvětlil Milan nížá, proč v současném Bienále nespolupracuje s Politim
a na dotaz, v čem spočívala neoretnost
pana Politiho dodal: „a onci rou 
mě oslovil iancarl oliti a jeho manžela
elena ontová, že by chtěli spolu s árodní galerii uspořádat bienalle. dmítl
jsem s tím, že program  je hotový
i co se týče rozdělení financí a  proto
nemůže spolufinancovat ta velou aci.
ba výše zmínění manželé mě dlouze
přemlouvali, že od  nic nechtějí než
prostor a provozní pomoc v tom rozsahu,
terý  nija neohrozí, že všechno pro
tento roční zafinancují sami a že teprve v druhém ročníu ienalle se bude
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 podílet jao plnohodnotný partner.
aonec pod tlaem těchto slibů vedení
 souhlasilo. šechno vša bylo jina.
oliti podepsal smlouvu, terou neplnil.
alasně prohlašoval, že ze vstupného nechce žádné peníze, a vzápětí po sončení
ienalle peníze vyžadoval. ned na onci
. ročníu jsme zhodnotili průběh ienalle
a začali jsme připravovat další roční ta,
abychom předem vyloučili všechny problémy. oliti a jeho partnera, místo aby
s námi vstoupili do jednání o zvalitnění
ienalle, rozjeli pomlouvačnou ampaň
a to nejen u nás, ale i v cizině. řesto 
připravila pro pořádání dalšího ročníu
detailní smlouvu s rovnocennými sancemi pro obě strany, aby ta bylo zaručeno
maximum odpovědnosti a oretnosti. a
tuto smlouvu olitiové nidy nereagovali
a oamžitě začali další nenávistnou ampaň v teré se neštítí použít uráže a lží
a na terou jim česá média, a část česé
umělecé scény, ochotně nasočily.“
Je dobře, že se Národní galerie se
do výše uvedené vulgární disuze
nenechala zatáhnout a od začátu
bez přerušení pracovala na usutečnění . ročníu Bienalle, teré
je svým rozsahem naprosto nesrovnatelné s podobnými acemi v Č
včetně Pražsého Bienalle manželů
Politiových. Více než  umělců
(v projetech  mezinárodních
urátorů) se představuje ve  objetech Národní galerie: Veletržním
paláci, Anežsém lášteře a v Paláci
insých. Všechny informace jsou
 dispozici na webových stránách
IBCA (International Bienalle of
Contemporary Art) či přímo v NG.
„mění, teré se odehrávalo v česomoravsém teritoriu, mělo řadu vrcholů
a zvlášť lasicá moderna byla v naší
zemi silná. ao v jediné zemi na světě
byl ubismus rozvinut v pous o životní
styl. ilné bylo taé surrealisticé období
se svým česým předchůdcem poetismem.
ajímavé jsou i civilistní tendence čtyřicátých let a přes dnes téměř neuvěřitelné
a nědy život ohrožující bloace totalitní
vlády patří česé umění padesátých a hlavně šedesátých let  vrcholům evropsého
umění, i dyž totalitní izolace nedovolila,
aby se dostalo do mezinárodních souvislostí. oučasné česé umění už funguje
jao samozřejmá součást světové výtvarné
scény a odlišnosti jsou dány jen specifiy
česého milieu,“ uzavřel Milan nížá.
nímy ragmenty: vana aslingerová

-39-

KULTURA

Zaujetí našimi a evropskými problémy musí být korigováno
druhým pohledem
VÁCLAV KLAUS, PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY

Národní galerie v Praze už podruhé přichází
s velorysým výstavním projetem představujícím současné umělce z pěti ontinentů,
Mezinárodním bienále současného umění
 pod názvem „Druhý pohled“. Je to velmi dobře. Právě dnes, dy se ta vyhraněně
zaměřujeme na projet evropsé integrace,
nám tato široce oncipovaná výstava připomíná, že je třeba vyhlížet ještě vzdálenější
horizonty než ty, teré obepínají výlučně
evropsý ulturní prostor. Připomíná nám,
že zaujetí našimi domácími nebo evropsými problémy musí být
origováno – mohu-li parafrázovat název bienále – ještě druhým
pohledem. Připomíná nám, že je třeba neustále si uvědomovat svět
v celé jeho šíři. Právě výtvarné umění se svou schopností omuniovat
beze slov je  tomu přímo předurčeno. Poznáme-li umění cizích zemí
a jiných světadílů, učiníme důležitý ro na cestě  jejich poznání,
 intuitivnímu pochopení jejich specifi a odlišností. Toto pochopení
pa otevírá náš pohled na svět a zabraňuje jeho stereotypnímu vnímání. Dnešní svět vyžaduje schopnost nejen reagovat na změny, ale taé
je předvídat, vidět dál, vidět „za roh“. Přeji Mezinárodnímu bienále
současného umění, aby nás v tomto směru posunulo dál. Toto bienále
se jistě stane událostí, terá ovlivní ulturní lima nejen Prahy, ale
i celé Evropy, jejímž je Praha srdcem.

elou aci finančně podpořila společnost ynot otto, a.s.. níme zachycuje jejího
ředitele a předsedu představenstva etra iošu a tisovou umluvcí ladimíru
avlíčovou v rozhovoru s profesorem nížáem na tisové onfernci v árodní
galerii v raze
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Mozart Praha 2006
JIŘÍ PANCÍŘ

„ozart patří mezi veliány světové
ultury a proto má smůlu, že je znám
podobně jao povinná četba. e to iona.
 našem projetu může aždý poznat
jeho dílo vcelu. ebyl to žádný suchar,
ale člově žijící hudbou. dyby žil o sto let
později v aříži, psal by operetu, dyby žil
nyní, psal by zřejmě muziály. il ale v době, dy věděl, že chce-li se prosadit, musí
psát operu,“ řel ředitel esé filharmonie
áclav iedlbauch

V
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roce  si celý ulturní svět
připomene  let od narození
Wolfganga Amadea Mozarta,
jehož tvorba i životní osudy jsou neodmyslitelně spjaty s Prahou, neboť
ja sám říal: „Můj orchestr je v Praze“. Praha se na toto výročí náležitě
chystá, alespoň smíme-li věřit slovům
radního Hlavního města Prahy Igora
Němce, terý na tisové onferenci
 projetu „Mozart Praha “ onané ve Stavovsém divadle uvedl, že by
si přál, aby se Mozartova hudba vrátila
do pražsých ulic, neboť těžo najdeme
v jeho životě období, dy byl šťastnější.
Aby celá Praha a ne jen oncertní sály
zněla ten ro jeho hudbou.
Pan radní měl pravdu v tom, že Praha
se může sutečně pyšnit tím, že Mozartovi
připravila něoli šťastných životních

chvil. V prosinci  byla s obrovsým sv. Miuláše na Malé Straně čtyři tisíce
úspěchem uvedena v dnešním Stavovsém Pražanů. Praha se  jeho dílu vrací stále
divadle jeho „igarova svatba“, terá s radostí a pořadatelé projetu „ozart
Vídeňáy nezaujala a byla tam záhy sta- raha “ věří, že se v Čechách rozezní
žena z repertoáru. V lednu  přijel autor jeho hudba v nebývalém rozsahu. Snahou
doonce do Prahy osobně dílo dirigovat projetu je, aby Mozartovo dílo nezůstalo
a následovalo první provedení Symfonie č. jen prázdným symbolem nebo jen po D dur, od té doby nazývané „ražsá“. vrchní znalostí jeho nejpopulárnějších
Během pražsého pobytu Mozart zompo- sladeb. Uceleným projetem se Praha
noval „est němecých tanců“ pro hraběte zařadí  ostatním evropsým městům,
Plachtu a uzavřel smlouvu po podzimní teré si toto významné výročí připosezónu na novou operu „on iovanni“. menou. Projet „ozart raha “
Doončil ji v Praze, sám ji nastudoval bude v průběhu celého příštího rou
a . října  řídil v Nosticém divadle přinášet vedle řady ulturních událostí
její první provedení. Úspěch byl srovnatel- v rámci ativit jednotlivých pořadatelů
ný s úspěchem Figarovy svatby. Na většině i projety ulturně a společensy zcela
cizích scén byla opera opět nepochopena. jedinečné. Geniální sladatelovo dílo
Z obou auz je vidět, že Mozartova hudba ožije díy interpretaci významných
byla našim občanům velice blízá.
tuzemsých i zahraničních orchestrů
Většinu času trávil Mozart u man- a sólistů.  přípravě tohoto rozsáhlého
želů Dušových ve vile Bertrama. Pro projetu se sdružily přední ulturní
Josefínu Dušovou složil oncertní árii instituce a organizace garantující jeho
„ella mia fiamma addio“. Poslední pobyt vysoou úroveň.
v Praze v září  byl poznamenán nera- nímy ragmenty: iří ancíř
dostnou událostí,
neboť jeho opera „a
clemenza di ito“ se
na pražsé premiéře
. září  nesetala
s uznáním císařsého dvora. Mozart
byl navíc již nemocen, po návratu do
Vídně poslal ještě
příteli Antonínu
Stadlerovi  provedení svůj jediný
„larinetový oncert
 dur“ a sedm týd- e tavovsém divadle seznámili novináře s projetem jeho
nů před Mozartovou hlavní protagonisté. a snímu zleva ředitel esé filharmonie
smrtí se onala jeho áclav iedlbauch, ředitel árodního divadla a. arch. aniel
premiéra.
vořá, . náměste ministra ultury ing. deně ová, radMozartovu smrt ní hl. m. rahy r. gor ěmec, výonný ředitel projetu
. prosince  při- ozart raha  iří ubač a výonný ředitel projetu
šlo uctít do chrámu iener ozart ahr dr. ranz atay
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Hrad oslavil 650 let od korunovace
Karla IV. na císaře římského
IVANA HASLINGEROVÁ
Václav laus, terý nad ní taé převzal
záštitu a při slavnostním přestřižení
pásy po jejím slavnostním zahájení
ve Vladislavsém sále Pražsého hradu
řel: „e to mimořádná událost a doufám,
že pro nás pro všechny bude i inspirací do
budoucnosti, terá nás čeá.“
Pražsý hrad se svou nezaměnitelnou siluetou je po celá staletí své existence jedním z nejproniavějších symbolů česé země – jejího lidu a jejího
státu. Svou minulostí, významem dějů,
jež se v jeho areálu v celé více než tisícileté historii odehrávaly, se zapsal do
myslí všech občanů jao symbol česé
státnosti. Výstava „Příběh Pražsého
hradu“ mapuje celou jeho historii
a ojedinělým způsobem jej představuje
veřejnosti v jednotlivých historicých
etapách. Připomíná tisíciletou historii
níme zachycuje slavnostní umisťování místa, v němž se tvořily dějiny česé
pohřebního roucha arla . do vitríny ve státnosti. ozsáhlá expozice ve Starém
slepení tarého rálovsého paláce, de rálovsém paláci nabízí zajímavý
probíhá stálá exposice „říběh ražsého pohled na historii Pražsého hradu.
hradu“
Návštěvníům nepředládá pouze
architetonicé proměny nebo hisřesně před ti lety, na Boží toricý a ulturní vývoj Hradu, ale taé
hod velionoční, . dubna  řadu odboče – příběhů o aždodenním
byl v Římě orunován na císaře životě místa. Výstava nabízí přes 
římsého česý rál arel IV. Od té exponátů, z nichž něteré jsou světovýdoby se podepisoval arel IV. z boží mi uniáty.
milosti císař římsý a rál česý.
Na přípravě této exposice se dva
Na Pražsém hradě se onala  této a půl rou podílely čtyři desíty autorů
významné události slavnost v rámci v čele s hlavní urátorou ing. arch. Sylvií
projetu „Příběh Pražsého hradu“. Blašovanovou. Tvůrci výstavy si položili
Návštěvníci této uniátní průběžné nesnadný cíl – přitahovat pozornost návýstavy mají možnost shlédnout opii vštěvníů Hradu ta, aby se do jeho prostor
náročně restaurovaného pohřebního opaovaně vraceli a znovu prožívali jeho
roucha a všech předmětů, s nimiž byl příběh na vlastní ůži. Za první ro své
arel IV. pohřben.
existence přivítala expozice téměř  
Stálá expozice „říběh ražsého hradu“ návštěvníů. Že se projet vydařil, o tom
oslavila ve výroční den orunovace arla IV svědčí to, že jeho autorsý tým převzal
– v úterý . dubna  – rovněž první výro- ve vile Lanna Cenu Aademie věd Česé
čí své existence. Před roem . dubna  ji republiy za dosažené vyniající výsledslavnostně uvedl v život prezident republiy y velého vědecého významu. Bylo
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oceněno zejména to, že projet této stálé
expozice je výjimečným výstavním počinem, jenž v celé omplexnosti mapuje dějiny
místa, terým de iure i de facto procházely
a utvářely se dějiny celé naší státnosti.
nímy ragmenty: iří ancíř

P

lavnostní otevření části exposice věnované arlu  uvedl ancléř presidenta
republiy iří eigl, terý má na uvedení
celého projetu „říběh ražsého hradu“
před roem do provozu lví podíl: „ýstava
byla oncipována jao připomína tradic
a hodnot naší státnosti. ejím smyslem je
dobýt se tisícileté historie ražsého hradu jao symbolu státu. ázat, že hrad
není jenom architetonicá památa, ale
především sídlo politicé moci. istorie
místa je historií obyvatel, je obrazem duchovního vývoje státu, místem setávání
politiů, umělců a osobností.“
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Obrazárna pod lupou
IVANA HASLINGEROVÁ

P

od názvem „Obrazárna pod lupou“ zahájila Správa Pražsého
hradu nový program rozšiřující ulturní nabídu Pražsého hradu
a věnovaný zejména milovníům starého umění z řad široé veřejnosti.
do slyší přednášu dotory Elišy
Fučíové, terá výstavou provází, ten
se začne na vše olem sebe dívat jinýma očima. Obrazy pro něj nebudou již
jen rásná díla světoznámých autorů,
ale mají najednou aždý svůj vlastní
život, svoji historii, svůj vlastní příběh
– abych použila slova názvu expozice
„Příběh Pražsého hradu“, pod jejíž
gescí vše probíhá. Návštěvní najednou nevidí jen zajímavý obraz, ale cítí,
co vše se s ním dělo, udy putoval, dy
a de ho poničili a zase opravili, co
právě prožíval při jeho malování jeho
autor. Prostě posluchač je vtažen do
doby jeho vzniu se vším všudy a obraz doslova tím vším přestane být pouhou deorací, ale žije spolu s ním. A co
je důležité, že paní dotora přiblíží
diváům obrazy nenápadné, teré
by mohli minout v záplavě ostatních
děl. aždý návštěvní je samozřejmě
zvědavý na „Toaletu mladé ženy“ od
Tiziana a vsadím se, že mnohý mine
téměř bez povšimnutí napřílad méně
nápadný obraz s částí tzv. „Pražsého
oltáře z atedrály sv. Víta s postavami
sv. ateřiny a sv. Barbory a s fragmenty postav sv. Doroty a sv. Maréty“ od
jednoho z nejvýznamnějších malířů
němecé renesance Lucase Cranacha
st. dyž ale paní dotora upozorní na to, že jeho autor byl přítelem
Martina Luthera a horlivým zastáncem reformace, návštěvnía zarazí,
proč maloval obrazy do atolicých
ostelů. Horlivý reformátor zřejmě neodolal honoráři, terý dostal
za oltář od Ludvía Jagellonsého

ucas ranach st. (ronach  – eimar ): v. ateřina a sv. arbora s fragmenty postav sv. oroty a sv. aréty – část tzv. ražsého oltáře z atedrály sv. íta.
míšená technia na lipovém dřevě,  x , cm. ozměrný oltář, terý původně zdobil
apli sv. imunda. (otografie © iří opřiva, rchiv ražsého hradu)
a vytvořil svostný oltář do chrámu
sv. Víta. A již návštěvní vidí malíře
jinýma očima a jinýma očima vidí
i jeho dílo.
„rátce potom, co byl . listopadu
 v atedrále sv. íta slavnostně
orunován na česého rále falcý urfiřt riedrich ., zmocnili se chrámu
alvíni vedení rálovsým azatelem
brahamem cultetem. ožnost ‚očištění‘ atedrály od nevhodné ‚papisticé‘
výzdoby se dala předpoládat. roto ve
snaze uchránit vzácná díla byla něterá z nich přenesena členy vatovítsé
apituly a hradními úředníy do
vatováclavsé aple a do pater saristií. ěterých oltářů se ujali luteráni
a přenesli je do svých staroměstsých
ostelů.  dobových popisech ničení
chrámového vybavení není ranachův
obraz explicitně zmiňován, je vša jasné, že byl rozlámán na menší části, ať
už ve snaze přestěhovat ho na bezpečné

místo nebo při řádění ionolastů. ro
první řešení mluví sutečnost, že bezprostředně potom, co po prohrané bitvě
na ílé hoře riedrich alcý vapně
opustil rahu, byly čtyři části oltáře
uloženy do brazárny ražsého hradu. eden velý fragment střední části
oltáře a tři menší zůstaly na ražsém
hradě až do neblahé josefínsé dražby
pozůstatů rudolfínsých sbíre v roce
, dy byly tři menší usy prodány.
ehdy opustily rahu, jeden z nich je
dnes v unsthalle v arlsruhe, druhý
v avorsých sbírách v nichově
a třetí před nedávnem zaoupila
árodní galerie v raze. podní část
střední oltářní desy, největší dochovaný us, rahu nidy neopustil
a můžeme ji proto dodnes obdivovat
v brazárně ražsého hradu,“ říá
dotora Fučíová a je jasné, že ten,
do ji slyší, již nidy tento fragment
oltáře nepřejde bez povšimnutí. Že na
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něj dýchne při pohledu na něj historie,
Bílá hora, prostě staletí.
Zajímavý byl i osud obrazu „itva
ezuova“ od významného zástupce němecé malby . století Heinricha Schönfelda.
„a ražsý hrad se obraz dostal ještě
za života autorova, rozměrné plátno je už
uvedeno v nejstarším inventáři.  inventáři
z rou  se vša náhle objevují dva obrazy
tohoto námětu bez uvedení autora považované za protějšy. ao taové byly zapůjčeny do árodní galerie, de byly správně
vedeny jao dílo chönfeldovo na záladě
signatury nalezené na jednom z nich. eprve
dyž se vrátily na ražsý hrad a měly být
restaurovány pro připravované otevření
brazárny, bylo při porovnávání starých
inventářů zjištěno a průzumem potvrzeno, že se jedná o jediný obraz rozstřižený
při tereziánsých úpravách ového paláce
v . letech . století,“ upozornila Eliša
Fučíová. ozstřižení plátna bylo naštěstí
provedeno ta šetrně, že jen části ohnuté
při napnutí na nové rámy byly mírně pošozeny. Proto mohly být znovu spojeny
bez viditelných následů. dybychom
nebyli speciálně upozorněni, nic bychom
nepoznali.
I přes vešerou snahu nebylo
možné se zastavit podrobně u aždého z mnoha set obrazů a je proto
potěšitelné, že se rozhodla Správa
Pražsého hradu usutečnit sérii
omponovaných programů se zaměřením na zajímavá dílčí témata,
přičemž sryté miropříběhy jednotlivých umělecých děl či celů,
jejich historii i novodobé osudy, návštěvníům „Obrazárny pod lupou“
přiblíží odborníci.
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Zde zmíním již jen obraz Domenica
Fettiho „odobenství o pleveli mezi pšenicí“, terý je reproduován na poslední straně obály. Cylus biblicých podobenství namaloval Domenico Fetti
pro grottu Isabelly d’Este v Mantově.
Ještě v roce  je uváděn v inventářích Palazza Ducale, ale rátce nato ho
spolu s dalšími obrazy zísal George
Villiers, první vévoda z Bucinghamu.
Po Bucinghamově popravě v roce 
byla jeho sbíra onfisována, nicméně po mnoha průtazích byla navrácena
rodině (v roce  je obraz zmiňován
v Yor House). Vévodův syn George se
ji rozhodl prodat a s rálovsým svolením ji odvezl do Antverp, de byla
v roce  nabídnuta  prodeji. Tam
její značnou část po delších jednáních
a dobrozdáních renomovaných malířů
oupil arcivévoda Leopold Vilém, místodržící v jižním Nizozemí, pro svého
bratra, císaře Ferdinanda III. Nevíme
jistě, byla-li určena přímo pro Prahu,
aby zaplnila prázdné sály hradní galerie potom, co Švédové odvezli rálovně
ristině do Stocholmu téměř všechno, co v Praze zbylo z rudolfínsých
sbíre.
„ettiho odobenství jsou zaznamenána v nejstarším dochovaném inventáři brazárny z rou , a protože
víme, že v . polovině padesátých let .
století se na ražsém hradě odehrála
řada významných slavnostních atů
(orunovace, setání urfiřtů a jednání
o nástupnictví), můžeme předpoládat, že
hned po inventuře hradních sbíre v roce
, terá zde zjistila jen prázdné rámy,
pár portrétů a pošozených pláten, bylo
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na rad posláno něoli stove obrazů,
aby znova zaplnily stěny hradní galerie. romě obrazů, teré se před védy
podařilo uschovat a teré rahu nidy
neopustily, byla to díla přivezená z ídně a avizice z ucinghamovy sbíry.
ová habsbursá galerie nebyla sice ta
početná jao udolfova, vyrovnala se jí
vša valitou a navíc byla doplněna o díla
malířů . poloviny . století, e terým
patřil i etti,“ uvedla dotora Fučíová.
Novou galerii vša záhy postihl podobný
osud, jao udolfovu. Už ve dvacátých
letech . století začaly pravidelné odvozy do Vídně, ze začátu ještě nahrazované jinými stejně valitními obrazy.
V nelidných válečných dobách počátu
. let . století utrpěla již sbíra první
velé ztráty. V roce , dy byl Pražsý
hrad obsazen francouzsými a bavorsými vojsy, bylo za nejasných oolností
inspetoru sasých sbíre iedlovi prodáno větší množství obrazů, mezi jinými  Fettiho obrazů, včetně zmíněných
„odobenství“. Jen jedno, o pleveli mezi
pšenicí, zůstalo v Praze, možná proto,
že viselo v císařově abinetu. Potom,
co byla samostatná galerie zrušena,
zbylé obrazy se staly součástí výzdoby
reprezentačních a obytných místností
a povědomí o autorství obrazu zanilo. Teprve profesor pražsé Aademie
výtvarných umění Alfred Woltmann
ho ztotožnil s údaji starých inventářů
a znovu připsal Fettimu.
adní strana obály: omenico
etti (ím / – enáty ),
odobenství o pleveli mezi pšenicí. lej
na dřevě, , x , cm. (otografie ©
iří opřiva, rchiv ražsého hradu)

ohann einrich chönfeld (iberach  – ugsburg ), itva ozuova. lej na plátně,  x  cm, sig. . chönfeld/fecit.
(otografie © iří opřiva, rchiv ražsého hradu)
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