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Vzkřísí 20. kongres ODS 
původně pravicovou stranu?

Ivana HaslIngerová

L etošní rok byl ve znamení 20. výročí Sametové revo-
luce, která nás osvobodila z 20 let trvající sovětské 
okupace a zanedlouho bude slavit výročí ODS svým 

jubilejním 20. kongresem. Při takto významných výročích 
bilancujeme. Sametová revoluce nám umožnila poznat, co 
je to žít ve svobodné kapitalistické zemi, a patří jí za to dík. 
A co vykonala za těch dvacet let ODS? Pod vedením jejího 
zakladatele Václava Klause se stala nejvýznamnější pravi-
covou stranou u nás a ve světě se zařadila po bok takových 
gigantů jako Konzervativní strany VB či Republikánské 
strany USA. Zdálo se, že si toto skvělé postavení udrží 
i  po  nástupu nového předsedy Mirka Topolánka, který 
po  svém zvolení prohlásil, že bude pokračovat v  idejích 
svého předchůdce. „Klausismus je písmo svaté ODS,“ pro-
hlásil tehdy nadšeně. 

ODS sice vyhrála pod jeho vedením několikrát volby 
a po těch posledních se stal dokonce premiérem, ale právě 
tehdy začal počátek konce. Plichta 100:100 byla smrtící. 
Sestavit za těchto podmínek vládu je velmi těžké i pro zku-
šeného politika, natož pro naivku. A jak se ukázalo, v této 
funkci pan Topolánek zklamal a začal se odvíjet postupný 
pád ODS. A nelze vše svádět jen na přesně rozdělené voliče. 
ODS mohla získat výraznější vítězství, kdyby dělala nor-
mální volební mítinky a normální kampaň. Tuto patovou 
situaci zavinil jen a jen pan Topolánek, který se vždy vysmí-
val mítinkům prof. Klause. Kdyby byl ale dělal Topolánek 
mítinky a setkání s občany přesně tak, jako předtím Václav 
Klaus, a ne pouze setkávání se starosty a místní smetánkou, 
mohly volby dopadnout pro ODS lépe. Vzpomínám, jak mi 
tehdy lidé na Humpolecku říkali, že jim Topolánek na roz-
díl od přítele Paroubka nepřijel na jediné otevřené setkání 
s nimi. Vůbec se s nimi nebavil. Pochopili, že je považuje 
za  sprostou luzu, protože do  místního sálu pozval jen vy-
branou smetánku. A nepochybuji o tom, že tak katastrofální 
volební kampaň se odehrávala všude.  

A co víc, koaliční vládu sestavil pan Topolánek tak, jako 
by vyhrály malé straničky a ne jeho strana. Ty ke  svému 
úžasu musely hledat ministry po celé zemi, protože s  tím 
nepočítaly. Dokonce díky těmto ústupkům nedokázal pro 
svoji nejsilnější stranu obsadit ani nejdůležitější ministerstvo 

– ministerstvo financí – a svěřil ho člověku, který o ekonomi-
ce ví zhruba stejně jako jeho předchůdce. Naopak jednoho 
z  ekonomicky neschopnějších straníků, duchovního otce 
volební vlajkové lodi ODS rovné daně, Vlastimila Tlustého, 
přinutil ze strany odejít a přistoupil namísto zavedení rovné 
daně na  zavedení ekonomického zmetku pana Kalouska. 
O  ústupcích Zeleným zavedením ekodaně na  uhlí, dotací 

na ekoelektřinu a ekobenzín a zákazu výroby nejlevnější elek-
třiny z jádra, není třeba hovořit. To pocítili všichni občané 
na svých peněženkách snad ze všeho nejvýrazněji. A nejhorší 
je, že i přes tyto obrovské ústupky, nedokázal vládu udržet. 
Koaliční strany se slabému vůdci prostě vysmály.

Velkou chybou bylo, že již v  okamžiku jak se stal pre-
miérem, obsadil svůj tiskový odbor lidmi stojícími do  té 
doby na straně ideologie třetích cest k socialismu a v čele 
úřadu vlády ponechal dokonce člověka z doby Paroubkovy 
vlády. Byli jsme překvapeni, když jsme zjistili, že spolu s   
Radimem Ochvatem vede Tiskový úřad pravdoláskovec 
Martin Schmarz. Nepřekvapilo nás, že Ochvat takové 
prostředí nevydržel a  odešel na  Hrad, ale ti, co v  skrytu 
duše nesnášeli klasickou ODS, tam zůstali. Buď byl Mirek 
Topolánek tak naivní, že to o nich nevěděl, nebo byl už v té 
době sám na Havlově straně barikády. Vzhledem k tomu, že 
si tak rozumí s Havlovým oblíbencem Vondrou, se zdá být 
to druhé blíže pravdě. Je-li tomu tak, je to pro ODS smrtící. 

Když se toto Topolánkovo chování nelíbilo některým 
spolustraníkům a vyjadřovali proti tomu nespokojenost, on 
neustoupil a vše vedlo nakonec k pádu jeho vlády. 

Poslední výtrysk jeho vůdčí geniality nastal při volbě eu-
rokomisaře. Přestože ODS je stále nejsilnější parlamentní 
stranou, souhlasil se jmenováním Paroubkova přítele, ryzího 
levičáka Fülleho do této funkce, než aby podpořil, když už 
jeho milec Vondra neprošel, noblesního guvernéra Zdeňka 
Tůmu nebo schopného ekonoma Vladimíra Dlouhého. 

Ale abych jen neviděla na ODS vše černě. I přes ústupky 
zeleným a lidovcům většina ministrů za ODS pracovala tiše 
a skvěle a povedlo se jim za rok udělat víc než předchůdcům 
za 8 let. Ivan Langer vybudoval Ústav paměti národa a doká-
zal stihnout naskenovat přes milion karet StB do počítačové 
evidence, vybudoval síť CzechPointů, takže občané mohou 
konečně komunikovat s úřady elektronicky, vybavil policii 
moderními vozy, motorkami i služebnami, Martin Říman 
zjednodušil živnostenský zákon, Jiří Pospíšil uvedl v život 
nový trestní zákoník, Petr Nečas vylepšil zákoník občanský 
a  za  Tomáše Julínka poprvé mohly díky poplatkům zdra-
votní pojišťovny poprvé od revoluce proplácet i nejtěžším 
pacientům nejmodernější léky. A to jsem připomněla jen to 
nejpodstatnější, bylo toho ve skutečnosti mnohem víc. Za to 
jim všem patří úcta a dík. A doufám, že dvacátý kongres 
dá opět zelenou těmto a podobným osobnostem a ODS se 
nastoupí opět cestu ke skutečně pravicové politice. Ještě je 
čas, i když je hodina po dvanácté. Pokud se ODS nevzchopí 
a nic nezmění, po volbách nastoupí na dlouhou dobu pro 
náš národ doba Temna.



Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 

FRAGMENTY - 3 - OBSAH

fragmenty
Ročník XIV.,  listopad 2009

Vydává:
Kulturní komise R (KK)

Adresa redakce:
K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5

tel. 222 769 819 
Regionální redakce

Hněvkovice 100, 396 01 Humpolec
tel. 561 034 519

e-mail: fragmenty@fragmenty.cz 

Vydavatel a předseda redakční rady:
Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president KKČ

Šéfredaktor:
RNDr. Ivana Haslingerová, CSc.

ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ
Redakční rada:

Michal Haslinger, ředitel Hudební sekce KKČ
Hana Strejčková, ředitelka Dramatické sekce KKČ
ak. mal. Zdena Marschalová, Výtvarná sekce KKČ

Erhard Müller, ředitel Sekce pro mezinárodní styky KKČ
Ing. arch. Vladimír Smejkal, Sekce ochrany památek KKČ

Petr Štěpánek, ředitel Literární sekce KKČ
Přemysl Vachalovský, ředitel Filmové sekce KKČ

PhDr. Ing. Jan Vodňanský, Dosud Žijící Národní Poklad
Petr Žantovský, Universita Jana Amose Komenského, Praha.

Zlom a grafická úprava
fragmenty, polygrafické studio.

Osvit a tisk:
Didot, polygrafická společnost, s.r.o.

Inzerce:
Goro Publicity

K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5,
tel.: 222 769 819,

561 034 519 
e-mail: fragmenty@fragmenty.cz. 

Distribuuje:
Goro Publicity,

část nákladu posílána VIP osobnostem.
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p.,

odštěpný závod Praha, č.j. nov 6291/97 ze dne 
15. 9. 1997.

Registrováno pod číslem
TS 6A/A2, MK ČR 7671

ze dne 5. 3. 1997.
Otisk povolen pouze s písemným souhlasem 

redakce při zachování autorských práv.
Nevyžádané rukopisy nevracíme.

Neoznačené texty jsou placenou inzercí.
Není-li psáno jinak, použité obrazové materiály jsou

archivním materiálem příslušných firem.

Goro Publicity
je autorizovanou agenturou Kulturní komise ČR

Obsah

Vzkřísí 20. kongres ODS původně pravicovou stranu? ............................................. 2

názOry a kOmentáře
Knížákova Smršť 41 ........................................................................................................ 4
Z EU vznikla utopie Antievropy – zvrácený megaeurostát ...................................... 5

exkluzívní rOzhOvOr
Jiří Oberfalzer: „ÚS selhal jako pojistka svrchovanosti ČR“ .................................... 6

fragmenty z pOlitiky
Sen statisíců věřících se splnil – Papež Benedikt XVI. navštívil ČR! ..................... 8
Lisabon v Evropském parlamentu: zasedání XV. sjezdu KSČ  .............................. 10
Svobodní vracejí do politiky ideje ...............................................................................11
Filozofické základy a perspektivy evropského projektu  ........................................ 12
Premiér Fischer: „Držme si palce, vážně je to důležité!“ ........................................ 15
Zápas o nezávislost, svobodu a tradiční hodnoty pokračuje ................................. 18
Činnost KSČM lze pozastavit  .................................................................................... 19
Tvrzení, že na nedostatky LS prezident neupozorňoval, bylo podlé a zbabělé .... 20

fragmenty z ekOnOmiky
Cynikův názor na Lisabonskou smlouvu  ................................................................. 22

galerie úspěšných OsObnOstí
Bohuslava Šenkýřová: „Studenty přitahuje kvalita a pověst školy.“ ...................... 24
Boj s ekologisty a závistivci významně prodražuje stavby ..................................... 27
Grandhotel Pupp zůstává perlou Karlových Varů ................................................... 30
Pravda a láska, Kalousek a Topolánek ....................................................................... 32
Dobrý manažer uspěje i v ekonomické krizi ............................................................ 33
O zemědělství by mělo začít opět rozhodovat počasí místo politiků EU ............. 36
MF Dnes jako tiskový orgán Lidového domu .......................................................... 37

fragmenty z kultury
Prezident předal Čestnou plaketu Georgu Mrazovi  .............................................. 38
Kronika Bratrstva Kočkovy pracky – kniha stojící rozhodně za pozornost ........ 39
Proč nám hrozí smrt právě ve středu?  ...................................................................... 40
Placáka ovládla bolest  .................................................................................................. 42
Začátek nové hašlerovské tradice ............................................................................... 43
Křest ohněm nad obrazy Zdenky Marschalové ....................................................... 44
Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den .............................. 46
Ladislav Jakl: „Veřejnoprávní televize by se měla zrušit!“ ...................................... 47

  

EDITORIAL

OSOBNOSTI

POLITIKA

EKONOMIKA

KULTURA



- 4 - FRAGMENTYPOLITIKA

Knížákova Smršť 41
MIlan KnížáK, generální ředItel národní galerIe

N áš svět nebičují jen větrné smrš-
ti, ale především smršť průměr-
nosti. Jelikož se pohybuji pře-

devším v oblasti umění, hledím na svět 
z její perspektivy. I v této oblasti je ně-
co shnilého stejně jako v celém státě lid-
ském.

Na  jedné straně se přikládá umění 
velká důležitost, staví se pro něj gigan-
tická umělecká muzea, superdivadla, 
knihovny, atp. jako novodobé chrámy, 
na  druhé straně se stává umění něčím 
nedůležitým. Společnost věnuje pozor-
nost jen kuriozitám, skandálům a noto-
ricky známým ikonám. Všechno, říkám 
a  myslím, všechno. Všechno ovládá 
pop-kultura. 

Pod pojmem moderní hudba si lidé 
běžně představují populární šlágry, mé-
dia jsou až na ojedinělé výjimky (v naší 
zemi bez výjimek) jen bulvární, divadla 
se živí převážně hloupými muzikály, 
televize produkují trapné seriály a svojí 
edukativní roli proměňují v  propagaci 
ikon pop kultury, vše utopené v omáčce 
všudypřítomné reklamy.

Také internet je zahlcen hloupou re-
klamou a především bezbřehými žvásty 
zamindrákovaných a  nevzdělaných pří-
slušníků šedivé masy, kterým anonym-
ní a  pasivní internet dává šanci k  sebe-
vyjádření.

V posledních měsících se stala spous-
ta věcí, které by zasloužily komentář, ale 
mě nejvíc zasáhly události okolo Václava 
Klause.:

Oceňuji jeho realistický přístup 
k Lisabonské smlouvě. Jeho žádost o po-
jistku proti prolomení Benešových de-
kretů považuji za  víc než potřebnou. 
Jsem přesvědčen, že nebezpečí tohoto 
prolomení je reálné. Byl jsem tím, kte-
rý s B. Posseltem, představitelem sudet-
ských Němců, diskutoval v televizi i mi-
mo. Mám spoustu přátel v zahraničí, spe-

ciálně v  Německu, a  proto vím, jak řa-
da lidí tam čeká na platnost Lisabonské 
smlouvy, aby se pokoušeli pomocí ev-
ropských soudů získat zpět svůj majetek, 
i když je nemožné historii vrátit. Vím, že 
se při odsunu Němců děla celá řada bez-
práví (a za to se omlouvám, i když jsem to 
nemohl v pěti letech ovlivnit), ale je třeba 
mít na paměti, že to byl důsledek zničují-
cí války, kterou rozpoutali Němci. A ná-
sledné činy by měly být posuzovány pře-
devším z tohoto hlediska.

Václav Klaus nám však na druhé stra-
ně zamotal hlavu udělováním státních 
vyznamenání představitelům té nejpo-
kleslejší pop-kultury. Chápu, že Karel 
Gott je už od totality idolem a komunisty 
jmenovaným národním umělcem ob-
divovaným tou méně vzdělanou, dnes 
převážně starší a  nostalgickou, částí 
naší společnosti, ale to je pro mne zcela 
nedostatečným důvodem ke  státnímu 
vyznamenání. Vím, že s rozhazováním 
medailí začal Václav Havel, který je 
nakonec rozdával i svým kamarádům 
a způsobil jejich inflaci. Proti tomu 
je počet vyznamenání udělova-
ných prezidentem Klausem výraz-
ně menší, ale to nestačí. Připadá 
mi opravdu nevkusné vyzname-
návat ve  stejný den, ve  stejné 
řadě a  státními řády jedince, 
kterým totalita ukradla život 
a  pop hvězdy, které kolaboro-
vali s  každým režimem a  ješ-
tě na  tom 

dobře vydělávali. Nebylo to, bohužel, 
poprvé. Absurdní bylo vyznamenání 
režiséra Vávry, kterému Němci dali 
Svatováclavskou orlici, komunisté 
národního umělce a  demokrat Václav 
Klaus státní vyznamenání. Rozdávání 
medailí mě připadá obecně nevkusné. 
Jsem přesvědčen, že by mělo být udělo-
váno zcela výjimečně za něco opravdu 
podstatného, za životní oběť. Udělovat 
28. října státní vyznamenání za pracov-
ní úspěchy, umělecké aktivity (apod.) se 
opravdu nehodí. 

Je ostudou našich politických vlád, 
že vládnutí jde současné úřednické vlá-
dě lépe. Nutně to vyvolává otázku, zda 
by nebylo lepší, kdyby se poslanci prali 
ve skanzenu poslanecké sněmovny a zemi 
spravovaly jen úřednické vlády.

Profily a  podoby politických stran 
jsou čím dál tím méně stabilní. Nová 
strana TOP 09 vypadá, že bude nabízet 
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jasně pravicovou politiku, a  řada lidí 
se k ní přiklání. Zapomínají přitom, že 
Kalousek chtěl vládnout za  podpory 
komunistů a  Schwanzenberg kandi-
doval za  převážně levicovou stranu 
zelených a  navíc se nebrání užívání 
šlechtického titulu, i  když tyto tituly 
byly v naší republice zákonem zrušeny 
již v roce 1918.

Nejsem proti vzniku nových stran 
a pravicové zvlášť vítám, jen tímto mír-
ním přílišný entuziasmus. 

Také mi vadí, že média pokládají rov-
nítko mezi ODS a ČSSD. To nelze, tyto 
strany jsou, bohužel, nesouměřitelné. 
Nepovažuji Mirka Topolánka za dobrého 
lídra ODS, ale jde (a to mu nelze upřít) 
o normálního slušného člověka (co ob-
čas vybuchne – a kdo ne?), který se jen 
do čela strany nehodí, ale jinde by mohl 
fungovat normálně. To se nedá srovnávat 
s ČSSD, jejíž stranické špičky považuji 
za lidsky i politicky nepřijatelné. V této 
souvislosti bych si přál, aby se Miloši 
Zemanovi podařilo urvat do  své stra-
ničky co nejvíc hlasů členů a příznivců 
ČSSD. Jsem v tom ale skeptický, i když 
Miloš Zeman je druh dravce, který může 
překvapit. 

Aféra s vojáky s nacistickými symboly 
na přilbách mě připadá trochu prvoplá-
nová. Halasné tažení proti pravicovým 
extrémistům mi připadá směšné za situ-
ace, kdy levicoví extrémisté bezostyšně 
a beztrestně šíří své bludy z parlament-
ní tribuny. Podle zákona je komunizmus 
stejná zrůdnost jako fašizmus, ale jakoby 
si to naše společnost neuvědomovala. Asi 
proto, že s komunisty byla většina náro-
da v minulosti nějak zapletena a bojí se 
přiznat svůj tehdejší strach, otevřít své 
rudé Pandořiny skříňky. Ptám se, proč 
policisté nerozhánějí komunistické 
mýtinky, na  kterých padají stejně po-
buřující hesla jako u fašistů. 

Probuď se lide český!

Nakonec chci vyjádřit své znechu-
cení nad bruselským projevem Václava 
Havla. Jeho projevy už dlouho ztrácejí 
logiku. Způsob, kterým se vymezil proti 
Václavu Klausovi a  jeho boji za sebeur-
čení naší společnosti (s kterým můžeme 
i nesouhlasit, ale jehož celistvost a kon-
tinuitu musíme ocenit), je přinejmenším 
nevkusné. 

Václav Havel se rád zavděčil brusel-
skému publiku, jehož většině je Václav 
Klaus trnem v oku. Hurá!! 

Z EU vznikla utopie 
Antievropy – zvrácený 

megaeurostát
Ivana HaslIngerová

P ád vlády a  vznik vlády nové, 
zrušení mimořádných voleb 
hned po jejich vyhlášení, spousta 

skandálů kolem dovolených a milenek 
našich politiků, dokonce i  narození 
dcery přítele Paroubka, to vše bylo 
v letošním roce zastíněno událostí pro 
náš národ opravdu zásadní, ztrátou naší 
suverenity po přijetí opravené euroústa-
vy nazývané Lisabonská smlouva (LS). 
Nebyly nic platné protesty 24 občan-
ských sdružení, šesti neparlamentních 
stran, ani stovky podpisů pod petici 
D.O.S.T. zaměřenou proti snaze poli-
tiků omezit suverenitu ČR přijetím LS. 
Neboli proti zákonům vzešlých ze sociál-
ního inženýrství kosmopolitních elit EU. 

Z odmítání schválení LS neplyne, že 
je mi Evropa lhostejná. Naopak, hlásím 
se k historické Evropě svobodných křes-
ťanských národů i k Evropě zemí sdru-
žených do  společenství volného obcho-
du, jakým bylo Evropské hospodářské 
společenství (EHS), do něhož naše země 
chtěla vstoupit. To, co chce ale z EU uči-
nit LS, není již noblesní elitní klub zemí 
EHS, ale jakýsi zvrácený megaeurostát, 
jakási utopie Antievropy.

Evropa odjakživa stála na třech zá-
kladních pilířích – na křesťanských du-
chovních základech, na evropských ná-
rodních státech a na rodinách jako je-
jich pilířích. Suverenity jednotlivých 
národních států zanikly a křesťanství 
je málem považováno za zločin. I v tak 
vysoce katolické zemi jako je Itálie se 
dokonce odstraňují z nařízení Bruselu 
po  staletí visící kříže ve  školách, aby 
neurážely muslimské přistěhovalce, 
a  ruku v  ruce s omezováním křesťan-
ské tradice se i na rodiny pohlíží téměř 
jako na  přežitek. Zaopatřovatelsko-
slíditelský stát zvaný EU ničí pojem ro-
din propagací gendrového mainstree-
mingu.  Ideopolicie ve stylu Orwellova 
roku 1984 má sledovat, zda tato naří-
zení školy dostatečně včlenily do svých 
programů. Návrh na zavedení koncep-

tu jednotného přijetí evropských dějin 
je faktickým zrušením dějepisu. V čes-
kém dějepisu přece nesmí být islámská 
expanze ve 12. století vysvětlována tak, 
aby nezraňovala machometány. 

A nejhorší je, že pod vidinou řádově 
vyšších platů naši vrcholoví politici se 
do Bruselu tak těší, že se dokonce snažili 
zamlčet občanům, že je po přijetí Listiny 
práv a svobod EU, kterou mazaně přidali 
státníci EU k  LS, může čekat mnoha-
miliardové platby našeho státu z našich 
daní sudetským Němcům. A není pravda, 
že to nevěděli a  že to poprvé slyšeli až 
od pana prezidenta, který jako jediný stál 
proti přijetí LS. A to i přesto, že na něj byl 
vyvíjen enormní tlak nejen zevnitř naší 
země, kde se nacházejí fanatici typu pří-
telkyně Gajdůškové, kteří měli tu drzost 
ho za  to nazývat dokonce velezrádcem, 
ale především ekonomického tlaku z EU 
a Ruska. I přes to vše dokázal alespoň pro-
sadit, že pro nás nebude platit Listina práv 
a svobod EU a tím zůstanou v platnosti 
poválečné Benešovy dekrety.

Zradou na našem národu bylo nao-
pak hlasování pro LS těch politiků, kteří 
se snažili zamlčet nebezpečí prolomení 
platnosti Benešových dekretů. Ti by 
měli být hnáni k zodpovědnosti, proto-
že nebýt Václava Klause, tak by se náš 
stát díky jejich eurohujerství nedoplatil 
reparací. Slovo velezrada se v naší ústavě 
vztahuje, bohužel, jen na  prezidenta, 
pokud jedná proti svrchovanosti země 
a  jejímu demokratickému řádu. Škoda, 
na tyto prospěcháře by sedělo jako ulité. 
Od skutečné svobody jsme díky jim zase 
téměř tak daleko, jako za komunismu.

 Chování evropeistů připomíná cho-
vání komunistů s  totalizujícími prvky. 
Stejně jako komunisté předkládají na od-
poutání pozornosti nepodstatné problé-
my jako např. boj o jméno olomouckých 
tvarůžků. Chtějí zničit křesťanského 
Boha, který stojí v cestě odumření států. 
Každého, kdo se tomuto nátlaku vzpírá 
nazývají extrémistou. A nejen bruselská, 
ale už i  naše vláda přijala na  obranu 
europeismu „strategii boje proti extrémis-
tům“. Přitom těch skutečných levicových 
extrémistů jako jsou anarchisté, komu-
nisté,  dělnická strana a  neonacisté se 
ve skutečnosti nebojí. 

To vše je něco tak neskutečného, že 
proti tomu musíme bojovat i  nadále 
ze všech sil!
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Jiří oberfalzer: „ÚS selhal jako 
pojistka svrchovanosti Čr“

Ivana HaslIngerová

P ředstavitelé ODS kdysi ústy své-
ho současného předsedy tvrdi-
li, že „klausismus je písmo sva-

té ODS“. Nyní se dívají jako na  ex-
trémisty na  spolustraníky, kteří ma-
jí na  Lisabonskou smlouvu (LS) stej-
ný názor jako zakladatel jejich stra-
ny Václav Klaus, a ti mají díky tomu 
ve  straně postavení takřka disiden-
tů. Za všechny můžeme jmenovat na-
příklad Ivo Strejčka, Hynka Fajmona, 
Petra Pakostu, Alenu Páralovou, 
Evu Dundáčkovou, Juraje Ranince, 
Jaroslava Kuberu a především senáto-
ra Jiřího Oberfalzera, který byl hlav-
ním iniciátorem výzvy senátorů ODS 
k Ústavnímu soudu (ÚS), aby tento vy-
dal osvědčení, zda je druhá euroústava 
zvaná Lisabonská smlouva v souladu 
s naší Ústavou. I přesto, že ÚS vydal 
očekávaný rozsudek, že LS je v soula-
du s naší Ústavou, byl to od pana se-
nátora opravdu hrdinný skutek. Do re-
dakce nám obratem po vynesení roz-
sudku chodila, s výjimkou Machových 
Svobodných, rozjásaná stanoviska 
našich eurohujerských politiků nad 
tím, že ÚS donutil prezidenta repub-
liky k podpisu pod LS. Zajímalo nás, 
co si o  rozsudku ÚS myslí iniciátor 
soudního procesu, pan senátor Jiří 
Oberfalzer, a  položili jsme mu něko-
lik otázek:

 � Vážený pane senátore, pan prezident 
říká, že rozhodnutí Ústavního sou-
du očekával a respektuje ho, i když 
s  jeho obsahem i  zdůvodněním zá-
sadně nesouhlasí. Jaký je Váš názor 
na tuto věc?
S rozhodnutím ÚS rovněž nesouhla-

sím. Považuji ale především za nespráv-
né, když ÚS ve svém výroku nadřazuje 
své politické hodnocení nad právní ar-
gumenty.

 � Soudy a le 
musejí jed-
nat apolitic-
ky, jinak by 
ztratily je-
jich výroky 
právní kva-
litu a  hod-
nověr nost . 
N e ž i j e m e 
j i ž  p ř e c e 
v   d o b á c h 
prokurátorů 
Urválků. Vy 
chcete říci, 
že nález ÚS není neutrální právní 
analýzou, ale politickou proklamací?
Přesně tak. Nález je zaujatou poli-

tickou obhajobou Lisabonské smlou-
vy ze strany jejích stoupenců. Je to vidět 
i na zcela neadekvátním konfrontačním 
způsobu jeho zpracování i prezentací to-
hoto nálezu, že vstoupením LS v platnost 
nepřestane být ČR suverénním státem. Já 
tvrdím opak.

 
 � Ústavní soud byl původně osloven 

celým Senátem, aby zjistil, zda je LS 
v  souladu s naším ústavním pořád-
kem. Jestli se nemýlím, tak po sedmi 
měsících vypracoval odpověď na vy-
brané paragrafy, které jednotliví se-
nátoři napadli. Proč jste podávali 
opět další dotazy?
Právě proto, jak říkáte, že ÚS vypra-

coval tehdy jen dílčí odpovědi na dílčí do-
tazy Senátu. Lisabonskou smlouvu jako 
celek si ale neprostudoval a pokud ano, 
tak se k ní nevyjádřil a je otázkou, proč 
se tomu vyhýbá.

 � Já se vždy naivně domnívala, že právě 
k prostudování takto závažných do-
kumentů byl ÚS zřízen a že by měl 

k takto závažným listinám sám bez 
výzev politiků vydávat odborná sta-
noviska. Mýlila jsem se?
Nemýlila. ÚS selhal jako pojistka 

svrchovanosti ČR a my jsme museli za-
stat práci, která příslušela jemu. Pro nás 
neodborníky byla velká práce prostudo-
vat takto záměrně složitě napsaný doku-
ment, a i když nám pomáhali právní ex-
perti, neměli jsme takové možnosti jako 
ÚS. Proto vypracování naší žádosti trva-
lo také tak dlouho, než jsme ji mohli vů-
bec podat. A také nechápu, proč bychom 
měli spěchat s chomoutem, do něhož nás 
chtěli naši politici dát.

 � Podle paragrafu 63 naší ústavy sjed-
nává zahraniční smlouvy výhradně 
prezident a pouze na základě svého 
uvážení může některými vyjednává-
ními o nich pověřit vládu. Prezident  
je však jediný, kdo tyto smlouvy 
ratifikuje a bez jeho podpisu nesmějí 
vstoupit v  platnost. Není přitom 
ničím časově omezen a  dokonce 
smlouvy podepsat vůbec nemusí, 
pokud uzná, že je vláda dojednala 
chybně. ÚS ale uvedl v rozsudku, že 
prezident má „povinnost ratifikovat 
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mezinárodní smlouvu bez zbytečné-
ho odkladu“. Nepopírá tím ÚS roli 
prezidenta popsanou v Ústavě ČR?
Popírá a takový výklad nemá legisla-

tivní oporu. Nemohu proto respektovat 
konstatování Ústavního soudu, že prezi-
dent musí mezinárodní smlouvu ratifiko-
vat „bez zbytečného odkladu“ s odkazem 
na zákon o Ústavním soudu. To je zákon, 
který se zabývá činností Ústavního sou-
du, nikoli oprávněními prezidenta repub-
liky, která jsou dána jen a jedině Ústavou.

 � Chcete snad říci, že si ÚS plete zá-
kony. Že používá zákon platící pro 
něj na hlavu státu, která se má řídit 
ústavním zákonem? Že ÚS nezná 
text naší Ústavy? 
Bohužel se tak stalo. To není můj vý-

mysl, to je prostě fakt. 

 � Když ale ÚS přikázal prezidentovi 
urychleně podepsat LS na  základě 
chybného zákona, který se na  pre-
zidenta nevtahuje, pak je možné po-
kládat jeho příkaz, nemající legisla-
tivní oporu za chybný a jednání pre-
zidenta na  základě něj za  neplatné. 
Prezident přece podepsal LS právě 
na základě tohoto příkazu ÚS, pro-
ti němuž není odvolání, aby nevyvo-
lal ústavní krizi. Nebudete s tím ně-
co podnikat? 
Já si myslím, že prezident chtěl pře-

devším odvrátit ústavní krizi, která by 
hrozila, kdyby odmítl respektovat závěr 
ÚS. Ale bude třeba se zamyslet s ostatní-
mi politickými subjekty nad takovými 
změnami v ústavě a v zákonu o ÚS, aby 
si soud nemohl osvojovat ústavodárnou 
moc, která mu nepřísluší.

 � Na  Pochodu na  obranu svobody 
a státní suverenity jste 28. října uve-
dl, že na prezidenta republiky je vy-
víjen naprosto nesnesitelný politický 
nátlak a že ho proto musí vlastenecky 
cítící občané podporovat v jeho boji. 
Můžete to konkretizovat?
Jde o vyhrožování žalobou nebo změ-

nou ústavy anebo nedávný hit nové strany 
TOP 09: jednorázové suspendování ústa-
vy pro potřebu ratifikace LS.

 � Z důvěryhodných zdrojů mám infor-
mace, že na prezidenta nebyl vyvíjen 
pouze politický, ale i ekonomický ná-
tlak. Že naše zásoby plynu na zimu 
jdoucí k nám z Německa byly skou-

peny „soukromou firmou“ a jsme te-
dy v letošní zimě závislí pouze na do-
dávkách z  Ruska. Že budeme zase 
poslouchat Rusko, které potřebu-
je schválení LS, aby mohlo jednat 
pouze se svým dávným spojencem, 
s  Německem, které po  jejím schvá-
lení bude EU udávat tón. Můžete to 
potvrdit?
ČR žila dvacet let svobodným životem 

od  28.10.1918 do  doby, kdy ho ukončila 
Mnichovská dohoda. Podobně se to sta-
ne po dvaceti letech nyní, kdy ukončí naši 
svobodu Lisabonská smlouva. Rozhodně 
se zvýší naše závislost na  velkých okol-
ních státech ztrátou národní suverenity.

 � Naši politici snad jen s  výjimkou 
Petra Macha argumentovali tím, že 
na  podpis prezidenta čekala celá 
Evropa národů, ne pouze Německo. 
Jste téhož názoru?
Nejsem, protože to prostě není pravda. 

Čekali na něj jen její politici. Národů ja-
ko celku se přece nikdo neptal. A pokud 
proběhla o  Euroústavě v  některých stá-
tech referenda, pak končila fiaskem nebo 
musela být opakována. Výsledek v Irsku 
je jedna ku jedné a mělo by být proto vy-
psáno ještě jedno referendum, aby bylo 
jasné, jaký názor občanů opravdu převáží. 

 � Lisabonská smlouva je podle Angely 
Merkelové novelizovanou neschvále-
nou Euroústavou vzniklou na zákla-
dě připomínek k ní. Podle toho, co 
jsem o ní slyšela a četla, tak mi tak 
nepřipadá, Vám ano?
Je to náhrada a nikoliv novelizace již 

jednou neschváleného dokumentu. Je to 
podvod na veřejnosti. Je to ostuda. 

 � Zlí jazykové tvrdí, 
že naši přední po-
litici se tak zuřivě 
snažili o  přijetí 
LS proto, že chtě-
li získat post euro-
komisaře či ales-
poň jiné teplé mís-
tečko v  Bruselu. 
Křivdí jim?
Post eurokomi-

saře a  národní svr-
chovanost, to jsou 
opravdu nesouměři-
telné hodnoty. Pokud 
byl někdo motivován 
svou politickou bu-

doucností, je mi z  toho ještě smutněji, 
než kdyby tak činil z pouhé malosti ne-
bo zbabělosti.

 � Ale ODS byla vždy vůdčí stranou. 
Přece nemůže nyní nechat náš stát 
umírat na úbytě. Neměla by se již ko-
nečně na Kongresu vzchopit, posta-
vit do  čela neúplatné politiky a  ne-
získat do  voleb opět svůj kredit? 
Přece nemůže jen tak konstatovat, 
že nechá národ zhynout na soucho-
tě a nic s politiky, kteří ho tam při-
vedli, neudělat.
Cítím z ODS nedostatek odvahy čelit 

potížím, do kterých se dostala opuštěním 
svých ideových východisek. Na procitnu-
tí z letargie bude zřejmě třeba větší otřes, 
než jakým byly prohrané krajské a senát-
ní volby v loňském roce.

 � Co zbývá nyní, když prezident pode-
psal LS ve snaze zabránit ústavní kri-
zi, zastáncům národní svrchovanosti 
a ekonomické svobody? Existuje ješ-
tě jiná možnost než usilovat o politic-
kou podporu pro vystoupení ze su-
perstátu EU a získat opět národní sa-
mostatnost? 
V  nálezu Ústavního soudu a  ve  sta-

novisku vlády máme nyní jasný výklad, 
proč naše obavy o svrchovanost nejsou 
na  místě. Budeme tedy pozorovat dal-
ší vývoj v Evropě a při sebemenší znám-
ce, že se naplňuje naše obava, volat k od-
povědnosti vládu i ÚS, aby zakročily, bu-
de-li se EU snažit prolamovat meze, kte-
ré vytyčila jejich stanoviska.

Vážený pane senátore děkuji Vám 
za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Sen statisíců věřících se splnil – 
Papež Benedikt xvI. navštívil Čr!

Ivana HaslIngerová

D en 26. září 2009 se zapsal ne-
smazatelně do  historie našeho 
státu. Tento den přivítal pre-

zident republiky Václav Klaus spolu se 
stovkami věřících před půl dvanáctou 
na letišti v Praze-Ruzyni jednoho z nej-
vlivnějších lidí planety, Svatého otce 
Benedikta XVI. Ne, nepřepsala jsem se. 
Svatý otec není jen nějakou úsměvnou fi-
gurkou, jak si naivně myslí někteří ko-
munistickým režimem duševně zdevas-
tovaní ateisté, ale muž, který vládne svou 
morální autoritou více než miliardě vě-
řících Římskokatolické církve na celém 
světě. Žádný státník nemá podporu šes-
tiny obyvatel zeměkoule, proto návště-
va takové osobnosti byla pro naši malič-
kou zemičku velkou poctou a zvýšila je-
jí prestiž v očích ostatních států světa. 

Svatý otec přijel do  ČR na  pozvání 
prezidenta Václava Klause a  České bis-
kupské konference. O jeho návštěvu usi-
lovali sice katolíci již delší dobu a pozvání 
mu zaslali již loni v lednu. Na tom, že na-
konec přijal pozvání do naší země, má ale 
hlavní zásluhu prezident republiky. Bez 
oficiálního pozvání ze strany hlavy státu 
se jednání o návštěvě hlavy katolické círk-
ve nemohla uskutečnit. Václav Klaus se 
s papežem již dříve několikrát setkal při 
návštěvě Itálie. Byl přítomen i jeho inau-

guraci v  dub-
nu 2005 a vedl 
s  ním násled-
ně rozhovor 
i v květnu 2005 
ve  Vatikánu. 
Při své zdravici 
zdůraznil, že si 
toho, že Svatý 
otec přijal jeho 
pozvání k  ná-
vštěvě naší re-
publiky, velmi 
váží a  je tomu 

velmi rád. Přivítal ho osobně s manžel-
kou Livií, zástupci katolické církve v če-
le s kardinálem Miloslavem Vlkem a va-
tikánským velvyslancem v  ČR Diego 
Causerem. 

„Letos oslavíte 20. výročí sametové re-
voluce, která ukončila těžkou etapu v živo-
tě vaší země, kdy byl veřejný a církevní ži-
vot kontrolován. Důsledky tohoto útlaku 
nelze podceňovat,“ uvedl Benedikt XVI. 
hned po svém přistání v Praze Ruzyni. 
Ocenil křesťanskou tradici českých zemí: 
„Byl jsem dojat mladým párem, který při-
nesl dary vaší rodné země. Připomíná mi 
to, jak hluboko je prostoupena česká kultu-
ra křesťanstvím, neboť právě chléb a sůl se 
vyskytují už ve Starém zákoně.“ Vzpomněl 
také na bývalé pražské arcibiskupy Josefa 
Berana, od jehož smrti letos uplynulo 40 
let, a Františka Tomáška, který byl podle 
něj „představitelem církve v době největší-
ho útlaku“. Na adresu prezidenta Václava 
Klause zdůraznil Svatý otec, že zná jeho 
přání, aby náboženství hrálo větší roli 
v záležitostech ČR. 

Pan prezident podtrhl, že ČR vítá jed-
noho z největších světových intelektuálů 
a autorit. Někoho, kdo zajišťuje, že hod-
noty naší civilizace nebudou v  kompli-
kovaném světě ztraceny: „Vidíme ve Vaší 
návštěvě důležitý okamžik. Víme, že rozu-

míte naší zemi, jste u nás známý skrze va-
še knihy. Vítáme ve Vás nejen hlavu va-
tikánského státu, ale také jednoho z nej-
vzdělanějších mužů planety.“ Prezident 
dále připomněl, že poslední papežova en-
cyklika Caritas in venitate vyšla již i u nás. 
Vyzdvihl symbolický význam návštěvy 
Svatého otce právě v době, kdy si připomí-
náme dvacáté výročí od pádu komunis-
mu – 20 let od změn, které měly historic-
ký význam pro Českou republiku, Evropu 
a  pro církve v  naší zemi. Václav Klaus 
zdůraznil, že pohledy jeho a Svatého ot-
ce na mnoho věcí v komplikovaném svě-
tě jsou si blízké, i když se k nim dostali 
z různých filozofických konceptů.

Svatého otce čekal po celé tři dny po-
bytu u nás skutečně náročný program se 
třinácti oficiálními akcemi. Ze všeho nej-
dříve uctil na své osobní přání Pražské 
Jezulátko na Malé Straně. O sošce Ježíše 
Krista nazvané Pražské Jezulátko lidé 
věří, že má nadpřirozenou moc. Papeže 
zdravili před kostelem nadšeným jásotem 
stovky lidí s dětmi. „Chtěl bych vám něco 
říci, děti, i vašim rodinám. Buďte posluš-
né, vlídné a laskavé, učte se být Ježíšovými 
kamarády a  vždycky se k  němu s  úctou 
obracejte. Modlete se za  své rodiče, ka-
marády i učitele. Přišly jste v hojném po-
čtu a  za  to vám děkuji. Žehnám Vám,“ 
řekl k přítomným dětem papež. V pres-
bytáři kostela uvítal Svatého otce proslo-
vem předseda České biskupské konferen-
ce Jan Graubner, který mj. uvedl: „Vítám 
vás zde v kostele Panny Marie Vítězné, 
kde se po  dlouhé generace ukrývá soška 
prostého Jezulátka, jehož pověst se roz-
šířila do  celého světa. Svatý otče, vítejte 
u nás a požehnejte nám.“ Pak následova-
la společná modlitba v latině. 

 Pak byl v odpoledních hodinách se 
všemi vojenskými poctami přijat papež 
na Pražském hradě, kde se sešel soukro-
mě s prezidentem Klausem a jeho chotí 
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Livií. Ve Španělském sále si poslechl pro-
jev prezidenta republiky, který v něm zdů-
raznil, že papež je nejen charismatický 
představitel katolické církve a význam-
ný politik, ale rovněž v akademickém svě-
tě uznávaný myslitel, filosof a spisovatel. 
Prezident republiky se v projevu přihlásil 
ke konzervativnímu vidění světa: „Za se-
be mohu říci, že sdílím obavy z nebezpe-
čí rozpadu tradičních hodnot naší civili-
zace a  z  lehkomyslné relativizace jejích 
elementárních stavebních kamenů. Šířící 
se lidská pýcha vedoucí k nebezpečné so-
ciálně-inženýrské aktivitě mnoha našich 
současníků, masivní mediální manipula-
ce, vydávající různé nepřirozené výstřel-
ky za  pokrok, degradace modelu klasic-
ké rodiny či pokusy o zneužití objevů pří-
rodních věd, to vše jsou varovné signály. 
Přitom to byla zejména tato pýcha, toto 
přesvědčení o lidské všemocnosti, co v ne-
dávné minulosti přineslo zvláště našemu 
kontinentu tolik utrpení. Učit se z histo-
rie je naší společnou povinností. Právě 
v tom je příspěvek Jeho Svatosti, pape-
že Benedikta XVI., zcela mimořádný.“ 
Václav Klaus zakončil svůj projev kon-
statováním, že „události před dvaceti le-
ty u nás otevřely možnost pro svobodnou 
individuální existenci nás všech, obno-
vily podmínky pro autentický duchovní 
život a církvím vrátily prostor pro jejich 
nikým a ničím neomezovanou bohoslu-
žebnou, sociální a společenskou roli, kte-
rou předchozí režim tvrdě a často i velmi 
krutě potlačoval“.

Po projevu pana prezidenta se Svatý 
otec zaposlouchal do tónů Dvořákova Te 
Deum v podání České filharmonie. Sólo 
zazpívali protagonisté Opery Národního 
divadla Kateřina Kněžíková a  Adam 
Plachetka. Tuto skladbu „věnoval“ pre-
zident Václav Klaus papeži Benediktu 
XVI. Poté vystoupil Svatý otec s  pro-

jevem, v  němž znovu 
př ipom něl  dvac áté 
výročí sametové revo-
luce a  s ním související 
svobodu, pro kterou je 
normou pravda a  je-
jímž zdokonalením je 
dobrota. Zdůraznil, 
že zvláště v  dnešním 
světě je nezbytné hledat 
duchovní rozměr lidské 
existence, vzájemné 
pochopení, toleranci 
k  jiným národnostem, 
církvím i  přesvědčení. 

Odsoudil politiky, že často podléhají zá-
jmům lobbistů, tedy použil podobné věty 
jako například při opouštění rodné ODS 
Václav Klaus. „Nakonec pravda zvítězí, 
avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědče-
ním, hrdinským svědectvím mužů a žen 
pevných zásad. Pravda zvítězí upřímným 
dialogem, který upřednostňuje požadavky 
obecného dobra a odhlíží od soukromého 
zájmu,“ uzavřel optimisticky Svatý otec. 

Na Hradě se poté všichni pozvaní hos-
té sešli se Svatým otcem. Politici mu pře-
dali své dary  a  Svatý otec všem požeh-
nal. Od  kardinála Miloslava Vlka pře-
vzal mešní nádoby, lidovci ho obdarova-
li kamenem z trosek kláštera z Mariánské 
v  Krušných horách u  Jáchymova ja-
ko symbolem komunistických zločinů. 
Papeži předal svůj dar i prezident Klaus 
– stoličku ke  klavíru od  firmy Petrof, 
protože ví, že oblíbeným způsobem od-
počinku papeže je hra na  klavír. Svatý 
otec věnoval prezidentu Klausovi mo-
zaiku zobrazující českého světce svaté-
ho Václava na připomenutí toho, že ná-
vštěvu vykonal právě na jeho svátek. Akci 
na Hradě, která se papeži zjevně líbila, ne-
narušil ani pavouk, který lezl při proje-
vu po jeho rouchu. V televizi si toho ka-
meramani všimli, ale ve Španělském sá-
le nebylo vidět nic a zřejmě o něm nevě-
děl ani sám papež. V 18 hodin pak začala 
ve Svatovítské katedrále modlitba nešpor 
za účasti pontifika Benedikta XVI. Po půl 
osmé papež opustil Pražský hrad a přesu-
nul se na apoštolskou nunciaturu v cen-
tru metropole. 

V  neděli se přemístil Svatý otec 
do Brna, kde na letišti v Tuřanech sloužil 
velkou mši na níž promluvil k více než stu 
tisíců věřících a zhruba tisícovce kněží. 
V homilii se věnoval tématu naděje, které 
bylo jako jedna ze tří božských ctností 
vybráno pro brněnskou návštěvu. „Ve své 

druhé encyklice – Spe salvi – jsem zdůraz-
nil, že jediná ‚jistá‘ a  ‚spolehlivá‘ naděje 
(srov. č. 1) je v Bohu. Historická zkušenost 
ukazuje, k jakým absurditám dospěje člo-
věk, když vyloučí Boha z horizontu svých 
rozhodnutí a  svého jednání… Musíme 
svou svobodu stále znovu a znovu zamě-
řovat k dobru,“ uvedl Svatý otec. V závěru 
bohoslužby udělil Svatý otec Benedikt 
XVI. všem účastníkům své apoštolské 
požehnání. V tomto požehnání bylo za-
hrnuto také žehnání předmětů liturgické 
úcty a  žehnání 40 základních kamenů 
sakrálních staveb – kostelů, kaplí, kláš-
tera či komunitních center a  dalších 18 
předmětů (kříže, zvony, sochy, deskový 
obraz, prapory, 4 pamětní desky…).

Na konci liturgické slavnosti následo-
vala promluva Svatého otce před modlit-
bou Anděl Páně. „Chtěl bych myšlenkově 
navázat na učení svého ctihodného před-
chůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni 
svému křesťanskému povolání a evange-
liu, abychom společně vytvářeli budouc-
nost solidarity a míru,“ zdůraznil.

Nato odletěl prezidentským leta-
dlem zpět do Prahy, kde se sešel s před-
staviteli Ekumenické rady církví 
a ve Vladislavském sále Pražského hra-
du se setkal se zástupci akademické obce.

V pondělí na svátek patrona naší země 
svatého Václava začal papež svůj pracov-
ní den v bazilice svatého Václava ve Staré 
Boleslavi. U  příležitosti Svatováclavské 
pouti pak odsloužil mši na  Proboštské 
louce pro více než padesát tisíc lidí. V ho-
milii, kterou podle očekávání Svatý otec 
začal v češtině, vyzdvihl příklad svatého 
Václava jako světce a s pohledem na něho 
rozvinul myšlenku svatosti v dnešní do-
bě. Řekl, že věnovat svůj život vytvoření 
spravedlivějšího světa, dokáže pouze ten, 
kdo si v srdci uchovává posvátnou bázeň. 
To pak umožňuje být věřícím lidem vě-
rohodnými a připravenými šířit do spo-
lečnosti křesťanské ideály. Svatý Václav 
také „měl odvahu dát přednost království 
nebeskému před kouzlem pozemské moci.“ 
Na závěr návštěvy České republiky stihl 
ještě v Praze oběd s biskupy a závěrečný 
ceremoniál na ruzyňském letišti. 
K  překvapení mnohých se ukázalo, 
že si Václav Klaus s  Benediktem XVI. 
v mnohých pohledech na svět a společ-
nost rozumějí. Byli si blízko zejména při 
slovech papeže, že „technické vynálezy 
a zdokonalování společenských struktur 
jsou důležité a jistě potřebné, ale nestačí 
k tomu, aby zaručily blaho společnosti.“
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lisabon v evropském parlamentu: 
zasedání xv. sjezdu KSČ 

Ivo strejčeK 

T ento text píši právě v  době, kdy 
na plénu Evropského parlamentu 
probíhá „debata“ o  výsledcích ir-

ského referenda. Sál ječí nadšením, po-
tlesk, poslanci vstávají. Dávají si frene-
tickým nadšením odvahu k poslednímu 
kroku: požadují od svých vlád a předse-
dy Evropské komise vyvinutí bezprece-
dentního tlaku na  českého prezidenta 
Václava Klause. Atmosféra je strašlivá. 
Připomíná záběry ze zasedání XV. sjez-
du KSČ. Jenom ten rytmus potlesku ješ-
tě není sjednocený. Je málo aklamační! 
Vystupují předsedové politických usku-
pení a  formulují své názory bez obalu 
a na plné pecky. Už jim nic a nikdo v je-
jich slovech nebrání. Podpis preziden-
ta České republiky už berou jenom ja-
ko povinnou přítěž. 

Různí předsedové, stejná slova: 

„To bylo poslední referendum v některé 
z  členských zemí. Teď už budou jenom 
evropská referenda, kde se občané vyjádří 
jednotně. Ne vlády členských zemí budou 

rozhodovat, kdo bude budoucím 
prezidentem Evropské rady, ale 
Evropská komise a  Evropský 
parlament,“  bouři l Daniel 
Cohn-Bendit z  Evropské strany 
zelených.

„Pane předsedo Evropské ko-
mise, začněte rychle sestavovat 
novou komisi. Změnu na  pre-
zidenta Evropské rady a  změnu 
vysokého představitele pro zahra-
niční politiku můžeme udělat až 
potom. Jednejte, jako by Lisabon 
byl už schválen,“ požadoval Guy 
Verhofstadt z Evropské liberální 
strany.

„Evropa má 500 milionů oby-
vatel, Čína 1,3 miliardy, Indie 1,1 
miliardy obyvatel. Potřebujeme 
jednat jako celek. Prezident 10 

milionů obyvatel tomu nebude bránit,“ 
zlobil se Martin Schultz z  Evropské so-
cialistické strany.

„Pane Barroso, začněte rychle se-
stavovat Evropskou komisi. Pokud Češi 
neratifikují, nebudou mít komisaře! 
Po k u d  ra t i f i k u j í , 
komisaře jim dáme,“ 
navrhoval vydírat ČR  
Daniel Cohn-Bendit 
z  Evropské strany 
zelených.

„K  čemu budou 
vítězství v  domácích 
volbách, když pánem 
nad ministerskými 
předsedy bude prezi-
dent Evropské rady 
volený na  2,5 roku? 
K  čemu budou ná-
rodní ministři zahra-
ničních věcí, když jim 
bude nadřízen evrop-
ský ministr zahraničí 
s  vlastním evropským 

diplomatickým sborem? Václav Klaus 
je silný muž a  věřím, že Lisabonskou 
smlouvu nepodepíše,“ zastal se Václava 
Klause jediný Nigel Farage z  Nezávislé 
demokracie, který ovšem sklidil pískot 
a posměch. My jako posledních pár od-
vážlivců Nigelu Faragemu tleskali. Stali 
jsme se předmětem úšklebků a  obecné-
ho opovržení. Jsme v  EP považováni 
za extremisty a  lidi z minulého století 
beznadějně za okrajem politiky. Smutné. 

Ale ještě není konec. Ještě je ve  hře 
poslední český míček. Soupeř podává 
na  mečbol a  všechno nasvědčuje tomu, 
že i na vítězství. I v politice jsou tenisté, 
kteří vědí, že zápas je definitivně ztracen, 
až i ten poslední míč padne za lajnu. Ale 
i poslední míč umí otočit zápas. Ve svém 
prvním grandslamovém zápase hrál Ivan 
Lendl proti Joe McEnroovi. První dva sety 
jasně prohrál a McEnroe podával na vítěz-
ství. Komentátor rakouské televize se po-
divoval nad neschopností mladého Lendla. 
Lendl vyhrál 3 : 2 a šokoval tenisový svět. 
Tehdy se zrodila tenisová hvězda!
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Václav Klaus, Ivo Strejček, Eva Dundáčková a Petr Mach 
naslouchají slovům Michala Semína, který předal prezidentu 
republiky memorandum na jeho podporu v hrdinném boji 
proti euroústavě

Ivo Strejček zdraví účastníky Pochodu na Hrad 
na  podporu prezidenta republiky pořádaném 
Semínovou iniciativou D.O.S.T. za vydatné pod-
pory Machových Svobodných
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Svobodní vracejí 
do politiky ideje

Ivana HaslIngerová

P ro ty, kteří se obávali, že 
Svobodní kromě výhrad 
k  federalizaci Evropy nebu-

dou mít s čím jít do jarních voleb, 
přinášíme dobrou zprávu. Na svém 
zasedání ve Velké Bíteši schválil je-
jich Republikový výbor ucelený vo-
lební program Svobodných, který 
se týká všech bodů nutných pro ří-
zení státu  – hospodářské politiky, 
zdravotnictví, justice, bezpečnosti, 
obrany, zahraniční politiky, zdra-
votnictví, dopravy a ekologie. 

Od programů jiných stran se liší 
v tom, že není jen souborem líbivých 
hesel, ale vrací po  mnoha letech 
do naší politiky ideje. A také tím, že 
nabízí skutečné, nikoliv jen populis-
tické a kosmetické změny. Svobodní 
nenabízejí předvolební levné pastelky 

či tisícikoruny důchodcům, 
ale skutečné zvýšení úrov-
ně života všech občanů. 
Pokud by byl jejich pro-
gram přijat, změnil by se 
diametrálně a dlouhodobě 
život nás všech. Ano, všech, 
nejen podnikatelů, ale 
i těch nejchudších. Protože 
bohatá společnost i  jim 
zvýší kvalitu života a pokud 
by se ekonomické předsta-
vy Svobodných naplnily, 
byla by naše společnost 
o mnoho bohatší. Svobodní 
ukazují, že být pravicový 
neznamená být asociální, 
ale naopak.

Je mi jasné, že většina 
občanů nečte volební pro-
gramy stran s tím, že „stejně 
jen slibují a  pak vládnou 
všichni stejně“. Program, 
který nám přišel do redak-

ce od Svobodných, ale upoutá. Je na něm 
cítit, že ho tvořili jednak odborníci – eko-
nomové, právníci, lékaři, přírodovědci – 
a jednak, a to především, lidé mající jasné 
politické ideje a  politologické vzdělání. 
Ona totiž politika bez idejí se scvrkne 
jen v boj o lukrativní dobře placené po-
zice a vlastně faktická politika zanikne. 
Snad nejlépe to vyjádřil po  minulých 
volbách téměř stoletý Tomáš Baťa, který 
mi na otázku, jak se mu jeví naše politika 
z  pohledu z  Kanady, kde v  té době žil, 
odpověděl (parafrázuji): „Ale ona nějak 
po jistém polistopadovém boomu zanikla. 
Jsem odkázán jen na česká média, a ta po-
slední dobou neinformují o politice ale jen 
o tom, kdo získal jaký byt a kde na něj vzal, 
kdo má jakou milenku a co kde ukradl. To 
sice patří do bulváru, ale v seriozním tisku 
by se měli prát politici o své ideje a o směřo-
vání státu a ne o to, kdo je hloupější a kdo 
víc lže. Jako optimista ale věřím, že se to 
jednou změní, že politici buď dospějí, nebo 
se narodí noví a opravdoví...“

Jsem sice také optimista, ale 
nevěřím, že současní lídři dospějí 
a přestanou se chovat jako nadlidé. 
Věřím spíš v  to druhé, že na  jejich 
místo nastoupí, byť po těžkém zápase, 
noví lidé, kteří se začnou opět prát 
za své ideály a myšlenky tak jako se 
za  ně prali po  listopadové revoluci 
Václav Klaus, Miloš Zeman a Václav 
Havel. Věřím, že zvítězí nakonec 
rozum a  pud sebezáchovy u  nás 
voličů a zvolíme ve volbách ty, kteří 
dokáží naši zemi vést k  blahobytu 
a ke svobodě. Že pod jejich vedením 
budeme žít ve  svobodné zemi, kde 
budou platit zákony pro všechny 
rovnou měrou. K tomu ale musíme 
každý z  nás se stát zodpovědným 
občanem a  uvědomit si co je pro 
něj skutečným dobrem.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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„Obroda pravice a politické kultury obecně nebude možná, 
dokud nedají voliči šanci nové skutečně pravicové stra-
ně. Se současným stavem politiky nesouhlasí naprostá 
většina lidi v naší zemi. Pokud dají voliči hlas dvěma 
velkým stranám, jen tím posílí jejich budoucí velkou ko-
alici a nic se nezmění,“ říká 34letý ekonom a zakladatel 
Svobodných Petr Mach
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filozofické základy a perspektivy 
evropského projektu 

Ivana HaslIngerová 

C entrum pro ekonomiku a  poli-
tiku ve spolupráci s Polským in-
stitutem pořádalo přednášku po-

slance Evropského parlamentu a  pro-
fesora Krakovské univerzity Ryszarda 
Legutka: Filozofické základy a  perspek-
tivy evropského projektu, kterou mode-
roval prezident republiky Václav Klaus. 

„Byl bych strašně rád, kdyby knihy s tak 
plodnými texty, jaké píše profesor Legutko, 
psali i naši europoslanci. Někdy sice nad 
nimi zavrtím hlavou, ale v  každém pří-
padě jsou pro mne inspirativní. Tak na-
příklad poslední knihu nazval pan pro-
fesor ,Ošklivost demokracie‘, zatímco já 
hovořím o jejích krásách, ale dobře rozu-
mím, co chtěl nemainstreemový myslitel 
říci. A všem ji doporučuji k prostudová-

ní,“ uvedl prezident Klaus a pokračoval: 
„Před dvaceti lety pan profesor nemilosrd-
ně zařadil Kunderu mezi evropské levičá-
ky a přirovnal ho dokonce k Sarterovi, což 
bylo velmi inspirativní. Na CEPu podru-
hé zazní polština. Poprvé zde vítal pana 
Rokytu pan Topolánek, když oba aspiro-
vali na předsedy vlád, a ukázalo se, že to 
bylo nakonec trošičku jinak, než tehdy sli-
bovali. Uvidíme, jak dopadne nynější se-
minář.“ A seminář dopadl mimořádně za-
jímavě. Diskuse byla mimořádně bouřli-
vá a hned v úvodu Ryszard Legutka po-
změnil jeho téma řka: „Téma ,Perspektivy 
EU‘ je spíše pro futurology než pro politi-
ka a filosofa. Zamyslím se proto spíše nad 
tím, v čem je hlavní problém EU a jak mů-
že ovlivnit budoucnost Evropy. Pokud 

Lisabonská smlouva (LS) nabude platnos-
ti, nastanou dva druhy reakcí. Jedni to bu-
dou pokládat za konec a prohlásí, že tím 
reforma skončila, druzí naopak za počá-
tek další etapy sjednocování EU směřují-
cí k její integraci.“ 

Richard Legutko zavzpomínal, jak 
při otevření 700stránkové Lisabonské 
smlouvy se ho hned po  přečtení první 
věty zmocnil údiv nad tím, že spatřil 
velmi zvláštní citaci Thúkidida z  dějin 
Peloponéské války. V  řečtině tam totiž 
stálo: „Naše zřízení je demokracií, neboť 
moc není v rukou menšiny“. Pana profe-
sora především udivilo, že Thúkididés 
chválí demokracii. Přednáší jeho dobu 
na vysoké škole a ví, že demokracii neměl 
Thúkididés rád a tvrdil o ní, že je to ne-
smyslné zřízení. Žil v době Periklea, čili 

„prvního občana“, jehož diktátorskou vlá-
du naopak chválil. Proč by tedy najednou 
chválil demokracii? Další důvod, který ho 
zarazil při četbě LS byl ještě zásadnější. 
Zarazilo ho, že je v ní uvedena zvláštní 
definice demokracie jako většinové vlády. 

„Moc většiny zní menšinám autoritativně 
a představitelé EU proto moc většiny ne-
zdůrazňují. Proč právě tato neliberální 
definice se tam vyskytla?“ tázal se pan 
profesor. Dospěl k závěru, že autoři si to-
ho jistě byli vědomi a napsali to záměrně, 
protože tato definice implikuje, že EU má 
společný démos neboli lid. 

Pokud totiž hovoříme o většině, musí-
me mít i lid, který ji tvoří jako kolektivní 
subjekt. Tomu ale v EU tak není, neboť 
samotná struktura EU neguje existenci 
lidu: V čele EU stojí Rada EU (RE) – tě-
leso tvořené representanty vlád a  států. 
Pod ní je Evropská komise (EK) – jakási 
evropská kvasivláda a  teprve nakonec 
v  hierarchii moci se nachází Evropský 
parlament (EP) – těleso s  nejmenšími 
pravomocemi, které pouze pozměňuje 
návrhy EK či RE. „Spolurozhodování EP 
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„Velmi rád vítám mezi námi obyčejnými smrtelníky zástupce vrchnosti z Bruselu, ale 
i  významného myslitele, filosofa, politika, který napsal řadu knih plných originál-
ních názorů. Toto setkání jsme domluvili na nedávném obědě ve varšavském sklíp-
ku. Jsem rád, že pan profesor přijel. Zejména když je jedním z těch ,evropských obča-
nů‘, který včera hlasoval v Bruselu, dnes bude přednášet v Praze a zítra bude večeřet 
v Krakově. To je podle mne definice evropanství,“ vítal s úsměvem prezident Klaus 
pana profesora Legutka
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s  RE a  EK je jen jazykovou mystifikací. 
Pokud by EP měl být emanací evrop-
ského  dému, pak je definován špatně. 
Neexistuje na  něj totiž tlak voličů. Lid 
hlasuje pro své národní poslance. EP je 
pro něj nečitelný, nezastupuje démos a je 
jen nepatrně démem hodnocen. Naopak 
připomenutí Peloponéských válek má 
navodit mylnou představu, jakoby vlád-
la v  EU většina. V  evropské politice je 
sice tyranie zamítána a  menšiny jsou 
dobře chráněné, ale jen v rámci folklóru. 
Menšinami faktickými jsou menšinové 
skupiny v parlamentě, kde nevládne lid ale 
velké strany. Pak v tomto smyslu je tam 
vláda většiny,“ uvedl profesor Legutko 
a dodal, že tento monopol většiny v EP je 
potřeba prolomit. V normálním politic-
kém systému platí, že pokud někdo chce 
vliv, musí se odlišit od vládnoucí skupiny. 
Nebo být jiný než ten, co je v  opozici. 
V EU to tak není. Tam naopak, kdo chce 
mít vliv, musí se připojit k většině. „EU 
je exkluzivní klub, kam můžete jít, pokud 
s nimi souhlasíte, nebo Vás do něj nepustí. 
Nesmíte být buřič a troublemaker. Pokud 
se do klubu nedostanete, jste v tzv. druho-
rychlostní Evropě. Buď scénář EU přijmete 
a jste Evropan nebo nemáte šanci. Tento 
způsob myšlení v EU má souhlas v Polsku 
a není bez významu asi i v ČR. Co vydává 
EU za démos není ale reálným lidem.“ 

Představená Evropa neznamená pod-
le Legutka to, co znamenala po staletí 
pro historiky, filosofy, teology a odpůr-
ce totalitních režimů. Evropa, která se 
rozhoda vzdát svého dědictví, je masiv-
ní institucionální proces, který nevychá-
zí z posilování ale naopak z oslabování 
identity. Čím více se institucionalizuje, 
tím víc ztrácí a zužuje se jen na formál-
ní obsah. Není to jen duchovní změna, 
ale dochází k oslabení tvůrčí síly Evropy. 
Přestala vysílat impulsy do světa. Ideje 
nyní vznikají v USA a my je pouze pře-
jímáme.

„Idea evropanství je velmi zvláštní. 
Spočívá na úrovni hesel. Kategoricky hod-
notí, kdo je a kdo není Evropan. Její před-
stavitelé řeknou: ,Jste proti Evropě.‘ A tím 
s příslušným chudákem končí. Jenže kdo 
je takto obviněn, vůbec nechce jít do Asie. 
Pouze neakceptuje ideologickou koncepci 
Evropy. Evropa všechno ví lépe, neuznává 
hranice a otevřenost, dialog, toleranci či 
dualismus používá jako pendreky. A když 
proti tomu zaprotestujete, řeknou její 
představitelé: ,Vy jste netolerantní, s vámi 
nemluvím.‘ Oponenti pak raději umlknou 

a vzniká dojem, že všichni najednou jsou 
jejími mluvčími, kteří budou ničit soky,“ 
rozhořčil se profesor Legutko a položil si 
otázku: „Pokud je tomu tak, je otázkou, 
jaké jsou její perspektivy.“

Profesor Legutko vidí tři možné 
varianty budoucnosti Evropy:

1) Vládu většiny v EU jako jakousi 
ortodoxii. Pokud takto chápané hod-
noty budou triumfovat, vznikne mírný 
a  benevolentní despotismus. Mocné 
struktury budou utavovat životy občanů 
s  jejich souhlasem. A  za  to jim budou 
poskytovat jisté výhody. 

2) Druhý scénář je založen na integ-
raci Evropy. Pýcha euronadšenců je po-
vede směrem k monopolizaci a integraci. 
Racionalizace EU může být podkopána. 
A povede to k rozpadu EU. Předseda EP 
řekl velmi nemoudré tvrzení, že integrace 
je jako jízdní kolo. Stále se musí šlapat 
do  pedálů. Toto myšlení by mělo být 
zavrhnuto. Neměla by nastat atmosféra 
nevyhnutelnosti, ale politika by měla být 
zónou svobody. 

3) Hranice suverénních států muse-
jí být zachovány. EU by měla být otevře-
ným projektem, který bude moci být mě-
něn. Měla by být připuštěna možnost 
změny. Podobně jako kyvadlo. 

„EU potřebuje rozhodnou činnost 
s cílem zachránit ji před ní samotnou,“ 
uzavřel svoji přednášku pan profesor.

Po přednášce následovala 
dlouhá a bouřlivá diskuse: 

Václav Klaus okomentoval přednáš-
ku slovy: „Když hovořil pan profesor 
o potížistech, racionálně jsem si to inter-
pretovat, že hovoří i o mně. Ale EU by 
bez nás nemohla vůbec žít.  Nenastala 
by v ní totiž perestrojka.“ A hned doká-
zal, že potížistou skutečně je a pokáral 
pana profesora, že ztotožňuje pojmy 
EU a Evropa. On naopak pokládá jejich 
odlišení přímo za  zásadní: „Evropa 
a EU jsou pro mne dvě zcela odlišné věci. 
Evropa degenerovala na EU, jak tvrdí pan 
profesor. Ještě jsme ale tak definitivně 
nedegenerovali. Proto jsme zde také ne-
mluvili o pomíjivém dokumentu, jakým 
je LS, ale o zásadních a fundamentálních 
věcech, jakými jsou například pojmy 
Evropa a  EU. Mohl jsem se v  poslední 
dekádě zbláznit, když mně v  Bruselu 
říkali ,vítejte v Evropě‘. Mne tam vítali 
maximálně v EU. Já přece v Evropě žiji 
od narození.“ 
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Prezident Klaus nesouhlasil dále s tím, 
že pan Legutko používá slova moc namís-
to vliv: „Slovo ,moc většiny‘ nemám rád. 
Já jako politik mohu maximálně říci, že 
mám vliv, ale slovo moc patří do  jiných 
společenských systémů. Pluralismus, par-
lamentní systém moci většiny využil pro-
to, aby se zabýval otázkou, vůči čemu stojí 
názor té většiny. V EP je většina chápána 
jako ta jeho část, která si myslí, že EU je 
ráj na zemi. O jiných názorech se debata 
nevede. Jde jen o to aby tato většina byla 
tvořena stoupenci ideologie europeismu.“ 

Václav Klaus také podotkl, že přirov-
nání integrace EU k cyklistovi, který musí 
stále šlapat, pochopil pan profesor chyb-
ně: „Ten příměr mi Prodi připomněl z na-
šich 11ti setkání desetkrát. Myslel to ale ji-
nak. Ne že cyklista musí jen šlapat, ale že 
musí jet stále kupředu.“

A nejvíc se panu prezidentovi nelíbily 
tři scénáře budoucnosti EU pana Legutka. 
Nelíbil se mu totiž ani jeden:„Pokud jde 
o tři možné scénáře budoucnosti EU, tak 
nevím, který je nejlepší, zda úspěšné do-
končení integrace či mírný benevolent-
ní despotismus. Já tomu všemu říkám 
postdemokracie. A o demokratickém ky-
vadlu bych chtěl vědět jaké jsou potenciál-
ní síly, které by ho mohly rozkývat. Já ty-
to síly v dnešní Evropě nevidím.“

Ryszard Legutka odpověděl panu 
prezidentovi: „Pojmy EU a  Evropa jsou 
něco, na co musíme dát pozor. Pro žáky 
na vysoké škole je možné pochopit, že to 
jsou odlišné pojmy, ale žurnalisté chápou 
Evropu jako EU. Říkalo se ,vstupuje-
me do  Evropy‘ a  mělo to znamenat, že 
,z Evropy vstupujeme a vstupujeme do EU‘. 
Mne to bolí stejně jako pana prezidenta. 
Degeneroval jazyk. Významy se smíchaly, 

Evropa ztrácí moc a dostává ji EU, protože 
Evropa nerada o sobě mluví. My vstoupili 
do  EU, abychom v  ní vytvořili skupinu 
konzervativců. Chceme změnit kartel so-
cialistů a lidovců v EP. V LS je většinové 
hlasování v radě. Moc bude proto platit 
vládám tvořícím většinu. Jsem metafyzic-
kým pesimistou, ale jako politik musím 
být optimistou.“

Václav Klaus na  to reagoval slovy: 
„Optimismus není pro politika povinností. 
Pokud jde o pojem ,Zpět do Evropy!‘, tak 
jsem již tehdy jako první říkal, že máme 
říkat ,Back to Europa‘ a ne ,Avanti to EU‘. 
V  Evropě se odedávna mluví evropsky. 
Možná s  různými dialekty Europejštiny. 
Newspeak EU je nyní ale tak zužován, že 
se jím nedá vyjádřit žádná špatná myšlen-
ka, která by vytvářela potíž EU.“

Nato se vložil do  diskuse pánů 
profesorů předseda Svobodných Petr 
Mach:  „Pan profesor Legutka říkal, že 
zárodkem, který rozhýbá kyvadlo bude 
skupina konzervativců. Tato skupina, 
v níž je i naše ODS, se ale už stala součástí 
establishmentu EU. Zakládám proto se 
svými Svobodnými ,Freedom demokra-
cy‘. Pokud bude LS ratifikována, bude 
v EU ještě méně demokracie ale tím i více 
šancí pro euroskeptiky. Pak budeme moci 
vystoupit z EU a já se na to moc těším.“ 

Ryszard Legutka Machovi oponoval: 
„Češi, Poláci a Britové tvoří frakci uvnitř 
EU, podle níž by se měl změnit monopol 
lidovců a socialistů v EP. Zdá se, že tato 
frakce začíná mít vliv. Včera jsme vyhráli 
například hlasování o rezoluci odsuzující 
omezování svobody tisku. Pokud vyhra-
jeme častěji, pak nás budou muset akcep-
tovat. Přáli bychom si, aby většina v EP 
musela začít vysvětlovat a odůvodňovat 

svou legitimitu, ne používat nátlakové 
metody. Pokud jde o to, zda chtít rozpad 
EU, tak si nejsem jist, zda by to bylo dobré. 
Asi ne. Když jsem v dobách komunismu 
slyšel ve zprávách o problémech a hádkách 
v EHS, říkal jsem si: ,Oč víc bych se tam 
chtěl hádat než být v  sovětském bloku!‘ 
I přes problémy je v EU hodně dobrých věcí, 
které Polsko využívá. Například kohezní 
fondy, otevřené hranice. Mladí lidé jsou 
už zvyklí na tyto výhody EU. Utužování 
integrace přináší ale nové problémy. EU je 
rozjetý vlak, ale nepřemýšlí, kterým smě-
rem jede, a to je chyba.“ Václav Klaus rea-
goval: „Není pochyb o tom, že nic nemáme 
proti otevírání se zemí, proti volnému trhu 
a  proti rušení bariér. Ale o  tom debata 
o  integraci EU už dávno není. Nastává 
v ní drsná unifikace a centralizace. Otázka 
nezní, jestli má integrování pozitivní 
moment. Ale jde o to, zda záporný efekt 
nezačíná převažovat nad tím kladným.“

Pak již odpovídali panelisté na dotazy 
z pléna: „V klubech EP probíhá jednání 
a  na  předsedu EP tam navrhují toho či 
onoho. To způsobuje výskyt průměrných 
kandidátů a  z nich je vybrán ten, který 
nikomu nevadí. Jiní nemají šanci a  vše 
je dohodnuto stejně předem. Mohl jsem 
se zdržet hlasování, ale stejně by to nic 
nevyřešilo. Neměl jsem radost, když jsem 
hlasoval pro Barossa, ale moje ne by 
nic nevyřešilo,“ odpověděl pan Legutko 
na  dotaz, proč hlasoval pro Barossa 
na funkci předsedy EP.

Na dotaz, co hodlá EU dělat s růstem 
počtu muslimů, odpověděl pan profesor 
Legutko, že nikdo nebude mít odvahu 
předložit rozumný projekt. Politika vů-
či imigrantům neexistuje. Neoficiálně se 
dělá vše pro to, aby se pomalu omezil je-
jich přísun do zemí EU. Není-li ale před-
pis na řešení, nemůže se udělat příliš. Je 
ale velký problém, že nejen muslimové 
necítí ducha evropského, ale absolventi 
našich škol také ne. Zde, v našem školství, 
jsou především zapotřebí důrazné činy. 
Pan Legutko také řekl, že klimatický ba-
líček EU je výhodný pro Francii, proto se 
ho není možné snadno zbavit. To profesor 
Klaus negoval slovy: „Klimatický balíček 
není výhodný pro nikoho, ani pro Francii. 
Na něm vydělá jen pár výrobců biopaliv, 
nových žárovek a podobných výdobytků 
a to ve všech zemích včetně asijských. Jestli 
chce pan profesor hájit mého oblíbeného 
prezidenta Sarkozyho, nejsem si jist, jestli 
to ví.“ 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Premiér fischer: „Držme si 
palce, vážně je to důležité!“

Ivana HaslIngerová

O bčanské sdružení eStat.cz 
pořádalo v  Obecním domě 
v  Praze setkání s  předsedou 

vlády Ing.  Janem Fischerem, CSc. 
Setkání moderoval známý bojovník 
proti byrokracii, poslanec Evropského 
parlamentu a vedoucí iniciativy eStat.cz 
Edvard Kožušník, který setkání doplnil 
o  odkazy na  projekty eStat, jako např. 

„Restrukturalizace a změny v řízení úřa-
dů“. A jak jinak, výklad premiéra rovněž 
obohatil svými čerstvými zkušenostmi 
s byrokracií a byrokraty v Evropské unii. 
Setkání se neslo ve  velmi příjemném 
nekonfrontačním, až přátelském du-
chu, přesto nebo právě proto odhalilo 
mnohem jasněji osobnost pana premiéra 
Fischera i jeho vize o tom, co by si přál 
se svou vládou pro náš stát vykonat. Jak 
známo, pan premiér před nástupem 
do čela vlády řídil Český statistický úřad, 
ale rozhodně to není žádný „úředník, 
který konzumuje s politickými stranami 
politickou pozici v  zájmu správy věcí 
veřejných“, jak se sám představil. Spíše 
jde souhlasit s jeho vlastní charakteris-
tikou, že je „trošku exot“, když dokáže 
ukočírovat vládu v  tak silně konfron-
tační politické atmosféře. A  vzhledem 
k tomu, co všechno chce za necelý rok 
s vládou dokázat, by byla spíše na místě 
charakteristika „úděsný exot“. 

„Franz Kafka by nalezl u  nás mno-
ho živné půdy. Moje vláda měla existo-
vat chvíli do  předčasných voleb. Ty na-
konec nenastaly. Nyní jsem premiér ja-
ko exot, který není politikem, ale úřed-
níkem konzumujícím politickou pozi-
ci. Politika má dvě dimenze. Politiku 
o věcech obecných a politiku stranickou. 
Já jsem schopen na sebe pustit politiku 
o  obecných věcech. Druhá dimenze po-
litiky, ta stranická, která musí tu první 
realizovat, je mi vzdálena,“ představil se 
pan premiér Fischer.

„Byrokraté se chovají kafkov-
sky nejen u  nás. V  Belgii mají 
dokonce ,Kafkakomando‘,“ dopl-
nil s úsměvem Edvard Kožušník.

Po přátelských štulcích přešel 
pan premiér k vážnějším bodům 
přednášky. Vysvětlil, která téma-
ta by chtěl se svou vládou řešit. 
A  že to nejsou žádné podružné 
maličkosti! Pan premiér by nej-
raději přebudoval celou veřejnou 
státní správu (VSS). Všechny její 
úřední listiny by převedl, jako 
správný matematik, na  elektro-
nické dokumenty a její financová-
ní by celé přebudoval. Především 
se chce věnovat dvěma závažným 
problémům veřejné státní sprá-
vy, dále pokračovat v  projektu 
E-Government a  konečně zefek-
tivnit financování státní správy:

  Je nutné vyřešit dva 
závažné problémy 

veřejné a státní správy

Pan premiér hned v úvodu konstato-
val, že máme veřejnou správu takovou, 
jakou jsme si vytvořili. Je proto jen 
na nás, jak ji zlepšit. „Léta jsem stál v če-
le neklasického ministerstva, které spíš 
připomíná továrnu. Ve  veřejné a  státní 
správě se tudíž pohybuji nekonečnou 
dobu. Dívám se na ni kriticky, ale také ji 
obhajuji. Promítají se do ní dva zásadní 
problémy: Prvním velkým mýtem panují-
cím zejména v devadesátých letech je, že 
veřejná správa se dokáže řídit sama. Z té 
doby přetrvává dodnes způsob komuni-
kace ve veřejné státní správě ve vertikální 
rovině podle rakousko-uherských modelů, 
zatímco komunikace horizontální mezi 
více subjekty významně pokulhává. Jak 
říkal Jan Werich: „Je mnoho maharadžů, 
radžů, džů a  ů.“ Přitom VSS by měla 
komunikovat horizontálně. Je v ní navíc 

zakořeněna platová rigidita. Nepřihlíží se 
k typu profese ale jen k délce odsloužených 
let. Ustanovení o definitivě a nízké pro-
pustnosti úřednického stavu jsou přesně 
ta ustanovení, kvůli nimž jsem rád, že 
zákon o  VSS stále ještě není účinný. Je 
potřeba upravit způsob honorování růz-
ných profesí. Např. v IT technologiích je 
to s výkonností pracovníků podobné jako 
ve  fotbale. Do 35 let jsou výborní a pak 
výkonnost klesá. Měli by být proto odmě-
ňování podobně jako fotbalisté,“ uvedl 
Jan Fischer. 

Jako druhý zásadní problém VSS 
pak premiér identifikoval neschopnost 
vyznačit hranici mezi její politickou 
a  úřednickou sférou. Není definováno, 
odkud kam jsou politici a  odkud kam 
úředníci. Řídící funkce jsou v důsledku 
toho mnohdy poskytovány těm, kteří ne-
uřídí ani koloběžku. „Ocenil bych, kdyby 
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vznikl právní rámec, který by vytyčil onu 
hranici mezi politiky a  profesionálními 
úředníky ve VSS. Nejvíce se toto projevuje 
půl roku před volbami ve  formě licitace 
úřednického stavu, kdo vystřídá jejich 
šéfy, a popraskem, kdo to přišel po volbách 
vrcholícím často frustrací z  neukojených 
očekávání. Takže se vlastně rok nepracu-
je.“ Jan Fischer dal za vzor britský systém 
VSS: „V Británii je v  čele ministr a  jeho 
zástupce a  tečka. Ostatní zajistí úředníci. 
Resorty mají vypracované programy pro 
obě strany a jen je po volbách vyndají ze 
šuplat. Nikdo se tudíž nebojí o svá místa. 
Kdyby toto stanovil zákon o státní službě, 
velmi by to pomohlo. Jinak to bude snižo-
vat úlohu VSS.“ Francie provedla podle 
Fischera redukci VSS už za  Napoleona 
typem „Zborcené harfy tón, milenky mrt-
vý hlas“. V  Německu tvoří naopak VSS 
60 % úředníků v jednotlivých spolkových 
zemích, přestože se země pokládá za cent-
ralizovanou. Situaci hodnou pohledu mají 
podle Fischera pouze v Izraeli a  Rakousku. 

„Navržený zákon o  VSS nebude účinný 
a jsem rád, že neprošel Sněmovnou. Pouze 
snižuje počet pracovníků VSS. Můj úřad 
prošel loni auditem a  za  tři týdny jsem 
snížil počet pracovníků o 20 %, aniž jsem 
k  tomu potřeboval nový zákon. Ovšem 
měli jsme štěstí, že Kalousek garantoval, 
že pro tento nižší počet nám ponechá stejné 
peníze jako pro předchozí a mohl jsem těm 
schopným zvýšit platy,“ uzavřel tuto část 
přednášky pan premiér. 

Byrokracie není podle něj sprosté slo-
vo. Efektivní a dobře fungující společnost 

byrokraty po-
třebuje. Chybí 
tu ale občan. 

„My vytvořili 
VSS, v  níž je 
m n o h o  p ro -
duktivních ta-
lentů, ale o níž 
je představa, 
že úředník je 
pária. Vznikla 
profesní xeno-
fobie a  pocit 
kolektivní vi-
ny a  odboráři 
úředníky sta-
vovsky neob-
háj í .  D ř íve 
se tvrdilo, že 
úředníci sdí-
rali dělnické 
mozoly, nyní, 

že sají peníze daňových poplatníků. To je 
dělá v  očích lidí „smějícími se bestiemi.“ 
Vinu na stavu státní služby nemají podle 
Fischera jen úředníci. V  rámci úspor 
ve výdajích by podle premiéra bylo třeba 
například centralizovat společné nákupy 
třeba vozidel nebo přípravu veřejných 
zakázek a nejen zeštihlování v počtu pra-
covníků. Státní úřady by se měly rovněž 
zbavit nadbytečného majetku včetně ne-
movitostí za předpokladu zjednodušení 
dosavadních právních předpisů.

V projektu E-Government 
je nutno pokračovat

Premiér Fischer sdělil dále, že jeho 
vláda hodlá pokračovat v  projektu 
E-Govern ment. CzechPointy pokládá 
za  zá k lad-
ní prioritu. 
Kdyby do-
šlo u  nich 
ke  zpoždění, 
považoval by 
to za  špatný 
signál, neboť 
k omu n i k a-
ce se svě-
tem přes IT 
technologie 
je  ne sm í r-
ně důležitá. 
Pokud neletí 
letadlo, pak 
telemost ne-
smí být dělán 
se strachem, 

že se zhroutí videokonference. Neměla 
by také být instalována technika v  jiné 
místnosti, než je pořádána tisková kon-
ference, jako tomu bylo nedávno s jeho 
cestou do Bruselu. „Chci aktivovat činnost 
rady pro informační společnost, protože 
u  nás je nízká schopnost čerpání evrop-
ských peněz. Koordinace ministerstev je 
jiná než v Bruselu. Brusel jedná s grácií, 
i když někdy příšernou. Naše ministerstva 
mají ale ještě úplný blackout.“ Premiér 
chce také pohovořit s Asociací krajů, jak 
to vypadá na úřadech u nich. 

Je nezbytné zefektivnit 
financování státní správy

Premiér Fischer též promluvil k téma-
tu efektivity hospodaření státní správy. 
Financování mezi vládou a zaměstnava-
teli není optimální. Je pomalé, přes státní 
správu tečou velké peníze a nevíme kam. 
Veřejné rozpočty označil Jan Fischer 
jako „cedník, kterým protečou objemné 
finanční prostředky“. Dochází k  tomu 
jak z  důvodu nesprávně nastaveného 
systému, tak i z důvodu nesystémového, 
který mnohdy hraničí s trestní odpověd-
ností. „Peníze mne nenechávají chladným. 
Je nutné centralizovat nákupy. Proč by si 
měli ministři kupovat každý jiné auto dle 
výběru. Jsou to auta služební a v žádné 
firmě se to neděje. Nebude to žádná 
újma na jejich majestátu. Nejde jen o pe-
níze, které ministři vydávají, ale i o tom, 
na jakém majetku sedí. Jde o obří budovy, 
o jejich drahý provoz a opravy. I veřejné 
zakázky by měly probíhat centrálně.“

Pan premiér zdůraznil, že má poro-
zumění pro zbavení se majetku minis-
terských rezortů: „Už ministr Říman 
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však zjistil, že zbavit se něčeho státního je 
nyní děs. Já kdysi chtěl prodat rekreační 
středisko Statistického úřadu v Radošíně. 
Byl to neskutečný příběh. Natož pak chtít 
se zbavit, jako Říman, tolika domů. Je po-
třeba v tomto případě zjednodušit legisla-
tivu. Vyžádal jsem si podklady od resortů, 
přidám tam něco svého a krátce to sepíši. 
Tak, aby to dokázali poslanci poslouchat 
a pochopit. Totéž se týká i legislativních 
předloh zákona. Testujeme, pro koho je 
to přijatelné.“ 

Právě efektivitu vynakládání veřej-
ných prostředků by vláda měla podle pa-
na premiéra řešit v době, která ji zbývá 
do voleb na jaře 2010. Jedním z nástro-
jů je racionalizace majetku státu a  dru-
hým je centrální nákup zboží a  služeb. 
Racionalizace majetku státu si vyžádá le-
gislativní přípravu, která by měla být na-
chystána k dispozici pro příští politickou 
vládu, zatímco zavedení centrálního ná-
kupu zboží a služeb je věcí spíše exeku-
tivního charakteru a je ho možné proto 
stihnout ještě za současné vlády. 

Premiér Jan Fischer si nemyslí, že 
by úřad ministra pro evropské záleži-
tosti byl potřebný i po volbách. Úřad 
měl původně na starosti hlavně české 
předsednictví EU, jeho současný šéf 
nyní dostal na starosti mimo jiné ko-
ordinaci čerpání peněz z unijních fon-
dů. „Jsem hluboce přesvědčen, že další 
vláda vzniklá z jarních voleb už tuhletu 
působnost potřebovat nebude,“ řekl 
Fischer k další existenci Füleho úřadu. 
Zmínil určité tenze s  ministerstvem 
zahraničí. O pracovníky úřadu, kteří 
po  jeho zeštíhlení zůstali a na unijní 
problematiku jsou odborníky, by však 

podle premiéra bylo 
špatné přijít. Jeho 
lidi umějí pracovat 
se strukturálními 
fondy a jsou opravdu 
výborní. Schopnost 
čerpat peníze z  EU 
F i s c h e r  o z n a č i l 
za  „velké stigma“ 
české státní správy. 
Podle premiéra ale 
byrokratické pře-
kážky pro využívání 
fondů vytvořily spíš 
české než bruselské 
úřady. Ale k  tomu 
není potřeba mít 
další ministerstvo. 
Nejen Vondra, ale 
c e lý  v l á d n í  ap a-
rát  by l  nastaven 
na  předsednict v í . 
V další vládě se bude 
moci premiér obejít 
bez tohoto útvaru. 

Edvard Kožušník 
připomněl, že ve  vý-
dajích na  VSS byl 
zlomovým obdobím 
vzni k k rajů .  Jen 
v  Olomouci počet 
zaměstnanců narostl z 80 na 600. V cen-
trální vládě se počet úředníků ale  ne-
zvýšil. Dalším zlomem byl vstup do EU. 
Pracovníků, kterých se vláda zbavovala, 
šli pracovat na komunikaci s EU.  Podle 
něj by stačilo 8 krajů jako při volbách.

Edvard Kožušník představil společ-
nost eStat, která funguje již pět let upro-
střed trojúhelníku s  vrcholy dodavatel 

služeb, úřed-
n í k ,  p o l i -
t ik . Nikde 
v  tomto troj-
ú h e l n í k u 
nef ig u r uje 
s l o v o  o b -
čan. Politik 
j e  z v o l e n , 
úředník dě-
lá  a gendu 
a   d o d á v á 
co nejv íce 
i n f o r m a c í 
do  veřejné 
správy. EStat 
c h c e  p r o -
to revoluci 
v e ř e j n ý c h 

služeb a velkou výzvou je pro něj refor-
ma byrokracie vlády. Jaké jsou z tohoto 
pohledu nejlepší typy vlád? V Německu 
byla velká koalice sociální demokracie 
a  lidovců. Ze slibů, že zlepší byrokracii, 
zbylo velmi málo. Orientovala se spíš 
na zahraniční politiku. Ve Francii vznik-
la Sarkozyho silná vláda plná velkých slov 
o efektivním vládnutí s novou byrokracií, 
zůstalo ale jen u slov a vláda se opět orien-
tovala na zahraničí. Česká veřejná správa 
je poměrně dobrá, ale i  ona potřebuje 
změny. „Byrokracie je nejen v  ČR, ale 
i v celé EU. Padesát procent regulací vzni-
ká právě tam. Je velkou pravdou, že v EU 
existuje demokratický deficit. Nástrojem 
bruselských úředníků je komitologie. Aby 
obešli Evropský parlament (EP), přijímají 
věci sami. Je to démon, díky němuž půjde 
uhlídat ještě méně procesů v EP. Chci proto 
v rámci EP založit Intergroup, která bude 
řešit regulace EU společně s OECD,“ zdů-
raznil Edvard Kožušník.

Pan premiér uzavřel přednášku vý-
zvou: „Držme si palce, aby se nám všem 
podařilo naše představy naplnit. Vážně je 
to pro chod státu důležité!“ 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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zápas o nezávislost, svobodu 
a tradiční hodnoty pokračuje

MIcHal seMín

V   den dvouletého výročí vzniku 
petiční iniciativy D.O.S.T. si 
dovoluji vystoupit s následujícím 

prohlášením: Během uplynulých měsíců 
uspořádala iniciativa D.O.S.T. několik 
veřejných vystoupení proti ratifikaci 
Lisabonské smlouvy v České republice. 
Motivací těchto manifestací byl jednak 
hluboký nesouhlas s hrubým politickým 
nátlakem, s nímž byla ratifikace prosa-
zována, jednak odpor proti ideologicky 
zatížené „Listině základních práv EU“, 
která, jako závazná „příloha“ Lisabonské 
smlouvy, zanáší do zákonodárství signa-
tářských zemí problematické koncepty 
odporující standardnímu pojetí občan-
ských práv a svobod.

Odpor iniciativy D.O.S.T. proti 
Lisabonské smlouvě měl proto místní 
i  celoevropský rozměr a  byl stejnou 
měrou obhajobou české nezávislosti i tra-
dičních hodnot západní civilizace. Tomu 
odpovídal i charakter jednotlivých akcí, 
ať již šlo o sérii demonstrací na podporu 

irských vlastenců pod 
názvem Svoboda pro 
Irsko, shromáždění 
a Pochod na podporu 
prezidenta republiky 
na  Hradč a nském 
náměstí v  Praze ne-
bo nedávný Pochod 
za  svobodu a  suve-
renitu v  den české 
nezávislosti 28. října.

Spolu se svými 
spolupracovníky be-
ru s lítostí na vědomí, 
že prezident repub-
liky Václav Klaus 
Lisabonskou smlouvu 
nakonec podepsal. 
Tím zápas iniciativy 
D.O.S.T. proti její rati-
fikaci končí. Nebyl to 

ovšem zápas marný ani neúspěšný. Jak se 
totiž ukazuje, čeští odpůrci „Lisabonu“ 
dosáhli maxima možného. Je to zřejmé ze-
jména ve světle posled-
ních zpráv, podle nichž 
britští konzervativ-
ci ustoupili od záměru 
vypsat v  příštím roce 
o Lisabonské smlouvě 
referendum, čímž pad-
la i poslední teoretická 
možnost jak jejímu 
přijetí zabránit. Fakt, 
že se v  takové situaci 
podařilo alespoň ko-
rigovat nejvážnější po-
chybení někdejší vlády 
a dojednat doslova „pět 
minut po  dvanácté“ 
pro Českou republiku 
výjimku zbavující nás 
závaznosti „Listiny 
základních práv“, je 
možno chápat jako 

nikoli nepodstatný dílčí úspěch, jehož 
by nebylo dosaženo bez pevného postoje 
prezidenta a  podpory mnoha občanů, 
v neposlední řadě právě signatářů a sym-
patizantů iniciativy D.O.S.T. 

Náš zápas proti ratifikaci Lisabonské 
smlouvy je u konce, zápas o nezávislost, 
svobodu a tradiční hodnoty však pokra-
čuje, respektive stává se ještě důležitějším. 
Jak zmínil prezident republiky ve svém 
komentáři k  ratifikaci Lisabonské 
smlouvy: „Přijetí ,Lisabonu‘ legitimizuje 
snahy té části naší veřejnosti, které není 
věc naší národní a  státní existence lhos-
tejná a která se s tímto výsledkem nechce 
smiřovat.“ Více než kdy jindy proto platí, 
že jako odpovědní občané máme právo 
a  morální povinnost sledovat veřejné 
dění, vstupovat do  aktuálních politic-
kých diskusí, ovlivňovat společenskou 
atmosféru a aktivně tak bojovat za vlastní 
budoucnost. V tom byla a nadále je hlavní 
úloha naší iniciativy.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová 
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Michal Semín zahajuje v Emauzském klášteře setkání inicia-
tivy D.O.S.T., na němž bylo vyhlášeno Memorandum za pod-
poru prezidenta. Vlevo naslouchá Ladislav Bátora, vpravo 
Petr Bahník. Tuto akci podpořili mj. Eva Dundáčková a Petr 
Mach, kteří byli jedněmi z prvních signatářů memoranda

Snímek dokládá, že Pochod na Hrad na podporu prezidenta 
byl důstojným pochodem a účastnilo se ho velké množství 
lidí, ne pouhá hrstka jak popisovali někteří prounionističtí 
kolegové novináři
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Činnost KSČm lze 
pozastavit 

jaroMír ŠtětIna, senátor

P okud vláda navrhne Nejvyššímu 
správnímu soudu v  souvislosti 
s porušováním článku 5 Ústavy 

ČR pozastavení činnosti KSČM, měla 
by KSČM provést následující úkony. 
Jednak odstranit ze svého názvu slovo 
komunistická a jiné mluvnické deriváty 
slova komunismus a zaregistrovat se pod 
jiným názvem. Za  druhé jasně a  zře-
telně odmítnout marxisticko-leninské 
násilí jako prostředek k dosažení svých 
politických cílů. Vyplývá to z  dopisu, 
který jsem odeslal jako předseda senátní 
Dočasné komise pro posouzení ústavnosti 
KSČM ministru vnitra Martinu Pecinovi 
a  z  usnesení této komise ze dne 5.11. 
2009. V dopise zejména zdůrazňuji, že 
„Komunistická strana Čech a  Moravy 
i nadále opakovaně a soustavně koná proti 
liteře Ústavy ČR. KSČM neodmítá násilí 
jako prostředek dosažení svých cílů tak, 
jak to pátý článek Ústavy ČR vyžaduje. 
Činnost kterékoliv politické strany lze po-
zastavit až do okamžiku, kdy je dosaženo 
nápravy určené soudem.“ Jako doklad 
výše uvedených tvrzení přikládám článek 
Vojtěcha Filipa „O revolučních procesech“ 
o  jeho představách revoluce, který uve-
řejnily Haló noviny:

„Jedním z  tzv. sedmdesáti šesti bo-
dů obsažených v  podivně zpracované 
a  politicky a  právně pochybné zprávě 
Senátu, kterou inicioval senátor Štětina, 
jež jsou prý důvodem k zákazu činnosti 
Komunistické strany Čech a Moravy, je 
slovo revoluční, jež jsem použil v jednom 
svém vystoupení. Ano, vím, že slovo je ja-
ko vystřelený šíp a slovo revoluce, od něhož 
je ono revoluční odvozeno, ho prý dráždí 
a vyvolává strach. Proč však? 

Revoluce v Nizozemsku na rozhraní 
17. a 18. století předznamenala právě osm-
nácté století jako století boje proti feudál-
ním přežitkům a za emancipaci buržoaz-
ního stavu; revoluce ve Francii koncem 18. 

století zase ovlivnila století devatenácté 
svými vizemi o rovnosti a myšlenkovým 
bohatstvím; 20. století je zase spojeno 
s revolucí Říjnovou v Rusku, která světu 
sdělila, že svět by dále neměl být rozdělen 
na bohaté a chudé, že pro všechny je tu 
místo. A století dvacáté první? Je velmi 
těžké stanovit, jaké revoluční procesy 
ovlivní jeho dění. Mohou to být i veliké 
vědecko-technické změny, kterých ostatně 
jsme již dnes svědky, jež světu přinesou, 
doufejme, třeba nový sociální pokrok či 
skutečně budou práva člověka a občana 
nedotknutelná, tedy všechna jeho práva, 
a nikoli ta účelově vybraná. I proto ta-
kový strach ze »socialismu pro 21. století«, 
o  němž uvažují ty nejpokrokovější síly 
ve  světě. Proto i  strach pana senátora 
Štětiny z  možnosti opravdové rovnosti 
a tudíž i ze slova revoluce.

Ano, revoluce je vždy spojena s  ra-
dikální změnou, změnou v  myšlení, 
změnou v zaměření jednotlivých vědních 
oborů, myšlenkových proudů, změ-
nou ve  vývoji té či oné činnosti lidstva. 
Revoluční procesy přitom nelze zastavit 
nějakým zákazem. To, jak známo, sice 
mohlo svého času Koperníkovu teorii 
postavit mimo zákon a poslat za její hlá-
sání Giordana Bruna na smrt a Galilea 
Galileiho do vězení, ale zastavit ji nemoh-
lo. Tak je to nejen s dalšími revolučními 
procesy ve všech oblastech lidského života. 
Když nazraje doba, prosadí se a posunou 
lidstvo v tom či onom oboru, v té či oné 
jeho aktivitě, o kus dál. 

Zítra vzpomínáme další z  takových 
revolučních událostí, jež svým způsobem 
ovlivnily celé minulé století. Jde o Velkou 
říjnovou socialistickou revoluci. Ta se 
nejen pokusila dát základ sociálně spra-
vedlivému státu, ale i nastolit nové vztahy 
mezi státy, vztahy nezaložené na  válce 
a  na  přivlastňování bohatství jedněch 
ve prospěch druhých. Že se vize Lenina, 

Trockého, Kameněva, Lunačarského 
či Sverdlova neuskutečnily, je tragédií 
nově vznikajícího společenského systému. 
Příliš brzy se totiž všechny síly, pro něž 
tyto myšlenky byly nebezpečné, spojily 
a  snažily se je zardousit. I  když se re-
voluce ubránila a bránit se musela i dál, 
nedokázala už naplnit své obrovské cíle 
a, žel, vychýlila se až k vulgarizaci svých 
myšlenek nebo k  jejich byrokratickému 
sešněrování. Omluvou není, že objektivně 
ti, kteří je naplňovali, měli stejně daleko 
k jejich správnému uplatňování, jako by-
la jejich neznalost samotné teorie Marxe 
a Engelse nebo i praxe V. I. Lenina. 

Důsledky neseme na  svých bedrech 
všichni dodnes. Není ovšem pravdou, 
že byly tyto myšlenky poraženy. Lépe 
či hůře se je snaží naplnit mnohé státy 
světa, mnohé politické síly, které nebyly 
tak svázány s  tím, co nazýváme sovět-
ský model socialismu, a  to je příslib 
do  budoucna. Možná, že má Štětina 
z budoucnosti strach. Nakonec asi zná 
osudy inkvizice a sám se pasuje na před-
ního českého inkvizitora. Proto jasně 
odvrhl myšlenky demokracie a společně 
se s několika svými souputníky pokouší 
zakázat přemýšlet nad »blbou nála-
dou«, nad »mafiánským kapitalismem« 
a jinými výroky, kterými nás zásoboval 
exprezident Havel. Hodně lidí, kteří 
volali po  změně v  roce 1989, dnes říká, 
že za  socialismu bylo lépe, další velká 
skupina sděluje slovy klasika českého 
divadla, že věřili, že kapitalismus bude 
lepší, ale netušili, že jen o  tak málo. 
Ještě jim možná nedošlo, že krize je jen 
na  začátku. A  lépe by být mohlo. Jen 
nesmíme svůj zápas za lepší svět vzdát, 
nelze jít zpět k minulému socialismu, ale 
vpřed, neopakovat staré chyby, ale dát 
šanci všem těm, kteří se nebojí pokroku, 
rovnosti a lidské důstojnosti i pro ty dnes 
ponižované. KSČM je silou budoucnosti.“ 
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tvrzení, že na nedostatky lS 
prezident neupozorňoval, 

bylo podlé a zbabělé
Ivana HaslIngerová

O  tom, že se mnozí naši politici 
s vidinou několikanásobných 
platů v  Bruselu snažili o  pro-

sazení ratifikace euroústavy přejme-
nované ve  druhém schvalovacím ko-
le na Lisabonskou smlouvu (LS), není 
třeba psát další články. Rovněž posto-
je prezidenta republiky, který se snažil 
zamezit přijetí tohoto, pro náš stát tak 
nebezpečného dokumentu, jsou zná-
my snad již dětem v  mateřské školce. 
Bylo proto podlé a zbabělé, když dělali 
naši páni politici překvapené a dovoli-
li si tvrdit, že prezident na nebezpečné 
části euroústavy neupozorňoval včas. 
Prezident vydal několik knih, pořádal 
mnoho seminářů a přednášek a doslo-
va bil na poplach. Jen v naší revue jsme 
upozorňovali na tyto jeho postoje a při-
pomínky již bezpočtukrát a to dokon-

ce od doby, kdy byl ještě předsedou po-
slanecké sněmovny. Upozorňovali jsme 
i na  to, zda není jednou z hnacích sil 
Německa při jeho vehementním pro-
sazování LS kromě vylepšení hlaso-
vacího práva i  touha otevřít otázku 
Benešových dekretů. 

Nejen prezident, ale i  europoslanci 
Fajmon, Zahradil, Železný, Strejček, 
Bobošíková, politici Oberfalzer, Kubera, 
Mach, Schwippel a  další poukazovali 
mnohokrát zejména na nebezpečí zdán-
livě nevinného kroku eurofederalistů 

– zahrnutí do  LS i  „Charty základních 
práv občanů EU“. Upozorňovali na to, že 
tento krok může mít pro nás a také pro 
Slovensko nedozírné následky. Že Charta 
základních práv EU jako součást práva 
EU pomíjí české soudy a umožňuje tak 
sudetským Němcům domáhat se restitu-

ce zabaveného majetku přímo u nově pří-
slušného soudu v Lucemburku. Umožní 
jim dokonce přezkoumávat již platná 
a zdánlivě konečná rozhodnutí českých 
soudů o  jejich požadavcích na  odškod-
nění. V  případě ratifikace LS, jejíž 
součástí by byla Charta základních práv 
EU, by se tudíž mohli sudetští Němci, 
jako evropští občané, obracet na  soud 
EU s žalobami na Českou republiku pro 
porušení principu rovnosti a z něj pak 
vyvozovat diskriminaci s  následnou 
majetkovou škodou, s nárokem na plnou 
restituci od českého státu. Stačilo by se 
jim, jako občanům EU, obrátit na soud 
s  dotazem, komu patří ten který dům 
například v Teplicích, a protože německé 
soudy mají záznamy předválečné, dají 
jim potvrzení, že jim. Tím se roztočí 
kolotoč soudních sporů, v němž tito lidé 
budou vítězi. Přitom by se totiž odvolali 
na Evropskou chartu lidských práv, kde 
nálezy mají retroaktivní charakter a jsou 
nepromlčitelné.

A  že nešlo o  planý poplach, o  tom 
svědčilo například to, že ještě nebyla 
LS ani schválena a již začínali sudeťáci 
požadovat zrušení Benešových dekre-
tů. Europoslanec a  mluvčí sudetských 
Němců Berndt Posselt vyzval ČR, aby 
využila svého předsednictví EU ke zru-
šení takzvaných Benešových dekretů. 
Tuto nehoráznost Berndta Posselta 
komentoval tehdy předseda europo-
slaneckého klubu ODS Jan Zahradil 
slovy: „Agresivní rétorika europoslance 
B. Posselta znovuotevírající témata 
minulosti je v  příkrém rozporu s  hod-
notami evropské integrace 21. století. 
České předsednictví v  Evropské unii se 
rozhodně nebude zabývat záležitostmi již 
definitivně uzavřenými na dvoustranné 
i mnohostranné úrovni“. Lze jen ocenit, 
že nás v Evropském parlamentu zastupují 
poslanci jako pan Zahradil, ale pokud 
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Jana Bobošíková spolu s manželem na akci iniciativy D.O.S.T. při předání Memoranda 
na podporu prezidenta na Hradčanském náměstí v Praze
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by byla LS schválena spolu s  Chartou 
lidských práv EU, páni Posseltové se jim 
i  nám stejně vysmáli. A  nebylo by se 
čemu divit. Vždyť by museli být hluší 
a slepí, aby výše uvedeného faktu nevyu-
žili a nestěžovali si, že je Československo 
po válce vysídlilo z „jejich“ území a za-
bavilo jejich majetek – domy, statky, 
pole, továrny, lázeňské léčebny, sklárny 
a vinice, které zde museli zanechat. 

Celý problém podtrhuje fakt, že 
po okázalém podpisu právě Listiny lid-
ských práv EU jako součásti Lisabonské 
smlouvy v  Evropském parlamentu 
pronesl předseda parlamentu, německý 
poslanec, Hans-Gert Pöttering krátký 
projev, v němž vyzdvihl jen jedno jediné: 

„...od tohoto okamžiku se bude moci každý 
evropský občan bezprostředně a  přímo 
obracet na  soud EU v  Lucemburku 
s žalobami na diskriminaci“. Koho tím 
asi mínil? Byl to mimochodem tentýž 
Pöttering, který jen pár měsíců před 
tím pronesl neobvyklý a  pro Českou 
republiku urážlivý projev na  srazu 
Sudetoněmeckého Landsmannschaftu 
a který nedávno neurvale napadl našeho 
pana presidenta. 

Europoslanec Hynek Fajmon na  se-
mináři CEPu moderovaném prezidentem 
republiky upozorňoval na tento problém 
slovy: „Rozhodně bych situaci nezlehčo-
val. Jsem zastáncem toho, že bychom mě-
li spolu s Irskem, Polskem, Anglií a dal-
šími státy chtít za případné schválení LS 
také něco. Irové chtěli mít garantovanou 
svou neutralitu, my bychom měli chtít 
garantovanou platnost Benešových de-
kretů a to, že EU nebude požadovat uza-
vření Temelína, místo toho nám dovo-
lí naopak stavět další jaderné elektrár-
ny. Ostatně nejen Irové ale většina vlád 
vznesla při její ratifikaci své požadavky. 
LS obsahuje široký seznam dodatečných 
protokolů. Za nás by tam mělo být ales-
poň to, že LS nesmí interpretovat Chartu 
lidských práv EU v tom smyslu, že zaklá-
dá návrat sudetského majetku. Měli by-
chom toto zvednout.“ 

Pokud ani varování europoslanců 
Zahradila, Fajmona a  našich senátorů 
naši eurohujerští politici neslyšeli, pak 
nemohli neslyšet bývalou europoslan-
kyni Janu Bobošíkovou, která si nechala 
vypracovat studii na  téma Benešových 
dekretů a  právníci v  ní došli k  závěru, 
že je možné vytvořit takovou právní 
konstrukci, že by nároky sudetských 
Němců šly vytvořit. Kdyby se otázka 

vysídlení otevřela a posuzoval by nároky 
sudetských Němců Evropský soudní dvůr, 
v němž bychom měli my pouze 1 hlas z 27, 
není to moc příjemná představa. Navíc by 
to posuzovali lidé prismatem současných 
ochránců lidských práv, které je těžké pře-
nést na události bezprostředně po válce. 

Na náš dotaz, proč na toto nebezpečí 
paní Bobošíková naše politiky neinformo-
vala, se upřímně rozhořčila: „Vondra ani 
ostatní politici nemluví pravdu, o problé-
mu Listiny věděli!“ a pokračovala: „Jsem 
pobouřena bezcharakterností, s  jakou 
čelní politici ČR lžou v přímém přenosu 
do očí občanům ČR v Partii na TV Prima 
i  v  Otázkách Václava Moravce na  ČT. 
Tam lhali, že neměli žádné informace 
o  problému, který nyní veřejně odkryl 
prezident ČR Václav Klaus v souvislosti 
s  ratifikací Lisabonské smlouvy. Právní 
studii k  možnému prolomení Dekretů 
prezidenta Beneše v souvislosti s přijetím 
Lisabonské smlouvy a  Listiny základ-
ních práv EU, včetně výjimky, kterou 
si vyjednaly Polsko a  Velká Británie, 
jsem zaslala ještě jako poslankyně EP 
členům vlády ČR, Poslanecké sněmovny 
i  Senátu Parlamentu ČR dne 2. dubna 
2008 a  opakovaně 30. listopadu 2008. 
Členům Senátu Parlamentu ČR, mezi 
nimiž je i  šibal Alexandr Vondra, jsem 
studii poslala ještě 6. května 2009, v před-

večer hlasování o  ratifikaci Lisabonské 
smlouvy. Dále od  28. dubna 2009 je 
veřejně k  dispozici odborný článek s  ná-
zvem: ,K problematice dekretů preziden-
ta republiky ve  vazbě na  Lisabonskou 
smlouvu‘, který napsala Mgr. Vladimíra 
Pejchalová-Grünwaldová, LL.M., která 
působí v Praze v Parlamentním institutu 
(poradní orgán Parlamentu ČR). Článek 
najdete v plném znění v časopise Právní 
rozhledy 8/2009, vydaném 28. dubna 2009 
na  stranách 267-304. O problému, který 
ohrožuje majetkové vztahy v  ČR, byli 
politici informováni včas. Kdo tvrdí, 
že nebyl informován, neumí číst nebo 
záměrně lže.“

Minulá česká vláda této – pro Českou 
republiku životně důležité – otázce 
nevěnovala, velmi kulantně řečeno, do-
statečnou pozornost a nevyjednala pro 
Českou republiku z této Listiny takovou 
výjimku, jakou si vyjednalo Polsko 
a Velká Británie. Je velkým štěstím, že 
výše uvedená varování slyšel prezident 
Klaus a alespoň této velmi vážné situaci 
zamezil prosazením výjimky neplatosti 
Listiny lidských práv EU pro naši zem 
před ratifikací euroústavy. Zamezil 
tím i  dalším nepříjemným dopadům 
euroústavy na ČR, ale to by vyžadovalo 
samostatný článek.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Jana Bobošíková spolu s panem prezidentem v závěru Pochodu na podporu prezidenta, 
kterého se zúčastnila se svou stranou Solidarita spolu s ostatními 24 subjekty
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Cynikův názor 
na lisabonskou smlouvu 

Pavel KoHout 

L isabonskou smlouvu velmi 
vítá Rusko. A  to přesně z  toho 
důvodu, pro který by ji Česká 

republika měla odmítnout. Zajímavě 
to ilustruje článek z  Lidových novin 

„Lisabon posílí ruské spojence, doufá 
Kreml“: Výsledek irského referenda 
vyvolal v  Kremlu radost – tedy při-
nejmenším podle listu Kommersant. 
Díky Lisabonské smlouvě totiž po-
sílí tradiční ruští partneři Německo 
a Francie, což může být pro Moskvu 
výhodné. Lisabonská smlouva podle 
ruských analytiků přinese oslabení 
bývalých členů socialistického tábora, 
se kterými má Moskva největší problé-
my. Česká izolace by pro Rusko – jak 
vyplývá z několika komentářů – tedy 
výhodná byla. „Nakonec bude možné 
hovořit s  EU přímo, mimo všelijaké 

ty Balty, Poláky, 
Čechy a  další, co 
nám nepřejí,“ tvrdí 
ironicky ruský tisk. 
Německo bude po-
silovat své vztahy se 
svým přirozeným 
a  tradičním spo-
jencem na východě: 
s Ruskem. 

Zde je namístě 
v s u v k a  p r o  a b -
solvent y česk ých 
škol, kteří tradičně 
o   d ě j i n á c h  vě d í 
méně než nic. Ano, 
Německo a  Rusko 
jsou skutečně tra-
d ičn í m i spojenci 
n av z dor y  d vě m a 
světov ým válkám. 
Dlouhá historie vzá-
jemnosti obou zemí 
zahrnuje například 

Kateřinu Velikou, maršála Blüchera, 
ruské předsedy vlády jménem Witte 
nebo Stürmer a  konečně i  němec-
ký název carského hlavního města: 
Sankt Petersburg. Ruskými ministry 
zahraničí bývali pánové Budberg, 
Nesselrode, Lambsdorff... Německo 
a Rusko zřejmě obnoví speciální vztah, 
který lze popsat termínem Durnovova 
doktrína. Zkušený diplomat a  politik 
Petr Nikolajevič Durnovo (1845-1915) 
razil názor, že mezinárodní zájmy obou 
zemí nejsou v konfliktu, ale doplňují se. 

Rusko potřebuje německý kapi-
tál, zahraniční obchod a  technické 
znalosti – Německo potřebuje rus-
ké přírodní zdroje. Přitom není tře-
ba se trápit územními spory, protože 
mezi Německem a Ruskem beztak ne-
leží žádné důležité území. Přednosti 
Německa coby spojence zdaleka převy-
šují hodnotu ostatních spojenců carské-
ho impéria. A obě země navíc fungují 
na  podobném principu: „Nelze zapo-
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Pavel Kohout přednáší na  první ideové konferenci 
Machových Svobodných v Národním domě na Vinohradech

Liberální ekonomové Petr Mach a  Pavel Kohout naslouchají přednášce ředitele 
Liberálního institutu Miroslava Ševčíka na  ideové konferenci Svobodných
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mínat, že Rusko a Německo jsou před-
staviteli konzervativního principu v ci-
vilizovaném světě na rozdíl od principu 
demokratického.“ Durnovo již v únoru 
1914 varoval cara Mikuláše II. před ka-
tastrofálními následky možného rus-
ko-německého konf liktu, a  to dokon-
ce i  v  případě, kdyby Rusko vyhrálo. 
Petr Nikolajevič Durnovo měl zkrát-
ka pravdu do všech detailů. Včetně va-
rování před chaosem a anarchií ve vál-
kou vyčerpaném Rusku, včetně postře-
hu, že případný pád Německa vyvolá 
reakci zbídačelých radikalizovaných 
nacionalistických mas. Slabomyslný 
Mikuláš II. ovšem podlehl naléhání ge-
nerálů a své hysterické manželky a vy-
hlásil všeobecnou mobilizaci. Tu si je-
ho bratranec, německý císař Vilém II., 
vyložil jako vyhlášení války. Následky 
jsou všeobecně známé. 

Z   d n e š n í h o  p o h l e d u  s t a č í 
Durnovovo memorandum z  února 
1914 jen mírně přepsat. Lisabonská 
smlouva uvolní Německu ruce pro 
formování nové východní politiky 
EU. V této politice budou prvořadé zá-
jmy Německa a Ruska. Relativně bez-
významná území mezi oběma moc-
nostmi budou rozdělena na  sféry vli-
vu – zřejmě nikoli na striktně geogra-
fickém principu, ale to je již vedlej-
ší. Samozřejmě, že obyvatelům oněch 
relativně bezvýznamných území ten-
tokrát nehrozí ani odsun na Sibiř ani 
koncentrační tábory. Ve srovnání s ob-
dobím 1939-89 může být jejich život 
poměrně luxusní. Možná se na ně do-
stane i  příděl ropy a  zemního plynu, 
když budou poslouchat. Ale budou se 
asi muset navždy smířit s tím, že je už 
nikdy nikdo nenechá rozhodovat o ni-
čem důležitém. Tedy – někoho možná 
potěší možnost vyjadřovat se v  rám-
ci EU například ke společné evropské 
politice ohledně rybolovu nebo řeše-
ní problematiky půdní eroze na Sicílii. 
Perspektivy integrace jsou nedozírné.

Co tedy bude Lisabonská smlouva 
znamenat v praxi zahraniční politiky? 

Optimista se učí francouzsky, pesi-
mista rusky. Realista si hledá teplé mís-
tečko v Bruselu, že mám pravdu, Sašo? 
Co přinese Lisabonská smlouva České 
republice příznivého, zatím nikdo ne-
vysvětlil. Mlhavé výhrůžky o „dvojrych-
lostní Evropě“ spíše vzbuzují odpor než 
touhu přimknout se k mocnému brusel-

skému dubisku. K čemu je vlastně dob-
ré sjednocování Evropy? Čeho v posled-
ních deseti letech dosáhla Evropská unie 
kromě nafouknutí největší úvěrové bub-
liny od  20. let? Naštěstí nemáme euro 
ani pevnou vazbu na  ně, jinak by po-
kles české ekonomiky byl dvoj- až troj-
násobný. Podívejte se k eurooptimistům 
do Slovinska, Litvy, Lotyšska, Irska a dal-
ších zemí, kde úvěrová bublina způsobila 
nefalšovanou bankovní i hospodářskou 
krizi. Jak je nyní dobře, že nejsme plně 

integrováni! Jak neuvěřitelně naivní byl 
eurooptimismus! 

A jaké jsou tedy výhody Lisabonské 
smlouvy? Ano, v  případě ratifikace 
bude pražský psík pochválen brusel-
ským drezérem, že konečně správně 
zapanáčkoval. Možná bude i  cukří-
ček v podobě „českého“ komisaře, kte-
rý ve skutečnosti má zakázáno udělat 
cokoli ve prospěch České republiky. Jak 
velmi lákavé.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

lisabonskou smlouvu 
jsem vždy pokládal 
za špatný vývoj eu
václav Klaus, PresIdent 

rePublIKy

A niž si to mnozí uvědomu-
jí,  Lisabonská smlouva pro 
Českou republiku znamená 

zásadní změnu. Tuto smlouvu jsem – 
jak víte – vždy pokládal za špatný vý-
voj Evropské unie. Prohloubí dnešní 
problémy EU, zvýší její demokratický 
deficit, zhorší postavení naší země 
a  vystavuje ji novým rizi-
kům. Mimo jiné i proto, že 
povede k ohrožení právní 
jistoty občanů a  stability 
vlastnických vztahů v naší 
zemi.

Ned í l nou souč á s t í 
Lisabonské smlouvy je pro 
země, které nevyjednaly 
výjimku o  její neplatnosti, 
Listina základních práv 
Evropské unie. Na jejím zá-
kladě bude v těchto zemích 
lucemburský Soudní dvůr 
EU posuzovat, zda jsou 
právní předpisy, zvyklosti 
a postupy používané v člen-
ských zemích v  souladu 
s touto Listinou. To umožní 
obcházet domácí soudy 
a  uplatňovat např. ma-
jetkové požadavky osob 
vysídlených po II. světové 
válce přímo u  Soudního 
dvora EU. Listina dokonce 

umožňuje přezkoumávat již platná 
rozhodnutí domácích soudů. 

Minulá česká vláda této – pro 
Českou republiku životně důleži-
té – otázce nevěnovala dostatečnou 
pozornost a nevyjednala pro Českou 
republiku z  této Listiny takovou 
výjimku, jakou si vyjednalo Polsko 
a Velká Británie. Pro práva stanovená 
v Listině budou v těchto dvou zemích 
nadále platit jejich vlastní zákony 
a  budou o  nich např. v  Polsku i  na-
dále rozhodovat polské soudy. Jsem 
rád, že si Česká republika alespoň 
dodatečně vyjednala obdobnou vý-
jimku. Tím nám bude dána garance, 
že Lisabonská smlouva nemůže vést 
k prolomení tzv. Benešových dekretů. 
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Bohuslava Šenkýřová: „Studenty 
přitahuje kvalita a pověst školy.“

Ivana HaslIngerová

T ak jako každoročně se i letos sešli 
v pražském paláci Žofín nejúspěš-
nější manažeři firem působících 

v ČR, aby se utkali v nejprestižnější ma-
nažerské soutěži u nás – „Manažer ro-
ku“. Ocenění v této soutěži se týká osob-
ního přínosu manažerů k rozvoji firem 
a do finále soutěže jsou vybráni pouze ti, 
kteří pro společnosti jim svěřené udělali 
více, než se běžně od manažerů očeká-
vá. Proto je mezi manažery chápáno ja-
ko udělení Oskarů mezi herci. V katego-
rii žen získala od Národní hodnotitelské 
komise nejvyšší ocenění „Manažerka 
roku 2008“ Dr.  Bohuslava Šenkýřová, 
rektorka Vysoké školy finanční a správ-
ní, o.p.s. Co vše za získáním tohoto ti-

tulu stálo a co pro ni znamená, k tomu 
nám paní rektorka sdělila:

Připadá mi to s odstupem času spíše 
jako sen. Je samozřejmě příjemné, když 
člověk získá nejvyšší vyznamenání, jaké 
může u nás manažer dostat, ale já jsem 
si zároveň kladla otázku, jestli si ho za-
sloužím právě já. V každém případě ho 
nevnímám jen jako ocenění své práce, 
ale celého kolektivu skvělých spolupra-
covníků. Moje role v týmu je stavět vize 
a  vytvářet podmínky, aby se škola co 
nejlépe rozvíjela. Vítězství v soutěži je pro 
nás významné i proto, že letos slavíme 
deset let existence vysoké školy. Když se 
ohlédnu zpátky a  vidím, co jsme vybu-
dovali a dosáhli, tak si říkám, že jsme si 

ho snad přece jen právem 
zasloužili.

 � Vysoká škola, kterou 
jste vybudovala, se stala 
již stálicí na našem vyso-
koškolském nebi. Pokud 
se ale nepletu, Vy jste 
nedostala vyznamenání 
pouze za  její vybudo-
vání, ale i  za  projekt 
Společenství škol. V části 
z nich, v základní a mateř-
ské škole, se bude vyučo-
vat metodou Montessori. 
Můžete přiblížit, co se 
za tím záhadným názvem 
skrývá? 

Marie Montessori by-
la italská dětská lékařka, 
která zavedla speciální 
vzdělávací metodu sloužící 
pro rozvoj talentů. Děti 
se učí nenásilnou cestou, 
kterou lze vyjádřit heslem 

„pomáháme si“. Jsou rozdě-
leny do skupinek, v nichž 
jeden druhému vzájemně 

pomáhá místo toho, aby mezi sebou 
sobecky ve třídě soutěžily. Učitel dělá jen 
jakéhosi supervisora. Jde o utváření no-
vého vztahu dospělého k dítěti – respektu 
k jeho individualitě jako hotového člově-
ka. Samozřejmě děti vede a vyučuje učitel, 
ale jeho práci s pochvalou děti nevnímají 
jako rozkazy. Mají pocit, že se věci dozvě-
dí od chytřejších kamarádů, a ti se zase 
naučí, jak vysvětlovat své poznatky a po-
stoje, což je výborná průprava do života. 
Učitelé tak poznají talenty jednotlivých 
žáků, aniž dělají složité a stresující testy. 
U nás zatím touto metodou pracuje pouze 
několik mateřských a  základních škol 
a dosahují výborných výsledků. Po prv-
ním stupni základní školy tato výuka 
končí. V našich školách se vedle češtiny 
bude mluvit i anglicky.

 � Nicméně Společenství škol nejsou 
jen mateřská, základní a  vysoká 
škola. Pokud se nemýlím, pokrýváte 
podstatně širší spektrum škol.
To máte pravdu, opravdu nabízíme 

vzdělání doslova pro všechny generace. 
Po absolvování Kouzelných škol – mateř-
ské a základní školy – může student po-
kračovat nebo od jinud nastoupit na naše 
osmileté gymnázium BAG, v  patnácti 
letech potom ještě má na výběr z oborů 
Bankovní akademie, střední odborné 
školy. A  chce-li po  maturitě ve  studiu 
u nás pokračovat, má opět na výběr mezi 
Bankovní akademií – Vyšší odbornou 
školou a již zmiňovanou Vysokou školou 
finanční a  správní. Nezpochybnitelnou 
výhodou takové soustavy škol je kontinu-
ita vzdělávání, která studentům umožní 
nezačínat stále znova, jak se u nás děje 
například ve výuce cizích jazyků. Projekt 
přináší pro nás i  ekonomické efekty. 
Nákupy, správa budov, financování, 
marketing, to vše je řízeno z  jednoho 
místa. Další výhodou je i to, že můžeme 
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kontinuálně vyhledávat a rozvíjet talenty. 
A na talentech chceme naše školy postavit 
především.

 � Rozpoznat u  dětí, k  čemu mají 
disposice a  talent, je jistě výborné, 
ale neobáváte se, že se rodiče zalek-
nou, že musejí rozhodnout již u tří-
letého děcka, jakou vysokou školu 
bude studovat? 
To, že dají rodiče dítě do  naší škol-

ky, rozhodně neznamená, že ono musí 
později studovat na naší univerzitě a být 
jednou třeba slavným ekonomem. Celý 
proces výuky slouží pouze k rozvoji talen-
tu jejich dítěte a zamezí naopak tomu, aby 
muselo studovat obor, na který neaspiruje 
a kde by bylo jednou nešťastné. Chválíme 
a rozvíjíme každé dítě především v tom, 
kde je dobré. Pro dítě není správné, když 
je rodiče nutí, aby mělo samé jedničky 
a šprtalo například jazyky, když má vý-
razný talent na matematiku, a naopak. To 
neznamená, že se nadaný matematik ne-
naučí mluvit např. německy, ale nemusí 
to „dřít“ na výbornou a může věnovat více 
času matematice. Shrnu-li to, naším cílem 
není vychovat samé ekonomy, ale pomoci 
dětem najít oblasti, v nichž jsou nejlepší.

 
 � Pokud se nepletu, vaše vysoká škola 

získala akreditací doktorského stu-
dijního programu statut university. 
Vím, co dalo některým jiným sou-
kromým vysokým školám práce, aby 
tuto možnost získaly a mohly si dát 
do názvu slovo „univerzita“ a získat 
tak více studentů. Také je to Váš cíl?
Vezmu to z jiného konce. Naším cílem 

nebylo stát se univerzitou, ale akreditovat 
doktorský studijní program a získat tak 
možnost vychovávat nové akademické 

pracovníky jakož 
i  intenzivněji roz-
v íjet vědeckov ý-
zkumnou činnost. 
Zákon to ale jinak 
neumožňuje. Navíc 
statut univerzity 
a  priori nezname-
ná více studentů, 
vždyť se v důsledku 
dotýká několika, 
maximálně desítek 
studentů, a  to ještě 
těch, kteří chtějí 
pokračovat v akade-
mické dráze. Stejně 
významná pro nás 

je například možnost rozdělit se na fakul-
ty, což je umožněno pouze univerzitám. 
Letos u nás bude studovat více než 5 600 
studentů a pro zajištění kvalitního řízení 
a kvalitního vzdělávacího procesu je to 
nutné. 

 � A otázka směřující na změnu názvu 
školy? 
Název měnit nebudeme, protože jde 

o značku, pod kterou nás veřejnost zná již 
10 let a důvěřuje jí. Finanční prostředky, 
jaké podobná změna stojí, raději inves-
tujeme do rozvoje studijních programů, 
kvalitní přípravy doktorského studia 
a dalšího vybavení školy. 

 � Co všechno mohou studenti u  Vás 
studovat?
Naší vlajkovou lodí je obor „Řízení 

podniku a  podnikové finance“. Je to 
studenty dlouhodobě nejvyhledávanější 
obor, těsně v patách mu je „Marketingová 
komunikace“, která ovšem získává stále 
větší oblibu. Následují obory zaměřené 
na  finance, pojišťovnictví a  veřejnou 
správu. Naším nejmenším oborem je 

„Aplikovaná informatika“, obor velmi 
náročný na  znalosti matematiky a  pod-
le toho vypadá i  síto, kterým studenti 
musejí projít. U  bakalářského studia je 
úbytek dokonce okolo 50 %. Pyšní jsme 
i  na  doktorský studijní obor „Finance“. 
Jsme jediná soukromá vysoká škola, 
která má takový obor akreditovaný. 
Svým způsobem je to uznání naší kva-
lity od  Akreditační komise ČR, která 
o existenci či neexistenci studijních oborů 
rozhoduje.

 � Vrátím se ještě k  tomu, že v  obo-
ru „Aplikovaná informatika“ pro-

jde vaším sítem pouze polovina stu-
dentů. To je ale pro školu neekono-
mické propustit polovinu platících 
studentů…?
Opět záleží na  úhlu pohledu. V  dů-

sledku je „neekonomické“ nechat vystu-
dovat nekvalitní studenty a  tím ztratit 
goodwill. Vždyť právě úroveň školy 
přivádí dostatek nových studentů. Nejde 
o to, aby školu vystudoval každý, ale jen 
ten, kdo je ochoten studovat a pokud to 
zvládne. Na druhou stranu jako soukro-
má škola poskytujeme našim studentům 
třeba i nadstandardní servis a péči. Je-li 
to třeba, nastavíme individuální studijní 
plán a studentovi, který má snahu dostu-
dovat, pomáháme dosáhnout cíle. Přesto 
kolem 15-18 % školu nedokončí. 

 � Jaké uplatnění naleznou Vaši ab-
solventi?
Absolventi naleznou uplatnění v  od-

borných i manažerských pozicích podle 
svého odborného zaměření ve  firmách, 
finančních institucích, státní a  veřejné 
správě i  vlastním podnikání. Většina 
našich studentů je zaměstnaná již během 
studia.

 � I přesto, co jste uvedla, si stále řada 
lidí myslí, že absolventi soukromých 
vysokých škol si titul koupí a ze školy 
si mnoho vědomostí neodnesou. Jak 
je přesvědčit o opaku?
To je běh na dlouhou trať. Veřejnost 

a zejména potenciální studenty můžeme 
přesvědčit pouze kvalitou nabízeného 
produktu, tedy vzdělání. Jedním z uka-
zatelů je například úspěšnost absolventa 
na trhu práce. A k úspěšnému začlenění 
do  profesního života jenom diplom 
nestačí. K  tomu potřebujete znalosti 
a dovednosti, které vám poskytne pouze 
kvalitní škola.

 � Jak Vás vůbec napadlo založit sou-
kromou vysokou školu?
U  mne je „postižení vzděláváním“ 

vlastně diagnóza. Už jako malá jsem nu-
tila sestry, aby si se mnou hrály na školu, 
toužila jsem být učitelkou. A ačkoliv mě 
nakonec osud nasměroval na jinou cestu, 
vždycky to bylo poblíž vzdělávání. Před 
17 lety jsem založila Bankovní akademii. 
Chtěla jsem si tak naplnit celoživotní sen 
vybudovat školu podle svých představ. 
Jakmile zákon v roce 1999 umožnil vznik 
soukromých vysokých škol, okamžitě 
jsem této možnosti využila a byla i u za-
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ložení Vysoké školy finanční a  správní. 
Nešlo přitom jen o  získání akreditace 
a zajištění dostatečného množství finanč-
ních prostředků pro rozjezd, ale zejména 
o  business plán s  projektem studijních 
oborů, pedagogy, atd. V další fázi jsme 
definovali naše dlouhodobé cíle, vize, 
strategii celého rozvoje. Věřte, že je to 
nesmírně složitý a  dlouhodobý proces. 
Ale nelituji ani minuty, kterou jsem 
Společenství škol „obětovala“. Splnila 
jsem si svůj sen a snad i životní poslání, 
a  kdybych se znovu narodila, šla bych 
stejnou cestou. Mám ráda mladé lidi 
a práci s nimi. 

 � Když vás tak poslouchám, tak se mi 
zdá, že je vlastně hračkou vést tako-
vou školu, jako je Vaše. Určitě jste 
také ale narazila na nějaké těžkosti. 
Co bylo nejobtížnější a co Vám i nyní 
činí největší problémy?
Při řízení Společenství škol je samo-

zřejmě velké množství obtíží, ale ty se 
dají překonávat. Mám-li jmenovat něco, 
co nás dlouhodobě trápí, pak je to nedo-
statek schopných a nadšených pedagogů 
zapálených pro svou práci a ochotných 
se dále vzdělávat. Podle mého názoru 
může kvalitně připravit mladé lidi pouze 
pedagog, který do výuky dá nejenom své 
znalosti, ale i srdce, celou svou osobnost 
i jakousi morální a etickou „nadstavbu“. 
Samozřejmě existují i jiné problémy, ně-
které vycházejí z vnějších hrozeb, kterým 
musíme čelit a učinit z nich výzvy. To je 
ostatně recept, který používám s  úspě-
chem celý život. Každý problém promě-
ním na výzvu, se kterou se chci utkat.

 � Co byste pro rozvoj vysokého škol-
ství prvořadě udělala, kdybyste byla 
resortní ministryní?

Nemám politické ambice a nedokážu 
si momentálně představit situaci, která 
by mě donutila tento svůj postoj změnit, 
i když se říká, nikdy neříkej nikdy. Ale 
mám-li se na celý resort terciárního vzdě-
lávání podívat očima školské manažerky, 
pak nejvíce chybí dlouhodobá koncepce 
rozvoje terciárního vzdělávání s jasným 
vymezením postavení soukromých vyso-
kých škol. Také změna způsobu akredita-
ce, o které se dlouho jen mluví. A potom 
bych asi apelovala na  větší míru mana-
žerského řízení veřejných vysokých škol. 
Jsem přesvědčena, že je to jediná cesta, jak 
obstát před výzvami, které před nás klade 
politická a společenská situace. Blížící se 
výrazný pokles počtu maturantů je fak-
tem, který bude působit problémy všem. 
Ostatně, bylo to i jedno z témat, které se 
diskutovalo na konferenci k desetiletému 
výročí existence soukromých vysokých 
škol v  ČR 23. září 2009 v  prostorách 
Obecního domu v  Praze, kterou orga-
nizovala naše univerzita. Demografický 
pokles je fakt, který nás potrápí všechny, 
soukromé i veřejné vysoké školy. A tím 
se vracím ke  své předchozí odpovědi, 
ve které jsem zdůraznila nutnost přijetí 
dlouhodobé koncepce rozvoje vysokého 
školství v ČR. Bez existence takové kon-
cepce samozřejmě hrozí zánik mnohým 
soukromým vysokým školám (možná 
i veřejným), přestože je to segment, který 
svou užitečnost, jak ostatně na konferenci 
prohlásila i  ministryně školství, mláde-
že a  tělovýchovy Miroslava Kopicová, 
již prokázal (např. ušetřil ze státního 
rozpočtu vice než 8 miliard Kč), což by 
mělo pro celou českou společnost velmi 
negativní dopady. Nebojím se o existenci 
naší univerzity, patří mezi největší a nej-
kvalitnější soukromé vysoké školy, ale 
i nám by to velmi komplikovalo „život“ 

vzhledem k dlouhodobým cílům.

 � Nehrozí, že zejména malé sou-
kromé vysoké školy budou v rámci 
přežití brát méně kvalitní studenty?

Je to možné. Soukromé vysoké 
školy, budou-li chtít přežít, musejí 
sázet na kvalitu a k tomu nevede cesta 
přijímáním netalentovaných studentů. 
Ostatně zásadní snížení kvality by 
logicky vedlo i k následným krokům, 
které mohou skončit až odebráním 
akreditace Akreditační komisí ČR. 

 � Co je podle vás základem úspě-
chu studia?

Těch aspektů je samozřejmě celá řada, 
ale já opět zdůrazním kvalitní manage-
ment, kvalitní pedagogy. I proto investu-
jeme zejména do rozvoje lidských zdrojů. 
Naše motivační i sociální programy, které 
pro  oblast školství jsou nevídané, mají 
zaměstnance přesvědčit o potřebě sebe-
vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti 
a  publikační aktivity. Kvalita pedagoga 
určuje i úroveň absolventa. 

 � Co má dělat student, pokud se roz-
hodne pro studium na  vaší vysoké 
škole?
Nejlépe udělá, když navštíví naše 

webové stránky www.vsfs.cz, nebo 
přijde do Informačního centra. Pokud 
si vybere některý z nabízených oborů, 
podá přihlášku. Šanci má každý, kdo 
úspěšně složil maturitu. Je jen na něm, 
jak zvládne studium. My mu připravíme 
ty nejlepší podmínky.

 � U Vás si studenti platí veškeré nákla-
dy na studium. Jste tudíž pro chudší 
studenty nedostupní?
Rozhodně ne, máme velmi široký 

stipendijní program. Pokud bude student 
dobře „pracovat“, tedy studovat nebo 
se zapojovat do  různých aktivit školy 
atd., má reálnou šanci získat zajímavé 
stipendium. A samozřejmě umožňujeme 
i splátkový kalendář a zprostředkujeme 
v  případě zájmu i  výhodnou půjčku 
na vzdělání. Studenti si naštěstí stále více 
uvědomují, že investice do  kvalitního 
vzdělání se jim mnohonásobně vrátí.

 � Vidím, že školou žijete. Zbývá Vám 
vůbec čas na soukromí a na koníčky?
Jsem člověk společenský, mám ráda 

lidi. Jako školačka jsem se dobře učila, 
ale nebyla jsem „šprt“. Měla jsem mno-
ho zájmů a  koníčků. Účinkovala jsem 
v  národopisných souborech, zpívala, 
recitovala, později dělala horolezectví 
a  vysokohorskou turistiku. Moje velká 
vášeň byla a je dosud cestování. Zabalím 
ruksak a vydám se každoročně se svými 
známými (italským manželským párem) 
do pouště nebo do džungle, kde žiji téměř 

„přírodně“. Fotografie, které na  svých 
cestách pořídím, můžete vidět v  kalen-
dářích, které VŠFS každoročně vydává 
na  podporu stipendijního fondu. Mezi 
studenty se nestárne!

Paní rektorko, děkuji za  zajímavý 
rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Boj s ekologisty a závistivci 
významně prodražuje stavby

jIří Pancíř

Z a  sedm let, co stojí v  čele společ-
nosti SMP CZ, a. s., (SMP) před-
seda představenstva a  generál-

ní ředitel Ing. Martin Doksanský, MBA, 
vzrostly její tržby z jedné miliardy na té-
měř čtyři. Vzhledem k  jeho profesi ja-
ko absolventa Vodohospodářské fa-
kulty ČVUT se SMP staly kromě stav-
by mostů (za  mnohé připomeňme na-
příklad Lahovický most v  Praze, mos-
ty přes Úhlavu, Radbůzu, na silnici R6 
u  Ostrova nad Ohří, Karlových Varů, 
na dálnici D8 u Ústí nad Labem, a dal-
ší) i významným hráčem na trhu vodo-
hospodářských staveb. Z  těch dokonče-
ných je možné uvést např. rekonstruk-
ci Úpraven vody Hradiště, Souš nebo 
Mariánské Lázně, Čistírny Kolovraty, 
Varnsdorf nebo Březno, výstavbu vodo-
vodního napáječe v  Bílině, kanalizací 
a  vodovodů v  Klatovech, několika pro-
tipovodňových opatření, atd. SMP roz-
šířila portfolium své stavební činnosti 
i o nové obory podzemní a průmyslové. 
Spolupracovala na výstavbě několika úse-
ků pražského metra na trase IV. C, podí-
lela se subdodavatelsky na výstavbě tune-
lu Mrázovka, Panenská, Jihlava a rekon-
strukci stanice metra C Vltavská po po-
vodních. Účastní se i retrofitu Tušimické 
elektrárny a výstavby bran pro dálniční 
mýtný systém. S rozšířením záběru spo-
lečnosti, nastala logicky obměna zaměst-
nanců. Dvě třetiny z nich pracují ve spo-
lečnosti méně než deset let. Nedochází ale 
ke snížení jejich počtu, naopak ze sedmi 
set vzrostl jejich počet na osm set. Není 
proto divu, že se pan Doksanský objevil 
letos v paláci Žofín mezi oceněnými ma-
nažery v nejprestižnější manažerské sou-
těži u nás – Manažer roku. Čemu tento 
úspěch přičítá a jaké těžkosti musel pře-
konat, aby se společnost pod jeho vede-
ním tak rozrostla, o tom jsme si s ním po-
vídali v jeho pracovně v Praze 6:

Základem mého úspě-
chu je firma, jejímž jsem 
reprezentantem, a  to nej-
cennější v  ní – lidé. Bez 
nich bych se  nedostal 
mezi finalisty soutěže 
Manažera roku. Kvalitní, 
zkušený, komunikativní 
a  loajální kádr spolupra-
covníků považuji za  nej-
větší prioritu a  hodnotu 
naší společnosti. To je to 
hlavní, na  čem může fir-
ma stavět a také staví svou 
budoucnost. Vážím si, že 
ve  firmě panuje otevřené 
prostředí a lidé jsou hrdi na její značku.

 � Vystudoval jste Vodohospodářskou 
fakultu ČVUT, takže vodní stavby 
jsou jistě Vaší láskou, ale co na souši? 
Neřekl bych, že preferuji určitý druh 

staveb. Stavařina obecně je krásné řemes-
lo. Prostřednictvím těch staveb, které vy-
růstají nad zemským povrchem, po Vás 
zůstává nesmazatelná stopa na  dlouhá 
desetiletí a člověk – spolupodílník toho 
výtvoru – se rád vrací. Jsme například 
pyšni na  to, že se můžeme podílet 
na renovaci elektráren. Stavíme mnoho 
dopravních staveb, především mostů, 
lávek, ale i  tunelové stavby. Máme své 
specializace – výrobu a montáže prefab-
rikátů, ocelových konstrukcí, předpínání 
železobetonových konstrukcí, podzemní 
kotvy, sanace betonů a další. Vodní stav-
by jsou jedním z mnoha oborů.

 � V  jaké kondici se teď nachází do-
pravní stavitelství? Ve  vládě se 
o rozpočet Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI) na  rok 2010 
sváděl lítý boj.
To je pravda. Schválených 96 mld. Kč 

je rekordní rozpočtový rámec v celé histo-

rii existence SFDI, přesto s ohledem na vy-
soký stupeň rozestavěnosti nebude stačit. 
Nechci ale působit nerealisticky – částka, 
kterou vybojovali ministři dopravy a  fi-
nancí je mimořádná. Je ale chybou a nedu-
hem tohoto oboru stavebnictví obecně, že 
není zřejmé, jak se budou dopravní stavby 
financovat do budoucna. Drtivá část ze 140 
miliard Kč poskytovaných z fondů EU je 
zablokována a od roku 2010 pro nové stav-
by s nimi již není prakticky možné počítat. 
Není však jasné, z jakých zdrojů se bude 
naplňovat rozpočet SFDI v dalších letech, 
klesající částka investičních prostředků 
SFDI pro roky 2011 a dále je více než zne-
klidňující. Přitom logicky při výstavbě dál-
nic a rychlostních silnic se jedná o mnoha-
leté projekty a nelze je řešit rozestavěním 
v jednom roce a v dalším je z důvodu ne-
dostatku peněz zastavit. To by samozřej-
mě zvyšovalo ceny staveb, které už tak jsou 
neustále, neoprávněně a tendenčně podro-
bovány novinářské kritice. Dále je třeba 
mít na paměti, že problémy v dopravní in-
frastruktuře se přenesou i do oborů na ni 
vázaných – výroby stavebních hmot, do-
pravních a mechanizačních firem, nejrůz-
nějších druhů služeb, jako jsou restaurace, 
ubytování, apod. 
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 � Dotkla se vás, jako podniku žijícího 
z  veřejných zakázek, současná eko-
nomická krize?
Naše zakázky jsou financovány zčásti 

státem, zčásti kraji a obcemi a část tvoří 
zakázky financované firmami spoluvlast-
něnými státem. Dopad krize z  tohoto 
pohledu proto u nás zatím není význam-
ný. Výstavba staveb již vysoutěžených 
a zahájených až na výjimky uspokojivě 
probíhá. Pro příští rok to bude asi jiné, 
protože je otázka, jak se bude dařit státu 
a obcím naplňovat naplňovat příjmovou 
stránku svých rozpočtů. Jak jsem již zmí-
nil, zdá se být pro rok 2010 jasno v oblasti 
dopravních staveb. Obávám se ale situace 
u vodohospodářských projektů. K čerpá-
ní fondů EU alokovaných v rámci OPŽP 
pro tyto stavby přistupují zodpovědní 
státní úředníci laxně, bez dostatečného 
zájmu. Ze 40 mld. Kč vyčleněných pro ně 
v období 2007 až 2013 vyčerpal (tedy již 
utratil, vydal) Český stát dosud pouhou 
necelou jednu miliardu, což vzhledem 
k tomu, že se nacházíme téměř v polovině 
výše uvedeného období, je nepochopitel-
né a v porovnání s ostatními přistupují-
cími státy do EU určitě nesrovnatelné. 

 � Jak je to možné? V čem vidíte hlavní 
problém?
Pravidla pro zpracovávání žádostí 

jsou složitá a často se mění. Kupříkladu 
existuje již 14. verze pro zpracování 
finančních analýz k  žádostem o  do-
tace. Čtrnáctá verze v  průběhu tří let! 
Nechci spekulovat a  domýšlet důvody 
a  chci věřit tomu, že to je především 
díky komplikovanosti duší českých 
úředníků. Jednoznačně vím, že okol-
ní státy, jako třeba Polsko, Maďarsko 
a především Slovensko jsou na tom zcela 
jinak. Úspěšnost vytěžování alokovaných 
financí z  EU je u  nich mnohonásobně 
vyšší. Kupříkladu Varšava a  Budapešť 
dávno realizují nové čistírny odpadních 
vod. A naše Praha? Byla podána žádost 
o  spolufinancování do  Bruselu a  na  ní 
se podle četných přání nejrůznějších 
posuzovatelů stále něco mění, upravuje.

 � Říká se, že problémem České repub-
liky jsou provozní smlouvy uzavřené 
mezi vlastníky vodohospodářské 
infrastruktury a správci.
To je zase taková podivná věc. Co já 

vím, provozní smlouvy byly uzavřeny po-
většinou podle pravidel, která byla teh-
dy (před rokem 2004) konzultována se 

státními úřady i Bruselem. Připomínky 
se objevily až v letech 2005, možná 2006 
a velmi pravděpodobně díky změně pří-
stupu bruselských úředníků. Tak to znám 
z vyprávění. Je-li to skutečně tak, pak ne-
chápu, proč jsme neměli dostatek rozhod-
nosti se jako stát té bruselské zvůli posta-
vit. Jako třeba Slováci. V konečném dů-
sledku se to vše podepisuje na časových 
ztrátách v přípravě a  rozjezdu projektů 
a magický termín 1. 1. 2011 je za dveřmi. 
To je datum, od kterého začnou platit vý-
razně zpřísněné limity na znečištění vy-
pouštěných odpadních vod do recipien-
tů a obce, potažmo stát začnou platit EU 
sankce za nedodržení závazků z přístu-
pové smlouvy.

 � Není to také tím, že musejí výstavbu 
čističek obce nejdříve zafinancovat 
a pak teprve jim bude část proplace-
na z fondu EU? A že obce na to prostě 
nemají peníze?
Nemyslím si to. Vesměs se jedná 

o obce nad 2000 ekvivalentních obyvatel, 
většinou i  mnohem větší. A  u  projek-
tů, na  jejichž realizaci jsme se podíleli 
v  rámci předchozího období 2004 až 
2006, města neměla problémy se spolu-
financováním a eventuelními překleno-
vacími úvěry od bank. Je to samozřejmě 
individuální, ale rozhodně toto není 
prvotní problém. Jinak by už mnohde 
byla výstavba v plném proudu. Můžeme 
nalézat mnoho zástupných problémů. 
Mne ale doopravdy mrzí, že nám není 
vlastní jakási buldočí zatvrzelost, kterou 
dokáží projevit jiné národy. Když máme 
na dosah určité možnosti, zdroje, tak se 
sešikovat a  ve  společném zájmu udělat 
vše pro společný úspěch, kterým je přeci 
profit této země. To znamená všemi 
dostupnými prostředky docílit získání 
evropských peněz vyčleněných pro 
vylepšení naší vodohospodářské infra-
struktury v čase, ve kterém jsme k tomu 
povinováni. Místo toho se vybíjíme v ad-
ministrativních nesmyslech…

 � A  co jiné problémy, se kterými se 
musejí potýkat stavební společnosti? 
Například legislativně – schvalovací 
procesy charakteru územních roz-
hodnutí, nebo stavebních povolení?
Tak to je také téma! Zase by o  tom 

šlo mluvit velmi dlouho. Je škoda, že se 
jaksi bojíme pojmu „Veřejný zájem“. Já 
nemám absolutně nic proti oprávněné 
ochraně životního prostředí v zájmu bu-

doucích generací. Naopak! Podtrhuji ale 
slůvko oprávněné. Tato ochrana přírody 
je ovšem často jen jakýmsi štítem, kterým 
jsou zakrývány osobní zájmy rozličných 
druhů. A  my se necháváme zatáhnout 
do  těch hrátek nejrůznějších prapodiv-
ných společenství a občanských uskupe-
ní, ale i jednotlivců. Neumíme je zarazit 
ani my, ani námi volení zástupci a ztrá-
címe čas, psychické síly a nemalé finanč-
ní prostředky složitým odstraňováním 
obstrukčních průtahů všeho možného.

 � Ve  Francii existuje zákon, že ob-
čanská sdružení mohou do  staveb 
mluvit, ale pokud se ukáže, že se 
mýlily a  zbytečně zdržely stavbu, 
platí náklady za ušlý zisk. Nebylo by 
rozumné zavést takový zákon u nás?
Pokud někde v  civilizovaném světě 

něco podobného existuje, pak rozhodně 
ano. Situace v  tomto směru je čím dál 
horší. Ti lidé státu škodí. Například stále 
není propojena dálnice D8 jen kvůli tomu, 
že zelení „ochránci“ odmítají tunel pod 
Českým středohořím. Každý si může 
odhadnout, co nás to za ty roky stojí a jak 
ti lidé, přes jejichž vesnice je nyní vedena 
doprava, strádají. Dalším příkladem 
může být most přes Labe u  Litoměřic 
Prosmyky, který měl být dokončen za 25 
měsíců. Kvůli blokování legislativního 
procesu ekologisty jsme museli získávat 
namísto jednoho celkového osm dílčích 
stavebních povolení. Navíc každé bylo 
napadeno sérií žalob a  tak se stavba 
protáhne na pět a půl roku. O více než 
tři roky se vše prodloužilo a prodražilo. 

 � I  přes všechny překážky od  ekolo-
gistů má Vaše společnost za  sebou 
mnoho skvělých staveb, například 
ty zmiňované v  úvodu. Dokonce 
získala tak prestižní projekt jako re-
konstrukce symbolu Prahy, Karlova 
mostu. To přece musí být obrovská 
radost?
Možnost podílet se na  opravě tako-

vé stavby, jako je Karlův most, je skuteč-
ně ctí a radostí pro každého, komu byla 
tato možnost dána. A to i přesto, že prů-
běh této opravy je provázen spoustou ata-
ků z vnějšku, které jsou vedeny s různý-
mi cíli. Z části jde samozřejmě o křížení 
odborných hledisek profesionálů, kteří 
mají zájem na co nejlepším konečném vý-
sledku. Více se ale projevují zájmy osob-
ní, které třeba zpětně řeší neúspěch sku-
pin či jednotlivců z  minulosti v  souvis-
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losti s rozhodováním o koncepci opravy, 
výběru použitého zdroje náhradních pís-
kovcových kvádrů, a podobně. Odborníci, 
jako například pan architekt Ševců, nás 
ale uklidňují, že v minulosti pokaždé ja-
koukoli větší opravu této národní památ-
ky provázely obdobné rozpravy a vášně. 

 � Co se kritikům nelíbilo?
Tak například prý dochází k  nad-

měrnému vyřazování narušených ka-
menných kvádrů z kamenného zábradlí. 
Kritici například nebrali v potaz zjištěné 
množství „substitutů“ kamenných kvá-
drů zasazených do  Karlova Mostu při 
opravě v 70. letech minulého století – to 
byly v podstatě dva kamenné pásky v líci 
obou pohledových ploch zábradlí vypl-
něné mimořádně kvalitním cementem. 
Nebrali v potaz skryté vnitřní degrada-
ce kvádrů vlivem používání posypové 
soli pro provoz mostu v minulém století, 
a  podobně. Přesto vyřazování kamenů 
probíhalo od  počátku komisionálně 
podle jasných, od počátku stanovených 
pravidel, pod dohledem odborníků. Byl 
nám dále vyčítán způsob úpravy nových 
kvádrů – byly v  podstatě požadovány 
středověké metody dělení kamene pro-
vazci – namísto strojního řezání s násled-
nými kamenickými úpravami povrchů. 
A takto bych mohl pokračovat.

 � Jakou máte lhůtu na opravu Karlova 
Mostu a co je vlastně přesně předmě-
tem opravy?
Smyslem opravy je zabránit zatéká-

ní vody do vnitřních konstrukcí mostu 
a kleneb a díky tomu zamezit následné 
pomalé destrukci mostní konstrukce vli-
vem klimatických podmínek. Současně 
opravit zábradelní zídky, odvodnění mos-
tu a vozovkové kryty. A také bude zpět-
ně osazeno i historické plynové osvětle-
ní. No a lhůta na provedení opravy je ne-
celé tři roky. Asi každému laikovi je jas-
né, že při aplikaci středověkých postupů 
stavění je asi tříletá lhůta nemyslitelná. 
To je jeden ze základních střetových bo-
dů dvou přících se táborů – má se jednat 
o  opravu technického díla, mostu, při-
čemž námi dotčené části díla byly v mi-
nulosti mnohokráte opravovány, naposle-
dy před zhruba třiceti lety? Anebo se má 
jednat o restaurátorský čin – potom je to 
ale logicky o naprosto odlišných lhůtách 
a financích. Osobně zastávám názor, že 
z mnoha hledisek, nejen těch výše zmíně-
ných, ale třeba z hlediska funkčního, kva-

litativního a dlouhodobého z pohledu za-
chování díla do budoucna, je námi reali-
zovaný postup správný. Restaurátorsky je 
třeba pojmout zachování historické kon-
strukce pláště mostu – tzn. pilířů a kle-
neb, ale to bude předmětem jiné zakáz-
ky v budoucnu.

 � Proč se Vám nedaří na  stránkách 
tisku obhájit tento Váš názor?
Obrana proti šokujícím palcovým 

titulkům, účelově upraveným negativ-
ním zprávám a  fámám je boj s  větrný-
mi mlýny. V  kurzu není pozitivismus 
a objektivní realita, takže Vaše námitky, 
názory a oponentní stanoviska následně 
již nikoho nezajímají. Zvláště pak jsou-li 
věcná, bez nádechu senzací. Zato jedna 
a tatáž nepravda se objeví i několikrát. 

 � Já jsem si vždycky myslel, že se dílo 
hodnotí až po  ukončení při kolau-
daci. Zde ale inspekce hodnotila 
rozpracované a  nedokončené dílo. 
Navíc ve velmi žhavém období před 
sjezdem ODS. Nepůsobilo to na Vás 
spíše jako politická objednávka proti 
panu Bémovi? 
Nejsem politik a  nechci se proto 

k  tomuto vyjadřovat. Mohu jen znovu 
zopakovat to, že v zadání stavby bylo ur-
čité technické řešení. Realizuje ho jedno 
z  našich nejlepších mostních středisek. 
Pokud bychom toto technické řešení opus-
tili a změnili „technickou opravu“ mostu 
na  „umělecké restaurování“ mostu, jed-
nalo by se o  zcela odlišné zadání, které 
ale nebylo předmětem soutěže. Asi by 
to znamenalo zrušení všeho uprostřed 
nebo těsně před dokončením díla a znovu 
začít debaty o  koncepci zadání. Ty ale 
probíhaly na odborné úrovni mnoho let 
před zahájením opravy. A tak to v životě 
bývá, že zvolit lze nakonec jen jedno řešení. 
Hlavní město Praha jako řádný vlastník 
této památky jednou rozhodnout muselo 
a pro dobro mostu tak i učinilo. Nejhorší 
by bylo nečinit nic a vést nekonečné debaty.

 � Kdyby nebylo překážek ze stran 
odpůrců jakéhokoli stavění, jakou 
stavbu byste si přál vybudovat? 
Přál bych si například, aby SMP moh-

ly být při výstavbě Trójského mostu – ale 
ten už je bohužel zadaný. Výzvou je 
Suchdolský most, ale třeba i opravy vel-
kých mostů vystavěných našimi před-
chůdci. Láká mě stavba nějaké přehrady, 
nebo velkého vodního stupně. Úžasné by 

bylo podílet se na splavnění českých toků. 
No a potom samozřejmě velké technolo-
gické celky – novostavby i rekonstrukce. 

 � V pozadí nesplavnosti Labe ale stojí 
boj mezi železniční a říční dopravou. 
Vzpomínám, že již před několika 
lety se pokoušeli silniční dopravci 
o  vybudování vlečky od  lodí ke  ka-
mionům přes pozemek drah. Ty 
stanovily takové poplatky, že z toho 
sešlo. A stavební materiály se nemoh-
ly po Labi převážet. Velká německá 
banka totiž preferuje železniční do-
pravu, ekologisté jsou jen její dobře 
placenou klikou a  s  tím nikdo nic 
neudělá. 
Je-li tomu tak, je to smutné.

 � Co myslíte, že by mohlo v současné 
době pomoci českému stavebnictví 
lépe překonat nelehkou dobu?
O  některých věcech jsem se zmiňo-

val již v předchozích částech rozhovoru. 
Napřít veškeré úsilí k  získání všech do-
stupných dotací z EU. Podporovat další 
výstavbu dopravní infrastruktury – lépe 
je investovat a tak pomoci občanům stá-
tu, než tytéž prostředky rozdat formou 
dávek a individuálních podpor. Rozvíjet 
smysluplné projekty PPP. Podporovat 
obnovu energetických zdrojů všech 
ekonomicky opodstatnitelných druhů. 
Docílit splavnění hlavních českých toků, 
včetně realizace kanálů Dunaj-Odra-
Labe s  využitím zdrojů EU. Ukončit 
vládní výběr zhotovitele na  probíhající 
velké ekologické zakázce vypsané vládou 
České republiky.

 � Obraťme list. Ne samou prací živ je 
člověk. Jak trávíte volný čas?
Mám celkem početnou rodinu, 

manželku, tři dcery v poměrně velkém 
věkovém rozpětí a synovce, který s námi 
dlouhá léta vyrůstal a nyní má již vlastní 
rodinu. Mám z nich ze všech radost, chví-
le s nimi jsou relaxem nad jiné. Víkendy 
trávíme výhradně společně. Snažíme 
se cestovat, poznávat nové a  sportovat. 
Kromě sportu mám rád literaturu. Dříve 
jsem četl mnoho a rád. Bohužel poslední 
dobou knížky spíš sbírám a těším se, že si 
je v důchodu přečtu. Nedostatek času je 
mým nepřítelem číslo jedna, což možná 
není zrovna manažerské, nicméně zcela 
pravdivé přiznání.

Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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grandhotel Pupp zůstává 
perlou Karlových varů

Ivana HaslIngerová

K dyž člověk uslyší vyslovit 
„Karlovy Vary“, automaticky si 
vybaví nádherný Grandhotel 

PUPP Karlovy Vary, a.s. I když se na prv-
ní pohled může zdát, že je po staletí stá-
le stejný a neměnný, je to jen vnější po-
hled. I on musí jít s dobou a uzpůsobit se 
náročné klientele 21. století. Byla v něm 
provedena rozsáhlá vnitřní rekonstruk-
ce, aby odpovídal současným pětihvěz-
dičkovým hotelům. Podzemí bylo pře-
budováno na  Becher’s Bar, byly vysta-
věny římské lázně a  zre konstruováno 
fitness centrum, přesta věno technic-
ké zázemí hotelu, vybudo vána moder-
ní kuchyně a v neposlední řadě bylo při 
Grandhotelu PUPP zbudováno léčeb-
né a  rehabi litační centrum Harfa, při-
čemž v  současné době jeho část slou-
ží i  jako lázeňský dům. Většina těch-
to změn se uskutečnila v posledních le-
tech, kdy do  hotelu nastoupila nejdří-
ve jako marketingový manažer, poslé-
ze šéfka obchodu a marketingu a od ro-
ku 2006 generální ředitelka Andrea 
Pfeffer-Ferklová. Není divu, že se v  le-
tošní soutěži Manažer roku probojova-
la do finále a získala od Národní hodno-
titelské komise ocenění Finalistka sou-
těže Manažer roku. O tom, co všechno 
za získáním ocenění stálo, jakož i o tom, 
co obnáší řízení tak velkého luxusního 
hotelového komplexu, jsme si s ní poví-
dali v útulné kavárně hotelu: 

 Znám práci v hotelu Pupp déle než 
jen od roku 2006, kdy jsem se stala jeho 
generální ředitelkou. Pracuji v  něm již 
osm let. Jako generální ředitelka kladu 
velký důraz na personál, protože vím, že 
krásný dům je sice dobrá věc, ale k úspě-
chu hotelu je pouze podmínkou nutnou, 
nikoliv postačující. Nezbytnou podmín-
kou pro dobrou práci generálního ředite-
le jsou kolegové, kteří mu pomohou hotel 
reprezentovat tak, aby odpovídal svým 

pěti hvězdičkám, 
aby se v  něm kli-
enti cítili skutečně 
šťastnými. Všichni 
musíme mít na zře-
teli, že zde nabízí-
me našim hostům 
hotel, jehož historie 
je stará více než 300 
let. První hostin-
ský dům na  tomto 
pozemku vnikl již 
v  roce 1701 a od  té 
doby se  v y v íj í 
historie domu až 
do  současné po-
doby z  roku 1894. 
Host se tu nemá jen 
vyspat a najíst, host 
zde musí cítit tuto 
minulost. Příběh, 
který tento hotel 
vypráví, musí proto 
být konsistentní 
od  dveřníka přes 
recepci až k zaříze-
ní pokojů. V  jeho 
rámci proto ne-
můžeme do Grand 
restaurantu, fran-
couzské restau race 
s  těžkými závěsy, 
dát supermoderní divan a  předložit 
jídelní lístek na kusu papíru. Přitom šéf 
restaurace musí pracovat ve  smokingu, 
ni koli v  tričku. Hosté zde naleznou 
i starý anglický klub s krbem, kni hovnou, 
krásným barem, dobrou kuchyní a noční 
klub Becher’s Bar.

 � Budova i  vnitřní zařízení hotelu 
jsou bezesporu nádherné, ale bez 
kva litního personálu by nebyl žádný 
host spokojený ani v Ritzu. Majitelé 
hotelů si většinou stěžují, že nejvíc 

práce jim dalo přeškolit personál, 
který byl zvyklý, že je host pro něj 
a ne oni pro hosta. Vy jste s tím ne-
měla problémy?
Dobrý personál je základem všeho. 

Zejména ve  službách je tento fakt hlav-
ním předpokladem. Je důležité vědět, ko-
ho si do týmu vybíráte. Klient, až na vý-
jimky, odpustí některá gastronomická 
faux-pas, ale vyžaduje úsměv a  ochotu. 
Každé středisko hotelu má svá specifika. 
Někde stačí obsluha znající základní fráze 
ve třech jazycích, jinde perfektní znalosti. 
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 � Tak skvělé číšníky je ale zase těžké 
udržet?
Je to jako v každé jiné práci. Kvalitního 

personálu je prostě nedostatek. Je proto 
důležité snažit se v nich pěstovat loajalitu 
k firmě a neustále je motivovat. V hotelu 
se snažíme nabízet několik takových 
motivačních programů. Základem toho 
všeho ale je mít svou práci rád. Pokud se 
Vám podaří získat zaměstnance, který 
má vztah k tomu, co vykonává, jde vše 
mnohem lépe. Personalistika je opravdu 
tím nejtěžším. Největší odměnou pro 
mne je tedy pochvala mým kolegům 
a  spolupracovníkům. Když pořadatel 
akce řekne, že jsou u nás lidé skvělí, toho 
si vážím nejvíce.

 
 � A nyní něco o Vás, protože Vy jste 

získala velké manažerské ocenění. 
Kdy jste v sobě objevila, že Vás ho-
telnictví tak baví?
Určitě Vás překvapím sdělením, že 

jsem nikdy nepřemýšlela o  práci v  té-
to oblasti. Pocházím z  malého města 
nedaleko Karlových Varů. Ve  Varech 
jsem vystudovala gymnasium a  po  ab-
solvování pražské VŠE jsem nastoupila 
do obchodního oddělení jedné z nedale-
kých porcelánek. Kamarádka mi jednoho 
dne zatelefonovala, že shánějí do Puppu 
marketingového manažera. No a od roku 
2001 je pro mne Pupp srdeční vazbou. 

 �  Z  čeho jste měla v  poslední době 
největší radost?
Mám radost z každé maličkosti, která 

se nám v hotelu podaří. Z každé úspěšné 
akce, ze spokojených hostů, spokoje-
ných kolegů. Za  poslední roky se nám 
podařilo posunout hotel opět o něco ku-
předu. Vybudovali jsme nový varný blok 
v kuchyni, nové lobby, vylepšili některé 
z pokojů, vyměnili koberce, vybudovali 

novou restauraci. Je to vše nutné, 
aby hosté viděli nové věci a uvědo-
mili si, že hotel vzkvétá. Patří za to 
dík našim akcionářům, kteří každý 
rok dávají do rozvoje hotelu nemalé 
finanční prostředky.

 � Co je Vaším snem do nejbližší 
budoucnosti?
Výstavba celého komplexu bal-

nea a bazénu. Je to to jediné, co nám 
chybí proti ostatním pětihvězdičko-
vým hotelům v Karlových Varech. 
Díky tomu budeme mít další mož-
nosti, jak nalákat nové hosty.

 � Grandhotel PUPP Karlovy 
Vary, a.s., píše svou slavnou a  sple-
titou historii již déle než 300 let. 
Nocovali v něm králové a císařové 
Petr I., Josef II., Franz Josef I., vy-
socí politici Metternich, Bismarck, 
princezny a  princové Juan Carlos, 
vnučka Otty von Habsburka, prezi-
denti Beneš, Gorbačov, Berlusconi, 
Havel, Klaus, umělci Catalani, 
Paganini, Beethoven, Goethe, 
Schiller, Chopin, Chateaubriand, 
Destinnová, Tabarin, Becaud, psy-
choanalytik Freud a  filmové hvěz-
dy Nero, Lolobrigida, Fonda, Viti, 
Masini, York, Goldberg, Dukakis, 
Alda, Peck, Bondarčuk, Redford, 
Forman, ozvěny jejichž slávy dýchají 
z každé ho zákoutí hotelu. Konečnou 
podobu vtiskla hotelu na  počátku 
20. století dynastie Puppů, která ho 
i založila. A že nejde o podobu leda-
jakou, svědčí to, že je hotel zapsán 
jako kulturní památka OSN. Zavítá 
do hotelu někdy ještě někdo z rodiny 
zakladatelů hotelu?
Původní rodina Puppů sice díky 

Benešovým dekretům ztratila status 
majitele a  nemá 
v hotelu majetkový 
podíl, ale každý rok 
jsou našimi hosty 
dvě dámy z  rodiny 
Puppů z  Německa 
a   R a k o u s k a . 
Sta rá me se  též 
o  jejich rodinnou 
hrobku. Myslíme 
si, že si naši úctu 
zaslouží, neboť dali 
na konci devatenác-
tého století hotel 
do  této překrásné 

podoby, že se stal do konce národní kul-
turní památkou. 

 � Pocítili jste v  návštěvnosti ekono-
mickou krizi?
Krize nás zasáhla asi méně než praž-

ské hotely, ale také jsme se jí nevyhnuli. 
Návštěvnost klesla proti loňsku zhruba 
o 20 %. Především klesla německá klien-
tela jezdící k nám na víkendové pobyty. 
Počet Arabů i ruských klientů se také sní-
žil. Je ale otázkou, zda je to jen dopadem 
krize nebo tím, že klesl nezájem cizinců 
o náš region. Jde také o to, zda je pro ně 
karlovarský region dostatečně atraktivní, 
aby se do něj rádi opětovně vraceli. Hosté 
chtějí vidět region, který se rozvíjí a při-
náší jim každý rok něco nového. 

 
 � Často slýcháme od  podnikatelů 

i  v  jiných odvětvích, že je ve  světě 
nedostatečná propagace našich pro-
duktů a podniků. Že ministři nejezdí 
na veletrhy, nesmějí si vyvěšovat bez 
souhlasu Ministerstva zahraničí 
dokonce ani vlajky u stánků, čímž se 
ztrácí zájem návštěvníků. Nedopadá 
to i na Karlovarsko? 
V  rámci propagace v  zahraničí vyu-

žíváme služeb agentury CzechTourism. 
Tato spolupráce funguje již několik let 
a musím říci, že velmi dobře. Máme tak 
možnost dostat se na  trhy, které máme 
zájem oslovit. Otázkou zůstává, jakým 
stylem oslovujeme potenciální zahra-
niční klienty. V  obrovské konkurenci 
ostatních zemí, není samozřejmě vůbec 
jednoduché nalákat turisty na  malou 
zemi v  Evropě. Je důležité oslovit, pře-
kvapit, nalákat. Tady máme ve srovnání 
s  jinými zeměmi určitě co dohánět. Je 
třeba si uvědomit, že doba, kdy k  nám 
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jezdily davy zahraničních návštěvníků, 
jsou dávno pryč. Bude třeba se daleko 
více snažit přilákat a  přesvědčit hosta 
při návštěvě Prahy, aby navštívil celou 
Českou republiku, tedy i jednotlivé regi-
ony. Je třeba investovat do regionů nejen 
finanční prostředky, ale zejména nápady. 
Najít specifika, za kterými se lidé budou 
rádi vracet. 

 � Když jsem jela do Varů, čekala jsem 
město plné kavárniček, diskoték po-
dobně jako například v Poděbradech. 
Zde ale to na mne zapůsobilo s tro-
chou nadsázky jako po  dopadu 
neutronové bomby. Nádherné nově 
opravené domy, ale bez lidí. Proč 
tomu tak je?
Máte pravdu, že Vary jsou nádher-

né město. Ale restaurace jsou zavřené 
a život se odehrává jen uvnitř hotelů či 
sanatorií. Jsme totiž již na konci letošní 
sezóny a to se město vždy zahalí do klid-
né atmosféry, možná i  smutnější, než 
která je tu během léta. Hosté také více 
pobývají v hotelích, které jim dnes umějí 
nabídnout úplně vše. V minulosti bylo 
samozřejmostí docházet na  procedury 
mimo hotely. Dnes tomu již tak není, 
proto jsou možná ulice tak klidné. Je 
třeba nabízet ve Varech více toho kultur-
ního dění, aby měli lidé za čím přijíždět. 

Nesmíme jen spoléhat na lázeňské poby-
ty. Do Varů přijíždějí hosté také na kratší 
dobu, o  víkendech apod. S  kulturou 
jsme asi ještě trochu pozadu a máme co 
dohánět, ale věřím, že i v této oblasti se 
nám podaří svou úroveň zlepšit. Určitě 
bychom neměli dopustit, aby Vary žily 
jen týden o Filmovém festivalu. 

 � I  přes výše jmenované nedostatky 
Karlovy Vary navštěvuje spousta 
celebrit, co pro ně děláte?
Organizujeme pro celebrity slavnost-

ní večeře, kterých se zúčastnili například 
paní Madeleine Albrightová, Robert 
Redford, manželé Havlovi, manželé 
Klausovi. Také se u  nás scházejí aristo-
kraté. Uvítali jsme například vnučku 
Otty von Habsburka, dirigentku Cornelii 
von Kessenbron a barmského ko runního 
prince Shwebomina von Burma. Hostíme 
i  významné hlavy států, například 
u nás prožil tři týdny Michajl Sergejevič 
Gorbačov. Nejvíc celebrit přijíždí díky 
Mezinárodnímu filmovému festivalu. 
Letos to byl například Antonio Banderas. 
Je úžasné, že jsou to obyčejní lidé, a to je 
hezké. Nehrají si na  hvězdy. Čím větší 
hvězda, tím je milejší.

 � Kdo především tvoří Vaši současnou 
klientelu?

Němci, Asiaté, Kypřané, Španělé, 
Rusové a Arabové.

 
 � Říkala jste, že život ve Varech je ro-

ven životu v hotelu, neboť noční život 
ve městě neprobíhá. Co chystáte pro 
své hosty Vy? 
Denně na baru hraje od 19 do 02 ho-

din živá hudba. V hlavním sále probíhají 
koncerty a plesy. Všechny střední školy 
regionu u nás pořádají maturitní plesy. 

 � Karlovy Vary jsou nádherné lázeň-
ské město. Zbývá Vám čas ve vašem 
volnu si je prohlížet? Jak zde vůbec 
trávíte volný čas?
Volný čas trávím nejraději sportem. 

Máme v okolí mnoho golfových hřišť, takže 
pokud mám možnost, vyrážíme s manže-
lem na golf. Ráda si zahraji tenis a pravidelně 
jezdím na kole. Před téměř pěti lety jsem 
propadla spinningu a  drží mě to dodnes. 
Takže nejlépe relaxuji právě na hodinách 
spinningu. Večer se začtu do nějaké pěkné 
knihy nebo do učebnice španělštiny. Snažím 
se nastudovat další jazyk, abych mohla lépe 
komunikovat se španělsky hovořícími hosty.

Paní generální ředitelko, děkuji 
za  rozhovor a  přeji Vám, aby se vám 
všechna Vaše přání vyplnila.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Pravda a láska, 
Kalousek a topolánek

ladIslav jaKl, tajeMníK 
PrezIdenta rePublIKy 

P ozvali mě do Radiožurnálu, kde 
se mě moderátorka mj. ptala, co 
říkám preferencím vznikající 

strany TOP09. Spontánně jsem reago-
val: „To muselo stát prachů.“ A  dodal 
jsem, že vliv velkých peněz cítím za ne-
uvěřitelnou podporou, které se ještě 
neexistující straně dostalo ve  všech 
našich médiích. Na tyto názory reago-
vali pánové Topolánek a Kalousek. Ani 
jeden z nich mé vystoupení v rádiu sice 
neslyšel, na otázky tázajících se noviná-
řů ale reagovali stylem, který se na naší 
politické scéně už asi zabydlel. Podle 
Topolánka jsem se dávno zbláznil, 
zatímco Kalousek se nechal dokonce 

slyšel, že nemá co říct k  „blábolům 
nějakého tajemníka“. 

Nedělám si iluze o  čistotě vody 
v českém politickém rybníčku, ale i tak 
mě obě reakce překvapily. S oběma pány 
jsem měl po dlouhá léta korektní vztahy, 
možná dokonce přátelské. Například si 
pamatuji, jak těsně po  volbách v  roce 
2006 na oslavě Topolánkových padesá-
tin ve Vestci mě oba společně oslovili, 
zda bych nespočítal, kolik by při shod-
ném výsledku voleb, které byly tehdy pár 
dnů staré, získala společná kandidátka 
ODS a lidovců. A já jim to spočítal. Proč 
ne. Pana Kalouska jsem si za  mnoho 
jeho postojů (znárodnění IPB, fiskální 
opatrnost) vážil, Topolánek možná není 
ideově nejvytříbenější politik, ale vždy 
se choval přátelsky a  otevřeně. A  teď 
tohle. 

Možná politice nerozumím, i když 
nevím, proč by potom ze mne Václav 
Klaus udělal ředitele svého politické-

ho odboru. A možná nerozumím ani 
novinařině, i když jsem ji vystudoval 
a léta jsem v novinách pracoval, a tak 
se možná zcela pletu i ve svém pocitu, 
že ohromná publicita Kalouskovy stra-
ny – už od zveřejnění byť jen úmyslu ji 
založit – spočívá ve velkých penězích, 
a  ne třeba jen v  neuvěřitelné naivitě 
českých novinářů a  nesnesitelné leh-
kosti, s  jakou vždy naletí na  každou 
novou módu. V mládí sbírali céčka, teď 
možná propadají neodolatelné přízni 
nových a nových politických iniciativ. 
Obojí je možné. I tak ale nechápu, proč 
oba pánové nepřišli se svou polemic-
kou tezí a  svým argumentem, proč 
museli reagovat tak přestřeleně, tak 
podrážděně.

Je to vážně na té naší politické scéně 
tak špatné? Zvykli si už všichni na ten 
nervózní tón, takže jim připadá nor-
mální? To by mi bylo dost líto. Nebo 
jsem se trefil?
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Dobrý manažer uspěje 
i v ekonomické krizi

jIří Pancíř

V ěta „Věřím v  inovativní doko-
nalost“ se stala mottem společ-
nosti INCO engineering, s.r.o., 

Ing.  Antonína Jaroše a  výstižně vyja-
dřuje jeho trvalý důraz na invenci při 
vývoji nových technologií, jeho snahu 
neustále vylepšovat současné výrobky 
a nepřetržitě zkvalitňovat a rozšiřovat 
poskytované služby. Není proto překva-
pující, že i přes světovou ekonomickou 
krizi se podařilo změnou marketingo-
vé strategie jak v komoditách těžby su-
rovin, tak i  v  rozšíření do  dalších ob-
lastí (INDIE, VIETNAM, TURECKO, 
ČÍNA) získat pro společnost v letošním 
roce největší zahraniční zakázku v his-
torii firmy v hodnotě cca 1 miliardy Kč 
na dodávky zařízení pro těžbu draselné 
soli do Ruska a že ho Národní hodnoti-
telská komise v naší nejprestižnější ma-
nažerské soutěži Manažer roku ocenila 
titulem Finalista roku 2008. Co ho při-
vedlo k tomuto úspěchu, že z malé čes-
ké firmy se podařilo vybudovat společ-
nost, která vyhrává v zahraničních ten-
drech v konkurenci takových gigantů, 
jako Siemag či ABB, o tom a o dalších 
věcech jsem si s ním povídali v sídle je-
ho společnosti v  Praze 8. A  pan ředi-
tel povídal:

 Na cestě k tomuto cíli nám pomáha-
la především víra ve vlastní síly opírají-
cí se o tradici a zkušenosti. Našim cílem 
bylo vybudovat českou společnost, kte-
rá uspěje v zahraniční konkurenci s vel-
kými nadnárodními společnostmi a tím 
dokáže, že na soutoku Labe a Vltavy ne-
žijí žádní hlupáci.

 � Přestože Vaše firma vznikla v roce 
1994, pokračujete jako jediní u nás 
ve více než 120leté tradici výroby těž-
ních strojů a zařízení pro doly vyrá-
běných firmou ČKD. Proč jste si ne-
ponechali její jméno?

M á t e 
pravdu, že 
pr v ní  těž-
ní stroj teh-
d y  j e š t ě 
s   p a r n í m 
p o h o n e m 
b y l  v y r o -
ben v  ČKD 
Praha, a  to 
již v  roce 
1877, v  ro-
ce 1896 tam 
byl uveden 
do   provo -
z u  p r v n í 
těžní stroj 
s   e lek t r ic-
kým poho-
nem a  v  ro-
ce 1908 byl 
předán zá-
k a z n í k o v i 
první těžní 
stroj s  tře-
cím kotou-
čem ve věžo-
vé strojovně. 
Od  té doby 
bylo vyrobe-
no a do mnoha států světa dodáno téměř 
700 těžních strojů a  nepřeberné množ-
ství dalších výrobků pro doly. Jenže ne-
smíte zapomínat, že v roce 1989 nastala 
revoluce. Zavřely se u nás všechny šach-
ty na uran a další kovy a polovina šachet 
na uhlí a dodavatelé zařízení pro doly se 
začali v  důsledku toho zbavovat těžeb-
ních programů. Podstatně se měnily vý-
robní programy a  po  kuponové privati-
zaci začalo kapitalizování firmy bez ka-
pitálu. Začala jí ovládat individua s do-
statkem drzosti. Přišli hoši, co neměli 
absolutní zájem o tradiční a vlastně žád-
nou výrobu, ale jen o rozprodávání stro-

jů a budov. Byl jsem v té době předsedou 
představenstva ČKD Slaný, a. s., To byl 
hlavní důvod, proč jsem se rozhodl ode-
jít. Ještě se dvěma kamarády jsme se roz-
hodli v této tradiční výrobě pokračovat 
a v prosinci 1994 jsme založili INCO en-
gineering, s. r. o. Uvědomili jsme si to-
tiž,  že i zbylé doly budou potřebovat no-
vé zařízení a náhradní díly a že doly jsou 
i jinde ve světě. Řekli jsme si, že když nás 
neuživí OKD, půjdeme do Polska. Krom 
toho naše těžní stroje neslouží jen k těž-
bě uhlí, ale i dalších nerostných surovin, 
například apatitu, měděné rudy, zlata, di-
amantů, uranu atd.
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 � V  Polsku ale v  té době vypisovali 
tendry i pro zahraniční dodavatele. 
Byly stroje, které vyrábělo do té do-
by ČKD, srovnatelné se západními 
konkurenty?
Nebyly. Chtělo to modernizaci je-

jich výroby. Odkoupili jsme sice ar-
chiv výkresové dokumentace, ale muse-
li jsme získat do  nově založené společ-
nosti schopné projektanty, konstrukté-
ry, pracovníky obchodních složek, od-
borníky na  technologii výroby, specia-
listy na uvádění do provozu i pracovní-
ky servisu. Nebylo to jednoduché, ale to 
počáteční nadšení bylo obrovské. Byla to 
soutěž myšlenek, kde se za rok a půl po-
dařilo technickou úroveň zařízení do-
stat na srovnatelnou úroveň s hlavními 
konkurenty. A to jsme si ze začátku ne-
propláceli výplaty. V Polsku jsme vyhrá-
li tendry na modernizace těžních strojů, 
které jsme postupně realizovali. Dalším 
naším cílem se stalo Rusko, kam ČKD 
nikdy v těžební technice nic  nedodáva-
lo, a my tam byli absolutně neznámá no-
vá firma. Všechna těžební zařízení tam 
do té doby dodávala Ukrajina, kde v dů-
sledku monopolu nedělali desítky let vý-
voj. Pro rychlejší vstup na zahraniční tr-
hy jsme byli spoluzakladateli sdružení 
českých firem zabývajících se dodávkami 
pro doly, CDT – Česká dobývací technika. 
Společně jsme získali významnou podpo-
ru od MPO a CZECH TRADE, hlavně 
na výstavách a odborných prezentacích. 
Pro těžbu měděné rudy v  Rusku jsme 
vyrobili jeden z  nejmodernějších a  vů-
bec největších těžních strojů 8K5032. Jde 

o dvoumotorový těžní stroj (2x5500 kW), 
jehož systémy jsou řízeny soustavou mi-
kroprocesorových regulátorů spojených 
počítačovou sítí. Na jeden zdvih se vyve-
ze 65 tun rudy.

 � Nezvítězili jste v tendru i kvůli jazy-
kovým znalostem ruštiny a tím, že 
jste Slované? 
Určitě to také hrálo roli. V  Rusku 

slovo Slovan hodně znamená. Jazykové 
znalosti jsou velkou devizou v zahraničí 
obecně. Zvali jsme Rusy k nám, vodili je 
po šachtách a dobře se s nimi domluvili. 
Prostě jsme si začali věřit. Důvěra a lid-
ské vztahy jsou to nejdůležitější. Pro Rusy 
bylo také důležité, že vyrábíme i  stroje 
na těžení jiných rud než uhlí. Například 
na  těžbu apatitu za  polárním kruhem, 
měděné rudy na Urale, zlata a diamantů 
u Jakutska, uranu na Sibiři atd.

 � Provádíte vlastními kapacitami vý-
voj nových výrobků, realizujete pro-
jektování a  konstrukci, zajišťujete 
obchodní činnost a výrobu až po do-
dávky „na  klíč“, včetně montáže 
resp. šéfmontáže a uvádění do pro-
vozu.   To opravdu vše od  projektů 
po dodávky „na klíč“ provádíte vlast-
ními silami?
Velcí světoví investoři požadují od vý-

robců dodat co největší a nejúplnější kom-
plex na klíč. To samozřejmě nemůže za-
jistit žádná firma samostatně. Ani na-
ši dva konkurenti, Siemag a ABB, to ne-
dělají. I  pro ně pracují subdodavatelé. 
Přestože většinu našich výrobků a služeb 

realizujeme vlastní-
mi silami, spolupra-
cujeme s  širokým 
okruhem osvědče-
ných subdodavate-
lů, kteří se rekrutují 
jak z domácích, tak 
i  světových výrob-
ců. V oblasti vědec-
ko-technické spo-
lupracujeme trvale 
s vybranými praco-
višti ČVUT v Praze 
a  technické univer-
zity VŠB v Ostravě. 
Pokud na zahranič-
ní prezentace přije-
dou zástupci státu, 
má to pro firmy vel-
ký dopad. Přijme je 
gubernátor, a kde je 

gubernátor, tam jsou novináři. Firma tak 
získá v očích zahraničních zájemců váž-
nost a solidnost.

 � Co byste dělal vy na místě ministra, 
abyste podpořil export a přál si, aby 
průmysl jen kvetl?
Zavedl bych jednu fundovanou agen-

turu jako jinde v Evropě s úzkou spolu-
prací s ministerstvem, na niž by se pod-
nikatelé obraceli při presentaci v zahra-
ničí. Něco jako CzechTrade. Ten má za-
tím v cizině fundované odborníky a hod-
ně nám pomáhá. Nejde ale ani tak o fi-
nance. Na letenky firmy mají. Ale jde o to, 
aby venku na  jejich prezentacích vlála 
vlajka se lvíčkem. A právě tady by nastu-
povala moje role jako ministra, abych jí 
pomohl přinutit všechny ředitele odbo-
rů a náměstky, aby se zvedli ze židlí a je-
li spolu s firmami presentovat jejich pro-
dukty. Tím zajistí růst exportu a potaž-
mo peněz do rozpočtu rozhodně víc než 
nesmyslnými úspornými balíčky. Co za-
chrání stát? Šrotovné? Přídavky na děti? 
Pohřebné? Kdepak!  Státní rozpočet za-
chrání jen nové investice a nové zakázky. 
Buď je vytvoříme sami, nebo je budeme 
shánět po světě. Tam ale musejí pomoci 
politici svou přítomností. Namísto toho 
stát jenom škrtá výdaje, což umí každý 
účetní. Škrtání nic nepřinese a nerozpo-
hybuje ekonomiku. Dobrý hospodář mu-
sí myslet dopředu. Musí se zamyslet nad 
tím, jak rozpohybovat ekonomiku.

 � Při příchodu do  Vaší společnos-
ti jsem si všiml, že vaše společnost 
resp. její výrobky byly oceněny řa-
dou diplomů na  výstavách a  veletr-
zích a v průběhu let jste získali i ně-
kolik dalších ocenění, jako např. di-
plom za  vítězství v  exportní soutě-
ži DHL, certifikát systému jakosti 
TÜV CERT, cenu exportéra terito-
ria Ruské federace a další. Kromě to-
ho jste držiteli množství certifikátů 
a osvědčení vydaných báňskými úřa-
dy České republiky, Slovenské repub-
liky, Polska, Ruské federace a dalších 
států, které umožňují dodávky tech-
nologických zařízení a  jejich pro-
voz v dolech na příslušných teritori-
ích. Je rozdíl získat certifikáty u nás 
a ve světě?
Obtížnost a rozsáhlost schvalovacího 

řízení se v různých státech světa značně 
odlišuje, nicméně naše společnost vždy 
dokázala všemi schvalovacími procedu-
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rami úspěšně projít a potřebná osvědčení 
a schválení pro svoje výrobky a dodávky 
získat. Je tomu tak mimo jiné proto, že 
pečlivě dbáme, aby všechny exportova-
né stroje a zařízení splňovaly požadav-
ky báňských bezpečnostních předpisů, 
norem a  ostatních závazných nařízení 
platných v zemi provozovatele. Na řadě 
našich výrobků používáme svoje origi-
nální konstrukční i technologická řeše-
ní, která jsou chráněna patenty a  užit-
nými vzory.

 � Dodáváte stroje do Polska a do Ruska. 
A co Čína a Indie?
Chtěli jsme dodávat i do Číny. Projel 

jsem několikrát Čínu a  zjistil jsem, že 
u  nás o  ní panuje velká neznalost, kte-
rá je ze strany novinářů zřejmě záměrně 
udržovaná. Jinak si to nedovedu vysvět-
lit. Čína je totiž technologicky na úrov-
ni Evropy a před Ruskem. A to jsem byl 
i ve městech jako Urumči, které je u nás 
presentováno jako chudé. Má přitom ně-
kolik milionů obyvatel a je velmi výstav-
né. Stojí tam dokonce největší asijská me-
šita. Čína vždy byla a  je  uzavřená spo-
lečnost. Proto nikdo nevíme, že takový 
kapitalismus jako tam není dokonce ani 
v Evropě. Exportovat tam cokoliv je ve-
lice těžké, protože trh je tam již obsazen 
západními exportéry. V poslední době se 
nám začalo dařit v Indii, kde je ohromná 
poptávka po našich zařízeních.

 
 � Pamatuji, že prezident republiky při-

jel z Číny s konstatováním, že trh je 
tam již velmi obsazený a  měli by-

chom se orientovat na  cestovní 
ruch. Měl pravdu? 

V  tom má pravdu. Jenže ne-
máme přímou leteckou linku me-
zi ČR a Čínou. Jen my kvůli lid-
ským právům ne. Nemůžeme se 
zřejmě smířit s faktem, že je tam 
komunisticky řízený kapitalismus.

 � Vám nedodržování lidských 
práv v Číně nevadí?

Vadí, ale když s ní celý a přede-
vším západní svět udržuje ekono-
mické spojení, tak hlavou zeď ne-
prorazíme a ublíží to jenom naší 
ekonomice. 

 � A co Indie?
V Indii, Vietnamu a Turecku 

začínáme navazovat kontakty 
úspěšně. Před podpisem jsou prv-

ní kontrakty. I když co do rozsahu a vzdá-
leností nám stačí Rusko. 

 � Na co jste nejvíce hrdý při zpětném 
pohledu a naopak, co vám dělalo nej-
větší problém?
Nikdy jsem nedoufal, že se české fir-

mě podaří v konkurenci zahraničních gi-
gantů uspět, i když jsem stále tvrdil, že 
na soutoku Labe a Vltavy nežijí žádní hlu-
páci. Kritický okamžik nastal po  pode-
psání kontraktu v Polsku. Zaplatili nám 
zálohu, my uvedli těžbu do provozu, ale 

zbytek chtěli platit formou dovozu uhlí 
za naše stroje. Nešlo to.

 � Dotkla se vás současná ekonomic-
ká krize?
Tím, že cena ropy a plynu klesla, má 

Rusko omezený příjem do  státní kasy. 
Ruské banky neposkytují tolik úvěrů,  což 
vede k odsunu stavby investic o rok i o dva. 
Těžba uranu ale neklesla a není problém 
ani s  těžbou draselné soli. Vyhráli jsme 
největší tendr v historii firmy na těžení po-
taše (draselné soli) v hodnotě jedné mili-
ardy, takže máme práci jen tímto tendrem 
na dva roky zajištěnou. Z tohoto pohledu 
nám vlastně krize pomohla.

 � Jak je to s  vymahatelností dluhů 
a platební seriózností Rusů? Některé 
firmy si na ni stěžují. Jsou známy pří-
pady, že se tam ztratil kamion se zbo-
žím i  se šoférem či že pivo tam do-
vážejí v  ocelových zavařených kon-
tejnerech?
Naše stroje jsou v  šachtách ústřed-

ním zařízením. Když nejedou, stojí ce-
lá šachta. Proto nám za ně platí většinou 
stoprocentně předem. Jen u jedné šachty 
jsme měli problém, že jsme odběratelům 
dovolili platit jen čtvrtinu předem. Nyní 
již máme vše pojištěno. 

Pane generální řediteli, děkuji 
za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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o zemědělství by mělo začít opět 
rozhodovat počasí místo politiků eu
Ivana HaslIngerová

N astal čas, kdy většina zeměděl-
ských družstev již dávno za-
nikla, z  kravínů se staly v  lep-

ším případě výrobní haly, v nichž dojič-
ky začaly pracovat jako dělnice, v hor-
ším si je místní rozebrali na přístavby 
domků a dojičky šly do invalidních dů-
chodů. Proto bylo při vyhlášení nejú-
spěšnějších manažerů v paláci Žofín pro 
všechny přítomné velkým překvapením, 
že se jako jedním z  deseti neúspěšněj-
ších manažerů u  nás stal předseda ze-
mědělského družstva v Dolním Újezdě 
Ing. Václav Klejch. Jak známo, v součas-
né době naši zemědělci pod tíhou nerov-
ných zemědělských dotací EU stávkují, 
aby nemuseli vybít posledních pár krav, 
které ještě v republice máme. Byli jsme 
proto velmi zvědavi, jak je možné, že jím 
řízené družstvo se nedostává do červe-
ných čísel i přesto, že je největším pro-
ducentem mléka u nás, a na 8 000 ha ze-
mědělské půdy chová 6 300 kusů skotu, 
z toho 2 300 krav. Dostalo se nám pro-
stého vysvětlení. Družstvo transformo-
vali po  revoluci potomci místních sed-

láků, kteří rozumějí ze-
mědělské výrobě a ma-
jí opravdu v genech za-
kořeněný vztah k  rod-
né hroudě. Ukázali, že 
i  přes klacky, které na-
šemu zemědělství háze-
jí pod nohy bruselští by-
rokrati, není vše ztrace-
no. Pan předseda nám 
dále sdělil:

Roku 1993 proběh-
la v  družstvu zásadní 
transformace. Měnila se 
podstata družstva ze za-
městnanců na vlastníky 
půdy a majetkových po-
dílů. Vlastníky družstva 
se tak stali bývalí majite-

lé půdy mající k ní vztah, stejně jako ho 
měli jejich rodiče. Já byl jedním z nich. 
Začali jsme ihned splácet podíly býva-
lým majitelům a podnik se stabilizoval. 
Rozhodli jsme se, že základem činnosti 
našeho družstva bude rostlinná i živočiš-
ná výroba, které budou doplňovány ne-
zemědělskou činností v rozsahu cca 30 %, 
a to v činnostech, které se zemědělstvím 
souvisejí. V současné době obhospodařu-
jeme se 360 zaměstnanci 8 000 ha půdy, 
která živí 6 300 kusů skotu, z toho 2 300 
krav a 4 400 kusů prasat, které jsou pře-
devším spotřebiteli krmného obilí. I pře-
sto, že EU trestá velké zemědělské podni-
ky, jsme největšími výrobci mléka v ČR. 

 � EU trestá velké podniky? Vždyť je 
známo, že v USA přežívají jen farmy 
nad 70 ha. 
Pravidla EU velkým podnikům snižu-

jí nebo zcela odebírají řadu dotací a zvý-
hodňují ty, které nemají živočišnou vý-
robu. Pro skutečné hospodáře je nao-
pak rovnováha v přírodě nezastupitelná. 
Vědí, že sepětí půdy a skotu je velmi dů-

ležité, neboť skot využívá travních poros-
tů krmných plodin zlepšujících strukturu 
půdy a produkuje organická hnojiva, kte-
rá vytvářejí lepší sorpční schopnosti půdy, 
takže se při deštích voda vsákne a povod-
ně buď vůbec nenastávají, nebo proběh-
nou mnohem mírnější formou a naopak, 
v době sucha vsáklá voda míří k povrchu 
a zamezí zaschnutí plodin.

 � Proto tedy krávy neprodáte jako 
někteří okolní zemědělci?
Spousta zemědělců vybila zvířata, my 

je držíme z přesvědčení, že jsou potřeba. 
Krávy nejsou přece jen pro mléko. Také 
rodí telata, z nichž rostou býci a všichni 
dohromady spásají naše louky, produ-
kují nejen maso ale i hnůj, a tím udržují 
dobrý stav půdy pro pěstování zeměděl-
ských plodin. Navíc ještě před dvěma le-
ty byla výroba mléka rentabilní. Ze získa-
ných prostředků jsme například vybudo-
vali novou bioplynovou stanici na zpraco-
vání odpadu, která nyní kryje až ze dvou 
třetin současný výpadek v cenách mléka. 
I vybíjení krav má svoje úskalí, protože 
náklady na výrobu mají svou strukturu 
a po prodeji krav celá řada nákladů zůstá-
vá, např. odpisy všech zařízení, odstup-
né propuštěným lidem apod. U nás jsme 
nebudovali nákladné stáje, ale rekon-
struovali jsme staré kravíny za  třetino-
vé náklady. Nejsme proto zatíženi u sko-
tu splátkami úvěrů, které mohou u dra-
hých staveb představovat až 4 Kč na 1 li-
tr. I  tato skutečnost přispívá k naší sna-
ze vyrábět mléko s co nejnižšími nákla-
dy. Není rozhodující kolik, ale za kolik. 
Současnou nepříznivou situaci nám po-
máhá ustát vhodně doplněná nezeměděl-
ská výroba. Montujeme dojírny a  ostat-
ní stájové technologie, zajišťujeme servis 
a přitom si sami provádíme opravy, které 
nemusíme hradit. Vyrábíme krmné směsi, 
v nevyužitých dílnách vyrábíme 2-3 tisíce 
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skleníků, ve třech kuchyních vaříme 800-
1000 obědů pro naše členy, zaměstnance 
i ostatní občany. Díváme se na družstvo 
jako na celek, kde je vše provázané a ne-
jde oddělit jen jednu jedinou část, např. 
mléko. Vyrůstali jsme v tom a víme z dět-
ství, že když se jeden rok či dva nezadaří, 
nelikviduje se celý statek. Nám se něko-
lik let dařilo lépe, postavili jsme i zaříze-
ní na ošetření a skladování obilovin a ny-
ní čekáme na návrat lepších let.

 � Čekáte tedy, že EU začne v  novém 
rozpočtu poskytovat vyšší dotace 
i českým zemědělcům?
My nečekáme na dotace, ale na rov-

né obchodní podmínky, v  nichž má-
me handicap, neboť zemědělci v někte-
rých zemích EU berou až několikaná-
sobně vyšší dotace než my. V  součas-
né době jsme na  tom tedy jako sporto-
vec při běhu na  sto metrů, kterého vy-
pustí za soupeřem až po pěti sekundách. 
Nehledě k  tomu, že dotace jsou posky-
továny na plochu zemědělské půdy, ne 
na živočišnou výrobu. Proto prosperují 
ti, co moc nedělají, neboť i úhor je plo-
cha. Stačí ho dvakrát do  roka posekat 
a nechat trávu shnít.

 � I přesto si ponecháváte optimismus 
do budoucna?
Určitě. Povedlo se mi dát dohroma-

dy tým dobrých špičkových pracovníků 
a vybudovat velký podnik s týmovou pra-
cí. Živí nás půda a víme, že nesmíme pod-
lehnout panice jen proto, že jsou v součas-
né EU nerovné obchodní podmínky v ze-
mědělství. Když ve Francii vyjedou trak-
tory na dálnici kvůli naprostým drobnos-

tem, ministr letí do Bruselu prosit o po-
moc, protože se bojí, že mu padne vláda. 
U  nás naopak, když prosíme ministra 
o pomoc v zachránění skotu, týden nám 
nadávají politici v médiích, natož aby se 
jediný z nich obtěžoval zajet do Bruselu 
a zařídit pomoc. Jsem přesvědčen, že na-
ši ministři mohli pro naše zemědělství 
vyjednat v průběhu let lepší podmínky. 
Přitom zemědělství by neměla být vů-
bec politická věc. O úspěšnosti zeměděl-
ství by mělo zase začít rozhodovat počasí 
a ne nekompetentní bruselští i naši poli-
tici a úředníci. Jen tak může zemědělský 
stav zase dostat úctu jako za 1. republiky, 
kdy hospodařili naší otcové. 

 � Vidím, že svou prací žijete. Máte 
vůbec čas k relaxaci?
Celý život jsem sportoval, v  posled-

ních deseti letech jsem si oblíbil tenis. 
Máme tu dobrou partu a místo problému 
o  zemědělství prodiskutováváme chlap-
ské problémy.

Pane předsedo, děkuji za  rozhovor 
a  přeji Vám, aby konečně EU zavedla 
do zemědělství volnou soutěž.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř

mf Dnes jako tiskový 
orgán lidového domu

Petr ŠtěPáneK

N ení to tak dlouho, co Jiří 
Paroubek označil MF Dnes 
a  Lidové noviny za  pravi-

cový tisk, ba dokonce některé no-
vináře, konkrétně třeba Karla 
Steigerwalda, Martina Komárka či 
Janka Kroupu, za  placené agenty 
ODS. To, co tyto noviny v  posled-
ních měsících předvádějí, však spíše 
svádí k domněnce, že jde o tiskové 
orgány Lidového domu, respektive 
kvarteta Paroubek-Tvrdík-Dimun-
Randák. Kolik titulních stránek již 
MF Dnes věnovala pseudokauzám, 
respektive denunciaci ODS? 

A no,  mů ž eme se  př ít ,  zda 
Topolánkova toskánská dovolená 
byla krátce před volbami šťastná či 

„taktická“, zároveň by nám ale neměl 
uniknout takový malý detail: před-

seda ODS nic trestného neprove-
dl. Jediný opravdový průšvih na ce-
lé kauze, a to průšvih opravdu kolo-
sálních rozměrů, byl ze řetězu utr-
žený socanský rozvědčík Randák. 
Ve  Forsythových románech tako-
vé smyslů zbavené agenty „firma“ 
ve vlastním zájmu likviduje. 

To, co mladofrontovní svazáč-
tí pohrobci už několik měsíců pro-
vádějí Ivanu Langerovi, také nemá 
se seriozní novinařinou společné-
ho vůbec nic. Je to jen prestižní boj, 
nebo už osobní msta? Jedno je horší 
než druhé. Podpásový titulní článek 
jako by psali přímo v  Lidovém do-
mě. A aby toho nebylo málo, v tom 
samém čísle jsou ještě oslavné foto-
grafie socanského hejtmana Haška, 
ve skutečnosti ovšem f lagrantní zne-
užití zdravotnické záchranné služby 
z politických důvodů. 

Ještě ke  Kmentov u k motro-
vi Mrázkovi. Kmenta není novinář, 
nýbrž podvodný kšeftař, který dis-
tribuuje kradené zboží. Šéfredaktor 
Čásenský je jeho komplic. Nedosti 

na tom. To zboží je navíc ještě cink-
nuté. Kmenta totiž tu něco zaml-
čí, tu něco pootočí, tu něco význa-
mově posune. Hlavně, že se to pro-
dává. Bude zajímavé, jak dopad-
ne soudní projednávání téhle kau-
zy. Kupodivu je to Langer, nikoli 
Kmenta, kdo chce, aby se zveřejni-
lo úplně všechno.

Lidé nadávají na politiky, úřady 
či justici. Často právem. Ale nějak 
jim nedochází, že to podivné spole-
čenské klima zdaleka nevytvářejí je-
nom oni, ale podstatnou měrou také 
obchodníci s  cinknutými informa-
cemi převlečení za novináře. 

Když to zjednoduším: 30 procent 
závisláků na sociálním státu volí le-
vici, 30 procent s  mozkem v  hlavě 
pravici, 30 procent se k volbám ne-
namáhá. „Pravicová“ MF Dnes dě-
lá všechno pro to, aby zbývajících 
10 procent nahnala do Paroubkovy 
náruče. Opravdu mě to štve. Vás ne?

Zkrácená ukázka z  nové knížky 
Petra Štěpánka Kronika Bratrstva 
Kočkovy pracky.
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Prezident předal Čestnou 
plaketu georgu mrazovi 

Ivana HaslIngerová

P rezident republiky Václav Klaus 
přijal na  Pražském hradě jaz-
zového kontrabasistu George 

Mraze. U  příležitosti jeho 65. naroze-
nin mu předal Zlatou plaketu preziden-
ta republiky.

Znalcům jazzu není třeba kontrabas-
istu, jako je George Mraz, vůbec předsta-
vovat. Za svou kariéru nahrál jako side-
man i jako hlavní interpret již přes tisíc 
desek a v současné době snad na světové 
scéně nenajdete jediného jazzového mu-
zikanta, který na své nahrávce nemá to-
hoto kontrabasistu. Přesto připomínám 
alespoň několik dat: Český jazzový kon-
trabasista George Mraz (Jiří Mráz), žijí-
cí v USA, se narodil 9. září 1944 v Písku. 
Hru na  kontrabas vystudoval na  praž-
ské konzervatoři u prof. Františka Hertla. 
Svoji hudební dráhu začal v polovině 60. 
let 20. století v  triu Rudolfa Daška, po-
té hrál v SHQ Karla Velebného. V roce 
1968, před příchodem vojsk Varšavské 
smlouvy do  Československa odešel 
do SRN. Několik měsíců žil v Mnichově, 

kde se seznámil s  americkými jazz-
many Mal Waldronem, Leo Wrightem 
a Bennym Baileym. Na podzim 1968 
odešel do USA, kde získal stipendium 
na Berklee College v Bostonu. Zde ta-
ké začal používat jméno George Mraz. 
Po  dobu dvou let hrál v  triu Oscara 
Petersona, přechodně získal angažmá 
u „první dámy jazzu“ Elly Fitzgerald. 
Rychle se stal jedním z nejznámějších 
jazzových basistů. Hrál mj. v  Thad 
Jones - Mel Lewis Orchestra, v  New 
York Jazz Quartetu, s  kontrabasis-
tou Charlie Mingusem, kytaristou 
Johnem Abercombiem a  se Stanem 
Getzem. Často spolupracoval s klaví-
ristou Tommy Flanaganem. Po dobu 23 
let zůstal výhradně v zahraničí - do Prahy 
zavítal až v roce 1991. 

George Mraz vystoupil v dubnu letoš-
ního roku ve Španělském sále Pražského 
hradu jako člen „Big Band Košvanec 
Jazz Orchestra“. Koncert tehdy zahajo-
val prezident republiky Václav Klaus. 
Podrobně jsme o  koncertu psali v  mi-

nulém čísle revue 
v  článku „Big 
Band Košvanec 
Jazz Orchestra 
ve Španělském sá-
le Pražského hra-
du.“  Jak známo, 
jazz je hudba, kte-
rou buď nesnesete, 
nebo milujete. 
Člověk její krásu 
musí objevit sám 
v  sobě, aby se 
do  ní zamiloval. 
Pan prezident je 
z  těch, kteří se 
zamilovali.  A  dí-
ky tomu mohou 
v  nád herných 
prostorách Hradu 

návštěvníci koncertního cyklu „Jazz 
na  Hradě“ každý měsíc slyšet koncer-
ty těch nejvýznamějších interpretů 
jazzové hudby. Má to jen jednu chybu. 
Návštěvníci si vesměs stěžují, že koncerty 
jsou sice krásné, ale krátké.  Shodují se ale, 
že příště se budou těšit znovu...
Snímky Josef Louda, atelier Fotomotiv
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Kronika Bratrstva Kočkovy pracky – 
kniha stojící rozhodně za pozornost

Ivan langer, Předseda lIberálně-KonzervatIvní aKadeMIe cevro 

N ová kniha Petra Štěpánka 
Kronika Bratrstva Kočkovy 
p r a c k y  m a j í c í  p o d t i t u l 

Paroubkovi šibalové v  akci nava-
zuje na  úspěšnou publikaci Plnou 
ParouBack. Obsahuje dalších 60 po-
litických komentářů ostrých jako 
břitva. Satirické obrázky jsou opět 
z  dílny aTeo.cz. Vydává ji Liberálně-
konzervativní akademie CEVRO. 
Možná, že by stačilo opsat předmlu-
vu, kterou jsem před třemi lety na-
psal ke knize Plnou ParouBack. I ten-
tokrát platí, že knížka vybočuje z řa-
dy publikací, které CEVRO obvykle 
vydává. Že se není co divit, neboť její 
autor také vybočuje, vždy a všude. Že 
s věčnými rebely, jako je Petr Štěpánek, 
nemusíme vždy a úplně ve všem sou-
hlasit, přesto je dobré jim naslouchat.

Štěpánkovy politické komentáře 
jsou ostré jako břitva a tvrdé jako pěst, 
ale nejen to, mají i  vtip. Že nedílnou 
součástí knížky jsou také skvělé sa-

tirické fotomontáže a  grafiky z  dílny 
aTeo. A  že výsledkem je publikace, 
která rozhodně stojí za pozornost. Ale 
vzhledem k tomu, že v roce 2009 jsme 
se opět nacházeli před volbami a  au-
tor knížky v nich za ODS kandidoval 
na jednom z předních míst, chci zmínit 
ještě několik dalších souvislostí, které 
by neměly zůstat přehlédnuty: Petr 
Štěpánek je nejen rebel, ale také ne-
zdolný a neúnavný bojovník. 

Do  vítězného konce dotáhl soud-
ní spor o odvolání členů Rady pro roz-
hlasové a televizní vysílání v roce 2003. 
Soud v květnu 2007 odvolání zrušil ja-
ko nezákonné. V  prohrané arbitráži 
ohledně TV Nova osobně nijak nefi-
guroval. Přesto o něm v té souvislosti 
kdekdo psal. V mezinárodní arbitráži 
ve věci televize TV3 byl Petr Štěpánek 
v  Londýně naopak hlavním svědkem 
České republiky a  má nezměrnou zá-
sluhu na našem vítězství. O tom ale ne-
napsal skoro nikdo. 
A všimli jste si, že digitalizace televiz-
ního vysílání už běží jako po  másle? 

Hádejte, kdo v  tom má také prs-
ty...  Čtenářům Kroniky Bratrstva 
Kočkovy pracky přeji hezké – zábavné 
i poučné – počtení a Petru Štěpánkovi 
úspěch ve volbách v roce 2010. 
Snímky: Koláže kreslíře aTea
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Proč nám hrozí smrt 
právě ve středu? 

Ivana HaslIngerová

N elekejte se. Ne nám, ale pra-
vicov ým politickým stra-
nám hrozí podle vicekanclé-

ře Petra Hájka smrt, pokud se chtějí 
umístit do  středu politického spek-
tra. Jako člověk dlouhodobě půso-
bící v  politice po  boku prezidenta 
Václava Klause se ve své knize „Smrt 
ve středu“ zamýšlí nad úpadkem pra-
vicové ideologie, která se odpouta-
la od původních idejí a přesunula se 
do  pomyslného politického středu. 
Ten navíc podle Hájka ani neexistuje, 
ale je pouhou marxistickou koncep-
cí. Za  mých studií na  Matematicko-
fyzikální fakultě UK jsme „střed“ de-

f i nova l i  ja ko 
bod na ose sou-
ř ad né .  V le vo 
o d   n ě j  š l a 
na  ose úseček 
d o   n e k o n e č -
na záporná čís-
la, vpravo klad-
ná. A  pokud se 
do  středu, te-
dy do  tohoto 
pouhého bodu, 
chtějí směstnat 
poslední dobou 
takoví šíbři ja-
ko Topolánek, 
K a l o u s e k , 
Schwarzenberg, 
B u r s í k , 
Svoboda a  dal-
ší, pak má Petr 
Hájek pravdu, 
že jim tam hro-
z í  sm r t ,  př i-
n e j m e n š í m 
smrt umačká-
n í m .  Ta k ov ý 
střed, který by 
pojmul takřka 

celou naši politickou scénu, opravdu 
neexistuje. Hájek si ale dovolil ve své 
knize ještě víc. Dovolil si tvrdit, že 
pojmům jako politický střed a mno-
ha dalším nesmyslným pojmenová-
ním napomáhají na  světlo světa na-
še média. A v důsledku tohoto obvi-
nění vypukla jejich přímo hysterická 
reakce proti Hájkově knize.

Aniž si to uvědomili, vlastně tím 
jen útočící redaktoři potvrdili platnost 
Hájkových závěrů o vládě mediokra-
cie nad námi a  našimi životy. Páni 
redaktoři totiž svými nepodloženými 
komentáři dokázali, jak zkreslené 
informace mohou prostřednictvím 

svých médií šířit, a co víc, že reakce 
na tyto jejich polopravdy je spontánní 
a  lidé jim věří. Alespoň soudě podle 
dopisů, které nám chodí do  redakce. 
Pisatelé v nich bezmyšlenkovitě odsu-
zují Petra Hájka jako bludaře, a to ne 
proto, že by se namáhali si uvedenou 
knihu přečíst a udělat si svůj úsudek, 
ale jen na základě toho, co si přečetli 
v MF DNES a slyšeli na ČT 24.

Ukázalo se, že stačí vytrhnout 
z  kontextu několik záměrně polože-
ných provokativních otázek, na  něž 
si záměrně chybně autor odpoví, aby 
nutil čtenáře při čtení knihy myslet, 
a  už je tu neskutečná aféra. Nikdo 
z diskutujících se přitom nenamáhá si 
věc ověřit, nenamáhá se kritizovanou 
knihu alespoň přečíst, a  přesto se ti-
to diskutéři předhánějí ve snaze rozebí-
rat tuto Hájkovu provokačku jako smr-
telně vážný problém. Dokonce v  ČT 
24 si dovolí redaktor Hospodářských 
novin Petr Fischer obvinit pana Hájka, 
že své (úmyslně provokativní) odpo-
vědi nedoložil odbornými studiemi. 
A  moderátorka se nedá ukonejšit vy-
světlením autora, že otázky jako „Má 
volební porážka amerických republiká-
nů a mesiášský nástup Baracka Obamy 
něco společného s krizí politické pravice 
v naší zemi? Odehrál se například útok 
z  11. září 2001 tak, jak jsme ho viděli 
v televizi, nebo jsme se stali předmětem 
cílené mystifikace? A pokud ano, proč? 
Je projekt Evropské unie ve skutečnosti 
jen pokračováním staré německé impe-
riální politiky a přípravou vzniku Čtvrté 
říše? Žijeme v  období rozkvětu demo-
kracie, nebo prožíváme její poslední dny 
za  hlubokého soumraku našeho civili-
začního prostoru? A  je z  toho nějaká 
cesta ven?…“ pokládá v knize čtenářům 
proto, aby vyburcoval jejich pozornost 
k  tomu, jak snadno mohou být mys-
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tif ikováni médii. 
Mo der átork a  je 
do  omrzení před-
kládá panu Hájkovi 
jako jeho politické 
názory. Vůbec jí 
nedošlo, že tyto 
otázky Hájek po-
k ládá č tená ř ů m 
právě proto, aby je 
přinutil k  zamyš-
lení nad chováním 
pr ávě  t a kov ýc h 
reda k tor ů ,  ja ko 
je ona. A  to ne-
mluvím o  tom, že 
redaktor Fischer 
šel drze diskutovat 
s  autorem o  kni-
ze, kterou, jak hrdě prohlásil, vůbec 
nečetl. Pokud není redakce schopna 
zajistit seriózního a připraveného dis-
kutujícího, vrhá tím negativní světlo 
na celou ČT 24. 

Pořad ČT 24 posloužil touto nepři-
praveností Petru Hájkovi jako ukáz-
kový příklad mediokracie.  Ukázal, 
jak pyšní redaktoři dokáží manipu-
lovat s lidmi k obrazu svému a nikdo 
z vedení televize se s nimi nerozloučí 
jako s nepřipravenými lajdáky. Hlavní 
je přece sledovanost, a čím hloupější je 
pořad, tím je sledovanost větší. Přesně 
podle hesla Jana Wericha „To je blbý, 
to se bude líbit“.  Nikoho z  kompe-
tentních pracovníků již nezajímá, že 
se těmto suverénům daří vsugerovat 
milionům občanů lži o tom, že Hájek 
napadá Američany, popírá existenci 
Bin Ládina, znevažuje hrůzy činů 
muslimských teroristů a  podobné 
nesmysly.

Nebo to má být záměrem, aby se 
ukázalo, že se Satanáš Klaus obklopuje 
dementy, kteří mu radí takové hrůzy 
jako nepodepsat LS, a nezlomilo ho to? 
Ono totiž se v knize o ní také píše. Petr 
Hájek se vedle neblahého vlivu medi-
okracie, amerického neokonzervati-
vizmu, důvodů přeměny ODS z pravi-
cové na středovou stranu zamýšlí i nad 
budoucností našeho národa po přijetí 
Lisabonské smlouvy. Tam ale už asi 
paní redaktorka nedočetla, protože 
by se místo na nesmysly zeptala pana 
Hájka, proč si myslí, že špičky občan-
ských demokratů mají dobré vztahy 
s  představiteli amerických neokon-
zervativců. Proč s nimi mají společná 

témata, která jsou 
v  českém prostoru 

„sebevražedná“ a čes-
ká společnost je ne-
přijímá. Například 
uznání „americko-
albánského“ Kosova 
či podporu gruzín-
skému prezidentu 
Saakašvilimu. Proč 
p o d l e  n ě j   „OD S 
na  nich strašlivě kr-
vácela, nic nezíska-
la - a přesto na nich 
fundamentalisticky 
trvala.“

  Zeptala by se 
t a k é ,  p r o č  p a n 
Hájek kritizuje, že 

původně pravicovou a na evropském 
kontinentu unikátní stranu zavedl 
současný předseda Mirek Topolánek 
spolu s  l idmi blízkými Václavu 
Havlovi do  prostředí nepolitické po-
litiky, pseudoobčanské společnosti, 
zkrátka postdemokracie, kde už není 
rozdílů mezi pravicí a  levicí: „Mirek 
Topolánek dnes není názorově ani na-
pravo ani nalevo, dokonce ani ve středu 

– zaparkoval v  bezpečném vzorném 
eurounionistickém nikde.“ 

A zeptala by se určitě také, proč si 
pan Hájek myslí, že přijetím Lisabonské 
smlouvy přijde opět po dvaceti letech 
naše země o  svou suverenitu, stejně 
j a k o  k d y -
s i  p r v n í 
r e p u b l i k a 
o k u p a c í 
německou . 
P r o č  n a -
stolení no-
v é  e v r o p -
ské ústavy 
p ř i r o v n a l 
k   ú n o r o -
vému puči 
roku 1948. 
P r o t o ž e 
H á j e k 
v   k n i -
z e  v a r u -
je: „Až bude 
Lisabonská 
smlouva na-
konec př i-
jata, dojde 
po  dvaceti 
letech rela-

tivní samostatnosti k  opětovné ztrátě 
české suverenity.“

Kdyby se totiž ptala na  tyto zá-
važné otázky, tak by nám nechodily 
do  redakce dotazy typu „Hájkovu 
knihu jsem nečetl, ale z  toho, co by-
lo na  ČT 24, jsem zděšen. Vážně si 
myslí, že si Američani sami vrazili 
do mrakodrapů???? To musí být hrozný 
svět, ve kterém žije“. A pan Hájek by 
nemusel odpovídat: „I já jsem zděšen 
z toho, co napsala MFD. Je to opravdu 
hrozný svět, ve  kterém díky takovým 
médiím žijeme.“ 

Paní redaktorka by věděla, že Petr 
Hájek se v knize zamýšlí nad otázkou, 
zda je současný svět opravdu takový, 
jak nám ho média předkládají. Že v ní 
kritizuje naši slepou důvěru v každou 
zprávu, aniž se zamýšlíme nad tím, zda 
se ten který redaktor nemohl zmýlit 
a  zda jsou nám fakta presentována 
pravdivě. Jako zkušený mediální pra-
covník Hájek ví, jak zkreslený obraz 
nám mohou média podat a  jak nám 
vládne mediokracie. To po čtrnácti le-
tech práce v médiích mohu jen potvrdit, 
a  pokud nebudou kolegové redaktoři 
pokrytečtí, musejí mi dát za  prav-
du. Petra Hájka, stejně tak jako mnohé 
z nás, prostě štve, že když občan uslyší 
sebehloupější zprávu v  televizi, bere 
ji jako stoprocentní fakt a  vůbec ho 
nenapadne pochybovat.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř



- 42 - FRAGMENTYKULTURA

Placáka ovládla bolest 
ladIslav bátora

R eakce na  Placákův článek 
v  Lidových novinách „Česko 
ovládli anarchisté“.

Petra Placáka šokovalo, že český 
president měl před časem prohlásit, 
že s  podpisem Lisabonské smlouvy 
si počká na  rozhodnutí německého 
ústavního soudu. Snad by to ani nestálo 
za  komentář, kdyby zároveň nedodal: 
„Nepamatuji se, že bych kdy v literatuře 
narazil na  případ, že by něco obdob-
ného veřejně prohlásil nějaký domácí 
kolaborant za protektorátu Böhmen und 
Mähren.“ 

Co k takovému očividnému nesmys-
lu říci, zvláště když je u autorova jména 
uvedeno, že je historik? Domnívám se 
zatím, že mu zatemnila mysl bolest 
z  pohledu na  Lisabonskou smlouvu 
mizející tehdy díky nekompromisnímu 

postoji Václava Klause snad už konečně 
do nenávratna. 

Placák dále konstatuje, že je to „bu-
ranství a provinčnost, které se netýká jen 
Václava Klause“. Protože jsem jedním 
z  organizátorů akcí občanské inicia-
tivy D.O.S.T. pořádaných na  podporu 
českého presidenta, nepřekvapí mě, až 
se zanedlouho od  Petra Placáka třeba 
dozvím, že:

„Dějinné skutečnosti nedovedly zde 
přesvědčiti kliku nepolepšitelných. Žijí 
si jednoduše ve stavu svého transu dále 
a  lpí s  pověrčivostí hodnou politování 
na  svých vysněných představách. Čas 
však jde přes ně kupředu. Netáže se, zda 
to neb ono se hodí či nehodí panu ,XY‘. 
Čechy a Morava jsou malým kamenem 
ve  velké mosaice ,Evropa‘. Tento malý 
kámen bude zasazen do velkého útvaru 

určeného Prozřetelností, při čemž je lhos-
tejno, dají-li jednotlivci k tomu radostně 
souhlas nebo budou-li činiti opak. Tito 
pak zůstanou jako intelektuální směsice 
ležet někde na pokraji silnice naší doby, 
kdežto ostatní se vřadí mezi údy tvůrčích 
a  tvořících národů Evropy.“ Jen musím 
Petra Placáka předem upozornit, že to 
řekl už někdo jiný. A  sice v  roce 1941 
Wolfgang Wolfram von Wolmar, šéf 
„skupiny tisk“ v  kulturně-politickém 
oddělení říšského protektora. 

Už proto – po nějaký čas – raději zů-
stanu s presidentem Klausem ležet někde 
na pokraji silnice naší doby, než abych se 
s historikem Placákem vřadil mezi údy. 
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová

Poznámka redakce: Když jsme 
obdrželi článek Ladislava Bátory, 
nechtělo se nám věřit, že pan Placák 
si myslí, že v čele státu stojí provinč-
ní buran, a  ověřili si to přečtením 
Placákova článku. Je to tam. I kdyby 
jako fanatický europeista napsal 
všechny ty ostatní invektivy a i kdyby 
si jako historik pletl slovo vlastenec se 
slovem anarchista, tak tohle svědčí 
již opravdu o  ztrátě jeho soudnosti. 
Ani nejúhlavnější nepřátelé prezi-
denta Klause o  něm nikdy neřekli, 
že je provinční buran. Naopak po-
kud se do  kritiky dají, kritizují ho 
právě za  jeho přílišnou noblesu a 
uhlazenost  hraničící podle nich až 
s narcismem. Nerozumím tomu, co se 
to s našim národem stalo. Otevřu-li 
knihy historiků psané před sto lety, 
tak vlastenectví v  nich je stavěno 
na nejvyšší místo. Kam by asi pan his-
torik Placák zařadil Masaryka, který 
před 90 lety vyrval náš stát z rukou 
Habsburků, když jeho následovníka 
častuje takovými výrazy za to, že chce 
jeho odkaz udržet při životě. 
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Prezident republiky děkuje autorům a  signatářům Memoranda na  podporu prezi-
denta, které od nich převzal na závěr jejich Pochodu na hrad na podporu prezidenta 
na Hradčanském náměstí v Praze. Ladislav Batora stojí za moderátorkou odpoledního 
programu Dušicí Zimovou
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začátek nové 
hašlerovské tradice

jan KoPal

L etošní 28. říjen byl jiný než ty 
předtím. Na Hrad se navrátil čes-
ký heraldický lev, šéfka bojovní-

ků za svobodu Anděla Dvořáková pojme-
novala to, co si jiní dosud jen mysleli, ale 
co je podstatné, v duších lidí se vzkřísi-
la naděje a zrodil se počátek nového ná-
rodního obrození. Důkazem toho byla 
i sobota 31. října, kdy jsme si připomně-
li 130. výročí narození významného čes-
kého herce, režiséra, textaře, hudebního 
skladatele, spisovatele, libretisty a filmo-
vého scénáristy Karla Hašlera. Na praž-
ských Starých zámeckých schodech pod 
Hradem se za tímto účelem sešla tisícov-
ka občanů, kteří přihlíželi slavnostní-
mu odhalení dva metry vysokému a více 
než 6 tun vážícímu dílu socha-
ře Stanislava Hanzíka.

 Karel Hašler se do srdcí mno-
ha z  nás vepsal zejména coby 
autor populárních písní Večer 
za Strahovskou bránou, Ty pet-
řínské stráně, Když nad Prahou 
se večer uklání, Strahováček, 
U  svatého Matěje , Hoši 
od  Zborova, Kampak na  nás, 
bolševici?, Po  starých zámec-
kých schodech, Pětatřicátníci, 
Ta naše písnička česká, Čí je 
Praha? Naše!, Já mám hol-
ku od  Odkolků, Strahováček, 
Podskalí a  mnohé další. Je au-
torem satirických básní a vzpo-
mínek Jak jsem bořil Rakousko. 
Jako herec a režisér se jeho jmé-
no pojí s  filmy Batalion (1927) 
a Písničkář (1932).

 Za  I. světové války rezono-
val svými písněmi a  kabaretní-
mi skeči s protirakouskou a pro-
tiválečnou náladou českého oby-
vatelstva. Historik Antonín 
Klimek v knize „Říjen 1918. Vznik 
Československa“ uvádí následu-

jící příběh ze dne vzniku státu, který se 
s Hašlerem pojí: „Do potíží se dostal též nej-
oblíbenější šansoniér Karel Hašler. Jako 
Žid. Nakladatel Otakar Štorch-Marien jej 
zahlédl zoufale volat zatlačeného na ,roho-
vém patníku‘ u Štěpánské a Václavského ná-
městí: ,Lidičky, nebijte mne, já nejsem Žid, 
já jsem Karel Hašler.‘ Hrozivý dav změnil 
náladu po svědectví Štorcha i jiných, že to 
skutečně Hašler je. ,Vyzvednut na ramena 
byl pak Hašler nesen v  čele demonstrace.‘ 
Pak – okolo jedné hodiny – recitoval z bal-
konu Národního divadla nadšeným i slzícím 
masám prý z Francie došlou báseň Česká le-
gie, která se stala jistým symbolem 28. října, 
o němž se cudně mlčívá. Symboly bývají ne-
bezpečné. Zvláště ty falešné.“

 Svou vlasteneckou hudební produk-
cí a veřejnou činností se výrazně angažo-
val v hnutí na obranu republiky roku 1938 
a pokračoval i v kulturní rezistenci prv-
ních let německé okupace. Začátkem září 

1941 byl zatčen gestapem a posléze 
deportován do koncentračního tá-
bora Mauthausen, kde byl v prosin-
ci 1941 umučen.

 Je hezké pozorovat, jak se Staré 
zámecké schody ve své horní třeti-
ně zaplní shlukem lidí, a to přesto, 
že akce se netěší žádné větší propa-
gaci. Přítomné ani neotráví špatné 
ozvučení a k duhu přijdou na mís-
tě rozdávané bonbony hašlerky, kte-
rým Karel Hašler propůjčil své jmé-
no. Noblesu a lesk akci dodává i ele-
gantně oblečená první dáma v klo-
bouku.

 Shromáždění pod Hradem svým 
duchem připomínalo spontánní tá-
bory lidu na počátku Protektorátu, 
kdy se vlastenecký cit snoubil s oba-
vami z budoucnosti. I tentokrát ne-
ní o obavy o budoucnost českého ná-
roda nouze. Ne nadarmo na ně aktiv 
v závěru odpovídá sborovým zpěvem 
písně Ta naše písnička česká. Zdá 
se, že se v letošním roce zrodila no-
vá tradice a v tento den se budou li-
dé opakovaně setkávat a vzpomínat 
u Hašlerova pomníku.

fra
gm

ent
y z

 Ku
ltu

ry

1. Ty naše písničky, 
jsou jak ty perličky, 
na šňůrce navlečené. 
 Kolik je krásy v nich 
a je to velký hřích, 
 že jsou tak upuštěné. 

 R. Ta naše písnička česká, 
ta je tak hezká, tak hezká, 
 tak jako na louce kytička, 
vyrostla ta naše písnička. 
 Až se ta písnička ztratí, pak 
už nic nebudem mít, 
 jestli nám zahyne, 
všechno s ní pomine, 
 potom už nebudem žít. 

 2. Zpívejte lidičky, ty naše písničky, 
 písničky z Moravy, z Čech, 
 ta naše písnička, je sice prostičká, 
 ale je nejhezčí z všech.

Karel Hašler: Ta naše písnička česká
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Křest ohněm nad obrazy 
zdenky marschalové

Ivana HaslIngerová

A kademická malířka Zdenka 
Ma rscha lová v yst avova la 
v rámci řady výstav „Malířství 

v  Eurodialogu“ svá díla v  Reutlingenu 
v  galerii Pupille. Ze stěn galerie záři-
ly její obrazy jásavě žlutě, dravě oran-
žově, ale i melancholicky modře. Živé 
linie a  relativně jasné obrysy postav 
okamžitě sdělovaly výraznými barva-
mi, o co umělkyni jde – o vášeň, něhu, 
strach, paniku, lásku, prostě o pocity, 
které zažívá každý z nás při setkávaní 
obecně. Umělkyně přenáší vztahy mezi 
lidmi na plátno a na jejích obrazech se 
bouřlivě žije. Němečtí kritici o ní psali, 
že maluje s grácií a že při pohledu na je-
jí díla prodělávají diváci křest ohněm. 
A opravdu při pohledu na její plátna se 
zdá, že jasně žhnou v plamenném mo-
ři žluté a  červené. Ženy se na  nich se-
tkávají v  „Šíleném tanci“, na  „Večerní 
párty“, vytvářejí divoké lidské klub-
ko „Podzimních přítelkyň“, choulících 
se „Dívek na  podlaze. Protipól rozzá-
řených zlatých a rudých obrazů vytváří 
modré studené obrazy plavců. Díky vo-

dě se klouzající tě-
la zdají být do sebe 
sice rovněž splete-
na, jsou však od se-
be oddělena chlad-
nou až studenou 
modří. 

Ať již na  divá-
ka dýchne smutek 
či naopak štěstí při 
pohledu na obrazy, 
rozhodně ho upou-
tá jejich expresivní 
barevnost. Divoké 
tahy a smyčky štět-
cem umělkyně ja-
koby předvádě-
ly pohyb její duše. 
Červené tahy uka-

zují strach a žhavou paniku. Bílé tahy po-
pisují naopak zamrzlou rezignující sou-
část duše – Kafkovo „zmrzlé moře v nás“. 

Přes expresivní náboj jsou námě-
ty obrazů Zdenky Marschalové běžná 
místa, kde se lidé setkávají: slavnosti, ta-
neční zábavy, koupaliště. Především ta-
nečnice jsou pro ni stále se opakujícím 
motivem. Jejich tancem může vyjádřit 
prudkou touhu po  pohybu vybíjejícím 
se v  emotivním 
vzájemném vzta-
hu vykazujícím 
neklidný vnitřní 
život. Tanečnic, 
ať jsou již horoucí 
či  zasněné, které 
se vždy vzájemně 
barevně ovlivňují. 

Marschalová 
ale maluje nejen 
ženy, ale i  muže. 
Pankáče, plav-
ce ,  c i rkusá k y. 
Za vše hovoří ob-
raz na  pozvánce 

na  výstavu. Bije z  něj do  očí, jak uměl-
kyně ve  vzteku a  smutku sekala těžký-
mi údery štětce barvu na obraz. Trefuje 
se jimi do  dvou rozmlouvajících mužů 
podobných válečníkům z antických dob 
zakomponovaných do zlata a slunečního 
svitu. Tato idyla je ale narušena ženskou 
postavou ustupující do pozadí, ze které 
proudí bezmoc, bolest a až chladný dech 
smrti podtržený bílou a šedavou barvou. 

Zajímavé je, že ač postavy na  obra-
zech Marschalové nemají obličeje, do-
káže umělkyně veškerou jejich emotiv-
nost vyjádřit pouze těly. A mnohdy jde 
až o hrozivé napětí mezi postavami a ne 
pouze o radostný taneční rej. 

Anna Rossipaul, která výstavu uvá-
děla, trefně poukázala na typický „gestic-
ký“ způsob malby Marschalové: „Na ob-
razech je prezentováno stále více postav 
zobrazených ve výrazné tělesnosti ale jen 
s nezřetelnými obličeji. Nejde jí o detaily, 
ale o to, co se děje mezi lidmi. O pole na-
pětí, které je vybudováno vzájemnou těles-
nou blízkostí jejích postav. Toto pole na-
pětí se váže v rozrytém pletivu překrývají-
cích se barevných skvrn. Světlá je kladena 
přes tmavou, a proto těla působí jako by 
se setkávala v energeticky nabité plazmě.“
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„Stále maluji, co vidím,“ říká 
Marschalová. „Mám obrazy v hlavě a re-
alizuji je v ateliéru.“

Ať již zapůsobí obrazy Marschalové 
na diváka kladně či záporně, nedá se jí 
upřít, že se nedala ovlivnit současný-
mi módními tendencemi a vytvořila své 
zvláštní pojetí, svůj vlastní styl. Okolní 
svět vidí svým zcela vlastním pohledem, 
vnímá lidi, setkání a dialogy a překládá 
divákovi toto vše ve  velmi barevné po-
hybové řeči jako ohromně působivé ta-
neční divadlo,. 

Překvapivá je i technická různorodost 
a rafinovanost jejích prací – kromě kla-
sické olejomalby dělá litografie, linoryty 
i dvě nápadné mozaikové bodové struk-
tury. Mozaikové body jsou obtisky bar-
vou preparovaných dílů fólie. Divák ro-
zezná motiv filtrovaný skrz její struktu-
ru. Hra s překrytými rovinami zažívá ješ-
tě další rozměr.

 Zdenka Marschalová se narodi-
la v roce 1951 v Praze, kde vystudovala 
Akademii výtvarných umění v  letech 
1972 až 1978. Od  té doby mnohokrát 
vystavovala v  Praze, dále v  Německu, 

Skotsku, Rakousku 
a  ve  Švýcarsku. 
V ý s t a v a 
v  Reutlingen je 
její  t řet í  samo-
s t a t n á  v ý s t av a 
v  Německu. Už 
v  roce 1993 mě-
la svou němec-
k o u  p r e m i é r u 
v  městské galerii 
v  Borně (nedale-
ko Lipska). V  ro-
ce 2001 vystavova-
li manželé Miloslav 
Marschal a  Zdena 
Marschalová v kulturní hale v Tübingen. 
Na radnici v Reutlingen přivedl Helmut 
Anton Zirkelbach, tehdejší vedoucí 
místní sekce Spolku výtvarných uměl-
ců a umělkyň Badenska-Würtemberska, 
další pražské umělce. Její tvorba byla 
ukázána ve více zemích Evropy, samo-
statné výstavy měla např. v Edinburku 
(Skotsko), ve  více městech Rakouska, 
ve  Švýcarsku a  v  Dánsku. Zúčastnila 
se společných výstav i  mimo Evropu. 

V  roce 2004 následoval Eurodialog 
ve  Strahovském klášteře v  Praze me-
zi umělci z  Reutlingen, Tübingen 
a  z  Prahy. Je členkou Nového sdruže-
ní pražských umělců, které už před ví-
ce lety vystavovalo v „Eurodialogu“ spo-
lečně se sekcí spolku výtvarných uměl-
ců Badenska Würtemberska (VKWB) 
v kulturní hale v Tübingen a na radni-
ci v Reutlingen.
Snímky archiv Zdenky Mashalové
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Jen pak jsi hoden svobody a žití, 
když rveš se o ně den co den

Helena bartlová

P rvní baletní premiérou sezo-
ny 2009/2010 bude taneční dra-
ma ve dvou dějstvích na motivy 

dramatické básně J. W. Goetha FAUST. 
Autorem tohoto projektu, který vychá-
zí z dobře známého klasického díla J. W. 
Goetha je Libor Vaculík. Na scénáři se 
podílí Zdeněk Prokeš, výtvarné řešení je 
svěřeno Martinu Černému (scénografie) 
a kostýmy navrhuje Roman Šolc. K hu-
dební spolupráci je přizván Petr Malásek.

Připomeňme, že Vaculíkova scénic-
ká díla jsou vždy s napětím očekávaný-
mi inscenacemi především proto, že pře-
sahují vžité konvence obvykle spojované 
s typickou podobou baletů v tzv. kamen-
ných divadlech. Většina jeho baletů vždy 
patřila k opravdu výrazným a úspěšným 
titulům repertoáru se silně rezonujícím 
dopadem. Zde jmenujme namátkou na-
příklad inscenace: Malý pan Friedemann 
/ Psycho, Čajkovský, Někdo to rád…, 
Isadora, Mauglí, Lucrezia Borgia. 

Vaculíkova tvorba je obvykle založená 
na odvážné transformaci většinou dobře 
známých a silných témat, které vycházejí 
ze slavných filmových předloh. „Typické“ 
jsou svérázné režijní a choreografické po-
stupy – to vše bohatě integrované do dra-

matické „podívané“ naplněné jak napína-
vým obsahem, tak sugestivními obrazy.

Východiskem pro základní dějovou 
linii celého představení je poutavé téma 
(zajisté nejen) Faustova osudu, které řeší 
fatální a nekonečné okamžiky lidské vol-
by mezi dobrem a zlem, destrukcí a ospra-
vedlněním, beznadějí a ušlechtilostí. 

Nejstarší literární zpracování pra-
mení pravděpodobně z  německé kníž-
ky lidového čtení (1587). V 16. stol. je za-
se Faust ztotožňován s historickou posta-
vou, která po toulavém životě zemře ná-
silnou smrtí v roce 1536 (podle jiných pra-
menů již v r. 1530).

Když na počátku 19. stol. J. W. Goethe 
tuto látku ve starších vyprávěních a tex-
tech objevil, rozhodl se vzít lidovou po-
věst jako námět pro své další dílo. Vycítil, 
že objevené téma je nadčasové a že patrně 
dokáže věrně vystihnout „pouť životem“ 
v kontextu s přesvědčivým vyjádřením 
ideálů nové epochy své doby. Vznikla ver-
šovaná tragédie Faust, jejíž první část vy-
šla v roce 1808. Vypráví o nespokojeném 
Faustovi prahnoucím po  stále nových 
zážitcích a poznání života. Ďábelské po-
kušení ztělesněné Mefistofelem nabídne 
Faustovi dosáhnout uspokojení za cenu 
duše. Když se Faust „Pokušení“ upíše, ďá-

bel Fausta omladí a zavede do rozmarné 
společnosti, kde potká měšťanskou dív-
ku Markétku, do které se zamiluje. Citové 
a smyslné požitky ženoucí Fausta k tou-
ze po sebeuspokojení způsobí svár, smrt 
a zoufalství, které dovedou Markétku až 
na popraviště.

Ve  druhém díle, který není tak čas-
to zpodobňován jako první díl, propa-
dá Faust zoufalství ze smrti Markétky. 
Mefisto dále plní smluvní dohody a  při-
vádí Fausta na císařský dvůr. Zde si Faust 
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nejprve získá slávu a uznání vynálezem 
papírových peněz, které vyvedou císařství 
z vleklé krize. Poté s pomocí Mefistofela 
vyvolá z  podsvětí slavnou starověkou 
krásku Helenu a s ní počne syna. Když 
po jejich smrti dostane od císaře bažina-
tou přímořskou krajinu, zatouží půdu ob-
dělávat ku prospěchu lidí a jejich svobod-
ného života. Tento ušlechtilý čin zlomí pe-
čeť ďábelské úmluvy: „…to hemžení bych 
zřít chtěl rád, na volné hroudě s volným li-
dem stát. Okamžik směl bych osloviti: jsi 
tolik krásný, prodli jen!“ (J. W. Goethe). 

„Náš“ Faust ovšem přesahuje svou 
dobu a stává se postavou posledního sto-
letí – století plného totalitních zkušenos-
tí, konzumní štvanice, sobeckého indi-
vidualizmu, hrubé zábavy, mělkých ná-
zorů, nabubřelých ambic po světovládě 
a ponížené, do stáda zkřivené pozice spo-
lečnosti. Zaprodanost, pokrytectví a dr-
zá suverenita jakoby se staly standard-
ní tváří a nikoliv odstrašujícím šklebem. 

Nadčasové téma k  nám doléhá ta-
ké na  sklonku prvního desetiletí nové-
ho století. Goethův Mefisto ještě hle-
dá „oběť“ a na Faustovi chce exemplár-
ně ukázat zhoubu pokušení, které se na-
konec ukazuje jako pošetilé a zničující. 
Dnes by měl Mefisto zajisté těžší úkol: 
svět je poněkud přeplněný faustovský-
mi dušemi, které celkem běžně a ochotně 
zaprodají svůj osud komukoliv. Dnešní 

„typ“ člověka sám nabízí cokoliv (natož 
„duši?“) za  jakkoliv dlouhé údobí zajiš-
tění svých statků, postavení, moci, úspě-
chů, rozkoše… Naštěstí zůstává nadále 
překážkou – láska. Ani ďábel tuto lid-
skou slabost nezvládá, což dává „pad-
lým“ naději, protože tato slabost má sílu. 
Tichou, neúplatnou, překvapivou a také 
silně opojnou „závislost“ - na touze „mít“ 
někoho věrně blízkého a „být“ někomu 
věrně blízký. Pomník lze vystavět a zase 
po čase zbořit a postavit jiný, společenské 
postavení lze koupit a zase po čase dál vý-
hodně prodat, vůli lze zneužít a po čase 
zase posvětit jinou snahu… ale oběť pro 
alespoň jeden ušlechtilý čin nebo záměr 
je důsledným a jednoznačným vykoupe-
ním ze zatracení. 

Vaculíkova inscenace rozhodně strh-
ne a pohltí. Možná nás přinutí přemýšlet 
nebo se prostě zadívat na náš svět a po-
zorně přemítat nad zápasy a svědomím, 
před nimiž není vyhnutí: „…jen pak jsi 
hoden svobody a žití, když rveš se o ně 
den co den“. (J. W. Goethe)
Snímky archiv ND

Ladislav Jakl: 
„Veřejnoprávní televize 

by se měla zrušit!“
Ivana HaslIngerová

V  průběhu volby předsedy České 
televize jsme byli zavaleni roz-
hořčenými dotazy čtenářů, proč 

naši politici nereagovali na  nátlako-
vé akce některých umělců (Zdeňka 
Svěráka, Jiřího Krejčíka, Juraje Herze, 
Hany Hegerové, Věry Chytilové, 
Ludvíka Vaculíka, Olgy Sommerové, 
Jana Svěráka, Jana Hřebejka, Ladislava 
Smoljaka, Zdeňka Trošky, Petry 
Procházkové, Fero Feniče, Břetislava 
Rychlíka, Petra Oslzlého, Jiřího 
Stránského, Vladimíra Merty, Petra 
Jarchovského, Igora Chauna, Daniely 
Fischerové, J.A. Pitinského, Jiřího 
Davida, Jana Krause), kteří se snaži-
li volbu ovlivnit ve prospěch stávající-
ho ředitele, aby nepřišli o své peníze ze 
sedmi miliard, které ČT od nás, třeba 
i nediváků, kořistí. V poslední době za-
se rozvířil politickou scénu návrh eu-
roposlance Edvarda Kožušníka na zru-
šení televizních i rozhlasových poplat-
ků, které by byly nahrazeny přímou do-
tací z prostředků státu, tedy potažmo 
z daní, které už i tak platíme. Protože 
kromě senátorského klubu ODS, kte-
rý Kožušníka podpořil, ostatní poli-
tici k  této otázce mlčí, zajímalo nás, 
zda alespoň Hrad není k  problému 
ČT lhostejný. Zeptali jsme proto, co si 
o tom všem myslí člověk nadmíru po-
volaný, bývalý redaktor Lidových no-
vin a  současný osobní tajemník pre-
zidenta republiky. Ladislav Jakl nám 
i  přes velmi velké pracovní vytížení 
velmi rychle odpověděl, že by zrušil 
rovnou celou ČT:

Nejsou žádné státní noviny či ča-
sopisy. Rádio a  televize státní máme, 
i  když jim říkáme eufemisticky veřej-
noprávní, přičemž nikdo neví, co to 
divné slovo znamená. A proč je máme? 
Protože obhájci jejich existence tvrdí, že 
v oblasti elektronických médií (na roz-
díl od tištěných) existují veřejné zájmy, 
veřejné statky. A  proč existuje demo-

kratický stát a jeho instituce? Proč exis-
tuje politika? Pouze kvůli péči o veřej-
né statky, péči pod veřejnou kontrolou 
a  s  demokratickým mandátem. Jestli 
v  oblasti vysílání existují veřejné stat-
ky, pak o  ně musí pečovat stát a  jeho 
instituce a  tato péče musí být pod ve-
řejnou demokratickou, tedy politickou 
kontrolou. A pokud neexistují, dovedu 
si představit mnohem bohulibější vy-
užití těch budov ve Vinohradské ulici 
a na Kavčích Horách.

 � Co byste našim čtenářům odpo-
věděl na dotazy, proč naši politici 
nereagovali na akce protestujících 
umělců při volbě ředitele ČT? 
Divil bych se, kdyby se tato osvěd-

čená sestava neozvala, když se rozhodu-
je o jejích zájmech. Ale podle mne mů-
že být v klidu, nemyslím, že penězovod 
veřejných prostředků do  jejich kapes 
je ohrožen. Na to nikdo nemá odvahu.

 
 � Asi jenom náhodou seznam obsa-

huje jména týchž protagonistů, kte-
ří nám již jednou předvedli spacá-
kovou tragikomedii na téma, čí je 
ČT. Není nebezpečí opakování po-
dobné akce na Kavčích horách? 
Nebezpečí? Já se na  to docela tě-

ším. Možná jednou přijedou i  alego-
rické vozy. 

 � Takže se neobáváte, že se sejde 
na Kavčích horách skupina revolu-
cionářů, kterým se nelíbí, že ČT je 
pro ně málo pokroková, málo plé-
duje pro přistěhovalectví neevrop-
ských etnik, málo podporuje homo-
sexuály, málo satanizuje vlastence, 
málo nasazuje na Rusko a státy, kte-
ré určí Sörös? 
Ona může být Česká televize ještě 

horší? Toho bych se nebál. A lepší také 
ne. Nejlepší by bylo ji zrušit, ale na to 
nikdo nemá odvahu.

 
 � Jaký je Váš názor na současnou ve-

řejnoprávní televizi, neměla by se 
privatizovat? 
Privatizace není vhodný termín. 

Měla by se zrušit. Estrády, komerční 
sport a tendenční zpravodajství a pub-
licistiku zvládnou i  jiní, bez peněz da-
ňových poplatníků.

Pane tajemníku, děkuji za rozhovor.



  


