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Trocha matematik y aneb
Umí Paroubek počítat?
PETR ŠTĚPÁNEK

J

sou dvě možnosti. Buď neumí počítat Jiří Paroube,
toho času předseda vlády Česé republiy, nebo si Jiří
Paroube, toho času předseda vlády Česé republiy,
myslí, že počítat neumějí občané Česé republiy. Odpověď
si může spočítat aždý sám.
Paroube v roli pilného publicisty – propagandisty, jímž
se v posledních dnech stal, se tentorát rozepsal v Právu „do
nechce slyšet pravdu?“:
„a louách a v lese u obce řimda se zhruba na  ha pozemů sešlo v páte a sobotu .-. . odhadem  účastníů
zecheu. ronajatých měli ovšem pouze  ha pozemů přímo
u dálnice, teré nebyly odděleny od jiných souromých pozemů,
s jejichž využitím pro technoparty jejich majitelé nesouhlasili.
 ta majitelé technaři neprávem užívaných pozemů podali
trestní oznámení a požádali policii o ochranu svých vlastnicých
práv.“
Ponechme stranou, že na řádně pronajatý pozeme policisté
technaře nechtěli vpustit, taže za to, že se posléze rozptýlili
i jinde, může především sama policie. Ponechme stranou i to,
že podání trestních oznámení si od majitelů oolních pozemů
policie sama ativně vyžádala (či snad vynutila?). Držme se
Paroubových čísel.
Paroube se snaží veřejnost omráčit veliostí „zničených“
pozemů, teré musela policie ochránit. Uvádí, že technaři
obsadili  hetarů. Počítejme tedy. Jeden hetar je čtverec
o rozměrech  ×  metrů. Sto taových čtverců tvoří dohromady plochu    metrů čtverečních. Při Paroubem
udávaném počtu účastníů CzechTeu  lidí to znamená,
že jeden aždý technař sám samojediný „ničil“  metrů
čtverečních. Pro lepší představu: Předseda vlády Paroube
tvrdí, že  tisíc lidí zabralo a ničilo plochu více než  (!!!)
fotbalových hřišť ( ×  metrů). Zajímavé!
Paroube, Bublan i policie zároveň říají, že řádně pronajatý
pozeme nemohl technaře pojmout. I to je zjevná lež. Stačí opět
trochu počítat. Paroube uvádí výměru legálně pronajatého pozemu  ha. Ponechme stranou, že existují i jiné informace,
podle terých byla jeho rozloha větší. Při pěti tisících účastníů a výměře  hetarů vychází  metrů čtverečních na
osobu. Chcete-li, je to taový středně velý pooj na hlavu. To
je dost i pro osoby s Paroubovou tělesnou onstitucí.
Podle oficiální informace Policie Č stál zásah proti
CzechTeu , milionů orun. I ty nejbujnější odhady trávních
šod, v nichž si premiér Paroube, terý se snaží vytřísat něco
politicých bodů, notuje se zemědělcem panem Zatloualem
snažícím se z toho vytřísat něco peněz, se pohybují v řádu sta-

tisíců. Porovnáme-li to s více než  miliony orun za policejní
zásah, je to srovnání vsutu impresivní: sto u jedné. Lidově
se tomu říá „nadělat více šody než užitu“.
Ale počítejme pro zajímavost dál. Aby Paroube a spol. zabránili „ničení“ souromého majetu, rozuměj pošlapání trávy,
nasadili proti technařům policejní sílu v počtu  těžooděnců. Přidejme  tomu ještě dalších sto lidí, teří těm manévrům
veleli. Policie uvádí, že největší část z oněch více než  milionů
orun, onrétně  milionů, šlo na mzdy zasahujících policistů. To je   č na hlavu. Bouchnout si za dvacet litrů, to
je docela slušný víendový melouch. Bravo, hoši!
Jaá je tedy odpověď na úvodní otázu? Svádí to pochopitelně  závěru, že počítat neumí Jiří Paroube, toho času předseda
vlády Česé republiy. Což je na pováženou. Má titul inženýra
eonomie, ale pracovat s čísly neumí. Daleo přesnější odpověď
ovšem je, že současný premiér je demagog toho nejhrubšího
zrna. Vzhledem  tomu, jaá je v ruou předsedy vlády soustředěna moc, dodejme, že demagog velmi nebezpečný.
níme ragmenty: iří ancíř
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Knížákova smršť 30
MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

ísniču na následující straně
jsem napsal . srpna  a obešel s ní všechna nároží a spoustu
hospod v Mariánsých Lázních, de
jsem tehdy bydlel.
omunisté mi to samozřejmě nezapomněli. dyž to sečetli se vším
ostatním a podtrhli mou evidencí
jao nepřítele socialisticého zřízení
(teré jsem se těšil od r. ), ta mi
to v normalizaci řádně spočítali. Ale
o tom nechci mluvit, jenom vzdávám
hold vzpomínce na smutné výročí .
srpna.
V bouřliv ých dnech listopadu
 jsem měl chřipu, a ta jsem
jen slyšel, ja davy táhnou olem
našeho domu na Bělehrad, pardon, na
Hrad. Ale i dybych chřipu neměl,
ta bych tam nechodil, nejsem přítel davu. DAV SE MÝLÍ VŽDYCY,
ta se jmenuje jedna z mých nedávno
vydaných nih, ale je to myšlena,
teré věřím už dlouho a stále se mi
potvrzuje. Cinání líči na Letné i
na náměstích mě nechávalo
lhostejným. Bylo mi
jasné, že jamile
budeme po většině z těch cinajících chtít,
aby převza li
zodpovědnost
za svůj život,

nebude se jim to líbit. Sametová revoluce byla jao droga, terá vzbuzuje
velé naděje, ale neřeší nic. Řešení
bylo totiž třeba vyonat, ale to tehdy
nido nechtěl.
Pod heslem: „ejsme jao oni,“
se sryly spousty slabostí, svinstev
a hlavně se vytvořily útulné nory
pro přežití těch, teří by bý vali měli
pyat za zločiny, teré napáchali na
nás i sami na sobě. Dnes, tisíc let po
revoluci, jsou už dávno z nor venu a
sryti za nastrčenými mocichtivými
politiy dále manipulují naši zemi.
Musím se zmínit o celonárodním
happeningu nazvaným CzechTech.
Ja jsem v ýše uvedl, nejsem přítelem davu, tedy ani davov ých zábav.
Technohudba mi připadá hloupá.
Není to hudba na poslouchání, ale
na uvádění do transu. Avša potácet se něoli dní v jejích ry tmech
už mému věu nepřísluší a nejspíš
bych toho ani nebyl f yzicy schopen. ozhodně bych si nepřál, aby
to technaři rozbalili u nás za baráem, což se téměř dvarát
stalo, poněvadž naše chalupa leží na průsečíu mezi
Boněnovem a Mlýncem.
Přesto jednoznačně odsuzuji policejní zásah a
považuji ho za zrůdnost,
terá by neměla mít v naší (a teď podtrhuji naší)
společnosti místo. Jsme
stále ještě trapně přecitlivělí ze všech záazů
a nařízení, terými nás totalita
t a  d lou ho a
d ů  l a d n ě v ychovávala. Vím
o něolia řešeních a nebudu

je nabízet, určitě už napadly řadu
dalších, ja při troše dobré vůle se
lze do budoucna těmto problémům
vyhnout. I  tvrdým a nepopulárním
zásahům je potřeba určité vznešenosti, úcty  hodnotám. Je třeba
zvažovat, teré z těch hodnot jsou
ta řehé, že mohou bý t špatným
zásahem nenávratně pošozeny.
Bohužel, v našem státě zvítězil duch plebejství a jao infece
prorostl téměř všechny oblasti, od
politiy až do ultury. V plebejsém
světě neexistují dobrá řešení. aždé
i to sebelepší řešení je plebejstvím
zataženo na úroveň, de nic nemůže
dopadnout dobře.
Uvědomuji si, že pojem svoboda
nejen u nás, ale i v mnohém oolním světě devalvoval a je zaměňován s bezuzdností. Zrovna ta jao
právo je zaměňováno se sobectvím
a netolerantností. O to obtížnější je
rozhodnout, de svoboda a právo
právě raluje. A je téměř nemožné
vytáhnout do boje s taovými hesly
ve štítu.
Heticé hledání ministra ultury mi v době, dy do voleb zbý vá
třičtvrtě rou, připadalo zbytečné. Ministr, terý přichází na ta
rátou sezónu, má velou šanci (ať
už má úmysly sebelepší) vnést do
rezortu zmate. A ultura je zvlášť
řehý, možná až zmatený rezort.
Nejsou žádné parametry, teré by
v ultuře nezpochybnitelně platily a
téměř vždycy se najde nědo, do se
cítí uřivděn a se zápalem umělcům a
ulturníům vlastním volá po spravedlnosti podle vlastního receptu.
Je třeba si uvědomit, že lobbisticé tlay jsou v ultuře asi největší.
Nejde totiž jenom o peníze, ale především o ctižádost, snahu zviditelnit
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Podivnej sen se mi dnes v noci zdál
Divnější den mě z něj vyburcoval
Pod okny mně hřmotí tanky a děla
Tak se přec návštěva přátelská dělá
Rusové jděte domů, my vás nechceme
Rusové jděte domů, my na vás sereme
Na Sibiř si odvezte tanky svoje
Jděte se hrabat do vlastního hnoje
Strčte si svůj komunizmus za klobouk
Bacha aby vám z něj Hitler nevykouk
Rusové jděte domů, my vás nechceme
Rusové jděte domů, my na vás sereme

se, stát se slavným a světově proslulým. To jsou touhy, teré mohou
zdevalvovat všechny hodnoty.
ODS dává najevo, že ministerstvo
ultury zruší, lépe řečeno zruší jedno
ministersé místo a rezort přesune (asi)
pod ministra šolství. Ale to je špatné
řešení. ušit ministerstvo neznamená
odstranit ministra, ale zrušit řadu jeho funcí ta, aby se z něho stal štíhlý
útvar řídící jen to zásadní, co v ultuře
musí být regulováno, lépe řečeno podporováno, státem. To je především naše
ulturní dědictví, to co nám zbylo po
předcích, o co musíme pečovat a rozvíjet, poněvadž to určuje naší ulturní
identitu. Co se týá živého umění, tam
bych byl velmi opatrný a s podporami
bych víc než váhal. Ale právě v tomto
teritoriu se ozývá ři nejhlasitěji.
Možná, že by ministr ultury
měl slyšet slovo ultura poprvé.
Vím, je to acířsé prohlášení, ale
mě se acířsá prohlášení zdají
nědy vhodnější a výmluvnější než
štosy seriozních argumentů. I dyž
neznalý ministr by se oamžitě stal
obětí davů ulturních lobbistů. Asi
to nemá řešení.
sáno . srpna .
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Postdemokracie je hrozba pro
demokracii a svobodu člověka
IVANA PAMĚTNICKÁ

Pro pořáde připomínám, oč šlo.
President republiy na summitu
E řel, že E
byla za ložena
před padesáti lety,
dy bojovala s nesvobodou vyplývající z totalitních
a absolutisticých
režimů, teré vša
– až na jedinou výjimu – v dnešní
Evropě nejsou. Boj
o lidsou svobodu
nicméně nesončil, protože máme
před sebou další
nová nebezpečí:
„ermín postdemoracie jsem nezvolil na summitu ady vropy „Vz n i  a j í n o v á
náhodou, neboť je to terminus technicus společenso-vědní lite- hnutí, nové ‚ismy‘,
ratury. ěteří lidé si totiž pletou různé ideologie s bohulibou nové filosofie, teorganizovanou činností a v tom já především vidím postdemo- ré mohou též znaracii. eden přílad za všechny. řišel mi materiál z inis- menat ohrožení
terstva zahraničí nazvaný ‚bdobí reflexe‘. pět nové čarovné svobody.“ Dvanáct
slůvo, teré je oficiálním termínem ady vropy. ůl rou bývalých disidentů
máme podle ní refletovat o evropsé ústavě a zejména zapojit v čele se senátorem
strutury občansých sdružení, zájmové organizace, profesní u m lem,  teř í
svazy a až na čtvrtém místě politicé strany. o pořadí, na něž se podle svého
je laden apel, není náhoda a je to další inspirace  debatě,“ domnění v jeho
uvedl seminář u president áclav laus
popisu poznali,
začalo protestovat
éma „Postdemoracie – hrozba v otevřeném dopise. President jim odnebo naděje?“ žije s námi po pověděl, že poud si tyto věty vztáhli
dlouhá léta. V poslední době je na sebe, je to smutné, protože měl na
oživil na summitu ady Evropy (E) ve mysli něoho jiného. Ani slovem se
Varšavě dvěma větami president repub- nezmínil o různých ativitách a hnuliy Václav laus natoli, že téma do- tích, teré v době, dy u nás panovala
stalo široý ohlas na stránách novin. totalita, dy nebyly možné svobodné
Proto se Centrum pro eonomiu a po- a demoraticé volby, měly svá opodlitiu (CEP) rozhodlo o něm uspořádat statnění. Nebezpečí pro svobodu podseminář. Že téma zajímá občany, o tom le něj představují nejrůznější hnutí
svědčí, že i přes horý letní den byl sál a supiny, teré nemají dost odvahy,
Autolubu v Praze nabit  prasnutí. sil ani idejí, aby s nimi šly na veřejný
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trh a podstoupily volební zápas o svou
demoraticou legitimitu. Jejich charateristicé masování za vznešená
slova a pojmy jao napřílad lidsá
a především občansá práva míří
podle něho ve sutečnosti jinam. Tito
lidé ve spojení s mocným mediálním
světem chtějí občanům ditovat svou
vlastní představu o svobodě a demoracii, protože si připadají, že jsou
 tomu „vyvoleni“. Představují novou
formu řízení státu, tzv. postdemoracii.
Přitom by stačilo, dyby byli „zvoleni“.
To ale podstoupit nehodlají a taové
jednání považuje president republiy
za nebezpečné.

Ladislav Jal, tajemní presidenta
republiy, hned v úvodu své přednášy
předeslal, že postdemoracie je hrozba
a to hrozba nejen pro demoracii ale
i pro svobodu člověa obecně. Hned
v úvodu vysvětlil, že ani demoracii
nepovažuje za synonymum něčeho výlučně pozitivního, ja to dělají média, ale
i přes své výhrady  ní poládá za zlo, že
ji nědo chce přeonat něčím neověřeným a ještě horším: „e slově demoracie slyším především slovo ‚racie‘ neboli
metodu oletivního rozhodování a to je
vždy formou omezování svobody. ždy
bude nědo omezen na úor většiny a bude protestovat. dybychom se napřílad
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usnesli o tom, co budeme mít dnes všichni  večeři, bylo by to demoraticé, ale
zrůdné. ení náhodou, že mezinárodní
eologicé organizace užívají termínu
‚demoratizace společensých problémů‘
a věří, že za použití demoracie, čili
ryzím násilím, prosadí své požadavy.
otéž platí o právu velých odborových
organizací rozhodovat nejen o své továrně, ale o celém odvětví, což je rovněž
forma užití moci. a štěstí demoracie
státní má své demoraticé instituce,
rovné hlasovací právo a soutěž o mandát
ve volbách, na jehož záladě oletivně
rozhodujeme.“ Varující by měla být pro
nás podle Jala věta Impulsu : „sme
syti věčného hašteření politiů“, terá
impliuje: „zusme to bez nich“. Vedlo
by to  anarchii a tu si nemůže nido
rozumný přát.
Postdemoracie vzniá podle Jala
z frustrací z demoracie, teré mají
důvody ja objetivní ta subjetivní.
Objetivní frustrace je z rozpínavosti
státu na úor občanů. Musíme se proto
snažit, aby se oletivně rozhodovalo
o co nejmenším počtu věcí. Subjetivní
frustrace je dána nedostatečným fungováním demoracie. Nejnebezpečnější
subjetivní frustrací z demoracie je
frustrace zájmových supin z toho, že
v rámci demoraticých mechanismů
neprosadí vůči onurentům své zájmy. Osou postdemoracie je Občansá
společnost (OS), terá říá, že instituce
mají dělat něco za stát a dává ta nadstandardní možnosti napřílad eologicým
ativitám či velým odborovým organizacím vnutit prostřednictvím státu něco
ostatním, i dyby o to nestáli. Tím tyto
instituce již vyplňují prostor mezi státem
a občanem. Je to velice nebezpečné, neboť
součástí občansé společnosti v postdemoracii je napřílad i Al ajda, protože
své požadavy dosahuje v rámci spontánních ativit. „ezi občanem a jeho státem
by ale nemělo stát nic. pontánní lidsé
ativity nesmějí ucpávat prostor mezi občanem a státem. olitici čerpají ve volbách
mandát od všech občanů a nepotřebují
tlumočníy zájmu lidí. esmějí podléhat
zájmu organizací, teré zastupují vždy jen
jistou malou část občanů i přesto, že dají
mnohdy o sobě vědět velým halasem,“
uzavřel Jal.
„ochopil jsem že jsem taé občansá
společnost, neboť jao president nemám
žádnou moc, jen vliv,“ glosoval moderátor
Václav laus.
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„ejsem naivním idealistou ale eonomem, terý pracoval  let v zahraničním
byznysu,“ uvedl na obranu své přednášy
ředitel Greenpeace Č Jiří Tutter. Pa asi,
aby potvrdil svá slova, že je eonom, začal citovat úryvy z Hayea a piantní na
tom bylo, že hned na to sjel eonomy – tedy i sebe – slovy: „onom vnímá jen čísla,
ne valitu.“ Pa vysvětlil užaslým posluchačům, že jim vládne totalita politiů,
teří se tváří jao eonomové. Nevládní
organizace (NO) nemají mandát proto,
protože ho nepotřebují, neboť vycházejí
z principu mít stejný vliv jao politici na
to, jaá by měla být politia: „ejsme
teroristicá organizace ale ideologicá.
ledáme pravdu a svobodu.“  tomu, že
se občané sdružují, je prý nutí záon, terý
říá, že jao samostatné osoby nemohou
být účastníy správního řízení. Musejí si
proto  tomuto účelu založit organizaci,
terá oznámí, co chce prosazovat, a snaží se pro to zísávat podporu občanů.
„olitici zneužívají mlčící většinu, terá
má strach mluvit. idé sdružení v  se
snaží zatlačit ty polity, teří jim ubližují.
hrožení svobody ze strany tzv. orporativismu je nebezpečné.  nemají moc, jen
právo vyjadřovat svůj názor. ají velou
odpovědnost a právě proto vše dělají velice
transparentně. obbují sice v záulisí, ale
aždý ví o čem. ázor, že musím do strany,
abych mluvil do politiy, je omezováním
osobní svobody jao za omunismu,“ uzavřel Tutter .
„ projevu pana uttera vidím pous
o provoaci, protože není možné, abychom seriozně mluvili o tom, že úolem
reenpeace je hledání pravdy a spravedlnosti (smích v sále). o nevěřím, že
je možné vyslovit vážně. e eonomové
vnímají jen čísla, je pro mne fascinující
zjištění stejně ta, jao že nezávislé organizace nepotřebují mandát a že je nyní
stejná situace jao za omunismu. yl
to pro mne zážite a jsem rád, že jsem
to mohl zažít.  dyž jsem si uvědomoval,

POLITIKA

že je to hrozba hrozná, musím onstatovat, že je větší, než jsem si představoval,“
routil hlavou Václav laus a Ladislav
Jal doplnil: „o co propaguje pan utter
je buď propagandisticý fígl anebo chce
nastolit zelený mír nebo bázeň. ám
navíc pocit, že se vlamuje do otevřených
dveří. íá, že mu vadí na oponentech,
že nemůže mluvit podle nich do politiy
jen přes strany. le on do ní přece mluvit
může, ale něco jiného je do něčeho mluvit
nebo mít moc. andát  vyjadřování
názorů mu nido nebere. dmítá-li ale
napřílad reenpeace záon o genových
manipulacích, musí si uvědomit, že není
zástupcem všech ale jen jedné zájmové
supiny, protože velá část veřejnosti má
jiný názor.  právě proto o záonech v demoracii rozhodují politici v arlamentu,
teří mají mandát napříč národem a ne
jednotlivé supiny.“

Michal Semín, ředitel Institutu sv.
Josefa, zdůraznil, že musíme demoraticé organizace soudit podle toho, zda
napomáhají obecnému dobru. Této definici vyhovuje pouze státní správa, neboť
stát vznil za účelem zajištění obecného
dobra pro všechny občany. NO jsou nahodilé a tématicy omezené a nemohou
tedy již ze své podstaty sledovat obecné,
ale jen dílčí dobro. Z tohoto důvodu nemají NO mít vliv na obecnou politiu ve
státě. Pro NO je přitom společný jeden
jmenovatel a to přesvědčení, že jednají
za všechny občany. Světové feministy
vystupují jménem všech žen a ty se jim
smějí, neboť většina žen je naštěstí normální. Mezinárodní zelený říž Michala
Gorbačova požaduje reduci světové
populace o  , aniž se ohooliv ptá,
zda to chce taé. Sörös zase prosazuje
prostřednictvím své bohaté nadace
socialismus. Nesmíme přehlížet ani
OSN, de nastupuje snaha o federalizaci, snaha po zavedení společné armády.
V září  se napřílad president Havel
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přimlouval, aby aždý občan zeměoule
na ni přispěl jedním dolarem, aniž měl
 tomu pověření. Paní Fereyová nám poslala tehdy z OSN pohlednici s nadpisem
„ centra světového omunismu“. Politicé
ativity OSN by měly být onzultovány
s nevládní omorou. „ilénium fórum“
zastupovalo „lobální občansou společnost“. Nižší transparentnost NO snižuje
navíc možnost jejich veřejné ontroly,
což je další nepříjemnost. „édia stále
píší o orupci v politice, ale zanedbávají
orupci v . yznys je ale i mezi 
a chybí mi transparentnost, terá je požadována na politicích. epochybuji, že
lina bezpečí či antidrogová hnutí musejí
uázat svůj vliv, aby dostaly peníze z rozpočtu. ěteré  jsou financovány doonce státem, aby mohly prosadit agendu,
s níž by nemohla vystoupit vláda,“ uzavřel
Semin.
„emín se dotl reálného problému,
že  mohou říat politicy neoretní stanovisa a že  sledují dílčí cíle.
 (nezávislé globální organizace)
a nadnárodní instituce působí proto jao
významný prve postdemoracie,“ shrnul
souhlasně pan prezident.

Vít Hlouše, politolog Masaryovy
university v Brně, si postesl, že hodně
odborníů obchází termín občansá společnost, protože se obávají, že většina lidí
si myslí, že je lepší než politia a mohlo
by jim to ničit preference voličů. Systémy
jao demoraticá politia či občansá
společnost (OS) se liší podle toho, na záladě jaého mandátu to či ono prosazují.
Politia bere zdroje legitimity v mandátu
ve volbách, což je transparentní zdroj legitimity. Občansá společnost chce být
zprostředující institucí, což je nižší
legitimita. Zvyšme proto hlas na obranu
politiy, protože má nejsilnější zdroj
legitimity. Neustále se má za to, že tu je
zlá politia, a nido si neuvědomuje, že
jí může urajovat z podílu na moci OS.
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A tento poměr se nesmí stále zvětšovat
a zvětšovat. Námita, že si OS pošlou zástupce do politiy, nevadí. Poud přejde
člově z OS do politiy a apliuje tam své
požadavy, musí se řídit pravidly. Jedna
strána věci je názor hlásat, druhá, že
musím respetovat opačné názory, dyž
nezísám široou podporu v Parlamentu.
Postdemoracie naproti tomu nezná odpovědnost, protože ji nepotřebuje, neboť
dává prostor soupeření různých zájmů.
lasicým příladem nelegitimního
propojování OS a politiy byl Impuls 
a požadavy redatorů v televizní rizi.
To, co se tvářilo jao OS, se chápalo politicé moci, aniž bralo zodpovědnost za
stav věci. Na Zemsý ruh nezávislých
ve Švýcarsu dávaný za ladný přílad
panem Šináglem naonec praslo, že ho
založilo omerční spotřební družstvo.
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ními svazy, je velou hrozbou, hrozbou
svobodě a odpovědnosti, teré musejí jít
společně. Projet lepší demoracie je velmi nebezpečný. Nesmíme se ptát jen na to,
de je větší míra svobody, ale zejména na
to, de je větší míra odpovědnosti. Zda
v lasicé demoracii či postdemoracii.
Velé nebezpečí je i v tom, že neodpovědnost národa zmenšuje odpovědnost
politia.
President Václav laus uzavřel
seminář slovy: „rozím se úpadu demoracie zejména po vystoupení pana
inágla (pozn. redace - Jan Šinágl
vyhrožoval zburcováním davů v ulicích
na podporu Jiřího Tuttora, teré všechny v sále smetou). no tady hrozba je.
idím úol vyjasnit ono  mezi jednotlivcem a státem. epředpoládám,
že by ala napadlo lividovat y
a další spoly. y zde nedisutovali 
ani , ale postdemoracii a ideologii
 a . ento banální rozdíl nevzali
lidé typu pana inágla v úvahu. hánět se
ayeem a orporativismem je stejné, jao dyž hovořím o ismech a ne o jednotlivých . refně bylo pouázáno na
to, že  se nestydí využívat daňových
úlev, dotací, podílu na rozhodování.
lovo  bylo zneužito a není možné to
slovo vrátit zpět. dyž jsem se s tím setal
poprvé, nevěděl jsem, co vlastně chtějí řečníci říci. nal jsem paradigma svobodné
Velvyslanec Jugoslávie Alexandar Ilič a nesvobodné společnosti.  je pousem
zdůraznil, že ať si myslíme cooliv, NGO o alternativu svobodné společnosti, přizde prostě existují a pracují a postdemo- čemž aždý taový pous je nebezpečný
racie je jednoznačně hrozbou: „Věřím té a všichni musíme do once svých sil s ním
staré Churchillově demoracii a bojím se bojovat a to ze všech sil!“
nových plánovačů, že vymyslí něco lep- nímy ragmenty: iří ancíř
šího. Postdemoracie je
myšlena nejen omunisticá, ale obecně hluboce totalitní. Již Čape
ve své eseji ritizoval
touhu po totalitní moci
jao největší nebezpečí.
Demoracie umožňuje
směnitel nost vlády
a zamezuje Brechtovu
pojetí, že dyž vláda
neposlouchá, musí se
rozpustit národ. To,
že ministerstvo zahraničí uvádí v materálu
„Období ref lexe“ politicé strany až na . emináře se účastnil taé známý herec a president
místě za občansými ilmového festivalu v arlových arech iří artoša. a
sdruženími, zájmovými snímu hovoří s ředitelem anceláře presidenta republiy
organizacemi a profes- adislavem alem
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Postdemokracie jako
oficiální politika Bruselu?
PETR ŠTĚPÁNEK, KANDIDÁT KULTURNÍ KOMISE ČR DO RADY ČT

POSTDEMOKRACIE

FRAGMENTY



dyž prezident Václav laus
ve Varšavě ritizoval postdemoracii, oamžitě se ozvaly
potrefené husy. Nejdříve supina bývalých disidentů, poté zástupci něterých nevládních organizací. Spolčení
hluchých, slepých, případně hloupých,
dalo by se říci. Vždyť je přece úplně
evidentní, že ti lidé vůbec nepolemizují
s tím, co laus sutečně říá, nýbrž se
svými utvělými představami. Mnozí
lausův projev ani nečetli – třeba
Jiřina Šilová, teré to ovšem vůbec
nebránilo, aby o něm šla disutovat
do rádia. dyž chce nědo hrát fotbal,
nejlepší je navlénout nějaý fotbalový
dres. dyž chce nědo dělat politiu,
nejlepší je navléci nějaý politicý
dres. Všechno chce svoje. Na fotbalistu
v parlamentu či politia na fotbalovém
hřišti by přece aždý oual jao na
blázna.
Něteří „občanští ativisté“ (záměrně
to píšu v uvozovách, protože ve sutečnosti jde o ativisty vesrze politicé) to
ovšem vidí jina. Naoo navlénou „fotbalové“ dresy svých zájmových sdružení
a hurá dělat politiu. Co jiného je upříladu případ ze severních Čech. raj dusí
dálová amionová doprava. Zvolení
zastupitelé rozhodnou, ja to řešit, udy
povede dálnice. Niým nezvolení eologističtí ativisté to dlouhodobě maří.
do ve sutečnosti rozhoduje? Zvolený
zástupce, nebo samozvaný ativista?
Ativisté tohoto typu rádi delamují
své spravedlivé rozhořčení. Prý se po
nich chce, aby pouze jednou za čtyři roy chodili  volbám a pa že mají mlčet.
Lež jao věž! Nido jim přece nebrání
ani nezaazuje, aby dennodenně mluvili, psali, agitovali, tedy aby svět olem
sebe ovlivňovali. Neměli by si ovšem
slovo „vliv“ plést se slůvem „moc“. Moc
rozhodovat mají – či přesněji by měli mít

– lidé zvolení (to je demoracie), nioli
lidé náhodně sešlí (to je ta lausem ritizovaná postdemoracie).
Poud se NGOismem zalíná chodící ztělesnění politicého ýče Jan uml,
vzbuzuje to spíše usměv. Jenže raovinné
metastázy postdemoracie už prorůstají
taé do nejvyšších pater evropsé politiy. upříladu místopředsedyně
Evropsé omise Margot Wallströmová
přišla po francouzém a nizozemsém
Ne evropsé ústavě s „plánem D“. Tomáš
Haas o tom nedávno napsal:
„‚lán ‘ paní allströmové, terý
bude podle ní odpovědí na rozšiřující
se propast mezi nií a jejími občany, je
myšlenou ‚ové vropy‘ dánsé levico-

vé nevládní organizace, terá navrhuje
svolání celoevropsé onference nevládních organizací a občansých ativistů,
terá by pro vropsou omisi připravila
systémové návrhy na zajištění ‚sutečné
vropsé participativní demoracie‘ pro
více než  milionů evropsých občanů.“
dyž si představím, ja na pozvání omisařy Wallströmové pílí do Bruselu
upříladu paní Šilová s jihočesou
matou uchtovou, jímá mě hrůza. Asi
jsem včerejší. Namísto samozvaných
postdemoraticých hlasatelů lepších
zítřů totiž stále ještě preferuji demoraticy zvolené zástupce. Doonce i ty,
teré jsem sám nevolil.
níme ragmenty: iří ancíř
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Antonio Martino: „Politici

nesmějí ve jménu svobody využívat
prostředky omezující svobodu“

IVANA HASLINGEROVÁ

iberální institut v Praze udělil „Výroční cenu Liberálního
institutu“ italsému ministru
obrany a presidentu Montpelerinsé
společnosti Antoniu Martinovi. Pan
ministr se ta stává nositelem této
prestižní ceny po Gary Becerovi
(   ) , M i l t o n u F r i e d m a n o v i
(), ogeru Douglasovi (),
Ha nsi Tiet me yerov i (),
Gr i gor i i Jav l i ns ém (   ) ,
Michaelu Novaovi (), Jamesu
Buchananov i () a Pasca lu
Salinovi (). Co jméno, to světově proslulá osobnost eonomicého a politicého života. Antonio
Martino zísal podle slov presidenta Liberálního institutu Jiřího
Schwarze tuto cenu za přínos  rozvoji liberálního myšlení a naplňování idejí svobody, souromého vlastnictví, onurence a vlády záona „dybychom nevěděli, že autorem nihy ‚esta do peel je dlážděna dobrými úmysly“
v praxi. Jiří Schwarz ho uvedl tím, aneb „podobné problémy tálie a esa nejsou náhodné‘ je tal píšící o italsých poliže Martino studoval v letech - ticých problémech, často bychom si při čtení mohli myslet, že se niha zabývá našimi
u Miltona Friedmana na universitě velými polistopadovými tématy. ned v první stati ‚iberalismus a onstrutivismus‘
v Chicagu, v roce  se stal pro- se ntonio artino mimo jiné věnuje organizaci odvětví televizního vysílání v tálii.
fesorem eonomie, v roce  řídil dyby v jeho příběhu nevystupoval italsý mediální magnát ilvio erlusconi, mohli
atedru politicých dějin a stal se bychom se domnívat, že se píše o česém televizním trhu . let. ntonio artino nazaládajícím členem Forza Italia, bízí lasicé liberální řešení problému silně regulovaného televizního trhu, de jediným
posléze působil jao ministr obra- silným protihráčem státní či veřejnoprávní televize je souromá televize. utečná
ny za Berlusconiho vlády. Předseda deregulace, terá představuje omezení politicé moci případně moci zájmových supin
nejsilnější pravicové politicé strany nad trhem, je to, co autor navrhuje bez jaýcholiv oolů“. ěmito slovy uvádí íři
u nás Mire Topoláne si ve své zdra- chwarz nihu ntonia artiniho (vpravo), terou vydal iberální institut u přílevici profesoru Martinimu postesl, žitosti udělení ceny
že ještě po patnácti letech neumíme
Přecházíme od problému obrany
spojit politicou svobodu s odpoly státy spíše tajně a samostatně, nyní
k bezpečnosti
vědností a stále nám nedochází, že
naopa; čím více zemí  bezpečnosti
za svobodu neseme plnou odpovědpřispěje, tím lépe. Teror je globální a je
nost sami.
 otázce bezpečnosti uvedl Martino, nutné na něj reagovat mezinárodně. Proto
U př í le žitost i přebrá n í ceny že po . září se změnila válečná strategie dochází  rozšiřování NATO, teré musí
přednesl Antonio Martino výroční států. Sovětsý svaz již díy Bohu nee- být uzpůsobeno  reacím na teror a ne
přednášu Liberá lní ho institutu xistuje a lidstvo se tudíž nebojí globální  běžným vojensým acím. Již moudrý
na téma „onomie a terorismus“ vály ale globálního terorismu. Z tohoto státní onald eagan říal, že nesmíme
s podtitulem „rosperita, svoboda důvodu přecházíme od problémů obrany terorismus podcenit a chovat se  němu
a bezpečnost“.
 bezpečnosti. Zatímco obranu si děla- jao e smrti.
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Vztah prosperity a bezpečnosti
Poud jde o otázy vztahu prosperity
a bezpečnosti, není podle Martina pravdou, že teroristé jsou výhradně z chudých
států a je zbytečné se ptát na to, co je motivuje, neboť neuvažují racionálně jao my.
Vždyť terorista zabije dítě a řešením izraelsého problému by byla pro něj masová
vražda všech Izraelců. „evěřím proto,
že terorismus vyřeší eonomicá rovnost,“
říá Martino. Je ale pravda, že absolutní
chudoba a nerovnost příjmů vedou e
zvýšení revolučních tendencí. Více lidí
má tendenci se vzbouřit, usilovat o poles nerovností a to teroristům nahrává.
Přesto ale není jisté, že hlavní motivací
teroristů je nerovnost příjmů. Závist je
sice věc nesmiřitelná, ale sama o sobě
neproduuje revoluci. Důležité je taé
uvědomit si, že malé úspěchy se závidí
nejvíc. O stovu větší plat závidíme
olegovi více, než dyž vyhraje v loterii
milion. Podobně sociální blízost států
s různou životní úrovní vede  největší
závisti, poud to není hlavní důvod
globálního terorismu. Proto je nutno
zvyšovat prosperitu chudých zemí.
Prosperitu chudých zemí vyřeší
výhradně volný obchod
Nejdůležitější složou boje s terorismem je rozvět eonomiy a zvyšování
prosperity i v chudých zemích. „chrana
chudých států finančními dotacemi není
 tomu vhodná, neboť by se pa tyto státy
nedostatečně vyvíjely. asně je to vidět na
obrovsých rozdílech mezi bohatým severem a chudým jihem tálie, teré se po léta
nezměnily i přesto, že se italsé vlády snažily
peníze přerozdělovat. ro zlepšení života
chudých zemí je jedinou cestou odstranění
obchodních bariér a otevřít jim volně trhy
pro jejich produty. e proto chybou, že
vropa staví před zbytem světa bariéry, což
je nejen ontraprodutivní ale i nebezpečné.
esmí být oblopena chudými zeměmi, terým bude pomáhat finančně. dybychom
zemím jižně od středomoří umožnili u nás
prodávat produty, lesne nestabilita celého prostoru,“ uvedl Martino a dodal, že
si to uvědomilo již . .  šest ministrů
„alé vropy“, teří se dohodli, že nastal
čas pro hospodářsou a nioliv politicou
spolupráci. „bchod nás sjednocuje, politia
rozděluje,“ říali tehdy. Tato schůza vyústila v Římsou smlouvu. „bchod může
být sjednocen jen obchodem, tedy svobodně,“ říali tehdy. Cíl byl ale stejně politicý
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– šlo o mírové soužití národních států.
Pro dosažení tohoto
cíle je prostředem
volný obchod. Pro
mír je nutná podmína volného obchodu a ne ochrana
národních výrobců
doprovázena dotacemi pro chudé státy. Obě světové vály
vznily z onflitu
s Němecem. Díy
volnému obchodu
žijeme  let v míru
a v současných zemích EU je onflit
téměř nemyslitelný.
Mír bez svobody
ale nic neznamená. V Gulagu mír
byl. Bez svobody „ejsem pro ochranu evropsých textile ani jiných omodit.
nemají ostatní poj- usíme onurovat asijsým výrobům větší valitou a tím
my jao prosperita cenou. tálii neohrozila levná vína a oleje z dovozu. aopa
a bezpečnost cenu. vedla  motivaci výrobců vyrábět lepší vína a valitnější olivoM u s í m e p r o t o vý olej. ejvětší zárua proti onflitu je volný obchod. dyž
chránit svobodu za se lidé zabývají volnou výměnou, ta po sobě nestřílejí,“ uvedl
aždou cenu.
artino
Volný pohyb lidí má větší hodnotu
než pohyb kapitálu a služeb

Ústava má sloužit k ochraně práv
občanů před zneužitím moci.

Svoboda rozhodnout se, de chci
strávit život, je věcí posvátnou a neměla by se omezovat. „sem zastáncem
volného pohybu lidí. á větší hodnotu
než pohyb apitálu a služeb.  
přijali všechny přistěhovalce a jsou
největší velmocí. o, že volnost pohybu lidí stejně jao zboží je eonomicy
přínosná, ví aždý liberál. usí to ale
přijmout veřejnost. tálie byla rovněž
proti tomu, neboť si pod pojmem ‚cizinci‘ představovala pouze prostituty
a zloděje. o jsou totiž ti nelegální
cizinci, teří se vždy dostanou všude.
roto je lépe umožnit legální pohyb
dobrým lidem, teří chtějí pracovat,
a výrazně restritivněji postupovat
proti ilegálům. do by sbíral rajčata
a do se postará o staré lidi? aši tu
práci nechtějí. říve se rerutovalo ze
icílie hodně pomocnic do domácností, nyní z ilipín a to i přesto, že je na
icílii tiprocentní nezaměstnanost.
íce než  miliony přistěhovalců nás
nezmění. udou vždy menšinou,“ říá
Martino

Tzv. Evropsá ústava je ale pouhou
smlouvou smluv. To, co nazýváme
evropsou ústavní smlouvou, je podle
Martina vlastně smlouvou ze smluv. Byly
prý do ní ve spěchu zařazeny praticy
všechny dosavadní smlouvy EU, pa byly
jednotlivé státy vyzvány, aby doplnily, co
tam chtějí přidat, a svázalo se to do nihy.
Jenže co se líbí jednomu, druhý nechce
a ta i při vší dobré vůli z toho vznilo
něco, o čemž pochybuje, že to nědo vůbec celé četl. „ejsem proto jejím případným přijetím v budoucnu nadšen. ení
atastrofou, poud ji nědo neratifiuje,“
řel doslova. Pa si položil otázu: „o je
to vůbec ústava a proč je potřeba ji zavádět?“ a odpověděl si: „istoricy vznialy
ústavy jao ochrana liberálních svobod
před mocnými vládci – jao ochrana
občanů před zneužitím moci. ylo v nich
zaotveno, co může a co nesmí dělat vláda.
yl to seznam toho, co může vláda dělat,
a všechno ostatní je na svobodné aci jedinců.  tato tzv. evropsá ústava by proto
měla říci, o čem je vropa, a udělat výčet
úloh jí přidělených. a bych to všechno
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musejí obhajovat svůj zájem společnost evropsé instituce? oliticé
na prvním místě a to i politi- instituce mají vzniat až na záladě cílů,
ci. xistují i taoví politici, že teré nemůže stát sám realizovat. ina
slovně svobodu hájí a v praxi vzniají instituce, teré popírají smysl
dělají věci s ní neslučitelné. své existence. ejprve se musím ptát,
 šedesátých letech u nás čeho nemohu dosáhnout v jednotlivých
v tálii převažovala platforma státech, a pa teprve pro to budovat inlevice – znárodnění, ontrola stituci.“ Příladem pro vzni společné
cen, nesvoboda, nyní naštěs- instituce je podle Martiniho obrana. EU
tí již liberalismus zvítězil. dává na obranu   toho, co Spojené
ido nevolá po znárodnění státy, ale její účinnost je jen   ve
a neříá, že inflace je nezbyt- srovnání s obranyschopností USA. Je
ná cena eonomicého růstu. to proto, že jsou duplicity v různých
iberalismus na štěstí u nás státech a tím se plýtvá s prostředy. Je
elou slavnostní aci moderoval ředitel iberálního zvítězil a doufám, že eagan proto dobře, že vzninou společné jedinstitutu iří evčí. níme ho zachycuje v disusi bude v tálii za čas platit za noty a bojiště. V tom udělala Evropa
s irem opolánem před zahájením ace
umírněného socialistu. o letech
chápal. o jejím přečtení ale není jasné, pravicové vlády již dysi
co vlastně vropa je, a proto vropě neu- levicoví talové pochopili,
šodí, dyž ji nebude ratifiovat. ejsem že sociální stát nemůže
proti evropsé jednotě, i dyž mi lidé říají fungovat a liberální tal už
eurosepti. enedit . vyslovil největší není jen pojmem v čítance.“
myšlenu . století, že božsý původ círve Přesto suteční čistí liberáje dán tím, že tu existují duchové. ůaz lové budou podle Martina
životaschopnosti vropy je v tom, že evrop- vždy vzácní. Podle nich ne
ští duchové vropu zatím nezničili.“
stát ale záon by nás měl
Euroraté říají, že z pohledu oby- chránit před námi samotčejného člověa je lepší jedna ústava nými. Proč by politici měli
než  ústav. Martino říá, že právě vše vědět lépe než obyčejní
různorodost dělá Evropu ta rásnou. lidé a osvícení politici měli
Není hrozba posytnout jejím státům říat hloupým lidem, ja se „rofesor artino umí eonomicy analyzovat poco největší autonomii. „yl jsem stu- mají chovat? Lidé se doáží liticé problémy. šichni jsme si již zvyli na to, že
dentem profesora riedmana a vím, postarat sami o sebe, dyž se většina eonomů staví riticy nebo alespoň velmi
že jedna věc je absolutně zlá a to, dyž jim vrchnost dá pooj. rezervovaně  ativitám našich politiů a že většipolitici ve jménu svobody využívají pro- M a r t i no je n apř í  l a d na eonomů příchodem do politiy rétoriu změní.
středy omezující svobodu. peciálně po proti povinným helmám  tomto směru je ntonio artino výjimou. ni po
. září. jsou to velice nebezpečné před- na motory, proti poutání svém vstupu do vysoé politiy nic neubral na ostrém
stavy z hledisa sebeobrany. idé vždy v autech a je pro něho ne- tónu, terým omentuje italsou hospodářsou a eopřijatelné, dyž nomicou realitu, právě naopa. astává ayeovsou
si nemůže dospě- myšlenu, že i dobré úmysly centrálních plánovačů
lý osmnáctiletý vedou e špatným výsledům,“ říá iří chwarz při
člově dát pivo předání ceny profesoru ntoniu artinimu
a čeat na to, až
mu bude  ro.
maximální poro. „Nejdříve jsme si
Euroraté dále namítají, řeli, co chceme, a teprve potom, ja
že poud se Evropa nespojí, toho dosáhneme. Jiné je to v zahrabude existovat Evropsá cen- niční politice. I dyž existuje jednotná
trální bana bez Evropsého zahraniční politia Evropy, do OSN by
ministerstva financí, čímž neměla vysílat pouze jednoho zástuppa tato bana ztrácí smysl. ce. Jednotlivým státům se má nechat
Na to odpovídá Martino, že co největší autonomie. Bohatý stát
je špatné nejdříve vytvořit nemá napřílad platit stejné daně jao
ředání ceny profesoru artinovi proběhlo v on- instituce a až pa uvažovat, chudý. Díy fisální svobodě mohou
gresovém sálu esé národní bany za přítomnosti co s nimi. Evropa přesto chudé země začít růst. ennedy snížil
tařa celé banovní rady a mnoha dalších význam- neustále tvoří nové a nové dysi daně z přidané hodnoty z  na 
ných osobností. níme zachycuje iřího chwarze instituce, naupuje do nich procent a nic se nestalo, naopa,“ uzav rozhovoru s jejími vicepresidenty ingerem (vlevo) počítače a pa se ptá, co s tím. vřel Martino.
a eřábem (vpravo)
„á se ptám, proč potřebuje nímy ragmenty: vana aslingerová
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Zajímavé a inspirativní postřehy ministra obrany Antonia
Martiniho v diskusi po přednášce:
¯ Nenávidím zdůvodňování státní politiky přes ochranu přírody. Nikdo přesně neví, o co jde a jaké to má
pozadí.
¯ Nadměrná ochrana zaměstnanců vede nejen k vysoké míře dlouhodobé nezaměstnanosti, ale také k nízké
tvorbě nových pracovních míst. To je hlavní příčina, proč je italská nezaměstnanost dlouhodobě nad průměrem
zemí EU. Italská zkušenost v oblasti nezaměstnanosti nám říká, že nezměníme-li razantně pracovní zákonodárství a neodstraníme-li zbytečné byrokratické překážky na trhu práce, půjdeme v EU italskou cestou vysoké
a dlouhodobé nezaměstnanosti.
¯ Permanentní legislativní smršť produkuje nespočetné množství zákonů, pravidel a omezení, jimiž by se lidé
měli řídit. Nejen lidé, ale i soudci, kteří mají rozsuzovat sporná chování lidí, je ovšem nestačí ani číst, natož je
vstřebat a řídit se jimi.
¯ Stále častější volby spojené s přirozeným „kupováním hlasů“ nejenže nejsou znakem prohlubující se evropské
demokracie, ale vytvářejí příznivé podmínky pro růst zdaňování, státního centralismu a korupce.
¯ *Nesdílím názor, že v Iráku nebyly zbraně. Saddám Husajn zabil za jediný den  lidí plynem a tudíž on sám
byl tou největší zbraní hromadného ničení. Není rovněž pochyb o tom, že Husajn dotoval teroristy v Izraeli.
Dnes je Irák svobodnější a demokratičtější než kdykoliv v minulosti. Poprvé v historii Iráku volily i ženy. Pro
arabský svět to byla stejná událost jako pád Berlínské zdi pro Němce.
¯ Politici i úředníci se řídí především vlastními zájmy, které líbivě balí do frází o „veřejném dobru“; státní moc
má silnou a obtížně zadržitelnou snahu podmaňovat si i ty poslední zbytky svobody, které na evropském kontinentě ještě zbývají. Jinými slovy: „Pokud není hranice mezi politicko–byrokratickou sférou a osobní svobodou
jasně vymezena a striktně dodržována, naroste moc politiky na úkor nás všech.“
¯ Ať se to někomu líbí, nebo ne, je skutečností, že hlavní problémy současných politik jsou čistě ekonomické
a nemohou být pochopeny bez znalosti ekonomické teorie. Politik, který se domnívá, že bude schopen rozhodovat bez znalosti hospodářských zákonitostí, je buď naivní nebo arogantní. Ekonomie jako věda o volbách
lidí v podmínkách vzácnosti a jejich důsledcích ukazuje, že každé rozhodnutí má nějaké náklady.
¯ Politické rozhodnutí způsobilo (nebo může způsobit) poruchy ve fungování svobodného trhu, který není nějakým
bezduchým průsečíkem imaginárních křivek nabídky a poptávky, ale výsledkem jednání miliónů lidí. Právě na
tyto konkrétní jednotlivce tak dopadají škody z vládních zásahů, a ti se vůči nim obvykle nemohou účinně bránit.
Každý politik by měl proto být schopen odpovědět na otázku, proč je nutné přijmout právě toto opatření a jaké
budou jeho konkrétní důsledky?
¯ I když je politika označována za „umění kompromisů“, existují určité principy, které formulovali představitelé
klasického liberalismu, ze kterých není možné ustupovat. Jejich vyblednutí v myslích lidí je hlavní příčinou
neutěšeného stavu hospodářství i politické scény většiny evropských zemí.
¯ Liberální politika – tedy politika, která bude respektovat svobodu jednotlivce a omezí vliv všudypřítomné vlády
a byrokracie – je jedinou skutečnou a živou alternativou.
¯ Po vstupu do Evropské unie se vedle našich tradičních domácích problémů, které většinou zůstaly nezměněny,
otevřela před námi celá řada „evropských problémů“, ať už jde o přijetí „Evropské ústavy“, čerpání finanční pomoci
pro zaostalé regiony nebo přijetí eura jako společné měny.
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Dobré ráno, Ameriko!
MIREK TOPOLÁNEK

P

ohled na Evropu zpoza Atlantiu mi názory na válu
je v mnohém poučný. Člově si v Iráu.
lépe uvědomí, jaé problémy
Teroristé si chtějí
mají starý a nový ontinent společné
vynutit izolaci
a hlavně jejich sutečnou prioritu.
Zatímco spory o projet evropsé
Bylo by vsutu
ústavy se jeví jao malicherné, o to více tragicé, dyby nám
vystupuje do popředí hrozba terorismu odlišné názory na
a naléhavá potřeba společného postupu ta ti u znemožv boji proti němu.
nily společný postup v situaci, dy
Cyničtější Evropa
v sázce není nic
Velý státní se pozná podle toho, že menšího než osud
ví, dy se má postavit proti mezinárodní- euroatlanticé cimu veřejnému mínění a učinit věc, terou vilizace. Stejně jao
poládá za správnou. I v relativním svě- Hitler a Stalin chtějí
tě politiy závislé na střídání volebních totiž teroristé zničit
cylů se musí najít pevný bod, olem te- „prohnilý liberální
rého se vše může otáčet. Prezident Bush ápad“ a nahradit
ho našel v mravních hodnotách, v síle ho novým světoodporovat zlu, bez ompromisů a tatic- v ý m p oř á d e m .
ých ohledů. My Evropané jsme poněud Teroristé neútočí
cyničtější, staletí hledání rovnováhy sil „jen“ na taové civ nás vypěstovala sepsi  rázným řeše- vilizační hodnoty,
ním, naučili jsme se vybírat mezi vět- jao je volný pohyb osob, zboží, apitálu,
ším a menším zlem. To je zajisté dobrá zárua občansých svobod či vláda práva,
průprava pro denní reálpolitiu. Avša nechtějí zničit „pouze“ plody naší ultury,
při střetu s protivníem, jaého máme oni jí chtějí utnout ořeny. Proč? Protože
před sebou, je nutné černobílé vidění. Od ohrožuje jejich panovačnou vizi o jediteroristicých útoů na USA zeje mezi ném správném uspořádání společnosti.
spojenci myšlenová propast. Tam, de Z čeho mají islamističtí fanatici taovou
Američané nasadili armádu, vidí mnoho hrůzu? apitalismus vyžaduje vzdělávání
Evropanů práci spíše pro policii, diplo- žen, protože jejich odsouzení do role domacii a vyjednávání. Přenesení útoů na mácích posluhovače je ztrátou potenciáevropsý ontinent vša tuto inteletu- lu. apitalismus se nesnáší s rasovou disální debatu poněud disvalifiuje. Ale riminací, protože neumožňuje efetivní
Spojené státy se  Evropě neobrátily využití pracovní síly. apitalismus taé
zády. Naopa, Bushova administrativa přinesl oddělení souromé a veřejné sféry,
v druhém volebním období zintenzívnila protože mocensý ditát bere lidem modiplomaticé úsilí. Návštěva Slovensa tivaci. apitalismus všude, de je zaveden,
a nynější přijetí předsedů pravicových odstraňuje bídu a tím omezuje fanatiům
stran v Bílém domě je jasným dola- přísun levné munice. A onečně – západdem, jaý význam přiládá americý ní pojetí svobody si vynutilo seularizaci,
prezident budování a posilování trans- náboženství neřídí politiu. Teroristům
atlanticé vazby, terá utrpěla odlišný- jde o to, abychom neměli dost eono-

micé síly a odvahy podporovat modernizaci a liberalizaci zemí třetího světa,
protože to by definitivně pohřbilo jejich
plány. Chtějí si na nás vynutit vlastní
izolaci, aby mohli tento svět snadněji
ovládnout.upodivu největší problém
to pochopit mají právě ti, teří nejvíce
bojují za práva žen, ras a chudých. Budou
se vša muset smířit s rutou pravdou, že
sutečným obhájcem práv utisovaných,
znevýhodněných a disriminovaných je
právě „imperialista“ Bush.
Sám za sebe říám, že se jao Evropan
 Bushovu tažení připojuji. Sedíme totiž
opravdu na stejném stromě s jedněmi ořeny, byť aždý na jiné atlanticé větvi.
obré ráno, r. resident, dobré
ráno, merio!
níme ragmenty: iří ancíř
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Co přinese členství
Turecka v Evropské Unii?
YVETA VALOVÁ
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M

imořádný a zplnomocněný
velvyslanec Turecé republiy Sabri Cen Duatepe
a poslanec Evropsého parlamentu
a člen Společné parlamentní delegace
EU – Tureco Jan Zahradil se rozhodli
pod svou záštitou zorganizovat projet
„Tureco a EU“, jehož hlavní součástí
byla soutěž o nejlepší esej na téma
politicých i eonomicých důsledů
vstupu Tureca do EU. Účast v soutěži
nevyžadovala vstupní poplate a mohli
se jí zúčastnit studenti státních i souromých vysoých šol. ozsah eseje
v anglicém jazyce na téma „Tureco
a jeho členství v EU“ byl stanoven na
 až  slov a její text nesměl
být dosud publiován. Z přihlášených
 zájemců se naonec sešlo  soutěžních prací, z nichž vybrala šestičlenná
odborná česo-turecá omise ty nejlepší tři, teré nejlépe načrtly politicé,
eonomicé i sociální důsledy plného
členství Tureca v EU a to ja z hledisa vnitropoliticého vývoje Tureca,

ta charateru budoucího
vývoje evropsé integrace.
Oceněné práce zhodnotily
všechna pro
a proti plnému začlenění
Tu reca do
EU a navrhly
možné alternat iv y sp o lupráce mezi
EU a Turecem pro případ, že by se
v budoucnu
plné členství
Tureca v EU
neuázalo jao optimální forma vzájemné spolupráce,
„ápad usutečnit tuto soutěž byl
iniciován vropsou radou, dyž vyhlašovala na bruselsém summitu 
v prosinci , aby
bylo ureco formálně
přizváno . září 
 zahájení rozhovorů
o svém vstupu do .
oufám, že si ureco
nevezme  jao ruojmí pro schválení
evropsé ústavy a že
vše poběží podle plánu. řípadný vstup
ureca do  by
s sebou přinesl řadu
oboustranných výhod
eonomicého i geostrateg icého rázu .
a druhou stranu by
v sobě bezesporu zaurecý velvyslanec abri uatepe předává první cenu etru hrnoval i řadu rizi,
reclíovi z asaryovy univerzity v rně
teré bychom neměli

podceňovat. ložitost problematiy začlenění ureca do strutur  v současnosti budí pozornost médií i odborné
a široé veřejnosti, a to jistě i proto, že
v sobě nese výrazný tématicý, geograficý i generační přesah. táza integrace
ureca do  je ve svém ontextu totiž
i otázou o budoucím vývoji a charateru politicé a hospodářsé spolupráce
v rámci ,“ uvedl Jan Zahradil a pa
již s panem velvyslancem vyhlásili
v rezidenci turecé ambasády vítěze
soutěže:
První cenu – týdenní studijní stáž
v Anaře a týden na iviéře zísal
Petr Preclí z Masaryovy university
Brno. Druhou cenu – účast na zasedání Společné parlamentní omise EUTureco v Bruselu a týden na iviéře
zísal Ondřej Glazar z faulty sociálních
věd University arlovy v Praze. Třetí cenu – třídenní studijní pobyt v Istanbulu
obdržel student zemědělsé university
Praha Libor adlec.
nímy ragmenty: iří ancíř
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IVANA PAMĚTNICKÁ

Jak nalézt cesty
k úspěchu

„e nutné, aby i nová generace věděla. že má
 disposici uniátní návod na řízení podniu a navíc podniu původně česého. by si uvědomila, že
může být oprávněně hrda na svůj národ. sem velmi potěšen, že se moje niha dostává do týmového
povědomí, neboť je vlastnictvím nás všech echů.
řál bych si, aby se její obsah stal vlastnictvím celého národa. yšleny omáše ati poládám
za nejlepší vizitu, terou můžeme nabídnout
vropě,“ uvedl autor nihy ilan elený

V

pražsém Hotelu STEP proběhl za osobní účasti pana Tomáše
Bati s chotí Sonjou slavnostní
řest nihy profesora Milana Zeleného
„Cesty  úspěchu – Trvalé hodnoty soustavy řízení Baťa“. niha poprvé představuje ucelený systém řízení podniu
celosvětově uznávané firmy Baťa. Jde
o soubor citací výroů zaladatele
firmy Tomáše Bati staršího glosované
profesorem Zeleným, odborníem
v oblasti managementu, terý se řtu
osobně účastnil. „Jsem velice rád, že
jsem pravděpodobně nejstarší znalec
obsahu nihy, neboť otec mne postoje
v ní uvedené učil před ti lety. Velice
rád jsem se ujal její propagace, aby
vznila tradice a znalost nejen v Č
ale po celém světě. Profesor Zelený
procestoval celý svět a učí studenty po
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celém světě. Mám z toho proto
velou radost. niha ale má
sloužit i starším lidem, neboť
jim má pomoci v tom, aby mohli šiovně a úspěšně provozovat
své ativity,“ uvedl Tomáš Baťa
syn a doplnil, že přeje mladé
generaci, aby vyrostla zdravá
a nabývala zušeností a široých znalostí všeho možného,
co existuje v tomto omplexním
a rásném světě. Výua a učení
je podle něho celoživotní ativitou, neboť svět se neustále
mění a je potřeba se proto stále
přiučovat novým věcem.
Profesora ůžena Petříová
poznamenala, že spolu s ní jsou
motry všichni její studenti ze
Zlínsé Baťovy university, teří
tuto nihu dostávají do ruou
jao
uniátní
s t u mate-

dijní
riál.
Ochranná
řídla nad slavnostním řtem
r o z pr o s t ř e l a
Česá manažersá asociace. Předseda
je jí pr a ž s é
pobočy Ivo
Gajdoš uvedl,
že hlav ním
cílem nihy je
vzdělávat manažer y: „a
m e z in á ro d ní
onferenci
ve ysoých
atrách bude

uvedeno v činnost „ové vzdělanostní
technologicé centrum v íně a ndii“
a věřím, že i myšleny uvedené v této
nize budou  jeho chodu využity.“
Zjistili jsme, že pan Baťa navzdory
vysoému věu sleduje velice pozorně politicou situaci u nás. Na dotaz
Fragmentů odpověděl, že dění v Evropsé unii sleduje nejen on ale lidé po
celém světě. „yslím si, že naonec to
v vropě sončí úspěšně, i dyž se budou
muset ještě mnohé věci vyvinout, protože
vropa je velice různorodá. dyž se na
to díváme z anady, ta různorodost
a provinciálnost vlád majících různé
zodpovědnosti a požadavy vedou zatím
pořád  protichůdným výsledům a pěným raválům. ha, cha, cha. le ony se
naonec vyvinou a vše sončí dobře. hce
to čas a trpělivost.“
nímy ragmenty: iří ancíř

motry nihy byly anažera odvětví rou  profesora
ůžena etříová (vlevo) a anažera rou  a generální
ředitela otelu  udmila outsá . níme je zachycuje,
ja s panem aťou s napětím sledují, zda se povede předsedovi
esé manažersé asociace raha vovi ajdošovi otevřít láhev
šampaňsého vína
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závod tenistů Rieter Cup

IVANA HASLINGEROVÁ
o, jao je Ústí
nad Orlicí, se
sta l společensou událostí
sezóny číslo
jedna. Poslanci,
senátoři, známé spor tov ní
osobnosti, v ýznamní umělci,
to vše se v týdnu probí há ní
soutěže sjíždí
do místního hotelu UNO, aby si
jedna odpočinuli v rásné
přírodě, jedna
zahráli či aleatronem turnaje je jao již po mnoho let římsoatolicý farář spoň zafandili
z anšrouna bigniew zendli (vlevo), terý se má s anem a j e d n a  p o
ustyem nefalšovaně rád. nad právě požehnání pana faráře večerech popopřináší úspěch nejen celému turnaji, ale i výsledům ieter , vídali s přáteli
a.s., a všemu nač pan usty sáhne
na doprovodných a cích.
dyž v roce  uspořádal na Generální seretář Česého tenisoantuových urtech v Ústí vého svazu Josef Nechutný říá, že
nad Orlicí místopředseda toto mistrovství má mezi hráči nejpředstavenstva ieter CZ, a.s., Jan vyšší renomé a ti, teří neprojdou
Lusty první roční tenisového valifiačním sítem, se ze všech sil
turnaje ategorie „A“ pod názvem snaží zísat na svazu volné arty, aby
„ieter Cup“, netušil, že bude letos mohli být u toho. Letošního šampiojao předseda organizačního výbo- nátu se zúčastnilo  mužů a  žen,
ru turnaje pořádat již jeho jedenáctý teří sehráli ja dvouhry ta čtyřhry
roční, terý se navíc v uplynulých včetně smíšených. Do finále mužsé
osmi letech vždy pyšnil přívlastem dvouhry se probojoval David Nová
Mistrovství Česé republiy. Turnaj (LTC Pardubice) a Tomáš Ječmíne
zísal pevné místo v tenisovém alen- (BLTC Brno). Nová svým uázodáři a co je nejpodstatnější, oblíbili si vým stopbolem proměnil hned svůj
jej hráči a hráčy z celé republiy. Je první mečbol  zísání titulu mistra
to určitě proto, že ieter Cup nejsou Č mužů ve dvouhře.
pouze tenisová lání, jde taé o seJiří Čepela, starosta města Ústí
tání s přáteli a amarády, neboť jeho nad Orlicí, na slavnostní recepci na
nedílnou součástí je bohatý a zajíma- radnici uvedl, že je rád, že je Ústí nad
vý společensý program. Pro městeč- Orlicí tradičním hostitelem tenisového
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Jan Lustyk založil prestižní
mistrovství Č: „ieter Cup je jednou z nejvýznamnějších sportovních
ací, teré se v našem městě a v celém
Pardubicém raji onají. Mám radost,
že se v rámci ní usutečňují neformální
povídání a setávání lidí, teří mohou
pa našemu městu prospět. Je to důaz
velmi dobré práce organizátorů ze společnosti ieter, teří úzce spolupracují
s místním tenisovým lubem.“
Poslanec PSP Č Václav Nájemní si
pochvaloval: „a ieter up jezdím nejen
vůli tenisu, ale především proto, že je zde
velice přátelsá atmosféra a žádná snobárna, terá je pro většinu podobných ací
příznačná. sem členem ahraničního
výboru oslanecé sněmovny a vím, ja
je pro poslance důležitá regionální politia a osobní ontaty s lidmi.  to je zde
možné dělat po celou dobu trvání turnaje.
le nechci, aby to vyznělo, že je mi tenis
lhostejný a jezdím sem jen pracovně.
tudoval jsem romě biologie faultu
tělesné výchovy a sportu, taže e sportu
mám blízo a tenis mám rád, i dyž jsem
s vyšším věem přešel na basetball.“
Jan Lusty sdělil našemu listu, že
podle něj je nejdůležitější, že turnaj je
tradičně startovací dráhou pro mladší
hráče, teří si mohou zahrát valitní
turnaj s nadstandardními „prize money“
a řada z nich už dnes doazuje svoji sílu na turnajích ve světě: „říladem je
napřílad finalista ieter upu z let 
a  uáš louhý, terý se letos dostal
z valifiace do hlavní soutěže rand slamu na rench pen v aříži, de v . ole
lehce porazil známého véda nqvista a ve
druhém ole hodně trápil třetího nasazeného usa afina.  stí nad rlicí hráli
i vyniající světoví deblisté ála, riedl
či ermá. oňští vítězové avel nobel
a ana romová do stí nad rlicí nepřijeli, neboť hrají turnaje v cizině.“
níme ragmenty: iří ancíř

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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Stop stop-stavu
výsadby vinic
JIŘÍ PANCÍŘ

ísa Čejovice, de začal chodit do šoly Tomáš Garrique
Masary, byla za první republiy dvorním dodavatelem hradních
vín. Zlí jazyové mohou říci, že to
dělal pan prezident ze sentimentu,
ale čejovicá vína měla dobrý zvu
již dávno před tím. Zdobila doonce
i stůl rále česého a císaře římsého
arla IV. Počáty výroby vína jsou
spojovány s příchodem tajemného
řádu templářsých rytířů ve . letech
. století (první písemné zmíny pocházejí z rou ), jehož členům zachutnala čejovicá vína ta, že spolu
s výstavbou templářsé tvrze postavili
obrovsý podzemní labyrint vinných

slepů, teré neměly na našem území obdoby, a rozjeli výrobu vína na tehdejší
dobu opravdu veloryse.
Templářsý řád zanil, ale
slepy stojí dodnes. dyž jimi člově bloudí, má pocit,
že aždou chvíli vystoupí
ze sály strážce duší ta jao v nedávném televizním
seriálu. Sutečnost je vša
prozaičtější. Po zániu
řádu prošlo Čejovicým
panstvím po staletí něoli
významných rodů a řádů
– páni z Lipé, rod Vítovců,
jesuité a Habsburové.
Nová epocha produce vín
začíná založením prvního
vinařsého družstva v roce
, jemuž byl v roce 
v rámci socializace majete odňat, družstvo bylo
zlividováno a hospodařil
zde státní state Hodonín.
V současné době zde působí významný výrobce
našich značových vín
vinařsé družstvo Templářsé slepy
Čejovice, jehož ředitel Ing. Pavel
Pastore byl v soutěži Manažer rou
oceněn jao „Vyniající manažer
malé firmy“. Co všechno předcházelo
jeho úspěchu, o tom jsme si povídali
s panem ředitelem v centrální budově
družstva přímo nad vinnými slepy.
A pan Pastore povídal:
Tradiční pěstování hroznů a výroba
vína je pro nás věcí cti, úcty, nadšení
i pýchy z vyonané práce. Poračování
zušeností a tradice, jež se dědí z poolení na poolení, začalo již v dobách
temného středověu. Po revoluci v roce
 jsme se zamýšleli, co udělat s vinařsým družstvem a především, co

provést s templářsými slepy. Podívali
jsme se do Němeca, aousa a Itálie,
de taováto zpracovatelsá družstva
existují dlouhá léta, jsou jedním z pilířů eonomiy regionů a co je hlavní,
jsou přínosem pro zemědělce jao producenty vína. ozhodli jsme se proto
právní formu družstva ponechat, což
potvrdila na vánoce  člensá schůze.
Vypracoval jsem privatizační projet
a v roce  jsme rozjeli výrobu vína
naplno. Průběžně na výrobu navazovala eonomia a účetnictví. Odoupili
jsme restituční nároy fyzicých osob.
Pa jsme vybudovali mareting, neboť
jsme se museli přizpůsobit jiné orientaci v obchodu. Do nově vznilých
obchodních řetězců dodáváme více než
  produce. V té době zde byla velá
onurence vinařsých firem, teré se
pouze přeměnily ze státních podniů
na aciové společnosti a měly tedy jinou startovní čáru. My vyběhli maratón
 m za nimi. Nicméně v průběhu něolia let jsme je dotáhli. V historicých
templářsých slepích máme uloženo
více než   litrů vín v dubových
a bariových sudech a rozsáhlý archív
lahvových zralých vín. Další apacitu
více než  miliony litrů máme v průmyslových budovách nad templářsým
slepením. Tradiční výroba a zrání vín
se u nás snoubí s moderními postupy
a technologiemi od zpracování hroznů
až po onečnou finalizaci. Důraz na
valitu je laden již při výupu hroznů,
moderní odzrňovače a lisy jsou záruou
šetrného a přitom valitního vylisování
hroznové šťávy. edutivní technologie,
odbourávání yselin a řízené vašení
u vybraných partií vín zaručuje vysoou valitu onečného produtu, terá
je znásobena zráním v dubových sudech
a po stočení do lahví uložením ve starých
chodbách templářsého slepení.
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¯ Vinaři si stěžují na to, že mohou sice postupně rozšiřovat výrobu, ale
jejich dodavatelé nesmějí rozšiřovat
množství ploch na pěstování vína.
Vás to nebrzdí v rozletu?
Záaz rozšiřování vinic vidím jao
velmi nešťastný, nebojím se použít slova
podpásový. Našich   ha vinic nemůže ovlivnit světový obchod s vínem
a doonce ani producenty zemí EU.
V porovnání s deseti miliony Maďary,
teří obdělávají olem   ha vinic
a stop-stav nemají, se mi to zdá minimálně nespravedlivé. Přitom na Jižní
Moravě, de je jedna z největších nezaměstnaností, by postupné obdělávání
např. až   ha plochy tento problém
pomohlo řešit. dyž lidé viděli, že začínáme rozšiřovat výrobu a jsme schopni
vyoupit od nich více hroznů, chtěli je
začít pěstovat. Ale vláda jim raději platí
podpory v nezaměstnanosti, než by se postavila nesmyslnému rozazu z Bruselu.
Máme tu půdu, vybavení a jen v našem
Hodonínsém oresu   nezaměstnaných občanů a přitom nesmíme vinice
rozšířit.. Naši vyjednavači v Bruselu by
si to měli velmi rychle uvědomit. Nejsem
sice právní, ale připadá mi to jao zásah do práv a svobod občanů, dyž si na
vlastní půdě nesmějí pěstovat, co chtějí.
A protože mi není jedno, dyž vidím, ja
prvovýroba rvácí, říám: „top stop-stavu výsadby vinic“
¯ Jestli Vám dobře rozumím, Vaše
družstvo samo révu nepěstuje, ale
zajišťuje jen výrobu vína?
évu pěstuje na  ha našich 
členů a my zpracováváme jejich hrozny.
Navíc jsou našimi členy i bývalá zemědělsá družstva, terá obhospodařují desíty
hetarů vinic. V nás mají zaručeného stabilního partnera pro odběr jejich slizně.
Dostanou od nás zaplaceno jedna přímo za hrozny a po realizaci vína zpětně
doplácíme příspěve, terý je vázán na
valitu hroznů. Tlačíme tím naše dodavatele e valitě. aždou dodávu hroznů
analyzujeme, je odebrán vzore, zjištěna
cuernatost a nestranným valitářem je
posouzena valita. Postupem doby se
nám tento postup vrací. Záazní dostává díy tomu široé portfolio nejvalitnějších partií odrůd od daných pěstitelů.
Firma sama hospodaří na  ha vinic, na
terých dozrávají hrozny pro nejvyšší
partie ročníových a přívlastových
vín. V oblasti Čejovic (vinařsá pod-
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oblast Velopavlovicá), odud pochází
stěžejní část hroznů, se daří vzhledem
 půdám a podloží především těmto odrůdám: Tramínu, Moravsému Mušátu,
Neuburgu, ulandsému modrému,
Franovce, Cabernet Sauvignonu a stále
oblíbenějšímu Modrému Portugalu. Vína
s logem templářsých slepů ta pravidelně obsazují přední místa při regionálních i národních výstavách. Logo firmy
je jednou z nejdůležitějších věcí, neboť
to si spotřebitel zapamatuje a to prodává
výroby. Musí být lehce zapamatovatelné a barevné. Vyšli jsme z templářsého
znau s tím, že jsme museli aceptovat,
aby v něm nebyl stejný říž, jaý patří
jiným círevním řádům. Logo máme zaregistrované nejen u nás, ale i v Japonsu
a ončí lhůty pro podání protestu v EU,
Severní Americe, anadě. Jen v Číně
nechtějí z politicých důvodů úřady
povolit ani připomínu říže. Máme
ověřeno, že z maretingového hledisa
to navýšilo obrat.
¯ Neboli i v boomu levných rabicových vín a vín v PET lahvích
jste vsadili na valitu a nepodlehli
svodům vyrábět levná vína?
I dyž jsme byli ve svízelné situaci,
neboť zde byl velý boom těchto vín a jistou dobu o odrůdová vína opadl zájem,
nepodlehli jsme rabicovým svodům.
Poud zde budu já, nidy nelesneme do
plnění PET lahví a do rabic. Tím jsme
ale museli prosazovat jaostní vína.
¯ I dyž naši zemědělci dostali pouze
čtvrtinu toho co francouzští, přesto
něco přišlo. Pomohlo Vám to v něčem?
Stále se hovoří, že téměř polovina
rozpočtu EU ončí v zemědělství. Ale
to je pouze pro člověa neznalého věci.
Spousta peněz, teré do zemědělství jdou,
je určena na údržbu rajiny, na vodní režim a na to, aby lidé neutíali do měst.
Vždy šílím, dyž si přečtu nějaé noviny,
de píší, že naši zemědělci loni dostali…
Vždy se ptám, co z toho dostal sedlá! Pro
mne není dotací do zemědělství dotace
exportní firmě, terá vyváží zemědělsé
produty. To je výslede celé špatné agrární politiy. ealizovat přebyty obilí
v září pálením v eletrárnách, dyž se
mělo již před jeho zasetím varovat, že
odbyt v daném roce nebude. I v omoditě
vinařství se lítá podobně ode zdi e zdi.
Před ti lety tu byl Sovětsý svaz náš
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vzor a VHP zárua eonomiy, nyní
je náš vzor EU a euro. dysi nám říali,
musíte toli a toli dodat tam a tam, nyní
je další extrém, že zemědělcům nido neporadí. Na západě ale plánují. Chápu, že
nemůžeme jít sólově, ale proč bychom se
měli ta podbízet a trpět. Ano trpět. Být
desetimilionovým tržištěm.
¯ Žádný ministr se ale nemůže vrátit
 centrálnímu plánování. Co Vy
byste udělal pro zemědělce, dybyste byl ministrem?
Nechci samozřejmě centrální plánování. Měl jsem na mysli vóty, teré si
definuji sami zemědělci sdružení do profesních unií. Velou chybou ministerstva
zemědělství bylo, že nevytvořilo profesní
unie – mléčná, cuerná, obilná… Ať se
podělí výrobci, ja chtějí, ale stát musí
garantovat, že vyoupí, co povolí. Poud
vláda nepochopí, že musí začít fungovat
tato zásada, terá funguje na celém světě, pa se situace v zemědělství těžo
zlepší. Taé bych se zasadil o úlevy pro
podniatele, teří zaměstnávají čerstvé
absolventy šol. Poud by – napřílad
– na aždého absolventa odpustil stát
ro odvody, ta si ho zaměstnavatel
vezme místo zušeného chlapa a on se
buď zaběhne nebo se po roce rozloučí.
Mládenec má přinejmenším ro praxe
a snadněji se uplatní. Nepodbízel bych
se rovněž cizím firmám desetiletými
daňovými prázdninami a podobnými
nesmysly, ale naopa bych podpořil česé
firmy napřílad tím, že by mohly místo
odvodu daní   z toho dát do investic.
Chvilový výyv v rozpočtu by se rychle
vrátil v tom, že by firmy zefetivnily výrobu, zvýšila by se i zaměstnanost, stát
by ušetřil a všichni by byli spoojenější.
A co je důležité, věci, o nichž vím, že nastanou, bych řešil s předstihem. Jestliže je
napřílad naprosto jasné, že se po vstupu
do EU objeví u nás více amionů, musím
zavést v předstihu výběr mýtného a nečeat, až nastane olaps, a doonce ani
pa to neřešit. Zatímco v aousu se
během jednoho rou zvýšil dvojnásobně
příjem poplatů za mýtné, my stále jen
disutujeme, teré firmě to stát zadá
a zda bude systém taový či maový.
Poud v čele budou stát taoví lidé, teří nebudou schopni bouchnout do stolu,
pa nás potomci asi prolejí, protože je
„pohřbíváme už teď“.
Pane řediteli, děuji za rozhovor.
níme: rchiv firmy
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Neúspěch je konkurenční
výhodou
IVANA HASLINGEROVÁ

„Pracovat v plném nasazení jak v práci tak v životě a všude prosazovat uznávané hodnoty člověka“.
Jiří Devát

G

enerální ředitel společnosti
Microsoft Česo a Slovenso
Ing. Jiří Devát docílil, pominu-li jeho předchůdce, v životě snad
největšího manažersého úspěchu
u nás. Vždyť terý jiný současný manažer může říci, že člově, terý změnil
životy lidí na celé zeměouli, je nejen
jeho nadřízeným ale i amarádem.
Není proto převapením, že byl oceněn
v prestižní manažersé soutěži u nás
titulem „Manažer odvětví Informační
technologie a zpracování dat“ a třetím
v pořadí TOP  nejúspěšnějších manažerů v Č. O tom, ja se taový úspěch
dosáhne, jaá byla jeho cesta  úspěchu
a o dalších věcech jsme si s ním popovídali v sídle jeho společnosti v Praze:
Nechci osobní exhibice, protože
jsem introvert, ale cítím, že by možná
bylo pro mladé manažery dobré uvést
obecné výchozí body, teré jsou podle
mne vždy potřebné pro úspěšnou cestu
životem a přitom si je málodo uvědomuje. Důležitým fatorem úspěchu je
adaptabilita. A velice důležité je, aby si
aždý uvědomil, že neúspěch není žádné neštěstí, ale naopa je onurenční
výhodou. A poud jde o mne, já již jao
malý lu nechtěl být ani osmonaut, ani
popelář, ale rytíř.

v roce . Pamatuji dodnes rozhovor
s důstojníem StB, terého jsem se do
té doby obával a terý mi tehdy přišel
naditovat prohřešy různých lidí, jen
aby se zachránil. Cítil jsem, že mám
v sobě výrazně větší sílu než on, terý
mi přišel prásnout ostatní, jen aby si
zachránil svou ůži. Bylo ohavné, ja
lidé měnili své postoje a využívali změn
ve svůj prospěch. Právě v těchto dobách
se uázalo, do je rytíř a do zoufalec.
Mám ohromné štěstí, že jsem se narodil
do správné doby, neboť i dyž žiji ve světě tržního hospodářství, poznal jsem na
vlastní ůži svět omunisticé ideologie.
Tím se člově zocelí a již nidy se nenechá
přesvědčit resentimentem.

¯ Podle Vás musí mít aždý úspěšný
manažer silné strány rytíře?
Nejen to. Musí být tvořivý, učenlivý,
rozvážný, sebejistý a strategicý. Poud
jde o hodnoty, teré v životě uznává,
musí být zvídavý, toužit se učit, pracovat s plným nasazením a mít za
sebou dobrou rodinu. Protože
vzniají stále nové věci, musí
se stále o nich učit a pochopit je
do hlouby. Do řešení problémů
musí vládat maximum schopností
a do aždé reativní činnosti musí
vládat maximum svých silných strá¯ Proč zrovna rytíř?
ne. A poud jde o rodinu, ta je
ytíř bojuje s nepřeonatelnými v mém vnímání velice důproblémy, má obrovsé charisma, je in- ležitá, neboť v ní pomoc
teligentní a současně spravedlivý. Jedním mezi členy není dopředu
slovem rytíř representuje velé výzvy a to podmiňována zisem. Je
mne vždy oslovovalo. Zoušu rytířsé to tým cítící soudržnost
cti jsem složil výrazným zformováním nezávisle na tom, zda
postojů jao lídr a mluvčí studentů se mu právě daří.

Problematicé věci se řeší doma, ne za
hranicí rodiny, a poud to nědo poruší,
je nešťastný. Vím o čem mluvím. V šesti
týdnech svého života jsem zápasil se smrtí
a nebýt rodičů, asi bych zde nyní s Vámi
nehovořil. odiče vůli mně obětovali
ariéru a odstěhovali se vůli mému
zdraví z Ústí nad Labem, de jsem se v roce  narodil, do zdravější části republiy. Zpětně vidím, že závaze vůči nim,
abych za tuto jejich oběť něco doázal, byl
hnací silou mého života. Poznal jsem lidi
s podobnými životními zušenostmi na
významných místech a myslím si proto,
že na tom něco je. Cítí významněji závaze, aby nepromrhali svůj talent.
¯ Vyjmenoval jste samé silné strány
manažera. Vy žádné slabé nemáte?
Ale mám, uvědomuji si mantinely
svých schopností a snažím se jim vyhýbat. Dynamiu
mého pohybu
ale určují silné
strány a proto
jim musím věnovat energii,
ne těm slabým.
Ve
své
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aždému absolventu šoly bych proto
vřele doporučoval navštívit různé
země. V aždé nové zemi se něco
nového naučíte, nestačí jen znalosti
z rodné university. Není nad to zažít
vlastní zušenost v jiném prostředí.
U Japonců jsem teprve pochopil, co
to je opravdová tolerance a přijímání
názorů jiných. Napřílad jsme týden
pracovali na problému, pa nás profesor vyslechl a já myslel, že rozhodne,
do měl nejlepší řešení, ale on jen řel,
že všichni poračujeme dál. V roce
 jsem odjel do Austrálie, de jsem
studoval Business Administration. Po
návratu z ciziny jsem hledal prostředí,
teré mi dá dostate prostoru pro
zvídavost a proto jsem nastoupil do
ariéře neznám neúspěchů, alespoň ne společnosti Microsoft. Při nástupu jsem
taových, z nichž by mi bylo ta horo, že formálně lesl na společensém žebříču,
bych se všeho vzdal. Doonce i neúspěch tři roy mne proháněli nejrůznějšími
v mé herecé ariéře se naonec obrátil pozicemi a v roce  jsem se stal genejao pozitivum. Pomohl mi  rozvoji rálním ředitelem pro Č a S. Není to ale
emočních schopností a empatie  dru- zastavení zušenostní řivy. Musím stále
hým. Je to jao v tangu, jeden úro studovat, poud se chci udržet na vrcholu
vzad a dva dopředu. aždý neúspěch této společnosti. Musím přednášet a mít
ta musíte přetavit jao šanci pro další vize o tom, ja být stále o ro napřed ve
větší úspěch.
vývoji. Oolní prostředí vyvíjí na vedení
neonečně silný tla. Management je vr¯ Slyším dobře? Taový odborní na cholový sport, ja říá můj předchůdce ve
exatní vědy a hrál jste divadlo?
funci Jan Mühlfeit. Neznám ale žádného
Dlouho mne přitahovalo umění česého lídra, terý by přistupoval  vea film. Od rou  jsem působil dení organizace sutečně jao vrcholový
v amatérsém divadelním souboru, ale sportovec. Existují mentoři a honiči, ale
naonec mne po maturitě vyhodil pan málo času trénují. Přitom úspěch znamená
režisér Vorlíče od přijímacích zouše   výonu a ostatní je trénin. Vede-li
na FAMU. Chtěl jsem ro počat něde stejná cesta  zlepšení lídrů jao sportovců,
v ateliérech a pousit se o zoušy znovu, musím začít sebe hlídat jao Jágr. My ale
ale protože jsem měl za sebou něoli po- v Č zatím hrajeme jao amatéři.
tyče s režimem a stále mne přetahovala
do svých tenat státní bezpečnost, rozhodl ¯ Trénovat Jágra si představím. Co
otec, ať jdu co nejrychleji studovat cooliv,
vy chápete pod pojmem trénovat
jina mi hrozí vojna ne-li něco horšího.
manažera? Jaé jsou podle Vás
První moment mne na technice brali jahlavní ingredience úspěchu?
o omedianta, ale velmi brzy mi nabídli
Především důvěra v lidi, tolerance,
místo pomocné vědecé síly, teré jsem velé výzvy, vášeň pro věc a seberitičchápal jao novou výzvu a naonec jsem nost. Důvěra dává příležitost risovat.
tomu podlehl na   a na další zouš- Tolerance je respet a současně otevřey na FAMU jsem neměl čas. Ve třetím nost  oolí. Výzva dává připravenost
ročníu jsem ve dvaceti letech vyhrál ce- ujímat se velých snů podle hesla:
lostátní soutěž v programování a propadl „aše možnosti jsou naší inspirací“
jsem tomu již nastálo.
neboli „our potential. ur passion.“
 tomu, ja přetvořit velé výzvy ve
¯ Poud se nepletu, po revoluci jste sny, potřebujete vášeň a odevzdanost
jao první student v Č odjel na svým lidem. Sny a vize jsou v jejich
stáž do Japonsa…
formaci líčovým momentem. aždá
Vzdělání je celoživotní proces. aždá vize musí být sobecá. Musíte ji postazušenost je poloviční, poud ji nemá- vit na tom, čeho chcete dosáhnout Vy,
me možnost použít v jiném prostředí. a aždý musí vidět své místo  jejímu
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zísání. Je  tomu nutná omuniace
s lidmi. Musíte být o své vizi jedna
sám přesvědčen a pa ji musíte umět
vyreslit všem ta, že v ní aždý vidí
svou betlémsou hvězdu. Důležitější
než to, zda se sám člově cítí vůdcem, je
to, zda ho berou ostatní. Musíte rovněž ve
všech vytvořit důvěru, že vizi převedete
ve sutečnost. aždý lídr musí rozhodovat a bez risování nejde dosáhnout
úspěchu. Poud bychom si představili
výseč na jedné straně s osou úspěchu, na
druhé neúspěchu, ta prostor mezi tím
zaplní risování. Nědy je rizio blíže
úspěchu nědy naopa. Vždy ale platí,
že čím víc rizia vložíte do věci, tím víc
můžete zísat. Vášeň přetavuje výzvy
na sny a seberitičnost dovolí poučit se
z neúspěchu.
¯ Při vyjmenovávání všech vlastností
vedoucích  úspěchu jste nehovořil
o štěstí. Proč?
Štěstí samo o sobě je hloupost. Je
ombinací adaptability – přizpůsobení
se tomu, co existuje, a dále percepce.
Nesměji se  hodin denně, ale v zásadě
se celý život usmívám. Štěstí je ombinací pozitivního přístupu a dovednosti
přizpůsobit se oolnostem.
¯ Znáte podmíny pro práci podniatelů po celém světě. Mohl byste
porovnat lady a zápory práce
v USA a u nás?
Podni v USA založíte do tří dnů. První
ro do něj obrovsy investujete, podle mého odhadu více než dvarát toli, co v EU.
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Výseč v riziu je tam ale výš postavená
a jsou tam mnohem tvrdší podmíny pro
sebeprosazení. Je tam sice možné snadno
vstoupit do podniání ale i rychle být vyloučen. My jsme spíše zvylí na malé úspěchy,
ale i na malé neúspěchy.
¯ Na co jste nejvíce hrdý? Co se Vám
naopa nepodařilo a proč? Co Vás
nejvíce tíží?
Největší potěšení mám z úspěchu jiných,  němuž jsem mohl pomoci. Dám
Vám dva přílady: Na podzim rou 
jsem se ujímal „nucené správy“ slovensé
pobočy Microsoftu ve chvíli, dy situace
na trhu a ani nálada v týmu nebyly růžové. Po dvaceti měsících přebíral nový slovensý generální ředitel óbert Šimončič
tým úspěšný a sebejistý s velým potenciálem pro další růst. Velé uspoojení
taé pociťuji, dyoli vidím, či se jen
doslechnu o úspěších handicapovaných
spoluobčanů, teré dosáhli s podporou
projetu „očítače proti bariérám“, jehož
jsme hlavním partnerem.
¯ I dyž je podni zaštítěn taovou
společností, jaou je Microsoft,
pracujete v Č a určitě narážíte
na něteré problémy s legislativou
a právními předpisy. Co byste
udělal pro podniy typu jao je
Váš, dybyste byl ministrem pro
informatiu, průmyslu a obchodu,
spravedlnosti či vnitra?
S legislativou bych myslel především
na drobné podniatele a malé podniy,
ti jsou dnes pod ohromným byroraticým tlaem. A rozvoj e-governmentu,
za terý jao Microsoft bojujeme, by jim
mohl výrazně ulehčit. Myslím-li na nás
jao na nadnárodní firmu, pa faticé
zprůchodnění modelu PPP (investiční
partnerství veřejné a souromé sféry) by
Microsoftu umožnilo ještě více přispět
 rozvoji nejen česé eonomiy ale
i společnosti jao celu.
¯ Jaý největší přínos pro firmu
vidíte v tom, že je součástí taové
obří nadnárodní společnosti? Jste
současně ředitelem Microsoftu
na Slovensu. Čtenáře by určitě
zajímalo porovnat podmíny podniatelů a zda se odrazily změny
zavedené ministrem Milošem,
jao je rovná daň…
Nadnárodní charater firmy mi především umožňuje čerpat z mnohem větší-
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ho rezervoáru zušeností, což mě naopa
O talenty na trhu ne b ojujeme
taé učí rozumět rozdílům trhů i ultur. penězi ale rovnováhou mezi profesionálSlovenso jde výrazně upředu: byť ní motivací (osobním růstem, zahraničmá Česo historicý náso, Slovensá ní ariérou atd.) a osobním omfortem.
republia nasadila tempo, teré vytváří Zaměstnancům nabízíme vyváženou
velmi pozitivní atmosféru v eonomicé šálu firemních výhod, teré jim umožoblasti.
ňují podávat maximální výon bez šod
na jejich osobních životech. Osobní růst
¯ Můžete představit Váš česý vša jednoznačně vyhrává mezi motiváMicrosoft, s.r.o.? Čím vším prošel tory našich zaměstnanců.
od svého vzniu?
Česo-slovensá poboča Microsoftu ¯ Vstup Č do EU p r o
Vá s
vznila v roce , jen něoli měsíců
zřejmě nezname- nal žádnou
před rozpadem federace, a její rychlý
v e l  o u z m ě n u . Můžete ale
úspěch přivedl již v roce  do Česa
porovnat případné potíže, se tepoprvé Billa Gatese. Od té doby vša náš
rými se Vaše firma setává v USA,
obrat vzrostl na více než čtrnáctinásobe!
v zemích EU a onrétně u nás?
Na pět let jsme i my česý a slovensý
A jaý je současný stav „monopoltrh rozdělili, abychom se v roce 
ních“ sporů vaší firmy s EU?
Opa je pravdou. Vstupem do EU
naplno vrátili  „federálnímu“ modelu.
Taový prudý vývoj samozřejmě zna- byla naše poboča zbavena (díy tzv.
mená i obrovsé nároy na rozvoj nás, Římsému právu) možnosti definovat
česých a slovensých zaměstnanců vlastní cenovou a produtovou politiu.
Microsoftu. Proto vybírám-li své nové Přes noc jsme byli „zplnoprávněni“ se
spolupracovníy, ladu mnohem větší západními trhy v otázce cen. Vstup do
důraz na schopnost učit se než na dosa- EU dále prohloubil provázanost česé
a slovensé eonomiy s nadnárodním
vadní zušenosti.
apitálem a tedy i naši závislost na
¯ V informačních technologiích nadnárodních ontratech. Přesto bych
(IT) probíhá obrovsý boom. Co spíše ritizoval byroraticý a přehnaně
všechno musíte dělat, abyste udr- sociální vývoj EU, terý utlumuje inovace
želi svou první pozici ve světě? Co a podniavost – dvě ingredience životně
připravujete za noviny tady pro důležité pro rozvoj odvětví software.
česé uživatele?
Mít oči otevřené a uši nastražené. ¯ Vaše společnost jistě sponzoruje
Náš vlastní rychlý růst by nás mohl
ulturní a sportovní ace. teré?
snadno zahltit, ale na trh přicházejí nové
Tradiční významnou ulturní ací,
firmy s novými nápady a my se nesmíme s níž je spojeno jméno Microsoft, je Film
srovnávat s naší onurencí, jaá byla Festival Zlín, na terém aždoročně prepřed pěti lety. Náš záazní se taé vyvíjí zentujeme noviny v oblasti omuniace
– čím více IT poznává, tím více rostou je- a vzdělávání prostřednictvím internetu.
ho nároy. Příštích dvanáct měsíců bude Tato již tradiční Internetová šola by se
nabito převratnými novinami. Už za v příštím roce měla stát doonce hostiněoli týdnů nabídneme domácnostem telem mezinárodní onference inovativompletní řešení digitální zábavy, tzv. ních učitelů.
Media Center. Na podzim očeáváme
vlnu inovací v podniových apliacích, ¯ Máte jao manažer taového olosu
čas na nějaé oníčy? Vím, že jste
a to díy našemu novému databázovému serveru SQL Server , teré na
dosud svobodný. Budete mít vůbec
jaře podpoří nové nástroje osobní i týčas založit si rodinu?
mové spolupráce v systému Office „“.
Čas na založení rodiny by se jistě
Sérii novine ode dneša za ro završí našel, změnu jsem vša dosud odládal
převratná Windows Vista, zcela nová spíše pro vědomí zodpovědnosti za tagenerace zážitů při práci s osobním ové rozhodnutí. Na cestě  rodinnému
počítačem.
úspěchu mi jistě přijde vhod i záliba ve
vaření, cestování, zájem o hudbu a chuť.
¯ Ja se staráte o Vaše zaměstnance, Vážený pane řediteli, děujeme za
poud jde o rereace, pracovní růst, rozhovor.
ariérní postup?
nímy ragmenty: iří ancíř
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Roman Vacho: „Můj životní sen se
mi splnil na tisíc a jedno procento“
IVANA HASLINGEROVÁ

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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edílnou součástí našeho nejvýznamnějšího lázeňsého města
je Grandhotel PUPP arlovy
Vary, a.s., terý píše svoji slavnou a spletitou historii již déle než  let. Nocovali
v něm rálové a císařové (Petr I., Josef II.,
Franz Josef I.), vysocí politici (Metternich,
Bismarc, Albrightová), princezny
a princové (vnuča Otty von Habsbura,
Juan Carlos, Shwebomin von Burma),
prezidenti (Beneš, Gorbačov, Berlusconi,
Havel, laus) umělci (Catalani, Paganini,
Beethoven, Goethe, Schiller, Chopin,
Chateaubriand, Destinnová, Tabarin,
Becaud), vědci (Freud) a filmové hvězdy
(Nero, Lolobrigida, Fonda, Viti, Masini,
Yor, Goldberg, Duasis, Alda, Pec,
Bondarču, edford, Forman), ozvěny
jejichž slávy dýchají ze stěn a z aždého záoutí hotelu. onečnou podobu
vtisla hotelu na počátu . století
dynastie Puppů, terá ho i založila. A že
nejde o podobu ledajaou, svědčí to, že je
hotel zapsán jao ulturní památa OSN.
I dyž se může zdát, že je hotel stále stejný,
je to jen vnější pohled. Byla provedena
rozsáhlá vnitřní reonstruce pětihvězdičové části hotelu, Grandhotelu PUPP,
podzemí bylo přebudováno na Becher’s
Bar, byly vystavěny římsé lázně a zreonstruováno fitness centrum, přestavěno technicé zázemí hotelu, vybudována moderní uchyně a při Grandhotelu
PUPP bylo zbudováno léčebné a rehabilitační centrum Harfa. V současné době
probíhá reonstruce druhé čtyřhvězdičové části hotelu – Parhotelu. Většina
těchto změn se usutečnila a probíhá
pod vedením generálního ředitele
Grandhotelu PUPP arlovy Vary, a.s.,
omana Vacho. O tom, že má  práci
v hotelnictví sutečně hluboý vztah,
svědčí nejen mnoho odborných ocenění
– Hoteliér rou Národní federace hotelů
a restaurací Česé republiy (NFH

Č) , Hoteliér rou arlovarsého
raje , Cena za osobní přínos pro
odstraňování přeáže rozvoje cestovního ruchu CzechTourism , Cena
JUDr. Vladimíra Štětiny  udělovaná za rozvoj práce NFH Č – ale i jeho
slova, jimiž o hotelu hovoří:
Líbí se mi poslouchat hotel, poslouchat,
jaý má rytmus. Má totiž úplně jiný tep
v noci, dy můžete zaslechnout, ja se válejí uličy rulet v asinu a ja tiše chodí
číšníci se servisem na pooje, jina zní uchyň, dyž se vaří, či v noci ulízí. Hosté
přijíždějí, odjíždějí. Osm let jsem přímo
v hotelu bydlel, vstával i usínal s hosty.
Není to taová práce, že ve  hodiny zavřete
ancelář a jdete domů. Vím, že dyž ve tři
ráno projdu hotelem, mám ucelený obráze.
Host se tu nemá jen vyspat a najíst, host zde
musí poznat příběh. Ten příběh ale musí být
pravdivý. My zde vyprávíme našim hostům
příběh o hotelu, jehož historie je stará více
než  let. V jeho rámci proto nemůžeme
do grand restaurantu francouzsé restau-

race s těžými závěsy dát supermoderní
divan a předložit jídelní líste seaný do
amene. Chce to jídelní líste v těžých
desách a šéfa restaurace ve smoingu, nioli v triču. Vždyť první hostinsý dům
na tomto pozemu vnil již v roce 
a od té doby se vyvíjí historie domu až do
současné podoby z rou . Příběh, terý
hotel vypráví, musí proto být onsistentní
od dveřnía přes recepci a zařízení poojů.
Tvrdíme: „randhotel  je omfort,
terý si zasloužíte“ a „yslíme na ás“. To
opravdu, ale opravdu myslíme upřímně. To
je moje filosofie. Nemám napřílad nic proti
bavorsému pivu, ale bavorsá pivnice se do
našeho hotelu příliš nehodila. Hotel naopa
potřeboval starý anglicý lub s rbem, nihovnou, rásným barem, dobrou uchyní.
Proto jsme jej z ní zreonstruovali a vznil
noční lub Becher’s Bar.
¯ Budova i vnitřní zařízení hotelu je
bezesporu nádherné, ale bez valitního personálu by nebyl žádný
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Všimla jsem si, že
používáte jao pan Baťa slovo spolupracovní a nioliv
zaměstnanec. Je to náhoda?
Mám výhodu, že jsem začal podobně jao pan Baťa od
píy. Vyučil jsem se uchařem
a měl jsem sen věnovat se práci
s lidmi a pro lidi. Splnil se mi
na tisíc a jedno procento. Mít
možnost být devátým roem
ředitelem Grandhotelu PUPP,
to je něco, co se hned ta
nepovede. Mám jediný cíl,
sloužit našim hostům.  tomu
host spoojený ani v itzu. Majitelé potřebuji dobré spolupracovníy se stejhotelů si většinou stěžují, že nejvíc ným zápalem pro věc. Zaměstnanec je
práce jim dalo přešolit personál, mi  ničemu, protože chodí do práce jen
terý byl zvylý, že je host pro něj proto, že ho zaměstnávám.
a ne on pro hosta. Vy jste neměl
tento problém?
¯ Říal jste, že hotel je město ve měsMáte pravdu, že práce v hotelu je živá
tě, teré žije  hodin denně a stále
práce, protože pracujeme s lidmi pro lidi.
musí být nědo připraven sloužit
Jsem přesvědčen, že falešnou službu host
hostům. Mám tomu rozumět ta,
pozná a musejí to vědět i moji spolupraže lient je u vás nade vše?
covníci. Hotel je město ve městě, teré žije
Nioliv. Mám filosofii, že nejdůleži hodin denně a stále musí být nědo tější v hotelu je acionář, nioli host. Od
připraven sloužit hostům.  tomu, aby acionářů jsem dostal důvěru spravovat
člově mohl sloužit, musí být vnitřně vel- firmu. Acionář musí vědět, že je pomi poorný a musí pooru opravdu cítit. třeba investovat do hotelu, abychom šli
Musel jsem proto vyměnit ompletně celý dopředu. Na druhém místě je pro mne
tým a dávám si velý pozor při výběru spoojený spolupracovní a až na třetím
nových spolupracovníů. Zdá se mi, že lient. Poud nebudu mít spoojeného
jsem měl štěstí, protože jsem dosud žád- acionáře, terý bude pečovat o svůj
ného svého rozhodnutí nelitoval.
podni a olegy, teří se mnou budou spolupracovat, nidy nedocílím
¯ Ja to děláte? Vždyť tohle poládají spoojeného záaznía. Je pro mne
manažeři za nejtěžší v celé profe- nemyslitelné mít zde spoustu spoojesi?
ných lientů a vrcholně nespoojeného
ád bych citoval pana Murphyho, majitele. Podniá se přece za účelem
terý říá: „idy nedejte na první zisu a pro mne je spoojený acionář
dojem, protože jedině ten je správný“ zálad filosofie.
Dám proto na první dojem. Léta pracuji
s lidmi a doáži již velmi rychle otipo- ¯ Co byste pro rozvoj průmyslu hotelů
vat, zda budu s něým dobře spolupraa restaurací společně s celou oblastí
covat. Stačí mi na to týden či čtrnáct
cestovního ruchu udělal, dybyste
dní. Mám životní heslo: „oud vaši
byl resortním ministrem?
spolupracovníci s vámi nespolupracují
Doufám, že mne tato funce nidy
ta, ja chcete, zamyslete se nejdřív sám nepotá, protože oblast služeb mám
nad sebou, nad tím, zda jste jim správ- strašně rád. roy naší vlády mne ale
ně vysvětlil, co po nich chcete a dal jim nutí zamýšlet se nad vizí pro náš průmysl
jasné zadání.“ aždý z nás děláme část hotelů a restaurací a nad tím, am se má
určitého procesu a nemůže aždý dělat orientovat po roce . Postupně se tovšechno. Z mého pohledu musí olega tiž vyrovnáváme s navýšením daňového
pochopit, co je smyslem jeho práce, a zatížení restauračního stravování o  
pochopit, že tato jeho práce vede dál, a navíc se musíme připravovat, že toto
teprve na onci se spojí s ostatními a tam postihne i ubytovávání našich lientů.
je výslede práce celého oletivu  Nechci vypočítávat, co tento ro zaspolupracovníů.
příčiní, ale musím se zamýšlet nad tím,
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co budeme muset jao podniatelé
v této oblasti udělat, aby celový dopad
nezhoršil naše hospodářsé výsledy. Výnosová strána našeho snažení
bude těmito požadavy státu výrazně
snížena a musíme proto racionalizovat
nálady. Produtivita práce se bude
muset v prvním roce zvýšit minimálně
o patnáct a v dalších letech o - procent.
Což povede e snížení počtu spolupracovníů. Navíc musí v příštích letech
stoupnout sociální nálady o - 
jao daň našeho začlenění do EU, neboť
se musejí vyrovnat životní podmíny
našich spolupracovníů s podmínami
v ostatních zemích, abychom zaměstnance udrželi po úplném otevření trhu
práce mezi člensými státy unie.
¯ Vyjmenoval jste problémy, s nimiž
se musí naše hotelnictví vypořádat,
ale ja Vám v tom může pomoci vláda?
Aby pro nás nedělala nic. Náš průmysl si vždy a všude ve světě pomohl
sám, ale stát mu nesmí pozici stále
zhoršovat. Stát by měl vytvořit jasné
podniatelsé prostředí a měl by podniatele hýčat, protože jedině podniatel může vytvářet pracovní příležitosti,
jedině podniatel je schopen být sociální jistotou ve svém regionu. Stát by měl
proto vytvořit taové podmíny, aby
nezasahoval byroraticými prostředy
do jeho života. Vláda ale předvádí pravý
opa To, co napřílad předvádí s povinnými stvrzenami, to by nevymyslel ani
Jára da Cimrman. Náš stát neuznává
myšlenu, že do zítřa investujeme
již nyní. Naopa se drží rátozraé
snahy najít prostředy pro zadluženou
a stále více nenasytnou státní poladnu.
Neuvědomuje si, že musíme investovat
do nových technologií, do lepších služeb
lientům, do vzdělanosti spolupracovníů a tím vším i zajistit lepší výchozí
postavení ve vztahu  naší onurenci.
Jao pravicově orientovaný člově si
myslím, že všeobjímající stát, terý
se pro nás snaží budovat sociální demoraté, terý nás všechny zabalí do
bavlny, všem nám dá sociální jistoty
a všechno za nás udělá tím, že úspěšné
občany obere a přerozdělí vše těm méně
úspěšným, je podvod na lidech. Ne, nemohl bych být současným ministrem.
¯ Možná ale bude po volbách
premiérem pan Topoláne…
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Měl jsem možnost si s ním popovídat
na filmovém festivalu a říám si, éž by
to ta dobře dopadlo.
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Zhruba pět let jsem ale
přesvědčoval majitele,
aby investovali též do
reonstruce čtyřhvěz¯ Změnil se v poslední době typ Vaší dičového Parhotelu
lientely?
a jsem šťastný, že se aNezměnil. Nejvíce turistů –   cionáři onečně rozhodli,
– tvoří tradiční bavorsá lientela z oolí že si nerozdělí sto dvacet
Norimbera a Mnichova. Druhé místo milionů orun, ale vrátí je
zaujímá lientela asijsá – Japonso, do reonstruce této druTchai-wan, Jižní orea – olem   je hé části hotelu. Obnovíme
česá lientela a teprve zbyte se dělí me- ta všech  poojů.
istoricé portréty zaladatelů hotelu
zi ostatní národnosti. Představa, že u nás
bydlí jen usové, je mylná, těch je jenom ¯ Neboli budou taé pětihvězdičo- nu. Tři týdny jsem taé prožil s Michajlem
olem sedmi procent. Většina usů je
vé?
Sergejevičem Gorbačovem, terý tu pobýv lázeňsých domech, neboť milují lázeňZ maretingového pohledu by to val. Hned, dyž vystoupil z auta, byla olem
sou péči. My nejsme lázeňsý dům, jsme nebylo dobré. Ale budou na světové něj jaási aura. Je to nesmírně charismaticá
hotelem v lázních. Část naší lientely sice čtyřhvězdičové úrovni, ne té, za jaou osobnost. Vystoupil a řel „Charašo aman,
využívá i lázeňsých možností arlových ji vydávají mnohé pražsé hotely.
Ty buděš mojim tisovým mluvčím.“ Lel
Varů, ale přímo v hotelu lázeňsou péči
jsme se a zeptal se, co to obnáší. On na to,
neposytujeme. Převládá u nás proto ¯ Žije ještě nědo z rodiny původních že jediné: nioho  němu nepustit, neboť se
lientela turisticá a jsme orientováni na
majitelů?
chce léčit. A opravdu se snažil. áno vstal
lasicého wellnessového hosta. Jiná otázAno. odina Puppů sice díy před sedmou hodinou, vyšel nahoru na
a je, že usové investují do náupů domů Benešovým deretům ztratila majete vyhlídu Diana, prošel se po opcích a dove městě. Poud jim stát dovolí investovat a nemá v hotelu majetový podíl, ale držoval režim. Obdivuji, ja doázal změnit
peníze do majetu, terý nido neodveze, aždý ro jsou našimi hosty dvě dámy svět. Moc se to neříá, ale podle mne právě
je to jen dobře. Poud nědo pouazuje, z rodiny Puppů z Němeca a aousa. on může za to, že sončila studená vála a že
že jsou jejich peníze špinavé, je otázou Staráme se též o jejich rodinnou hrobu. se rozpadl Sovětsý svaz.
státu, aby to nedovolil. Z našeho pohledu Myslíme si, že si naši úctu zaslouží, neboť
arlovaráů si myslíme, že by Vary bez dali na onci devatenáctého století hotel ¯ Jeho odpůrci ale namítají, že se mu
rusého apitálu nevypadaly ta hezy, do této přerásné podoby, že se stal dovše vymlo z ruou a Sovětsý svaz
ja vypadají. Vary rozvetly. Uvidíte-li once národní ulturní památou.
se mu rozpadl proti jeho vůli. Za
něde ve městě ošlivý a omlácený dům,
tři týdny rozhovorů s ním jste měl
pa si můžete být téměř jisti, že dům patří ¯ Nemohu nezmínit, že se Grandhotel
možnost poznat, co si o tom myslí
městu.
PUPP stal místem mnoha společenon. de je pravda?
sých ací. Na teré jste nejvíce hrOn viděl, že z eonomicého pohledu
¯ Z čeho jste měl v poslední době
dý?
Sovětsý svaz nebyl schopen se udržet.
největší radost?
Na prvním místě musím jmenovat Poud by on sám nechtěl rozpad SSS,
Mám radost, že acionáři vracejí aždý Mezinárodní filmové festivaly. Speciálně měl vojensou sílu na to jej udržet. Ona je
ro podstatnou část zisu do rozvoje firmy letošní jubilejní čtyřicátý byl obzvlášť za- vůbec otáza, zda nědo řídil ro .
a v pětihvězdičovém Grandhotelu PUPP jímavý, neboť jsme organizovali slavnostní
jsme reonstruovali za devět let snad večeři pro Vizi ’, teré se zúčastnili paní ¯ arlovy Vary jsou nádherné lázeňsé město. Zbývá Vám čas ve vašem
všechno. Od naprosto nových uchyní Madlene Albrightová, obert edford
volnu si je prohlížet? Ja zde volný
a poojů po zreonstruované restaurace. a manželé Havlovi. Nemohu taé pominout,
čas vůbec trávíte, máte nějaé ože se do našeho Slavnostního
níčy?
sálu vrátilo finále volby nejrásnější dívy naší republiy
V první řadě je mým oníčem práMiss Č  a že se po roce ce, terá mne naplňuje, druhým zahrada
sešlo ve Varech  aristoratů, u našeho domu, de se mnou pracuje náš
z nichž jsme uvítali napřílad bígl a střeží ji jao oo v hlavě. Nepěstuji
vnuču Otty von Habsbura, v ní rajčata ale trávu, dřeviny a ámen.
dirigentu Cornelii von Hraji golf, rád si přečtu hezou nihu
essenbro a barmsého o- jao napřílad Nazí a mrtví nebo historunního prince Shwebomina ricé romány a detetivy, nemusím moc
von Burma. Pro mne osobně sedět u televize snad romě zpráv a rád
bylo životně nejzajímavější se podívám na dobrý film.
setání s Billem Clintonem
Pane generální řediteli, děuji za
v Praze v Atriu, de jsem za- rozhovor.
bezpečoval jeho pobyt a ochra- nímy ragmenty: iří ancíř
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Karel Šatera: „Zdravotnictví je
skutečně vážně nemocné“
RADOVAN HAVRÁNEK

J

e léto, doba dovolených, na teré
se vždy dlouho předem těšíme.
Zdánlivě se životní a pracovní
tempo zpomalí, aby se na začátu
září, ta jao aždý ro, vše opět
vrátilo do ostrých obráte. Hodně
napilno budou mít zřejmě taé
politici, před nimiž – pomineme-li
blížící se volební lání – je připraven
 rozlous nut í nejeden oř íše.
Jedním z nejsložitějších problémů,
před nimiž stojí naše společnost, je
financování zdravotnictví. Problém
to rozhodně není nový. Vláda se
jím před prázdninami, ale i v jejich průběhu, opaovaně zabývala.
Výsledem bylo usnesení vyzývající
ministryni zdravotnictví  zajištění
rovnováhy v systému veřejného zdravotního pojištění. Paní ministryně
Emmerová na to reagovala seznamem
 stabilizačních opatření. Požádali
jsme proto jednoho z předních
odborníů na oblast zdravotního
pojištění Ing. arla Šateru, Ph.D.,
MBA, generálního ředitele Zdravotní
pojišťovny ministerstva vnitra Česé
republiy (ZP MV Č), aby nám
sdělil svůj názor na současný stav
česého zdravotnictví. Zajímat nás
taé budou jeho názory, teré se
zdravotnictvím zcela nesouvisejí.
¯ Výše nerovnováhy v systému veřejného zdravotního pojištění jde
atuálně do miliard orun. Co
soudíte o současném stavu?
Ja jste správně onstatoval, zdravotnictví je ve velice složité situaci. I dyž
nejsem léař, troufnu si onstatovat, že je
velmi vážně nemocné. Jsem toho názoru
– a ten se mnou sdílí mnoho odborníů
– že řada z uvedených stabilizačních
opatření rozhodně systému nepomůže.
Obecně chybí jasná oncepce, terá by

odstranila nerovnováhu tohoto systému. Soubor navrhovaných roů má
podle názoru ministersých úředníů
dostat zdravotní systém do přebytu. To
se nestane, napřílad osmiprocentní navýšení mzdových tarifů pro pracovníy
ve zdravotnictví, teré bylo schváleno,
podle mého názoru nerovnováhu systému dále prohloubí a proces destabilizace
bude poračovat.
¯ Řeší přijatá opatření vůbec podstatu
problému?
Nedávno jsem četl text hlavního
eonoma HVB Pavla Sobíša, v němž
se srývala metafora naprosto trefně
popisující perspetivu našeho zdravotnictví. Dovolím si ji doslova ocitovat.
„Představme si motoristu, terý jezdí
stále po stejné trase a v pravidelných
intervalech tanuje palivo. Od určitého
oamžiu ale pravidelnou trasu prodlouží, aniž by změnil frevenci dodáve paliva. Co bude výsledem? Jednoho dne

sončí uprostřed cesty na suchu.“  tomu
myslím není co dodat.
¯ Jaé tedy existují možnosti řešení
problému nerovnováhy ve zdravotnictví?
Jsou v podstatě čtyři možnosti, ja
dostat pod ontrolu nerovnováhu ve
zdravotnictví. Osobně vidím největší
možnosti v odstranění toů, jimiž proudí neefetivně vynaládané finanční
prostředy. Napřílad zefetivnit síť
zdravotnicých zařízení.To by vša znamenalo delegovat na zdravotní pojišťovny určité pravomoci. Nemám pocit, že
by to všem zúčastněným v systému
zdravotního pojištění vyhovovalo. Dále
je třeba motivovat pacienty, aby si v něterých případech doslova nevynucovali
léy a zároy, teré atuálně nepotřebují, a zdravotní systém nezneužívali.
onečně třetí možnost spočívá v regulaci
zdravotních výonů a posytování léů.
Tou čtvrtou je určitá forma spoluúčasti
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pacientů na hrazení zdravotní péče. Ať
se to něomu bude líbit či nioli, přichází
podle mě doba, dy bude třeba tento tvrdý
oříše rozlousnout. Často slýchám slova,
že to z politicých důvodů nejde. Blíží se
volby, jednotlivé strany by přišly o své
voliče. Je to řada podobných argumentů.
Jsem hluboce přesvědčen, že bez ohledu
na tyto a jiné argumenty nazrál čas, aby
se odborníci napříč politicým spetrem
pousili vytvořit všestranně přijatelný
model. Ve svém důsledu by to mohlo
mít příznivý dlouhodobý dopad na pozici
politiů vůči občanům. Specialisté ze ZP
MV Č jsou ochotni na nově vzniajícím
modelu participovat.
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problematiu a nabídnout onrétní
řešení.
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ové rozhodování má jinou logiu, než
bychom předpoládali, a terou je třeba
velmi pozorně hodnotit. Pochopitelně
jsem se živě zajímal o nejnovější poznaty vědy a techniy, ta ja byly prezentovány ve vystoupení něterých účastníů,
především s ohledem na jejich možné využití v medicínsé praxi. Toto fórum mi
znovu připomnělo, že svět má před sebou
mnoho úolů, teré bude třeba s velou
naléhavostí urychleně řešit.

¯ Přejděme nyní  jinému tématu, než
je zdravotnictví. Položím Vám dosti
osobní otázu. Zažil jste v poslední
době nějaou událost, terá Vás silně oslovila, ať už v ladném, nebo
záporném smyslu?
Ano. Letos se oná již počtvrté dlouhodobě oncipovaný projet na podporu
vědecé a technicé inteligence nazvaný
Česá hlava. Tvoří jej soubor vzájemně ¯ A Vaše osobní úspěchy v posledním
provázaných ativit, jejichž cílem je
období?
popularizovat vědu a zvýšit společenZa osobní úspěchy v posledním obdosou prestiž tuzemsých technicých bí považuji dvě věci. Zaprvé sutečnost,
a vědecých pracovníů coby hlavních že Zdravotní pojišťovna ministerstva vni¯ Vidíte reálnou možnost taového tvůrců eonomicé prosperity země. tra Česé republiy si i přes složitou siřešení?
aždoročním vyvrcholením projetu je tuaci ve zdravotnictví stále vede relativně
Jistě. Záleží to ovšem na onsensu udělování národních cen Česá hlava pro dobře a udržuje vyrovnaný hospodářsý
mezi léaři, farmaceuty, ministerstvem nejlepší osobnosti z oblasti vědy a tech- výslede. Tou druhou je rovněž profesiozdravotnictví, politicými stranami niy. Jeho součástí je i Evropsé fórum nální úspěch. Již podruhé za sebou jsem
a v neposlední řadě široou veřejností vědy a techniy, teré se onalo v rámci se umístil mezi nejvýznamnějšími manaa pojišťovnami. Tuto záležitost je třeba tohoto projetu . června letošního ro- žery naší země a stal se finalistou letošprojednávat v lidu, neboť zbytečně u v Praze. Setali se na něm významní ního . ročníu soutěže Manažer rou
emotivní prohlášení něterých subje- vědci, politici, banéři a průmyslníci . Tohoto umístění si vážím proto, že
tů, ja jsme to měli možnost znova před z celého světa. Fórum mělo letos dvě té- soutěž Manažer rou je nejprestižnější
rátou dobou vidět, niomu a ničemu mata. První znělo: Jaá je úloha vlád ve a nejobjetivnější soutěží osobností
nepomůže. Taé časté mediální onfron- vědě a technice, druhé pa Vztahy mezi v oblasti managementu a eonomiy,
tace v již ta velmi vypjaté atmosféře jsou vědou, techniou a průmyslem. V rámci terá má dlouholetou tradici, oficiální
ve svém důsledu ontraprodutivní, fóra jsem se setal s francouzsým nosi- vyhlašovatele, seriózní podporovatele,
neboť nemohou přinést ýžený efet, telem Nobelovy ceny za fyziu Claudem zcela nezávislé hodnocení účastníů
jímž je řešení tohoto nesmírně citlivého Cohenem-Tannoudjim, terou zísal spo- a ohlas u odborné a laicé veřejnosti.
problému. Myslím, že by spíše prospěla lečně se Stevenem Chu (USA, Stanfordsá
Pane generální řediteli, děuji za
široá osvětová ampaň, terá by lidem universita) a Williamem D. Phillipsem rozhovor.
měla maximálně ozřejmit tuto složitou (USA, National Institute of Standards and nímy archiv   
Technology) v roce  za
vývoj metody laserového
chlazení neutrálních atomů. Mimochodem, tato
technologie našla rovněž
využití v přípravě léů
nejmodernějších generací.
Oba jsme se shodli na tom,
že posadit za jeden stůl
špičové vědce, evropsé
politiy, banéře a průmyslníy je svělý nápad.
Většinou se disutuje
v homogenní, uzavřené
supině. Tam si všichni
rozumíme a ti „nepřátelé“ jsou olem nás. Tady
jsme se museli společně
zamýšlet nad argumenty jednotlivých supin
vědců, politiů, banéřů
i manažerů a najednou
arel atera nejraději tráví volný čas s rodinou
jsme viděli, že právě i ta- raní golfu je pro arla ateru svělou relaxací

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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Vladislava Česáková:

„Štěstí přeje připraveným“

JIŘÍ PANCÍŘ

P

očáty společnosti ZAT, a.s.,
jsou spjaty s uranovým průmyslem v Příbrami. Již v roce 
bylo třeba pro oblasti technologicého
procesu těžby i těžebních produtů vymyslet a zavést řídící systémy. Protože
se osvědčily, byly v sedmdesátých letech
vyvinuty i pro energetiu. Po roce 
nastal obrovsý příliv řídících systémů
ze Západu a aby si společnost ZAT udržela dyž ne monopolní tedy alespoň
významné postavení v této onurenci, musela zahájit vývoj hardware
i software nové řady vlastních řídících
systémů. V roce  proběhla její privatizace. Nové řídící systémy obstály
i v novém onurenčním prostředí
a to doonce ta dobře, že v roce 
zísala společnost zaázu na dodávu
systému ontroly řízení pro jadernou
eletrárnu Duovany. V současné době
ZAT dodává své řídicí systémy nejen
pro jadernou ale i lasicou energetiu, povrchovou těžbu a dopravu surovin, distribuci plynu, dopravu a řízení
průmyslových procesů v cihelnách,
eramičách, chemičách, divadlech
i v potravinovém průmyslu. Vše provádí s maximálním přizpůsobením
se požadavům záaznía. Její hlavní
acionář, společnost Česomoravsá
správcovsá a obchodní a.s., postavila
v roce  do jejího čela úspěšnou
ředitelu své dceřiné společnosti Easy
Control Ing. Vladislavu Česáovou,
pod jejímž vedením společnost ztrojnásobila zis a zdvojnásobila obrat.
Za tuto svoji činnost byla v letošním
roce Ing. Česáová oceněna na pražsém Žofíně titulem Finalista soutěže
Manažer rou. Seděli jsme v její útulné
pracovně v sídle společnosti ZAT v Příbrami a paní ředitela vzpomínala:
Vystudovala jsem Plzeňsou techniu. Spolu s pěti olegy ze Šodovy, de

jsem původně pracovala, jsme po v roce
 založili firmu Easy Control, spol.
s r.o., terá se zabývala průmyslovou automatizací a později se stala stoprocentní
dceřinou společností ZAT, a.s. Jao žena
jsem vědu nechala pánům a ponechala
si na starost obyčejnější věci jao eonomiu, obchod, propagaci a další taové
obyčejné věci. Byla to pro mne obrovsá
šola. Postupně vznila firma s patnácti
spolupracovníy, ve teré nelze nioho
jen ta zastoupit a do všeho v ní vidíte.
Tato oncentrovaná zušenost má totiž
obrovsou výhodu pro pochopení vazeb
ve firmě. Detailní znalost chodu firmy
i to, že jsem v minulosti sama pracovala
při instalaci a uvádění do chodu řídicích
systémů, mi i v současnosti velice pomáhá.
¯ Jaé pocity jste prožívala, dyž Vám
hlavní acionář ZATu, společnost
Česomoravsá správcovsá a ob-

chodní a.s., nabídla řídit místo
dceřiny celou společnost?
ozhodnutí odejít z Easy Controlu
bylo velice těžé, ale nabída byla na
jednu stranu obrovsou výzvou a na
druhou strašná odpovědnost, neboť
rozdíl mezi řízením firmy mající  lidí
nebo  je veliý. Je rozdíl i ve vlastní
práci, protože máte jiné záazníy, prodáváte jim jiné systémy a máte jinou
organizaci. dyž bylo třeba obě firmy
porovnat, násobila jsem si vše deseti.
dyž jsme měli v Easy Control zaázu za  milionů, byl to zázra, dežto
zde je to běžné. Věděla jsem sice, ja by
měla firma fungovat, ale ve velé firmě
jde řada věcí úplně jina. Poprosila jsem
proto olegu Ing. Iva Tichého, aby šel
taé do ZATu jao výonný řiditel pro
obchod a realizaci a vzal si na starost
zaázy. On byl nejen výborný techni
a projetant, ale navíc mi rozuměl po
obchodně-eonomicé stránce. Věděl,
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že ve firmě nejde jen o technicé hobby
a o přinášení modrého z nebe svým záazníům. Taových lidí mezi techniy
moc není. Většinou mají svou technicou
čest a jde jim spíš o technicé brilantní
zvládnutí úlohy, přičemž eonomia je
obvyle nezajímá. dyž řel ano, stačilo
zísat souhlas hlavního acionáře... První
půlro byl pro mne i přesto těžý. Prošla
jsem mnoha pochybnostmi. Na štěstí
eonomicé výsledy začaly být slušné.
V době mého nástupu v listopadu roce
 činil obrat  mil. č, v loni 
mil. č. Zis se navíc zhruba ztrojnásobil.
Společnost měla  zaměstnanců, nyní
jich má oolo . Produtivita práce
stoupá a ta mohly stoupat i platy o   ročně. Lidé jsou již zainteresováni
na chodu podniu. Vědí, že dyž dobře
pracují a jsou zaázy, budou odměny,
a dyž zaáza či jiná práce nebude,
nebudou ani peníze.
¯ Čeho jste se obávala při svém nástupu ze všeho nejvíc?
Bála jsem se třeba odborů. Na štěstí
předseda odborové organizace je velmi
progresivní a tvrdí, že lidé mají být placeni za práci. Přesto oletivní smlouva
vzniala perným vyjednáváním, protože
lidi většinou porovnávali záladní plat
a ne průměrnou mzdu včetně odměn
a chtěli další vymoženosti, . Lidé by měli
dostávat peníze za práci, terá by měla
mít cíl a výslede, a ne jen za to, že chodí do zaměstnání. Šoda, že taé daňový
systém nemotivuje  vyšším výonům,
protože progresivní zdanění je spíše
demotivující. Změnili jsme proto sys-

-29-

tém odměňování
z lasicých prémií ta, aby lidé
byli závislí na výsledcích, teré
mohou přímo
sami ovlivňovat.
Podle mne právě
systém odměňování a to nejen
peněžní, ale i sociální program,
příspěv y na
dovolenou či pojištění jsou tím,
co taé motivuje
lidi. Tabulová
místa neberu
příliš v úvahu,
rozhodující je
výslede. Podařilo se naonec změnit
prémie ve výši   za splnění plánu na
poměrně přesná pravidla odměňování
supin či jednotlivců a vyplácení po
splnění úolu. Nedůvěra lidí byla veliá,
ale nyní se již ví, že se pravidla dodržují
a ta občas naopa dostanou nezvyle
slušné peníze.
¯ Zařadila jste se mezi šedesát nejvýznamnějších česých manažerů.
Co pro Vás toto ocenění Finalista
soutěže Manažer rou znamená?
Přiznám se, že soutěži Manažer rou
jsem nepřiládala velou váhu do té doby,
než jsem přijela na Žofín převzít ocenění.
Teprve tam jsem si uvědomila, mezi ja
významné lidi jsem se dostala, a uvědomila jsem si, že to není žádná formalita.
Považuji proto za velé štěstí, že jsem
dostala nejen já ale se mnou i firma ZAT
toto ocenění. dyž mne oslovili, že mne
chtějí přihlásit do soutěže, řela jsem si, že
to udělám pro ZAT a jsem přesvědčena, že
ocenění jsem zísala zejména za výsledy
firmy. V dnešní době jednotlivec nemá
šanci a nesmírně záleží na týmové práci
a na lidech, s nimiž spolupracujete.
¯ Je sice pravda, že záleží na oletivu, ale v tom právě spočívá úspěch
práce dobrého manažera. Dát dohromady dobrý tým. A obzvláště ve
společnosti jao je Vaše, de pracuje
spousta ambiciózních odborníů, je
to určitě velmi složité, nebo se mýlím?
Nemýlíte. V naší společnosti pracovali něteří lidé desíty let a minulost je
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v nich zaořeněna. aždý je jiný a máme
řadu výborných techniů, ne aždý je
vša ochoten na sobě pracovat v oblastech, teré nás ve šole neučili. A má-li
se firma posunovat jao cele dopředu,
musejí i její lidé postupovat dopředu ve
všech dovednostech a znalostech..
¯ Vaše firma vyráběla monopolně
řídící systémy pro uranové doly,
ve terých přestala po revoluci
těžba, a navíc do Č přišlo mnoho
západních řídících systémů. Přesto
jste v roce  zísali zaázu pro
obnovu systému ontroly řízení jaderné eletrárny Duovany. Co to
pro vás znamenalo?
Je to pro nás významná reference.
Nejhorší je, že obnova se dělá za plného
provozu. Jaderná eletrárna Duovany
má  bloy, práce na prvním z nich
byly letos uončeny a potvrdilo se, že
vše fuguje ta, ja má. Taé díy tomu
jsme zísali letos zaázu pro Jaslovsé
Bohunice na Slovensu a podepsali jsme
pro jadernou eletrárnu Temelín novou
zaázu přímo se společností ČEZ na zavedení systému pro řízení tyčí jaderného
reatoru..
¯ Taže přejdete od řízení těžby uranu  řízení eletráren jím poháněných?
Nespecializujeme se ale pouze na
jadernou energetiu. Děláme řídící systémy i pro lasicé eletrárny a teplárny,
ale taé pro doly, plynárenství. a dráhy.
Dodávy pro energetiu vša tvoří dvě
třetiny tržeb.
¯ Co byste dělala pro tento resort,
dybyste se stala resortním ministrem?
(Úsměv.) Především bych to, co říám, uvedla v život a ne jao pan ministr, terý mluví docela rozumně, ale pa
udělá všechno jina. Je zřejmě ovlivňován
při tvorbě energeticé oncepce řadou
dopravních, uhelných a větrných lobby,
což je pro stát risantní. Energeticá
oncepce by měla být jasná a pevná. Zdá
se, že jediný, do má vlastní energeticou oncepci, je společnost ČEZ, což
není dobře, protože jedna dominantní
společnost pa prosazuje své vlastní zájmy. Ale alespoň tato společnost vyrábí
eletřinu smysluplně z rozumných zdrojů
a její zisy přispívají do rozpočtu státu.
Co je ale z energeticého hledisa na-
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prosto dle mého názoru nesmyslné, jsou
větrníy, pro teré tu nejsou povětrnostní
podmíny.
¯ A to ještě asi nevíte, že nařízená
výupní cena výroby jedné MWh
eletřiny z větrných eletráren je
 č a z vodních jen  č.
Tím, že musejí být v pohotovosti
i v bezvětří, vzniá ztráta rozvodné
společnosti -, č na jednu MWh.
Sutečná hodnota vyrobené energie
je tedy , č. Nálady na její výrobu činí , č. Ja vyjádřil trefně Václav laus: „Na aždou jednu
MWh hodíme do větru , č.“
Nevím, do za těmito nápady stojí, ale
rozhodně to nejsou lidé, teří jen trochu
eonomicy přemýšlejí. Ti by nemohli
na taou věc nidy ývnout. Je to navíc
ta ošlivé! dyž jedu olem větrníu na
Božím daru, mám pocit, že to spíš energii
spotřebovává…
¯ Zmínila jste se, že děláte taé řídící
systémy pro eletrifiaci železnic.
Tam nejsou žádné problémy?
To víte, že jsou. V tomto oboru pracuje naše dceřiná společnost ZAT Easy
Control, dnes již vlastně společnost ZAT,
terá převzala od své dcery všechny ativity související s průmyslovou automatizací, Investoři z tohoto resortu jsou
zoufalí napřílad ze stěhování brněnsého Hlavního nádraží. Tvrdí, že to sebere
na řadu let peníze ze všech oblastí dráhy
a rozpočet je minimálně v ceně jednoho
oridoru. Přitom občané Brna prý o to
nestojí, hubují, že bude daleo na nádra-
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ží. Nechápu, do a na čí nátla
mohl povolit ta náladnou
věc, dyž jsou v železniční dopravě potřebné peníze na toli
důležitějších věcí.
¯ Jestli jsem tomu dobře rozuměl, ta máte vyvinut
vlastní řídící systém, terý
neprodáváte samotný, ale
jedině včetně jeho apliace pro příslušnou technologii. Právě tato filosofie
Vás zřejmě po revoluci
zachránila před obrovsou onurencí, terá
se sem v podobě nabíde
nejrůznějších řídících
systémů valila…?
Je pravdou, že po revoluci
se otevřel trh a naše filosofie
nevyrábět systémy na usy,
ale zísávat vyšší přidanou
hodnotu při jejich nasazování do provozu, nám pomohla přeonat
nejen toto nelehé období, ale pomáhá
nám i nyní.. Neprodáváme systém bez inženýrsé práce. Chceme sbírat i smetanu
a růst v apliačním výzumu.
¯ Ja se dívají Vaši spolupracovníci na
to, že v čele taového technicého
podniu stojí žena?
Má to výhodu, že si mne aždý pamatuje, ale pro mne nevýhodu, protože
mi nědy ti muži splývají. Navíc olegové
z oboru, místo aby používali názvy firem,
často používají v rozhovoru jména ředitelů. Místo Šoda Praha řenou Smola,

Místo Šoda JS Benší. I dyž zrovna tyto
pány dobře znám. Ale nějaé vážné problémy jsem s tím, že jsem žena, neměla.
¯ Má manažera taového podniu
jao ZAT čas na sebe? Ja trávíte
volný čas?
Říá se, že správný vedoucí jí, spí
a rozmýšlí. dyž nebude rozmýšlet ja
jít dopředu, předběhnou ho jiní. Přesto se
snažím víendy trávit pracovně jen, dyž
je to riticé. Mám tiletého teenagera
a volný čas hodně trávím s ním. Dcera
závodně lyžuje, já to dysi dělala rovněž.
Pro vývoj člověa považuji lyžování za
dobré. romě lasicého přínosu, terý má
aždý sport, se musí závodit za aždého
počasí a naučíte se ta přeonávat věci, do
nichž se vám nechce. Miluji hory, přírodu
a rásné výhledy. A totéž vám nabízí i golf.
Ohrnovala jsem nad ním nos, ale pozměnila jsem názor. Hraje se v rásných místech
a za aždého počasí. Je to navíc oletivní
hra. Mohu být s dcerou a mezi dvěma
odpaly si popovídat. To u lyžování nejde.
Tam čeáte, až se sejdete dole u lanovy.
Dcera jezdí na oni a na olečových
bruslích a nutí mně taé jezdit. Moc mi to
nejde. Dřív jsem hodně četla a nyní jsem
ráda, že si přečtu noviny. Večer bývám ta
unavená, že na čtení nemám chuť, obvyle
něco uvařím, poseču trávu na zahradě, jdu
se projít nebo ounu na film.
Pani ředitelo, děuji za rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř.
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Odešel výjimečný člověk
Ivana Haslingerová a Jiří Pancíř

„Dnes

v ranních hodinách v  letech
podlehl raovině v Onologicém ústavu v Brně ministr ultury Pavel Dostál,“ zazněla v neděli . července
suchá zpráva z radiožurnálu. Úplně jsme zameněli,
i dyž jsme věděli o jeho těžé a hrozné nemoci. Pavel
Dostál nebyl totiž jen ministr ultury, ale především
Člově s velým Č a jsme šťastni, že jsme měli tu čest se
často účastnit jeho ací, teré pořádal s umělci a že jsme
ho mohli poznat nejen z té formální politicé strány.
Obdivuhodné na něm bylo, že oceňoval u lidí především
to, co dělají, a nebyl jen politicý fanati. Byl to snad
jediný politi, terý neurážel opozici, i dyž si prosadil
naonec své stanoviso. Snad nejlépe to vyjádřil president republiy Václav laus: „Byl dobrým příladem
toho, že politia lidi nemusí rozdělovat a mohou mezi
nimi existovat přátelsé vztahy. V tom byl výjimečný.“
Měl proto přátele i mezi ultrapravičáy a s aždým našel společnou řeč. Stejně jao mistr Leonardo da Vinci,
terý nemohl dlouho ani mezi těmi nejhoršími zločinci
nalézt model pro Jidáše, neboť v aždém nalezl něco
ladného, i pan Dostál nalezl v aždém něco, o čem
si s ním mohl popovídat. Nevyhledával onflity ale
společnou řeč a dovedl ocenit, dyž byl nědo opravdu

pracant a odvedl dobrou práci. Jasný přílad toho je,
olirát podržel proti tvrdým útoům v tisu ředitele
Národní galerie Milana nížáa a to přes jejich naprosto odlišné politicé názory. Stačilo, že viděl, jaý us
práce pro Národní galerii a tím pro česou ulturu
nížá dělá. Nejenže se respetovali, ale měli se doonce upřímně rádi. I nám se občas smál, že zase dostal
žádost od něterých svých stranicých olegů, aby naši
omisi a s ní i Fragmenty pro naše pravicové názory
zrušil. Přestože jsme ritizovali socialisticou vládu,
vycházeli jsme s ním po celých osm let ta dobře, že
jsme ho začali mít rádi a troufáme si říci, že i on nás rád
viděl, protože nás osobně zval na ulturní ace, terých
se účastnil. Šlo mu totiž stejně jao nám o ulturu jao
taovou a měl rád všechny lidi, terým šlo o totéž. Pavel
Dostál navštěvoval bezpočet vernisáží, řtil nihy svých
přátel, chodil na nové expozice do ZOO, mezi novináře,
zpíval své písně na oncertech, setával se i s círevními hodnostáři, nebál se přednášet v pravicovém Centru
pro eonomiu a politiu a co víc, slidil tam doonce
úspěch. To vše bylo zřejmě důvodem, že si ho vybrali
postupně tři premiéři za svého ministra.
Pan president byl romě jeho rodiny posledním, do
s ním hovořil v nemocnici, my byli spolu s jeho přáteli
pozváni na poslední velou aci, terou pořádal těsně
před svou poslední hospitalizací, o níž píšeme na straně
. Nesmírně si toho vážíme, a do smrti nám nezmizí z
mysli momenty toho rásného odpoledne plného štěstí
a pohody. I dyž bylo vidět, že byl vážně nemocen, přesto
jsme netušili, že se s ním již po prázdninách neuvidíme.
val se s tou hroznou nemocí ta, že člově věřil, že i dyž
ji neporazí, tedy alespoň ještě nadlouho oddálí a i dyby
ho člově neměl rád, musel by obdivovat právě tuto jeho
obrovsou duševní sílu. Málodo věděl, že poslední měsíce
aždý páte odjížděl z ministerstva domů do Olomouce,
v sobotu nastoupil v Brně chemoterapii provázenou vysoými horečami, přičemž v pondělí byl opět v Praze
a nedal niomu znát, ja mu je.
Z úst mnoha politiů jsme slyšeli, že Pavel Dostál byl
vyniající ministr ultury. Je to samozřejmě pravda, ale
pro nás a pro mnoho jeho přátel zůstane v paměti především jao vyniající divadelní a člově milující ulturu.
Známý zpěvá a básní Josef Fouse to vyjádřil po svém
a velmi výstižně: „avel je člově s velou člověčinou a tuto
svoji člověčinu šíří olem sebe“. A to právě bude všem, do ho
znali, nyní moc chybět. Moc chybět!

EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY
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Fenomén světového
malířství Richard Pešek

IVANA PAMĚTNICKÁ

V

těchto dnech se většina našich
umělců třáslo, aby se jejich
amarádi nebo doonce oni
sami stali ministrem ultury, aby zísali peníze a mohli, ja se říá, volně
a svobodně tvořit. Ve srovnání s nimi je malíř ichard Peše ojedinělý
fenomén, terý se vypracoval svými
obrazy zcela sám, bez jaýcholiv dotací, na světově uznávaného umělce.
Jeho díla jsou v cizině vysoce ceněna.
Visí v Bílém domě, v Museu moderního umění ve Švédsém Halmstadu
a v souromých i státních sbírách na
pěti ontinentech. Je zastoupen i v rálovsé sbírce šeja Sultana Mohameda
Al Qassimi, hlavy Emirátu Sharjah ve
Spojených arabsých emirátech. Není
divu, že jao druhý žijící Čech se po
Josefu Švorecém ocitl jao téma
maturitních otáze v Austrálii. Jsme
proto rádi, že můžeme naše čtenáře
seznámit s tímto vyniajícím umělcem,
terý, ja už je to tady zvyem, je velmi
znám ve světě ale nioliv u nás.
¯ Vážený pane Pešu, ne že bych
podceňovala Vaše ostatní úspěchy,
ale přece jen se musím především
zeptat, ja se o Vás dozvěděl vládce
Al Qassimi z Arabsých emirátů?
Dostal jsem se tam zvláštním způsobem, terý mi dodnes připadá jao
poháda. V roce  oupili ode mne
Clintonovi dva obrazy do sbíre Bílého
domu. Protože s manželou děláme
souromé humanitární ace, vzdal jsem
se honoráře ve prospěch dětí nemocných
leuémií. Dostali jsme od Clintonových
děovný dopis. Na záladě toho všeho
vznilo o mně povědomí v USA. Po dvou
měsících mi přišel fax s pozvánou na
mezinárodní bienále výtvarného umění
do Emirátů. Řel jsem si, že si ze mne dělá
legraci amarád arabista Procháza, terý

v Emirátech pracoval. Drze jsem proto
odpověděl, že jsem světoznámý umělec
a že vzhledem  tomu, že o tomto bienále vůbec nic nevím, rozpauji se na
to přispět svými díly. Hned na to mi
vylezl z přístroje šestimetrový fax, de
mi jménem vládce Emirátu Sharjah
šeja Sultana Mohameda Al Qassimi
poslali informace o historii bienále a já
se v tu chvíli lel, protože mi došlo, že
to od Procházy nebylo. Slušně jsem
vyplnil přihlášu a zanedlouho jsem
se ocitl s manželou na letišti v Dubaji,
deset ilometrů od Emirátu Sharjah.
Při prohlídce bienále jsme se seznámili
blíže s vládcem emirátu, terý projevil
přání, abychom oslovili česé politiy
a podniatele a aby začala velá ulturní a případně i hospodářsá výměna. Měl jsem z toho radost a netušil
jsem, jaá alvárie neuvěřitelné česé
neschopnosti mne čeá po návratu
do vlasti.
¯ Co se stalo?
Přijela  nám oficiální arabsá delegace v čele s náměstem ministra ultury,
jejímž členem byl i osobní asistent šéfa
průmyslové a obchodní omory Emirátu
Sharjah. Byl jsem s delegací u ministra ultury Pavla Dostála, u ministra
zahraničních věcí Cyrila Svobody, na
obědě se zástupci Zahraničního výboru
PSP Č Janem Zahradilem a Václavem
Laštůvou v Parlamentu a na Hradě nás
přijal ancléř arabista Jiří Weigl. Měl jsem
mimo jiné domluvit velou reciproční
výstavu česého výtvarného umění
v Sharjah v Národním muzeu a galerii,
jejíž výstavní plocha činila dvacet ojí
o rozměrech × metrů, tedy cca 
metrů čtverečních. Zároveň chtěli udělat
podobnou výstavu u nás. Taé měli zájem
o naše podniatele. Výslede to ale dosud
žádný nemělo. Mám pocit, že navštívené

instituce jsou od sebe naprosto odděleny.
ancléř Weigl nám sice slíbil Míčovnu
Pražsého hradu, ale druhý den mi volal
její správce, že chce  tisíc orun na
den. Výsledem bylo, že mi před odjezdem řeli účastníci delegace, že jim Č
připadá poněud nešťastná, ale že se to
naprosto netýá mne a manžely. Místo
Prahy udělali výstavy v odani a Buurešti (propadal jsem se hanbou!) a já
ve Sjednocených arabsých emirátech
(UAE) zatím vystavuji z Čechů sám. Bylo
to prostě trapné. Ironií osudu asi měsíc
po odjezdu delegace mi volali z našeho
ministerstva průmyslu a obchodu, jestli
nevím, ja sem dostat Generálního ředitele Obchodní a průmyslové omory
z UAE. Já po těchto zušenostech řel,
že nevím, přestože ten zrovna seděl vedle mne v mém autě směrem na olín…
Navíc vím, že naši podniatelé již tam
udělali ostudu a podvody, taže se je
obávám doporučit.
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šla zjednat
pořáde. Že
oni pozvali
Američany.
Bojí se víc
než my. Na
řešení onflitu si ale
musejí něoho najmout,
protože to
jsou maličé
s t át e č  y.
Mů j p o c i t
z nich je, že
je tam taoítr v poušti. uža, aryl, plátno na dřevě ()
vý blahobyt,
že si neumím
¯ A co Národní galerie, tam jste se představit, proč by se snažili dobýt svět
neptal?
atentáty, dyž ho mohou dobýt mezináJejí ředitel mne odázal v telefonic- rodním obchodem s jaouoli omodiém hovoru na seretářu. Ještě jsem mu tou, taé jistě ropou, turistiou... Musíme
v té věci psal dopis, že on sám by mohl vzít v úvahu, že jen   lidí z Emirátů
rozhodnout, terý umělec tam pojede, ale jsou původní Arabové,   tvoří gastarřel, že má na starosti dost svých věcí, bajtři všeho druhu. Nido nedělá ravál,
což mu věřím, protože po letech líných aby nepřišel o dobrou práci. Daleo větší
apříů v NG musel být nadlidsý úol průšvih hrozí v Saudsé Arábii, de nůždát tuto instituci do stavu, na jaý dnes y mezi chudými a bohatými jsou povážmůžeme být pyšni.
livě otevřené. rálovsá rodina je strašně
Řel bych, že všude ve světě spojuje rozvětvená, aždý princ má dalších 
lidi a instituce vlastenectví jao morál- dětí a všechny potřebují mramorové
ní imperativ prezentace vlasti v cizině. paláce. Čeá se tam doonce nedostate
Tento element tady naprosto absentuje vody a socialisticá revoluce. Chtělo
a díy tomu nám mnoho věcí prostě ne- by to tam osvíceného vládce. Saddám
návratně utíá… Na Clondie tay bylo Husajn v Iráu se choval podobně jao
zlato pouze omezenou dobu a dyž jste Stalin, vyhrožoval světu bateriologicpřišel po, byl jste za ašpara. Všem jsem ými zbraněmi a abychom mu věřili,
říal, že Vládce Al Qassimi je dotorem
eonomie ale i historie – a my máme po
povodních zničené písemnosti z doby
arla IV… Vloni na návštěvě rálovsé
rodiny v Madridu po něm zůstalo  milionů dolarů na jednu šolu…
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neváhal nám to předvést na vyvraždění
 urdů během jedné minuty!!! do
by mu, sara, po této leci ještě věřil?
Chtěli jsme čeat, až nám to foune do
Prahy z čistého sentimentu, že jsme mu
tady za Husáa vychovali pěnou řádu
jeho a addáfího teroristů?
V emirátech taé vešerá půda patří
vládcům, teří donedávna ani metr čtvereční půdy neprodali, jen pronajímali.
Nyní mají zájem, aby se tam stěhovali bohatí, slušní a vzdělaní ze světa a prodávají
jim půdu, de si mohou postavit dome.
Mají vzdělání na americých a anglicých
universitách. I šéf průmyslové a obchodní omory studoval univerzitu v Arizoně
a žije americým způsobem romě toho,
že nepije alohol.
¯ I přesto, že vládci emirátů jsou
lidi mající dotoráty na anglicých a americých universitách,
muslimsá víra má zpoždění vůči
řesťansé soro  let a to, co
se dělo u nás v . století je nyní
tam…
To je sice pravda, ale oni se snaží vše
modernizovat. dyby byli proti Západu
zaujatí, nenechali by si tam postavit
McDonaldy. Já vůbec routím hlavou
nad plácáním evropsých inteletuálů
o zhoubném působení západní civilizace na islám, protože je řeč o vládcích
a monarchiích, teří si nenechají od nioho nic ditovat! A žádný zlý americý
prezident nemá moc jim nařídit, aby
jedli hamburgery, lemtali Colu a sledo-

¯ Ono je to asi způsobeno tím, že po .
září v Americe a útocích v Londýně
celý ulturní svět Araby nenávidí.
Možná se naši politici proto obávali
zaplést se do styů s nimi…
Jenže ony nejsou všechny arabsé
státy stejné. Byli jsme na návštěvě v Arabsých emirátech týden před vypunutím
vály v Iráu a víme, že nevypula ze dne
na den, že tamní vládci vyvíjeli něoli
let tlay na to, aby tam nědo udělal pořáde. orunní princ emirátu Sharjah mi „ roce  jsem se vrátil z ubaje, de jeden česý podniatel udělal podvod na vládříal, že něoli let on a ostatní mírumi- covu rodinu a udělal jsem svůj autoportrét podle náčrtu ichelangela  ybijsé ibyle
lovní Arabové olem zálivu chtěli v lidu jao vropu, terá mne štve. rabové mne přijali slušně a my se zachovali neoretně.
obchodovat a tlačili proto Ameriu, aby a vznila tato personifiovaná vropa podle ichelangela,“ uvádí ichard eše
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vali západní televize. Není to ale vůbec
lehé a to ne proto, že by byli náboženští
fanatici. Modernizace a napodobování
západního stylu života přináší problémy, teré tam před tím nebyly. dyž jsme
přijeli v roce  do Dubaje poprvé, ta
byly emiráty praticy bez riminality
a nezaměstnanost byla nulová. Tehdy
šlo jít i těmi nejmenšími uličami ve
tři hodiny ráno a nebát se, nyní už ve
čtyři odpoledne jsou tam čínsé a rusé
prostituty a násilí na aždém rou.
V televizi tehdy hlásila hlasatela celá
v černém, nyní v pařížsém modelu
s téměř odhaleným ňadrem. Říalo se,
že nemají rádi zobrazování nejen boha,
ale i lidí a násilí. Přitom tam všude vidíte
portréty šeja, v hotelích obrazy rybářů
a vládce s orunním princem, což je, řel bych, v rozporu s oránem. Západní
civilizace tam nevtrhla žádným násilím.
Přivezli si ji tam jejich nejvyšší, teří
studovali na západních šolách. Vpustili
si tam civilizaci, terá je v těžé olizi
s jejich vírou. A ne všem obyvatelům
se to líbí, protože mají jiné představy
o morálce. Manžela byla napřílad na
výletě na jachtě, de byly ženy z rálovsé
rodiny, ani jeden chlap. Zeptala se, zda
jim není nepříjemné, ja chodí oblečené v těch hábitech. Tady si myslíme, že
je to násilí proti ženám a přitom ony jí
vysvětlily, ja se těší holčičy, že od ti
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let budou v těch hábitech chodit. A aby
nedošlo  omylu, pod nimi mají tanga
a džíny. Ostatně na jachtě byly všechny
ženy v džínách a tričách.
¯ Jenže ať je Saddám jaý je, je to
přece jenom jejich bratr…
To jsem jim taé říal, ale šej na to
odpověděl, že je to bratr, terý dělá v rodině rotyu. Za celou válu v Iráu je tam
méně mrtvých než za ro vlády Saddáma
Husajna. Vládcové emirátů odsuzují jaéoliv sebevražedné útoy. Jiná věc je
vztah  Palestině a Izraeli. To je tragicý
dlouhodobý onflit.
¯ Obraťme list. Vystavoval jste již na
něolia světových bienále, taže
můžete porovnávat. Ja na Vás
působila ta letošní pražsá?
Byl jsem na obou těchto bienále. Ja
v arlíně, ta ve Veletržním paláci. Obě
byla udělána na úrovni bienále v Benátách. Jsem rád, že máme bienále dvě jao česou specialitu. Moderní umšt je
různý. Nemíním omentovat výstřely
typu, že v Benátách byla jedna místnost,
de byly vysypané jen brambory, teré
hnily, v arlíně na bleděmodro nastříaný sůtr a ve Veletržním paláci zase
hromadu hlíny. Baví mne po léta sledovat,
ja módní trendy přicházejí a mizí a po
pár letech je teoreti, terý dysi pro-

heih ssam l uasimi, ministr ultury a informací, přebírá od icharda eša
dopis místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí yrila vobody a darem obraz
„alcon“ pro vládce emirátu harjah za přítomnosti omana eszcynsého, česého
velvyslance v  a leny ešové, choti autora
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hlásil, že je OBAZ MTEV vytřeštěn
z objevu, že se pořád maluje a sochaří…
A onceptualismus je nuda jao estráda
v sobotu večer v televizi! dyž to vše ale
srovnám jao cele, je to na stejné úrovni
jao jinde v Evropě.
¯ Proč jste se nezúčastnil něterého
z nich, dyž ve světě vystavujete?
Já jsem se od devadesátých let začal
prezentovat venu, protože jsem zjistil,
že Č je velá jao Los Angeles jen s tím
rozdílem, že má méně dálnic a tudíž je tu
strašně moc slimáů na jednu nahnilou
malou apustu. Výtvarně jsem proto
emigroval do světa. Měl jsem výstavu ve
Švédsu a navázal jsem tam ontaty se
švédsými umělci. Víme o sobě a oslovujeme se. Minulý týden jsem dostal dopis,
jestli nechci reprezentovat střední Evropu
v Ammánu v Jordánsu, v říjnu mám
výstavu v senegalsém Daaru za EU. Já
zase tyto amarády doporučuji v Emirátech. Mrzí mne, že přivezu dvacet biano
pozváne pro naše umělce, donesu je na
Aademii výtvarných umění, tam se to
ztratí a nido se výstavy neúčastní. Přitom
Němci a Američani mi můžou urvat ruce.
Jsem sice Čech, ale nerozumím této česé
mentalitě. Naši umělci se rvou o termíny
v Mánesu, ale poud jde o dění ve světě,
jsou mentálně mimo.Účastním se prostě
jiných světových ací, jao je Sharjah
International Arts Biennial nebo v Senegalu DaArt International Biennale, mám
teď výstavu v Dubaji a Sieně a připravuji
veliou autorsou expozici v New Yoru
na příští ro.
¯ Jao druhý žijící Čech jste se po
Josefu Švorecém ocitl na seznamu maturitních otáze v Austrálii.
Jeden maturant doonce napsal, že
nový Michelangelo žije v Čechách
a jmenuje se ichard Peše. Ja si
vysvětlujete Vaši oblibu na tomto
ontinentu?
Jednoho dne mi volali z New South
Wales University v Sydney, že dyž
profesorsé olegium v roce  rozhodovalo, co bude předmětem maturitní
otázy z češtiny v Austrálii, usneslo se,
že dají téma „Život a dílo česého malíře
icharda Peša“. I dyž jsem v Austrálii
zatím nebyl z časových důvodů. I dyž
tam mám zajištěno ubytování a práci
ja umělecou ta pedagogicou…
Pane Pešu, děuji za rozhovor.
nímy: iří ancíř a archiv autora
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Milan Zelený: „Politika ČR se

přesunula od myšlenek k osobám,
což je bohužel její konec“

IVANA HASLINGEROVÁ

EXKLUZÍVNÍ ROZHOVORY

FRAGMENTY

a odsunuti na druhou olej. Svět nejsme jenom my, v tom pochopení vidím
i budoucnost naší onurenceschopnosti. S Číňany bych vša onurovat
nechtěl. Stát se jejich partnery a naučit
se dále zhodnocovat, co vyrobí a co nám
posytnou –to ano.

S

větoběžní, exulant a profesor
na universitách v USA, Číně
i Č, Milan Zelený, trávil část
letošního léta u nás doma a my jsme
využili této situace, abychom mu položili něoli otáze o tom, ja vidí
naši politicou situaci z vnějšu, co
si myslí o onurenceschopnosti EU
v porovnání s USA a Čínou, jaý je
poměr studentů e vzdělání v těchto
odlišných zemích a o dalších problémech u nás i ve světě.

Číny. Mohl byste porovnat studenty
u nás, v USA a v Číně?
Jao profesor často nestíhám odpřednášet, co jsem si naplánoval. dyž
ve Zlíně oznámím, že to či ono již nebudu přednášet pro nedostate času, ta
mě odmění potlesem; dyž to řenu
v New Yoru, je hrobové ticho, nido se
neozve, všichni se cítí poněud vinni, ale
aceptují to. V Číně vša nastane mumraj a stěžování, ja to, že jsem nedoončil, co jsem slíbil. Já na to odpovím, že
nemám čas. Studenti, že přijdou v so¯ Vážený pane profesore, od rou  botu, já, že mi to nevychází, načež sdělí,
přednášíte v USA, po Columbia že přijdou v neděli. A já s nimi naonec
University nyní taé na Fordham v neděli od osmi ráno doháním to, co
University, Lincoln Center v New jsem neudělal. Chcete-li tedy porovnávat
Yoru, řídíte dotorandy na budoucí onurenceschopnost národů,
Universitě Tomáše Bati ve Zlíně zde ji máte. Pochopení toho, že znaa jste profesorem a aademicým losti jsou cesta  úspěchu, je u Číňanů
děanem na Xidian University výraznější než u Čechů. Bojí se, že buv Xi’an, starobylém hlavním městě dou méně vědět a tím budou ochuzeni

¯ Taže nejsou plané obavy eonomů, že v těchto zemích dorůstá
inteligence, terá umí bezvadně
anglicy, je velmi pracovitá a zaplaví Ameriu i Evropu, protože
bude pracovat levně a valitně,
čímž vznine lavina nezaměstnaných tuzemsých vysoošoláů?
„aplaví“ hlavně pasivní Evropu.
Nebudeme-li se věnovat tomu, co Čína
a Indie předvádějí, a budeme-li se snažit
stále „dohánět“ Ameriu jen proto, že
je nám ulturně bližší, může  tomu dojít. Již jsem o tom psal, že to podstatné
teprve přijde, až se společnost na Východě
plně projeví. Tento trend již začíná. Nejen
pracovní ale hlavně mozová síla Číny
bude do deseti let výrazně silnější než
světový průměr. My na to pasivně ouáme, místo abychom hledali způsoby,
ja toho využívat – je nesmyslné chtít
jim onurovat, stejně jao onurovat
Americe. Je třeba s nimi jít do partnerství.
Proto jsem se vlastně stal profesorem na
čínsé universitě – chci u toho být. Jestli
tento trend bude mít pro nás negativní
dopad nebo bude příležitostí, teré se
chopíme a své eonomiy zaměříme
na využití čínsého potenciálu, zůstává
otázou. Záleží na tom, zda se nám podaří vytvořit onurenceschopnou EU, aby
z ní již odešli Schröderové a Chiracové,
představitelé politicého byroratismu
a socialisticého antiamerianismu. Už
aby se v EU onečně začali uplatňovat
noví mladí lidé, terým to myslí správně
a hlavně globálně.
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¯ Taže Lisabonsá strategie EU
o „dohnání a předehnání USA“ by
měla být přepracována na „dohnání
a předehnání Číny“ ?
Již dávno jsem vysvětloval, že
Lisabonsá strategie nemá naději na
úspěch. Že její celý strategicý záměr
dohnat a předehnat Spojené státy americé je chybný, že pro Evropu je snaha
o dohánění nebo předhánění Spojených
států nesprávná. Evropa by měla mít za
cíl Ameriu doplňovat, rozšiřovat a stát
se jejím partnerem. Neměla by proto
chtít, jao dysi Chruščov, „dohnat
a předehnat “, ale měla by si říci, že
se musí stát taovým partnerem USA,
aby Atlanticé společenství zísalo onurenceschopnou synergii, aby nám bylo
u prospěchu. Abychom my doplnili to,
co jim chybí, a naopa, aby oni doplnili,
co chybí nám, a nechť neusilujeme o to
se stále s nimi porovnávat a vyrovnávat.
Druhou chybou v úvaze Lisabonsé
strategie je opomenutí, že největší výzvou pro Evropu není USA, ale Čína
a Indie. Lisabonsá strategie nebyla
schopna vytipovat, co Evropu nejvíce
ohrožuje a de máme vidět onurenci.
Doazuje to, že evropsá byroracie,
terá tuto strategii dávala dohromady,
má velmi malé zušenosti se strategicým řízením a strategicým plánováním.
Pochybili, protože strategii neznají. Pro
ně je strategie pouhým seznamem přání,
neboli, ja říají Američané: „wish list“.
Myslí si, že strategie je pečlivě vytepané
prohlášení, ale to je omyl. Strategie není
to, co říáte, ale to, co děláte. „ish lists“
si píší malé děti na vánoce. Naneštěstí
tazvaná Jahnova eonomicá strategie
se od lisabonsé hodně odvozuje, chce
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dohnat a předehnat EU
a šílené normy, že se tím stává
– další nesmysl, obávám
neonurenceneschopnou a sama
se. Chybějí strategičtí
sebe ničí.
odborníci. Ale to by
Evropa zapomněla, že nejlepším ritéchtělo samostatný roz- riem není vyplňování dotazníů a plnění
bor.
norem, ale trh. Myslí si, že vyplnění papírů
a vymáhání pravidel je něco lepšího než
¯
P r e m i é r trh. Díy tomu zůstává pozadu. Celá řada
Paroube chce, aby- podniů je prohlášena „onurenceschopchom byli vstupní nými“ v Evropě tím, že splní jisté normy
branou do Evropy.
a audity, mají certifiáty a diví se, že dyž
Chtít můžeme co- to vše mají rozvěšeno po stěnách, nido
oliv. Ale chtít opravdu nepřijde a jejich výroby ve světě neupuje.
a naplno, to vyžaduje Ve světě totiž nezáleží na tom, co říáte a co
odvahu a hlavně odbor- máte rozvěšeno na zdech. Hlavním arbitné znalosti. To bychom rem je trh a hnací silou je globální záazní,
museli mít určité vality. ne „globální auditor“. Evropsé podniy si
Poud je nemáme, mohli musejí uvědomit, že produt má zapůsobychom se stát branou výstupní. Je to ale bit na záaznía, ne uspoojovat představy
dobrá myšlena: Nalézt něco, abychom certifiovaného auditora. Ameria proto
se s niým nemuseli bít čelo na čelo, nemá ISO normy a podřizuje se jim pouze
ale zavést pro nás výhodné partnerství v Evropě. Doma je nemá právě proto, aby
a spolupráci. Máme-li na to být vstupní nesešněrovala inovační činnosti podniů.
branou do Evropy, to je otáza. Ale mu- Co je platné, že máte certifiát, dyž vám
selo by se to přeložit do strategicých ací, zboží nido neoupí.
aby to nedopadlo jao v tom Lisabonu.
Tedy – onrétně budeme dělat toto ve ¯ Italsý ministr obrany a president
vzdělávání, tohle v podniání atp. Zase:
Montpelerinsé společnosti Antostrategico-hospodářsá odbornost je
nio Martino při přebírání „Výroční
líčová, ne pouhá prolamace a chtění.
ceny Liberálního institutu“ uvedl,
že pomoc rozvojovým zemím není
¯ Říá se ale, že Číňané jsou nebezv zasílání peněz. Že taová praxe
peční v tom smyslu, že založí podnejen odnaučí tamní lidi pracovat,
ni, zavedou technologie, naučí
ale navíc hodně peněz je použito na
naše lidi s nimi pracovat a za čas se
náup zbraní a na vály mezi merozhodnou, že mají doma levnější
ny. Těmto zemím by podle něho
pracovní sílu, vezmou technologii
pomohlo otevření trhu, ale tomu se
a odjedou domů…
Evropsá unie i další vyspělé státy
Nevím, zda to v Č dělají Číňané,
brání. Jao přílad toho, že se tyto
spíše snad Japonci anebo Američané. To
státy mýlí, uvedl, že v Itálii protesale dělá navíc velá řada zemí, je to soutovali vinaři, že je zničí španělsá
část globálního podniání. Vím jen, že to
levná šatulová vína a dopadlo to
nedělá Česá republia, nide.
ta, že naopa zvalitnili výrobu.
Zrovna ta prý čínsý textil přinutí
¯ Ale Američani si neodvezou nic
naše textily šít hezčí a valitnější
zpáty do Ameriy…
šaty než dosud. „Ať se to valí, trh
Co si mají odvézt? Stačí znalosti a peto vyřeší,“ řel doslova. Jste téhož
níze – technologii můžou nechat, stejně
názoru?
nemá bez znalostí význam a rychle se měJá bych řel, že největší pomoc pro
ní. Oni si to tedy odvezou taé, ale jinam, obyvatele třetího světa je naučit je pratřeba zrovna do Číny anebo do Indie. Pro covat a naučit je učit se. Ja je citováno
naši eonomiu je to stejně nebezpečné. již v Bibli – naučit je chytat ryby a ne jim
Může nás ale utěšovat, že si Čína projde ryby dávat. Souhlasím s tím ministrem,
tím, čím procházíme my, že i tam se bude ale trochu bych hlídal, aby nenastala
pracovní síla zdražovat. Oni to ale vědí „naše“ šoová terapie, proto bych fázoa investují do mozů. My ne.
val rychlost. Ať se to valí, ale ať nás to
nerozdrtí. Dochází zde  tomu, o čem
¯ Podniatelé si stěžují, že Evropa globalizace vlastně je – spoluprací na
má pro své podniy ta detailní globální úrovní.
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¯ Eonom Dušan Třísa měl něoliahodinovou přednášu v Senátu
o tom, že souromý monopol, byť
byl sebevětší, nevadí, a vadí pouze
monopol státu. Sdílíte tento názor?
Nejde o „otce“ upónové privatizace
a šoové terapie? ámcově bych řel, že
v dnešním prostředí světové globální onurence vadí všechny monopoly. Můžeme
samozřejmě debatovat dlouho o relativním
„vadění“ státních a souromých monopolů,
ale zdržel bych se radiálního prohlášení,
teré jste citovala. Můžeme říci, že státní
monopol jistě vadí více než souromý,
protože má ještě více sníženou otevřenost
tržním silám. Souromý ale vadí taé.
Dalo by se možná argumentovat, že v době
národních eonomi nevadil toli, protože
to zasahovalo pouze je, ale v dnešní globální
eonomice se i národní monopoly stávají
monopoly globálními. Příladem může
být společnost Microsoft, terá nejenže je
proháněna po soudech, ale sama po svých
zušenostech dělá vše pro to, aby snížila své
monopolní postavení. Nesouhlasím proto
se staršími učebnicovými prohlášeními, že
monopoly nevadí. I dyž mohou za určitých
podmíne místně nešodit, žijeme ve světě
globálních trhů.
¯ V poslední době se u nás hodně hovoří o Turecu. Jaý je Váš názor na
vstup Tureca do EU?
ozšiřování EU na všechny evropsé
země bude problematicé, ale Tureco již
ulturně přesahuje Evropu a jsem proti
jeho začlenění. Vím, ja se tam pracuje
a žije. Je to úplně jiná ultura a Evropa
nemá na to, aby mohla vstřebat odlišný
životní styl islámu. Má a bude mít co dělat
sama se sebou.
¯ Nedávno proběhl v pražsém
Hotelu STEP za osobní účasti
pana Tomáše Bati s chotí Sonjou
slavnostní řest Vaší nihy „Cesty
 úspěchu – Trvalé hodnoty soustavy
Baťa“, terá poprvé představuje ucelenou soustavu řízení podniu celosvětově uznávané firmy Baťa. Jde
o vámi omentovaný soubor citací
výroů zaladatele firmy Baťa. Ja
jste se setal s jeho synem, panem
Baťou z Toronta a ja Vás napadlo
dělat nihu právě touto formou?
S baťovsým systémem jsem se seznámil už v zahraničí asi v polovině sedmdesátých let. Tehdy pan Tomáš Baťa
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pracoval v OSN a dyž se dozvěděl, že
nějaý mladí přeládá nížu jeho otce
„vahy a projevy“ do angličtiny, projevil
zájem a chtěl si to taé přečíst. Podpořil
mou práci i finančně a niha vyšla anglicy. Pa jsme se občas scházeli. Neměl
to ani v anadě jednoduché. Začali za
ním jezdit omunisté. adil se se mnou,
co má dělat. dyž s nimi bude mluvit,
budou ho doma považovat za prodejnou
děvu, dyž ne, ta možná oddálí žádoucí
transformaci. Bylo to těžé období. Od té
doby se známe. Zaujala mne na něm jeho
až naivní bodrost a životní optimismus,
teré vždy všechny strhly. Nědy je jao
velé dítě, aždého má rád. Slavil jsem
s ním a s olegou Slováčem napřílad
jeho pětasedmdesátiny. Seděli jsme v ruhu, mluvili – najednou on vzal sleniču
a zpíval „noga ljeta, mnoga ljeta“ a my
se všichni přidali. To mne tehdy dojalo.
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de bychom měli být,  čemu bychom
měli směřovat, vymizelo. Lidi zajímá,
jaou do má vilu, do co uradl.
¯ Politia myšlene se odehrává na
jednotlivých seminářích, ale to
noviny nezveřejňují, protože tvrdí,
že to lidi nezajímá a bojí se polesu
náladu…
Samozřejmě, že je to vina a chyba
lidí, teří mediální existenci politiů
onzumují, stojí fronty na šváry plné
drbů a pomluv, jsou odojeni Blesem
a otlem. Nevím, zda to primárně zavinila média či politici sami. Asi spíše jen
reagují. A že jim to lidé „sezobali“, to je
taé smutné. V USA jsou občané hrdí, že
nejsou společností osobností, ale záonů.
dyoli se něco děje, nějaé závažné rozhodnutí, vždy se zdůrazňuje, že osobnost
je druhořadá. Ameria si zaládá na
tom, že je společností velých záonů.
U nás jsme společností osob, tj. specificých alousů, Grossů, Paroubů
atp. – osoba je důležitější než záon.
Proč je populární současný ministersý
předseda a proč byl i ten před ním a bude
ten po něm? Aniž by něco významného
udělali? Je to dlouhodobý proces, terý by
znamenal přesun myšlení, a to má něco
společného s ulturou a se vzděláním.
Proto je Ameria stálá, neboť je společností záonů, a ty jsou trvalé. Proto se
v USA nebourají pomníy, nidy. Osoby
se mění a u nás i jejich pomníy, a proto
my – doufejme, že jen zatím – nejsme
trvalá společnost.
Pane profesore, děuji za rozhovor.
nímy ragmenty: iří ancíř

¯ Ja na Vás působí současný vývoj
u nás z nadhledu člověa z USA?
Z důvodu, terý by se dal analyzovat,
jsme se posunuli od politiy myšlene
a ací do politiy osobností. Místo toho,
abychom se zamýšleli, ja bychom se měli
chovat, jaé jsou alternativy našeho dalšího vývoje,  čemu vlastně směřujeme, ja
bude Č vypadat za deset let, ta debatujeme, jestli alouse „utřel“ Grosse, jaé
mají politici byty, do jaé chodí hospody,
na jaé chalupě pijí calvados, do vyhrál
v otli, atp. Od politiy myšlene, terá
u nás probíhala ta do pětadevadesátého,
se celý politicý boom zvrhnul v lání jednotlivců a osob, o nichž již není důležité
vědět, co představují, ale jen to, že jsou.
Jejich existence je
hlavně mediální,
tedy virtuální. A to
je ohromná šoda.
To je onec politiy.
Je to mediálně chytlavé a hrozně jednoduché. Člově se nemusí zabývat názory
politiů, ale jen tím,
jestli má ten či onen
lepší ravatu, manželu či byt. Politia
se přesunula na
úroveň osobností,
vlastně ani bych neřel osobností, ale
osob. Je to nebez- ilan elený s omášem aťou na slavnostních řtinách
pečné a je to šoda. své nihy „esty  úspěchu – rvalé hodnoty soustavy řízení
Strategicé myšlení, aťa“
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Zbigniew Czendlik: „Václav

Klaus má obrovskou vnitřní sílu.“
YVETA VALOVÁ

ímsoatolicý farář Zbigniew
Czendli byl v roce  vyslán
z Polsa do naší republiy, aby
pomohl česým něžím se šířením víry, terá byla po půlstoletí omunismu
v naší vlasti velmi potlačena. Málodo
u nás ví, že v Polsu je Č v anetách
nejoblíbenější zemí EU, že Poláům
záleží na našich občanech a snaží se
jim pomoci dostat se z omunisticého
morálního bahna zpět do civilizované
Evropy.
„ůj dům je tam, de jsou moji
přátelé,“ říá páter Czendli, terý
již devět let žije v Lanšrouně, umí
perfetně česy a snaží se pomáhat
obyvatelům nejen slovem z azatelny
ale i praticou pomocí. Vybudování
domova pěstounsé péče v nedaleé

Vorlové je jeho ací. do by vša
očeával ctihodného meta, byl by na
omylu. dyž ho člově potá na tenise,
golfu, na vodě či na oncertě, netuší,
že nejde o jednoho z běžných účastníů ace. Až dyž se s ním dá do řeči,
pochopí, že mu jde o víc než o sport,
přestože i ten upřímně miluje. A právě
to je jeho velý lad, že se díy svým
schopnostem dostane mezi nejrůznější
mladé lidi i mezi politiy a významné
osobnosti z umělecé i podniatelsé
branže a naprosto nenásilně se s nimi
baví. Je patronem tu tenisového mistrovství republiy ieter Cupu, tu
výletní lodě pana Hůly, tu filmového
festivalu pana Bartošy a protože má
lidi nefalšovaně rád, přináší požehnání pana faráře příjemnou atmosféru

a posléze i úspěch ací. Pozná touto
cestou mnoho významných osobností.
Doonce i první dáma naší populární
hudby, paní Lucie Bílá, uspořádala pro
něj benefiční oncert při otevření „jeho“ domova pěstounsé péče.
Posláním řesťansé círve je pomáhat bližním a šířit lásu a pan farář
toto činí doslova na aždém rou.
Považuje to za své životní poslání
a za naplnění svého života. „írvi
ubližuje aždý, do brání projevování lásy,“ říá a dodává, že si proto
váží olomoucého arcibisupa Jana
Graubnera, neboť je to člově, terý
zastává jasně svůj názor a miluje víc
lidi a pravdu než sebe samého. Váží si
ho i proto, že pozval na Velehrad pana
presidenta s chotí: „a elehradě se
letos sešlo mezi mnoha poutníy asi 
onzervativních moravsých atolíů
a spontánním potlesem odměnili projev presidenta áclava lause, terý
 nim promluvil jao politi velého
formátu. ěl velice dobrý projev a jsem
rád, že žiji v prostředí, de zaznívají
taová slova. e strany prezidenta republiy je to známa obrovsé vnitřní
síly.“
Pan farář je praticy stále v dobrém rozpoložení a šíří olem sebe
pohodu a lid, jen ho trochu mrzí,
že i dyž žije devět let v naší zemi,
je stále jao cizinec disriminován.
„ovažoval bych za čest zísat česé
občanství, neboť je zde můj druhý domov. nažím se maximálně přispět pro
město anšroun a uvítal bych proto
právo volit v omunálních volbách,“
říá pan farář.
(Text projevu presidenta republiy
 duchovním, terý pana faráře ta
upoutal, nalezne čtenář v internetové
versi naší revue.)
níme ragmenty: iří ancíř
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Pavel Dostál se rozloučil
s grácií jemu vlastní
JIŘÍ PANCÍŘ

J

e silně rozšířenou představou, že
obrodný proces šedesátých let byl
vyprovoován mladými nespoojenými omunisty pod vedením
soudruha Dubčea, teří na slonu
rou  svou obhajobou „socialismu
s lidsou tváří“ vyvolali „obrodný
proces“, terý vedl e druhé oupaci
našeho státu. Obrodný proces ale začal
podstatně dříve, už na samém začátu
šedesátých let, dy tehdejší president
Novotný významně uvolnil šrouby, teré naši veřejnost svíraly od rou 
a teré se ještě více utáhly po maďarsé rizi v roce . Odsouzení ultu
osobnosti v SSS a objevení se něterých imperialisticých laů na nehty
na našem socialisticém trhu vyvolalo
oddech veřejnosti po tolia letech ideologicého tlau. Nemohlo sice ještě
dojít  tomu, že by byla zrušena cenzura, ale bylo již možné psát i jiné texty,
než ty, teré jednoznačně podporovaly
vítězství pracujícího lidu. Teprve v té
době bylo možno psát o tom, ja rásně
svítí slunce i bez toho, aby bylo nutno
dodat, že svítí jen zásluhou naší strany
a vlády. A ten rásný čas vedl  tomu,
že začala vzniat celá řada amatérsých
či poloamatérsých souborů, teré se
začaly zabývat trampsou písničou,
roc’n’rollem, pantomimou, černým
divadlem, herectvím, prostě vším,
čemu se v té době říalo „malé formy“
a čemu začalo vládnout divadlo „Sedmi
malých forem“, ve zratce Semafor.
Byly to právě tyto bohatýrsé dny, ve
terých se vytvářelo nové vidění společnosti, dy lidé začali objevovat, že „na
oně seděla oča“ nebo „že rmstrong
není us“. Toto hnutí pravděpodobně
znamenalo pro duchovní osvobození naší
společnosti víc, než dnes ta opěvované
časopisy Host, Literární noviny a mnohé
jiné. A proto je nutné hodnotit jao zvlášť
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záslužný počin supine
nadšenců, teří se nyní
pousili ten tvůrčí vas
šedesátých let zpřístupnit ja formou autenticých nahráve z té doby
ta formou jaéhosi revivalu, terý zachycoval
písně, terým autenticá
nahráva chybí. niha
„Pódia z rabičy“ spolu
s pěti doprovodnými CD
v dramaturgii Václava
Bárty staršího zachycuje atmosféru této doby.
V nize je zmapováno
velé množství souborů, „dysi jsi mi napsal, ať nedělám baviče, neboť jediné, co
teré hrály po naší zemi umím, je napsat své vlastní příhody, terým se pa lidi
v šedesátých létech a na smějou.  měl jsi pravdu, jenže nedomyslels’, že právě to
CD jsou uvedeny jejich se lidem líbí,“ smál se etr ovotný avlu ostálovi
písničy.
U příležitosti řtu této publiace se amatérsého divadla té doby. jistili jsme,
sešli soro všichni dosud žijící atéři že tehdy u nás snad nebylo dědiny, de
této doby, zpívali, hráli a vzpomínali. by neexistovalo alespoň jedno. ivadlo
Všechno byla vrcholná improvizace,  nám prostě patří a vropa nám to může
jaýsi text-appeal a snad právě proto to jen závidět. oprovodná  dělal áclav
bylo nesutečně rásné odpoledne, te- árta starší. ěteré písně nebyly vůbec
ré jaoby všechny přítomné vrátilo do zachovány v původní interpretaci, áclav
těchto let. Je proto na místě poděovat proto oslovil i mladé interprety a vznil
vedle tvůrců projetu i ministru ultury mix autenticých nahráve s novými.
Pavlu Dostálovi, bez jehož pomoci by se yla to opravdu strašná práce a jsem moc
neusutečnilo nejen toto setání, ale rád, že se naonec vše dotáhlo do once,“
nevyšla by ani výše uvedená publiace. uvedl ředitel Artamy Františe Zborní
„yl to jeho nápad. zpomínám, ja a Pavel Dostál doplnil: „pravdu netuším,
mne jednoho dne pozval na schůzu na zda by šedesátá léta byla taovými, jaými
ministerstvo a ja mne seřval, že jdu o pět byla, nebýt existence malých divadel. ím
minut pozdě. olem stolu sedělo  lidí, ale zcela určitě, že by malá divadla nebyla
teří roovali, ja to udělat, aby vznila bez oněch šedesátých let. inými slovy jsou
paměť šedesátých let. aše vydavatelství asi malá divadla a šedesátá léta spojena
bylo požádáno, aby to vyproduovalo. lo jaousi pupeční šňůrou, terá život přiváo to, ja to uchopit, neboť cílem publiace děla oběma. e to zřejmě jev neopaovatelnebylo popsat soubory, ale zachytit atmo- ný a jsem rád že malá divadla i šedesátá
sféru šedesátých let. aonec se rozhod- léta prošla mým životem ta jao já jsem
lo, že spojovací text sepíše ladimír ust prošel jimi.“
a my se pustili do zmapování česého nímy ragmenty: iří ancíř
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„ódia z rabičy“ řtil nestor malých divadel té doby, ředitel emaforu iří uchý, duchovní otec publiace avel
ostál a za novou generaci interpretů písniče té doby
ucie ílá. níme zachycuje, ja avel ostál říá na
adresu iřího uchého: „e to velý lasi malých divadel
a jsem rád, že přišel osobně pořtít tuto nížu.“  iří uchý
odpovídá: „řest má zbavit prvního hříchu a ten nová niha
nemá. roto bych místo řtu nih zavedl vítání nih do života.
emohu nepřipomenout, že nebýt ministra ultury, stála by
moc peněz s těmi pěti . ato ji zájemci mohou zísat za
dvěstěpadesát orun“

o „uvedení nihy do života“ panem uchým avel
ostál daroval nihu svému příteli, áclavu
avlovi, se slovy „áclave, dovol, ať ti ji dám, neboť jsi se o rozvoj divadla v tehdejších letech velice
zasloužil“. áclav avel poděoval tvůrcům, že
tato niha byla vydána a dodal: „ebyla to moje
osobní zásluha, ale výraz potřeby té doby. yla to
doba plná nadějí, očeávání a touhy. roto jsou
zde dnes samí svělí lidé. oje první práce prošly
malými divadly. racoval jsem na ábradlí jao
ulisá u ysočila a rád na to vzpomínám.“

ře vapením pro avl a ostál a bylo nové  „avel
ostál s přáteli zpívá pí snič y malých divadel šede sátých
let“ ácl av ár ta př ipomněl , ž e nebý t avl a ostál a ,
ne v yšl a by ani niha ani pět  a ž e si avel z a slouží
mít z a se na opl átu  z jeho pí sní . álodo totiž u ná s
v í , ž e avel ostál sl ádal pí sně a byl velmi činný právě
jao divadelní  a toto  by ho mělo občanům před stav it právě z tohoto pohledu . avel ostál byl e v identně
dojat , z aáz al doonce ta  rá sné  polé vat . níme ho
z achycuje v momentu , dy má toto  spolu s  y ticí od
ucie í lé popr vé v r uou a ř í á , ž e podle uchého mu sí
ř íci : „ítám tě ostále do života , i dyž je to trošu če r ný
humor, ale budiž“

etr ovotný, avel ostál a an anyza pořtili další  souboru „umaf a“, na němž
abutí píseň a většinu dalších písní otextoval
avel ostál. „řál bych si, abys byla labutí, to
bych měl jednou možná sto chutí vytrhnout i br
– a ty občas pohladit mne perutí...“ zanotovali přitom všichni společně. an anyza podotl, že etr
ovotný mu tehdy zadělal na ádrový profil tím,
že mu dal na desce roli studenta, svazáa, zlosyna
a vraha, což na něm zanechalo trvalé stopy. vým
názvem  - pina lých orem
baretu nezapřela impulz tehdejšího hnutí abaretních divadel v čele s divadlem emafor
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amozřejmě na oslavě
let šedesátých nemohl chybět ani filozof
a showman hr. an
odňansý, terý panu
ministrovi zazpíval za
doprovodu íta ialy
„ahradu růží a snů“.
edatora tehdejší
ladé fronty arta
ystrovová, terá napsala první recenzi na
odňansého hru „
úsměvem idiota“, pořtila spolu s ním a anem olářem jedno
z  přiložené e nize
se slovy, že „ozdravuje
své vnitřní idioty“
ani ucie dělila
svou přízeň mezi
pan a mini s t ra
a svého budoucího chotě, áclava
ártu mladšího.
odina, do níž
se má ucie ílá
brzy přivdat, je
velmi muziální
alespoň soudě
podle toho, že její
budoucí tchán ,
á c l a v  á r t a
starší, vše uváděl
a režíroval, švagr
ore árta (foto
vlevo) hrál a hrál
a hrál na larinet,
švag rová ára
ártová zpívala
písničy a celé to
připomínalo rodinu arterových
m a n ž e l  y
ohnyho ashe,
de zpíval snad
i jejich pes a de
byli všichni šťastni. ěříme, že toto spojení přinese
mnoho rásných
písniče v tomto
století a že se
za padesát let
sejdou pamětníci
nad jejich albem
ve stejně příjemné náladě.

P.S. dyž jsem psal tento článe
netušil jsem, že píši o posledním setání s ministrem Pavlem Dostálem.
I dyž jsme všichni věděli, že je vážně
nemocen, doufali jsme, že se s ním
ještě po prázdninách setáme. Jen on
sám asi věděl, že se tímto rásným
odpolednem v Nosticém paláci
v Praze s námi se všemi loučí a udělal
to opravdu s grácií jemu vlastní. Svou
šálu odhodil v dál gestem Cyrana
a teď na nás z měsíce hledí spolu
s ním a spíná ruce nad frašou, s jaou byl vybírán jeho nástupce. A ja
ho ta mám v paměti, omentoval
by to se sarasmem jemu vlastním:
„dybysem to byl věděl, ta bysem
sem nechodil.“
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Mezinárodní bienále
současného umění 2005
JIŘÍ PANCÍŘ

árodní galerie v Praze (NG)
pořádala po celé léto v prostorách Veletržního paláce,
láštera sv. Anežy Česé a Paláce
insých pod záštitou prezidenta
republiy Václava lause, primátora
hlavního města Prahy Pavla Béma
a bývalého ministra ultury Pavla
Dostála „Mezinárodní bienále současného umění “. S tímto velorysým
výstavním projetem představujícím
současné umělce z pěti ontinentů
přišla už podruhé. Letošní bienále pod
názvem „Druhý pohled“ bylo zaměřeno
na přechodové jevy postmoderní ultury, teré vyplývají z hluboých změn
současné civilizace. Představilo nové
pohledy současného umění, obrodu
malby, nové možnosti pro seznámení
a hodnocení nových umělecých žánrů video-artem počínaje a divadelními
a hudebními performancemi onče.
Pouazovalo na až bouřlivou změnu
identity a to nejen člověa samotného,
ale i jeho prostředí. Postmoderní způsob života, terý ta vypjatě acentoval
humanisticé postoje, přináší nutnost
přehodnocení téměř všech dosavadních valit a hlavně ztrátu lineárního
pohledu, to znamená napřílad ztrátu
dějin. Hovoří se o onci umění, o posthumanitě. „Druhý pohled“ spočíval
v prolínání snah a potřeb vidět sebe
prostřednictvím druhého, v interferečních napětích pohledů z různých stran,
v interaci současnosti s hodnotami
minulosti, v onfrontacích humanitní tradice s potřebami přesáhnout její
omezenost a zbavit jí bezohlednosti
 jina založeným ulturám a  přírodnímu prostředí, z terého lidsá
civilizace vzešla.
Zájem o bienále byl obrovsý. Již
na jeho zahájení byla doslova hlava na
hlavě a pan president, terý dodal lesu

projetu svojí
osobní účastí,
byl i na pódiu
málem umačán.
Naonec zahájil
biená le slov y:
„sem sutečně
rád, že se tato
mimořádná věc
usutečnila zde
v raze a děuji
za to všem jejím
tvůrcům. aždý,
do si projde alespoň jedno její
patro, musí být
fascinován tím,
co se zde všechno „mění, teré se odehrávalo v česomoravsém teritoriu, mělo
předvádí . i ší řadu vrcholů a zvlášť lasicá moderna byla v naší zemi silná.
z ní mimořádná ao v jediné zemi na světě byl ubismus rozvinut v pous o životní
svoboda ničím styl. ilné bylo taé surrealisticé období se svým česým předchůda niým nespou- cem poetismem. ajímavé jsou i civilistní tendence čtyřicátých let
taná a to budeme a přes dnes téměř neuvěřitelné a nědy život ohrožující bloace
jao diváci vždy totalitní vlády patří česé umění padesátých a hlavně šedesátých
obdivovat, neboť let  vrcholům evropsého umění, i dyž totalitní izolace nedoto je cílem umění. volila, aby se dostalo do mezinárodních souvislostí. oučasné
oud bude tato česé umění už naštěstí funguje jao samozřejmá součást světové
zvlášť mimořád- výtvarné scény a odlišnosti jsou dány jen specifiy česého milieu,“
ná ace přijata říá ilan nížá áclavu lausovi
široou veřejností,
bude to signálem, že jsme již o ouse cizích zemí a jiných světadílů, učiníme
dál.“ Právě nyní, dy se ta vyhraněně důležitý ro na cestě  jejich poznání,
zaměřujeme na projet evropsé integra-  intuitivnímu pochopení jejich specifi
ce, nám tato široce oncipovaná výstava a odlišností. Toto pochopení pa otevírá
podle prezidenta republiy připomněla, náš pohled na svět a zabraňuje jeho stereže je třeba vyhlížet ještě vzdálenější ho- otypnímu vnímání. Dnešní svět vyžaduje
rizonty než ty, teré obepínají výlučně schopnost nejen reagovat na změny, ale
evropsý ulturní prostor. Připomněla taé je předvídat, vidět dál, vidět „za roh,“
nám, že zaujetí našimi domácími nebo uzavřel Václav laus.
evropsými problémy musí být oriProtože současně s tímto bienále,
gováno ještě druhým pohledem a že je probíhalo v arlíně druhé tzv. Politiho
třeba neustále si uvědomovat svět v celé bienále, zeptali jsme se generálního řejeho šíři. „Právě výtvarné umění se svou ditele NG a prezidenta projetu Milana
schopností omuniovat beze slov je  to- nížáa, proč v současném Bienále nemu přímo předurčeno. Poznáme-li umění spolupracuje s Politim, jao tomu bylo
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v roce  při prvním bienále. Vysvětlil
nám to slovy: „rvní bienále bylo uspořádáno společně s časopisem lash
rt, jmenovitě s iancarlem olitim
a elenou ontovou, jejichž partnerství se už v průběhu ražsého bienále
 uázalo jao nešťastné a bohužel
i nesolidní. , terá je státní institucí
s dlouhodobou tradicí, musí fungovat
oretně, transparentně a na záladě
onrétních smluv. o s těmito partnery
nebylo možné, proto jsme poračovali letos samostatně.“ ovněž nám zodpověděl
otázu, v čem spočívala neoretnost
pana Politiho: „a onci rou  mě
oslovil iancarl oliti a jeho manžela
elena ontová, že by chtěli spolu s 
uspořádat ienalle. dmítl jsem s tím,
že program  je hotový i co se týče
rozdělení financí a  proto nemůže
spolufinancovat ta velou aci. ba
manželé mě dlouze přemlouvali, že od
 nic nechtějí než prostor a provozní
pomoc v tom rozsahu, terý  nija
neohrozí, že všechno zafinancují sami
a že teprve v druhém ročníu ienalle
se bude  podílet jao plnohodnotný
partner. aonec pod tlaem těchto slibů
vedení  souhlasilo. šechno vša bylo jina. oliti podepsal smlouvu, terou
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neplnil. alasně prohlašoval,
že ze vstupného nechce žádné
peníze a vzápětí po sončení
ienalle peníze vyžadoval.
ned na onci . ročníu
jsme proto zhodnotili průběh ienalle a začali jsme
připravovat další roční ta,
abychom předem vyloučili
všechny problémy.  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 místo aby s námi vstoupili
do jednání o zvalitnění
ienalle, rozjeli pomlouvačnou ampaň a to
nejen u nás, ale i v cizině.
eštítili se í použít uráže a lží a na terá jim
česá média, a část česé
umělecé scény, ochotně
nasočila.“
Je dobře, že se
Ná ro d n í ga le r ie do
výše uvedené vulgární
disuze nenechala zatáhnout a usutečnila
editela generálního sponzora bienále . roční Bienalle, teré
holdingu ynot ateřina uisa aňhelová bylo sv ým rozsahem
(v růžovém obleu za panem presidentem) naprosto nesrovnatelné
zdůraznila význam této ace nejen pro naši s podobnými acemi
ulturu ale i pro celou společnost a sromně v Č. Představilo se na
podotla, že jejich finanční podpora  mi- něm více než  uměllionů č byla malým příspěvem našemu ců v projetech  mezisoučasnému umění. ejí společnost prý národních urátorů.
podporuje zejména ulturu a charitu, což je nímy ragmenty: iří ázy něterých exponátů. cela nahoře „dílo“ repodle ní druhým pohledem na podniání
ancíř.
voluční berlínsé socialisticé avantgardy
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