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Falešný a prázdný Topolánek
Ivana Haslingerová

D

o redakce chodí mnoho dopisů reagujících na vulgární plácání pana Topolánka s gayskými aktivisty.
Snad nejvýstižněji vystihl nálady všech pan Náhlos
a proto odpovídám na jeho dopis, i když tím odpovím i mnoha
dalším čtenářům. Pan Náhlos píše:
„Vážená paní Haslingerová, neměl nakonec pravdu Václav
Klaus v oné proslulé SMS, v níž nazval Mirka Topolánka jakožto prázdného a falešného? Jak vyšlo najevo z onoho skandálu
v souvislosti s jeho nehoráznými výroky, on před homosexuály
církev podbízivě pomlouval (je jasné, že tato minorita to ocenila,
neboť nemají k církvi ten nejlepší vztah), i když v minulosti církvím nadbíhal, resp. jejich hodnostářům lichotil. Není to dvojjaké
a falešné? WHO is Mirek Topolánek??? Neměl by mít dospělý
člověk - a zvláště lídr ODS - konzistentní názor? Na Lisabonskou
smlouvu, na věřící atd.? Co si myslíte o M.Topolánkovi jako
člověku? Předpokládám, že jste jej měla možnost osobně poznat.
Děkuji. S pozdravem Václav Náhlos.“
Vážený pane Náhlosi, nejste sám, komu okamžitě po zveřejnění výroků pana Topolánka vytanula na mysli ona smutná
SMS. Byla jsem tehdy na onom naprosto zbytečném a urážlivém
mimořádném 13. kongresu ODS, kdy se nemohli někteří členové
již dočkat odchodu Václava Klause z čela strany (byl by se totiž
stejně funkce za dva měsíce vzdal kvůli kandidatruře na prezidenta). Šlo jim tehdy jen o to, aby ho pokořili. Jinak jsem si
svolání tohoto kongresu nedokázala a dodnes nedokáži vyložit
a od té doby věřím, že třináctka je opravdu nešťasné číslo. ODS
od té doby už nikdy nebyla původní ODS.
Vzpomínám, jak tehdy seděl pan profesor Klaus o přestávce
za předsednickým stolem jakoby zkamenělý, sám, bez jediného slova. Cítila jsem, jak je nešťastný, a šla ho potěšit, ať není
smutný, že pan Topolánek říká, že Klausismus je písmo svaté
ODS a že chce pokračovat v jeho intencích. Vidím dodnes před
očima, jak se na mně tehdy podíval, sepjal ruce a řekl jen: „Tady
přece nejde o mně. Vy vůbec nechápete co se stalo!“ a odešel
do zasněžených Františkových lázní. Pak se vrátil, dal panu
Topolánkovi s noblesou jemu vlastní kytici a ten opět pronesl
při děkování, že Klausismus je písmo svaté ODS - psali jsme
o tom v článku o Kongresu. A právě ten nezapomenutelný výraz pana profesora Klause mi vytanul okamžitě na mysli, když
jsem slyšela ty nesmysly, které pan Topolánek plácal po svém
svlékání a fotografování pro gayský časopis.
Co je nyní platné, že se někteří tehdejší protagonisté od pana
Topolánka distancují, co je platné, že s ním nechtějí už být v jednom pytli. Už poničil svým vystupováním ODS natolik, že by
byl zázrak, aby vyhrála volby, i kdyby ho ze svého čela Výkonná
rada odvolala. Kdyby měl aspoň trochu hrdosti, tak jí to usnadní
a podá demisi sám, ale to neočekávám. Tu totiž už dávno nemá.
Přestože bych měla mít radost, že za ten ostudný 13. sjezd jsou
jeho protagonisté tímto potrestáni, nemám ji. Je mi to všechno
líto. Pan prezident by mohl mít zadostiučinění, ale jak znám
jeho postoje, ani on nebude z toho jásat, protože pan Topolánek
naservíroval volební vítězství socialistům na zlatém podnosu a to

Václav Klaus jako člověk, který u nás nastolil kapitalismus, určitě
nechce. Vybudoval stranu, která byla srovnatelná s britskou konzervativní stranou a když nyní je nucen jen tiše sledovat, jak ji ničí
člověk, který se o nic nezasloužil a byl by bez ní jen neúspěšným
podnikatelem s 56 miliony dluhu někde ve Vsetíně, musí mu být
strašně. Nechci, aby to vyznělo patheticky, ale to, co se stalo, je
národní tragedie. Bůh ochraňuj naši zem.
A ještě bych ráda odpověděla na Vaši otázku, co si myslím
o panu Topolánkovi jako o člověku. Vzpomínám na něj jako
na senátora, který byl nekonvenční, chodil v tričku a dokonce
často v kraťasech a byl to příjemný bodrý společník u vína.
Smával se, že mu pan profesor Klaus domlouvá, aby alespoň
nosil trička s límečkem, když nechce chodit v košili a tvrdil, že se
nikdy nestane naškrobeným panákem. Jenže po zvolení do čela
ODS se před očima změnil. Nemám mu za zlé, že musel začít
chodit v obleku, to ne, ale přímo z něj vyzařovalo, jakou má moc.
Konečně o jeho leteckém lyžování, veleluxusních dovolených,
nákupu drahého bytu, jen aby měl adresu na Hradčanech a podobných excesech se napsalo již mnohé. Kdybych měla použít
zkratku, tak by zapadl do hry „Naši furianti“. Máte pravdu,
setkávala jsem se s ním často na různých akcích. Jak v době
jeho slávy na sjezdu v Pardubicích, tak i v situaci těsně po jeho
jmenování premiérem, kdy byl tak fyzicky vyčerpaný, že během
natáčení rozhovoru usínal. Stále působil sympaticky svou bezprostředností a veselostí a mnohé mu proto bylo odpouštěno.
Dokonce i podraz paní Pavle, která ho do funkce svým šarmem
a inteligencí dostala. Po výrocích v gay magazínu ale vidím, že
za jeho úsměvem byla jen přetvářka a faleš. Přesně jak píšete přímo před mýma očima církevním hodnostářům lichotil
a nyní pronáší nehoráznosti o církvích a uráží věřící. Tím se
cítím uražena i já. A tak by se dalo pokračovat v dalších věcech.
Už nikdy nedokážu věřit, že to, co říká, myslí doopravdy
a bude za tím stát a takový člověk bez důvěry občanů do politiky prostě nepatří. Chce-li se ODS ještě vůbec zachránit, měla
by okamžitě do svého čela zvolit novou osobnost, nejlépe dámu,
aby ji hulvátský pan Paroubek nemohl urážet. Asi již nevyhraje
volby, ale alespoň pro ODS získá trochu hlasů. Topolánka volit
lidi po tomto nebudou, když je pokládá za vepřo-zelo a kope je
do pozadí. Oni totiž i ti pravičáci mají knedlo-vepřo rádi. Co
ale rádi nemají, jsou vulgární výrazy, ty neodpouštějí.
Znám osobně jak jeho manželku Pavlu tak i Lucii
Talmanovou. Pavla je hezká, inteligentní blondýnka s velkým
politickým rozhledem. Byla jsem u toho, když Topolánek sděloval, že to byla ona, která ho za totáče přemluvila, aby nevstupoval do KSČ. Hrozila tehdy, že vstoupí-li do strany, rozvede se
s ním. Nelze ani zapomenout na její projev na 13. sjezdu ODS,
na kterém mu vydláždila cestu ke zvolení předsedou. Lucie
Talmanová je hezká, příjemná a milá a moc hezky se s ní povídá
o všem s výjimkou politiky. Bohužel...
(V době uzávěrky tohoto čísla ještě není známo, jak dopadne
zasedání Výkonné rady ODS o jeho osudu. Bohužel si myslím, že
Topolánek vše ustojí a porážka ODS se tím stane nevyhnutelnou.)
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Knížákova smršť 42
Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie v Praze

Z

působ tohoto roku se mi zdá
poněkud podivný. Doufám, že
mi Vladislav Vančura odpustí
tuto parafrázi, ale jeví se mi jako nejpříhodnější pro vyjádření podivnosti
tohoto, zatím ještě mladého roku.

Úřednická vláda přežívá a je to na ní
poznat, poněvadž do ní čím dál víc vstupují politické aspekty, ať už v úvahách
o nové kandidatuře některých ministrů,
kteří se namlsali ministrování a rádi
by na svém postu zůstali či alespoň se
chvilku vezli na chvostu levně získané
popularity, či politická nařizování jednotlivým ministrům, jak se mají chovat,
aby připravili půdu svým nástupcům,
jejichž jména jsou však zatím ve hvězdách. (O to je to zbytečnější, směšnější,
tragičtější.)
V Moravcově nedělním pořadu pronesl Jiří Paroubek, že nepovažuje Mirka
Topolánka za gentlemana. Aby bylo jasno,
Moravec se ho ptal na eventuální gentlemanskou dohodu. Už ta otázka byla
hloupá, poněvadž všichni dobře víme, že
Jiří Paroubek nectí žádné dohody a vůbec, už mně Moravcovy pořady „lezou
krkem“. Jsou tam stále stejní lidé, říkají
stále stejné věci, čím dál víc si dovolují,
čím dál méně je moderátor schopen je regulovat. Je to ztráta krásného poledního
času a být ČT, už dávno bych pořad zrušil.
Ale zpátky k Paroubkovu vyjádření.
Můžeme mít vůči Mirku Topolánkovi jakékoliv výhrady (i já nesouhlasím s řadou
jeho politických postojů, jeho ztrátami
rovnováhy, atd., atp.), ale M. Topolánek
je normální, slušný člověk na rozdíl od J.
Paroubka, který je vším jiným jenom ne
slušným. J. Paroubek je člověk, z kterého
čiší nezřízená touha po moci. Je nemocný
snem stát se prezidentem republiky, má
pocit, že vždy a za každou cenu musí
zvítězit a neštítí se žádných prostředků.
Je ochoten lhát kdykoliv a kdekoliv, jen

když má pocit, že mu to získá nějaké
body. Už dlouho nemohu pochopit
a několikrát jsem to veřejně prohlásil,
jak je možné, že ho ČSSD nechává řádit
ve svém čele. Přestává tak být seriózní
politickou stranou.
Mluvit před volbami o tom, jak budu
premiérovat, porcovat latifundie, které
mi ještě nepatří, je směšné a nechápu,
že si tuto nebezpečnou směšnost lidé
neuvědomují. Fanatizmus, který vyčnívá
z každého Paroubkova gesta, je velmi
nebezpečný. O tom se svět už v minulosti
několikrát přesvědčil.
Je čas před volbami. A je třeba si
opravdu dobře rozmyslet, co chceme. Ty,
kteří naskakují na levicovou „slibotechnu“
bych rád upozornil, že se stačí podívat
na situaci v EU, situaci ve světě a je jasné,
že se žádné růžové sliby nemohou naplnit. Naopak, pokud nebudeme na všech
stranách maximálně šetřit, skončí náš
stát, tedy my všichni, kteří tento stát
tvoříme, velmi špatně. Když někdo současně hovoří o tom, jak bude rozdávat,
a zároveň, jak rychle a hodně ušetří,
je to buď zločinec nebo blázen.
Jiná možnost není.
Nechci agitovat pro žádnou
stranu (to si každý musí nalézt
sám v sobě), ale varuji před
každým, kdo chce státní, tedy
naše peníze rozhazovat. Varuji
před každým, kdo slibuje.
Ne j s pr áv ně j š í m p ol it i k e m
dneška

by měl být ten, který by uměl prohlásit:
„Neslibuji nic, jen snahu a práci“. Ale
snahu a práci je vidět v naší společnosti
málo. Zatím převládají velká slova a hrubosti jdoucí až za míru představitelnosti.
Když si dovolí odborový předák Dušek
nactiutrhačným způsobem napadnout
své politické protivníky kvůli jejich
údajné sexuální orientaci a odbory ho
okamžitě nevyloučí, tak přestávají být
partnery k jakémukoli jednání. Podobně
se už vyjádřila řada pravicových politiků,
ale co si málokdo uvědomuje, je smutný
fakt, že sprostota objevující se v řečech
a jednáních viditelných politiků vede
k vulgarizaci celého národa. Politika
musí být založena na důstojnosti, jinak
nemá smysl. A když mi bude někdo dávat
za příklad rvačky v italském nebo jiném
parlamentu, odpovím jen tím, že i tam je
to špatně. Na jemnost a důstojnost bytí
tento svět zapomíná.
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Jak zničit politiku?
Regionalizací!
Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky

P

olitiku je třeba zlikvidovat. Je
třeba ji degradovat na úroveň
pitvání místních či regionálních problémů, je třeba z ní vytlačit
obecné ideje, vytěsnit základní hodnoty. Je třeba odebrat jí témata, jako je
svoboda jednotlivce, role státu, míra
přerozdělování, míra regulace, poměr
práva veřejného a soukromého, jako
je debata o nutném rozsahu veřejných
statků. Politici napříště mají už jen
soutěžit o to, kdo umí lépe spravit vodovod, utáhnout matku nebo šroubek,
vyprosit si balík peněz na tom kterém
úřadu. O důležitých věcech je přece
dávno rozhodnuto, z Bruselu nám má
už navždy vládnout politicky korektní,
sociálně spravedlivá a patřičně zezelenalá moc elit havlovského typu. Nač
se zaobírat základními univerzálními
tématy, je třeba už jen polevičácku řešit
za lidi jejich denní strasti, vnucovat jim
schválenou podobu dobra až do jejich
obýváků, kuchyní a ložnic.
Tomu se přizpůsobuje i avantgardní
předvoj nové, omyvatelné a aseptické
eurocivilizace: Česká televize. A tak už
poněkolikáté rozbila předvolební kampaň na svých obrazovkách do jednotlivých regionů. A ptá se tamních lídrů, co

Změňte už konečně
politickou kulturu!
Volte nové politiky!
Jakub Moravčík,
David Hibsch, www.
voltenevyvolene.cz

M

hezkého udělají pro svůj kraj, pro místní
nemocnici, nádraží, spalovnu. A nikomu
to není divné. Nikdo neřekne: to ale
nejsou krajské volby, to jsou celostátní
parlamentní volby, jejich tématem má
být zásadní směřování celé republiky!
Jenže co je občanům do nějakého
zásadního směřování, to už bylo dohodnuto jinde. A tak je třeba vnutit voličům
představu, že lepší kandidát je ten, co
umí odrecitovat, kde všude v kraji spraví
most a který kopec zachrání před zlými
podnikateli. A hlavní politické strany tuhle hru nadšeně přijímají.
Politiku už v nich nedělá
skoro nikdo, jejich vedení ovládli regionální
bossové, na ideje není čas,
nabízí se dokola jen samá
řešení, nabízí se operativa, nabízí se dílčí dobra,
o jejichž nadstranické
užitečnosti přece nikdo
nepochybuje. A my budeme spokojeni, protože
od té hnusné politiky
bude navždy pokoj.
Snímky Fragmenty: Jiří
Pancíř

ezi občany našeho státu
je dnes všeobecně rozšířený názor, že zvolit
nějakou neparlamentní stranu
je to samé, jako svůj hlas zmařit,
popř. „dát jej komunistům“. To
je ale nesmysl, z něhož však současná vládní garnitura – z velké
části již řadu let nezměněna –
může úspěšně těžit, neboť s tímto postojem voličů se její členové
udrží u moci ještě dlouho. Tak
se naše politická situace nijak
nezmění a lidé na ni budou dále jen nadávat a rezignovat, že
stejně nic nezmůžou. Cítíte-li
svou občanskou zodpovědnost
a chcete-li v rámci těch nevelkých možností, které máte,
zkusit v této věci něco konečně
změnit, pak zapomeňte na ODS,
ČSSD a další parlamentní partaje a nebojte se dát svůj hlas vám
programově blízké „malé“ neparlamentní straně. Zapomeňte
na v ýmluv y typu „můj ojedinělý
hlas nic nezmění“ nebo ještě hůř:
„Můj hlas propadne, nedám-li ho
velké straně“. V momentě, kdy
se takto v ymluví všichni, pak
opravdu vše zůstane při starém.
Je prověřenou pravdou, že chceli člověk něco změnit, nemůže
začít jinde, než sám u sebe.
Nikdy to jinak nebylo a nikdy
to jinak nebude. Proto všechny
zodpovědné občany této země
v yzý váme:
PŘESTAŇTE JÍT S DAVEM
A VOLTE ZODPOVĚDNĚ! NEVOLTE
STÁLE DOKOLA TY, KTEŘÍ VÁS
JIŽ TOLIKRÁT ZKLAMALI! VOLTE
NEPARLAMENTNÍ STRANY, VOLTE
NEVYVOLENÉ!!
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Ivana Haslingerová

noho občanů je již dlouho
znechuceno s politickou situací naší země. Není se co divit.
Politici své volební sliby neplní (kde že
je rovná daň?!), státní dluh neustále
narůstá a v parlamentu rotuje neustále
stejná skupinka stran, jimž dominují
dvě největší, které spolu bojují o vládní pozice. Díky špatnému volebnímu
systému nemůže vládnout ale ani jedna
z nich naplno, neboť vyděračskou politikou malých stran a slabostí vůdců stran
velkých vládnou nakonec místo velkých
ty nejmenší. Vůdcům velkých stran
toto očividně vyhovuje, protože jim to
dává prostor k výmluvám, že politika
je věc kompromisu, že musejí respektovat přání koaličních partnerů. Díky
tomu plnění volebních slibů mohou
hodit za hlavu a mohou proto naivním
občanům slibovat před volbami hory
doly. Místo ODS pak vládnou Zelení
za podpory lidovců, místo ČSSD lidovci a nyní to budou komunisté. Voliči
již dávno pochopili, že vlastně volbou
ODS volí nenáviděné Zelené a volbou
ČSSD pomáhají komunistům a někdy
i lidovcům, a proto jsou znechuceni při
házení lístku do urny. Ještě ke všemu
v těchto stranách vidí stále stejné tváře,
z nichž mnohé nemají problém stranicky
přeskočit ke dřívějším politickým protihráčům. Vzpomeňme jen pana Kalouska,
v současnosti čelného představitele „ryze
pravicové“ TOP 09, který chtěl tak moc
do vlády s ČSSD, že se neštítil vstupovat
do Paroubkovy koalice s komunisty.
To nehovořím o tom, jak ostentativně
a klukovsky se politici chlubí svými
privilegii létat v letadlech, dovolenými
ve vilách bohatců z ciziny či na jachtách
podnikatelů, hodinkami, milenkami…
Není proto divu, že při rozhovorech
s občany je stále hlasitěji slyšet, že chodit
k volbám nemá při nezměněném voleb-
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Nevolte strany jen
podle preferencí!
ním systému
žádný smysl,
protože to
bude po nich
zase stejné. Že
je otrava, že
lidé nemohou
volit st ra nu,
která by se jim
líbila, protože
by jejich hlas
pod le volebních průzkumů
propadl kvůli
pětiprocentní
h r a n i c i . To
vše vede nejen
k tomu, že to
ubližuje mnoha
slušným politikům z parlamentních
stran, protože
„být politikem“
se stalo díky
tomu synonymem pro „nahrabat si do vlastní kapsy“,
ale vede to k situaci, že budeme takto
žít na věky věků a nikdy jinak. Pokud
se naši voliči budou řídit místo svého
přesvědčení předvolebními průzkumy
preferencí, pak s trochou nadsázky jde
říci, že lídrům parlamentních stran stačí
zajistit si dobrý předvolební průzkum
a pak mohou odjet k moři a počkat si,
až budou zvoleni i bez kampaně, čímž
se budou voličům smát do očí.
Za doby, kdy vedl ODS Václav Klaus,
se ODS pokoušela o změnu volebního
systému, ale díky zásahu tehdejšího
prezidenta Havla Ústavní soud její návrh
zamítl. V současné době by takový tlak
od prezidenta Václava Klause nehrozil,
ale teď už to Topolánkova ODS nepředloží. Volební systém si žádná ze stávajících

parlamentních stran totiž nepřeje doopravdy změnit. Jinak by to jistě dala během uplynulého volebního období najevo.
Zbývá proto jediné řešení: Pokud chtějí
občané změnit politickou situaci a delegovat do politiky nové nezkažené tváře
a strany, musejí v sobě překonat slepou
víru ve výzkumy volebních preferencí
a volit podle své hlavy. Pokud v sobě tuto
barieru nezlomí, nikdy nevybředne naše
vlast ze společensko-politické krize, v níž
se díky špatnému volebnímu systému
nachází.
Je záhadou, proč občané, kteří
na každém kroku tvrdí, že nikomu
a ničemu už ohledně voleb nevěří, věří
jako písmu svatému uplaceným průzkumům. Přitom je nepochopitelné, jak
si mohou být jejich výsledky tak jisti,
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když nevědí nic o jejich věrohodnosti.
Kdyby se o věc jen trochu víc zajímali,
nenechali by se krmit jen reklamou zmanipulovaných médií. Uvědomili by si, že
naopak média jsou tím hlavním, na co
by v případě rozhodování měli u voleb
navždy zapomenout. Pokud si občané
nepřestanou činit iluze o objektivitě
médií a budou pokládat výsledky průzkumů za písmo svaté, pak se opravdu
nic nezmění. Velké parlamentní strany
se můžou spolehnout na to, že bez ohledu
na to, jaký postoj vůči malým stranám
dnes lidé mají, jim odchod od povalování se v politice nehrozí. Pouze se vedle
nich objeví možná o ždibec jiný koaliční
partner. Místo Lidovců TOPníci a místo
Zelených Věciveřejníci, protože tyto
strany budou určitě mít průzkumy vyšší
než 5 %. Bohužel v zemi, kde média, která
tolik zdůrazňují svoji nezávislost, jsou
v rukou lidí nakloněných té či oné straně,
ať již přes šéfredaktory či ještě hůř přes
reklamu, nelze v této věci nic dělat. To
však v žádném případě neznamená, že
by neměli občané něco činit pro změnu
a stále říkat, že zvolit neparlamentní
stranu, jež nemá šanci překročit pětiprocentní hranici, je ve výsledku stejné, jako
„volit komunisty“.
Znechucení občané by se měli vzchopit a uvědomit si, že nejsou ovce ze stáda,
že jsou svobodní inteligentní jedinci,
měli by volit podle svého přesvědčení
a dát svůj hlas straně, jež je jim programově blízká, byť není aktuálně parlamentní a preference nemá dle oficiálních
zmanipulovaných „průzkumů“ nijak
růžové. Kdyby to riskli, pak by viděli, že
místo cesty odnikud nikam by se mohlo
změnit mnohé v naší politice.
Místo nadávání po hospodách by
si měli voliči říci: „Proč bych měl volit
něco, co nechci. Když už půjdu volit,
zvolím si koho chci. Průzkumy neprůzkumy. Risk je zisk a volit po třetí to
samé může jen idiot, ale já jsem přece
homo sapiens, člověk moudrý!“ Pokud
budou jen mlčky čekat jako ovce před
porážkou, že stejně nic nezmohou, pak
ať si nestěžují, co si to zase zvolili za své
pány. Pak jim to prostě patří, když dávají stále dokola hlas těm, kteří je tak
štvou. Naděje na změnu tu je, v rukou
nás voličů, jen po ní sáhnout! Připíjím
všem, aby měli šťastnou ruku při volbě
a hlavně odvahu chovat se svobodně
a nikoliv podle průzkumů!
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Národní fronta
opět v akci
Petr Štěpánek

T

en průběh je v posledních
dnech a týdnech pokaždé stejný. ČSSD hlasuje v Poslanecké
sněmovně s KSČM, lidovci vypomáhají. Tři historické české politické
strany opět vytvářejí jednotnou
frontu proti pravici. Tu ruku v ruce prohlasují nějaký populistický
zákon, tu odhlasují odborářskou
lumpárnu, tu přehlasují veto senátu
či prezidenta republiky. Společným
jmenovatelem je vždy zaklínání se,
že je to ve prospěch lidu této země.
Zvláště Jiří Paroubek je v této rétorice nedostižným přeborníkem.
Střih. Jsme o více než šedesát let zpátky. Kdo po 2. světové
válce v Československu zardousil
demokracii? Kdo u toho měl plná
ústa zájmů našeho lidu? To tragické
společenství se jmenovalo Národní
fronta. Kdo ji tvořil? ČSSD, KSČ
a lidovci. A nádavkem ještě brkouni.
Trocha osvěty pro mladší ročníky:
Kdo byli brkouni? Národní socialisté,

později přejmenovaní
na Československou
stranu socialistickou.
Ano, nemýlíte se, to
je ta strana, kde s politikou začínal Jiří
Paroubek. Ale také
třeba další dnešní poslanci ČSSD Křeček či
Orgoníková a mnoho
dalších tváří dnešní
sociální demokracie.
V roce 1946 strany
Národní fronty ruku
v r uce od st r a n i ly
z našeho politického systému pravici.
O dva roky později
pak KSČ spolkla sociální demokracii a z lidovců a brkounů si učinila své poslušné satelity.
Demokracie v naší zemi na dlouhých
40 let skončila.
Zpátky do současnosti. Kulisy
jsou sice jiné, ale déja vu Národní
fronty z šestačtyřicátého se neodbytně vkrádá. A opravdu, ta podobnost
je prostě nepřehlédnutelná. Však
také aktéři jsou stále stejní: ČSSD
s adoptovanými brkounskými socialisty, neměnná KSČM a amorfní
lidovci. Některé politické strany
zřejmě mají stereotypy svých postupů geneticky zakódované. Říká se,
že historie se prý opakuje ve spirále.
Občas sice jako fraška, k smíchu to
ale není. Výsledkem opět bude více
či méně otevřené splynutí sociální
demokracie a komunistů a sebevražedná marginalizace lidovců. Mějme
se proto na pozoru. Abychom se pak
čtyřicet let zase nedivili. Nebo jsou
Češi opravdu nepoučitelní?
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Zatímco Havel světovládě tleská,
Klaus před ní důrazně varuje
Ivana Haslingerová

echce se tomu ani věřit, ale
v loňském roce jsme si připomněli již 20. výročí 17. listopadu 1989 a 70. výročí 17. listopadu 1939.
Zatímco 17. listopad 1939 zůstane navždy
smutným výročím toho, že v reakci
na studentské demonstrace vrcholící
pohřbem studenta Jana Opletala nacisté
uzavřeli české vysoké školy, 17. listopad
1989 bude navždy symbolem výročí naděje. Symbolem výročí toho, že studenti
i jejich profesoři byli sice rozehnáni
a zbiti na Národní třídě při pochodu
k uctění památky nacisty zavražděného
Jana Opletala, ale zasloužili se i o naši
současnou svobodu.
O to smutnější je, že ani v toto nádherné výročí se nedokázali někteří naši
politici zbavit vzájemných nevraživostí
a odpustit prezidentu Václavu Klausovi,
že díky němu žijeme v kapitalistické
společnosti a nehledáme další třetí
cestu ke „komunismu s lidskou tváří“.
Komunismus totiž žádnou lidskou

tvář prostě nemá a třetí cesta by nás dovedla, jak trefně říká prezident Klaus, jen
do třetího světa. Bývalý prezident Havel
se svými blízkými pořádal koncert a převzal záštitu nad projektem „Oslavy 20.
výročí pádu železné opony“ na Národní
třídě, který pořádalo jakési sdružení
Opona. Na první akci dostal Václav Klaus
pozvání, na druhou ne.
K první akci se prezident republiky
vyjádřil slovy: „Na zvláštním večírku,
na nějž jsem přijal pozvání, Václav
Havel uvedl, že oslavujeme konec železné opony. Pro mne ale jsme oslavovali
něco víc – konec komunismu a počátek
vytváření svobodné společnosti u nás. Pád
komunismu je jiného řádu než sametová revoluce! Vše ostatní je až druhého
řádu! Dominantním pocitem při těchto
oslavách pádu komunismu proto měla být
radost. Když jsem to ale řekl na večírku
pana Havla, tak jsem nedýchal překvapením. Tam se neradovalo. Naopak tam
převládal pocit frustrace a špatné nálady.

Já se ale přesto z pádu komunismu
v každém případě raduji. Ptal jsem se
v duchu: ‚Kdo má co oslavovat?‘ Odpověď
zněla ‚No přece my všichni. Nikdo jiný.‘
Podobně jsem nevěřil svým očím na německých oslavách pádu berlínské zdi,
na nichž se sešli zástupci velkých velmocí.
Nemluvili na nich ti, kteří se o pád zdi
9. listopadu 1989 skutečně zasloužili,
ale současní úřadující zástupci velmocí
Obama a Putin. Představoval jsem si, co
by se stalo, kdybych pozval na oslavu 17.
listopadu ruského prezidenta. Oslavovali
tam navíc pouze pád zdi, komunismus
padl v Německu až 3. října následujícího roku. Říkal jsem si, co si zde vlastně
připomínáme? Oslavujeme vůbec pád
komunismu v Německu? Nikoliv. Byl
jsem z toho na rozpacích.“
Protagonisté Opony měli smůlu. Přesně jak předpověděla agentura
Reuters, prezident Václav Klaus jim
„nachystal překvapení“. Hrad oznámil
ke dvacátému výročí pádu komunismu
u nás vydání nové knihy prezidenta
republiky „Kde začíná zítřek“, v níž
pojednává o historickém významu
17. listopadu 1989 pro naši současnost.
Na koncert se zapomene, ale myšlenky
neumírají a kniha bude jistě sloužit nejen našim občanům k rozšíření pohledu
do minulosti, ale především studentům
a historikům v budoucnu.
Kniha je rozdělena do čtyř částí –
předvčerejška, včerejška, dneška a zítřka. Autor se v nich zamýšlí nad tím, co
jsme 17. listopadem opustili, kam a jak
jsme šli a kam směřujeme. Prezident
Klaus píše v knize o transformaci naší
země v 90tých letech, o tom, kam jsme
došli, zda to bylo tam, kam jsme chtěli
dojít, a také nad tím, kam to vše povede.
Zamýšlí se nad tím, proč nejásáme, zda
je to dáno naší povahou a tradicí nebo
něčím jiným. Proč je tu stále po dvaceti
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letech pokračující spor o pád komunismu,
proč se vyostřují postoje, co je kladné,
a co nikoliv. Nejde o knihu vzpomínek
ani o prozrazení něčeho ze zákulisí sametové revoluce, kde byl autor osobně
přítomen. Václavu Klausovi nejde o malicherné kritizování jednotlivých osob
a událostí dávných, nedávných či současných. Jde mu o mnohem víc, varuje před
tím, že směřujeme ke světovládě, která
podle něj povede k „nějaké nové formě
nedemokracie, ne-li totality.“ Klaus se
obává, že EU bude jen součástí něčeho
mnohem většího. Něčeho, pro co slovo
„totalita“ bude možná už nevyhovujícím
termínem, protože se dosud nikomu nepodařilo ustavit vládu nad celou planetou.
„Sloganem dneška stále více začíná být
‚global governance‘. Zítra to bude skutečností,“ píše prezident. Velmi se bojí nejen
„vědomě konstruované rušení národního
státu ve prospěch subkontinentálního,
kontinentálního či dokonce globálního
vládnutí“, ale i rychle rostoucí moci OSN
a podobných světových organizací. To
jsou vážné věci!
Na dotaz, co přivedlo pana prezidenta
k napsání tak obsáhlé knihy, odpověděl:
„Výročí pádu komunismu pokládám nejen
za připomínku zasluhující zpětný pohled,
ale za oslavu s pohledem do budoucnosti.
Nemyslím, že se vrátí starý komunismus
se stejnými hesly. Jsou však ve vzduchu
nové -ismy. Na první pohled trošku
přívětivější, ale jsou stejně nebezpečné.
Jejich strukturální charakteristiky jsou
podobné. Nevrátí se ani komunistická
ani nacistická ideologie, ale ideje typu
‚Kdo nejde s námi jde proti nám‘ či ‚Kdo
nepřijme naše ideje po dobrém, bude mu
potřeba pomoci‘. Cítím to ve vzduchu stále, a proto je potřeba pohledu především
dopředu. Pád komunismu je jiného řádu
než samotná sametová revoluce. Jde
o nastalou systémovou změnu, nejde
jen o změnu režimu. Dochází bohužel
k velkému terminologickému šumu, kdy
se tyto věci neodlišují a již delší dobu jsem
chtěl k tomu říci něco souvislejšího. Proto
jsem napsal knihu ‚Kde začíná zítřek?‘“
Přínosem knihy je kromě výše uvedeného varování před světovládou to, že
v ní autor vysvětlil podstatu jeho ideového sporu s Václavem Havlem. Vysvětlil,
že nejde jen o úsměvný a malicherný
osobní spor dvou Václavů, jak se to snaží
bagatelizovat média, ale o zásadní nekompromisní ideový střet interpretace
minulosti, současnosti a budoucností,
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o střet idejí „klausismu“
a „havlismu“ – zatímco
Havel globální světovládě tleská, Klaus
před ní důrazně varuje.
Varuje před tím, že nás
čeká budoucnost, kdy
budou do důsledků
dotaženy jevy, které už
dnes vidíme kolem sebe
a které vždy hodnotil
negativně – soudcokracie, multikulturalismus,
diktát nevládních organizací (NGO’s), křivení
klasického kapitalismu.
To vše pak povede k destrukci národních států,
k dalšímu oslabování
parlamentního systému
zastupitelské demokracie a k vytvoření předpokladů pro světovou
vládu. A právě v tom
jasně obnažil rozpor
s Václavem Havlem, který se ve svých projevech
netají tím, jak se raduje
z toho, že se Evropa stále
utužuje a sjednocuje,
neboť si to prý vyžaduje současná globalizace. Evropa by podle Havla neměla
být jen soustátím národních států, které
spojuje společný obchod, ale blokem
se společnými, shora nadiktovanými
a pevně danými hodnotami a mravními
základy. Národy jsou podle Havla naopak
domovem nacionalistických běsů. Kdyby
nás nevzala EU pod svá křídla, stalo by se
z nás podle něj rejdiště nacionalistů, populistů a jejich ozbrojených milicí. Havel
je tak megalomanský, že by rád model
EU rozšířil dokonce na zbytek celé planety, neboť podle něj v moderním světě
musí hrát „stále významnější roli různá
nadnárodní či nadstátní či kontinentální
společenství.“ Zatím se mu splnil sen, že
jediná lidská tvář (připomínající vlhký
hadr) ve formě jakéhosi nadpresidenta
již nyní reprezentuje EU (blíže viz str. 11).
Kdy se objeví tvář jediného světového
vládce, která bude zastupovat tváře
Evropy, Afriky, Ameriky a Asie, a jaká
bude, je zřejmě jen otázkou času. Nadšení
Václava Havla pro světovládu je nejlepším
důkazem toho, že Klausovo varování
není pouhou smyšlenkou, ale výstrahou
před konkrétním plánem konkrétních
lidí.
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Tím, že se Václavu Klausovi v knize
podařilo vysvětlit koncepci „havlismu“,
čtenář získává příležitost k ucelenému
pohledu do myšlení, uvažování a z toho
plynoucího jednání autora a rozdíl v jeho a Havlově pohledu na svět. Prezident
Klaus ještě nikdy takto otevřeně nepopsal
nebezpečí, které představuje světovláda.
Když uvážíme, že jako prezident je svázán
určitým bontonem, etiketou a zodpovědností za své výroky, je to od něj opravdu
odvážné.
Ten, kdo četl knihu jeho vicekancléře
Petra Hájka Smrt ve středu, si jistě povšimne, že Klausova kniha, respektive její
poslední kapitola, na ni volně navazuje,
a to i přesto, že Václav Klaus diplomaticky konstatuje, že „na Hájkovu nadsázku
nepřistupuje plně, ale označuje ji za inspirativní“. Těm, kteří ji četli, je zřejmé, že
na Hájka navazuje a doplňuje ho o sdělení,
že je to globální vláda, čeho se máme
opravdu obávat. Oba pánové tak dokazují,
že myšlení Hradu je zase o krok dále než
myšlení našich současných politiků. Že
se tam hledá nový obsah pro pravicovou
politiku vyprázdněnou tím, jak se pravice
celosvětově přesunula do středu a vybíjí
se v žabomyších bojích o to, kdo víc na-
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krade a kdo má víc milenek a vilek, než
aby se zamýšlela nad idejemi.
V celé polistopadové době se
Václav Klaus prezentoval dostatečně
konzistentními postoji a názory.
Přestože se ho oponenti snažili zkreslovat a karikovat až k nesmyslnosti, ani
ten největší nepřítel mu nikdy nemohl
vyčíst, že své názory mění a nestojí
za nimi, že neexistuje jednota jeho
postojů, činů a názorů. Jak říká profesor Knížák: „Klaus je čitelný, a proto
si ho vážím.“ Není proto překvapivé,
že autor říká: „Na poslední dvacetiletí
se nemohu dívat jako nezúčastněný
pozorovatel. Tím jsem určitě nikdy
nebyl. Příležitost, aby se analyticky
uvažující ekonom stal přímou součástí zcela unikátního společenského
procesu takového rozsahu, jaký jsme
prožili my, je zcela mimořádná, a i to
je důvodem, abychom tento prožitek
a tuto zkušenost nenechali poztrácet
v zapomnění. Nechci svou pozici deklarovat ex-ante, měla by vyplynout
z textu, ale přesto chci říci, že základním
rámcem, či jak se občas říká axiálním
principem mého uvažování je svoboda –
čili úsilí o minimalizaci vměšování státu
do života lidí – jako nejvyšší kritérium
pro hodnocení minulosti, přítomnosti
i budoucnosti našich životů, jako výchozí
pohled na komunismus, transformaci,
dnešek i budoucnost.“
Přestože v knize nejde o odbornou
studii, uvedl v ní autor originální a nové
srovnávání „hypotetického“ a „reálného“
modelu komunismu (HM vs. RM), což
umožňuje srovnání podstatných znaků
a projevů naší „předvčerejší“ minulosti.
Sám autor k tomu říká: „Konec komunismu je pro mne koncem systému u nás
v rovině ekonomické a politické. V minutě,
kdy se rozpadl, přestaly fungovat jeho
atributy. Anarchie mezi ním a novým
systémem nešlo připustit. Není možné,
aby někdo tuto ideologii hájil doopravdy.
Je to zbytková ideologie. Při určité analýze komunismu kladu dotaz na vztah
HM a RM. Debata je o tom, že RM se liší
od modelového HM.“
Podle Václava Klause se musíme sice
dívat i do minulosti, abychom pochopili,
proč vznikl komunismus a co způsoboval, ale spíše bychom si měli všímat idejí,
které se začínají prosazovat nyní a zamýšlet se, k čemu povedou. Má velkou
obavu, že zítra budou realizovány tendence, kterých se bojí. Nastává oslabování
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zastupitelské demokracie. Základní princip zastupitelské demokracie je stále víc
odsouván na druhou kolej. Demokracie
se začíná navíc přesouvat k soudcokracii
a soudcokracie je mocnější než totalita.
Klaus se bojí rozplývání států do kontinentálních institucí. Nemá nic proti dobrovolně zdola vyrůstajícím společnostem,
kde se lidé sdružuji. Občanská společnost
nemůže ale podle něj nahradit politickou
sféru. Nesmí nahradit
koncept parlamentní
demokracie. Trápí ho nekonečné potíže s korupcí
a otázka jak akreditovat
zájmy menšin. Váha politických stran by měla
být dána počtem hlasů
ve volbách.
Prezident Klaus je i
přesto optimista a tak
končí i svoji knihu:
„Optimismus je povinností. Snažím se podle
toho řídit. A něco dělat.
Nikde není řečeno, že
utopické vize vyvolávačů
a konstruktérů nového
světového řádu vyjdou.
Jejich plán je totiž proti
lidské přirozenosti, a tak
boj zdaleka není rozhodnut. Bitevní pole se
teprve kolíkuje, ale už to

FRAGMENTY
je pro nový světový řád nepříjemností.
Ten se totiž nejraději uskutečňuje právě
plíživě a nenápadně. Nemá rád, když
na něj někteří poukazují.“
Dá se uzavřít, že hlavním poselstvím Klausovy knihy je, že obsahem skutečně pravicové politiky
do budoucna bude především boj
za národní státy a proti novému světovému nadřádu. Právě v tomto boji
se bude odehrávat budoucí střet mezi
zastánci svobody a novodobého otroctví a Klaus už to předvídá a zbrojí
v předstihu.
V této souvislosti je záhadou, proč
nakonec pan prezident podepsal
Lisabonskou smlouvu, když tak měl
neopakovatelnou historickou možnost
celý proces rodící se světové mašinérie
když ne zastavit, tak alespoň pěkně
přibrzdit. Nyní může sice vršit své
kritické výroky, kterými bude jistě
světové i evropské politiky zlobit, ale
v jejich plánech je už jen těžko zastaví.
Je totiž otázkou zda, bude mít ještě
někdy takovou příležitost, jak europeisty
a tím i světopeisty ještě někdy skutečně
dostat na lopatky, jako měl jejím nepodepsáním. Možná ale ví, že integrace
Evropy byla jen úsměvným předvojem
a že nás čekají ještě větší bitvy, v nichž se
mu bude z pozice prezidenta bojovat lépe,
než jako pouhému řadovému občanovi.
Uvidíme, co přinese budoucnost.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Petr Mach: „Postoje Nigela
Farage jsou mi blízké“
Ivana Haslingerová

V

Evropské unii to začíná pěkně
vřít. Portugalsko, Irsko, Řecko
a Španělsko (Portugal, Ireland,
Greece, Spain – PIGS) se blíží díky její
altruistické levicové politice ke státnímu bankrotu, Litva se vzbouřila
proti politice pozitivní diskriminace
a v zájmu mravní výchovy mládeže
uzákonila propagaci homosexuality
jako trestní čin. Korunu všemu nasadil
významný odpůrce Evropské ústavy,
pokrytecky nazý vané Lisabonská
smlouva (LS), dlouholetý předseda
Strany britské nezávislosti (UKIP)
a člen Evropského parlamentu (EP)
Nigel Farage, který v růžové komnatě
EP pronesl dokonce požadavek vystoupení Velké Británie z EU. Zdůvodnil
to tím, že chce mít nadále v čele VB
noblesní královnu a nikoliv presidenta
Hermana Van Rompuyho podobajícího se dle jeho slov „druhořadému
bankovnímu úředníkovi s charismatem
navlhlého hadru (charisma of a damp
rag) přicházejícího navíc z nezemě (noncountry)“. A to se ještě předem omluvil,
že nechce být kritický. „Kdo jste? Nikdy
jsem o Vás neslyšel. Pochybuji, že někdo
v Evropě vůbec kdy o Vás slyšel!“ hřímal
předseda UKIP.
Jeho poslední slova ve mně okamžitě asociovala povzdech našeho
pana prezidenta Václava Klause před
přijetím Hermana Van Rompuyho
na Hradě: „Nevím jak mám toho pána
z EU vzhledem k jeho několika názvům
správně titulovat“. Nakonec ho přijal,
jak zdůraznil, „pouze tak, jako řadu
jiných představitelů Evropské unie před
ním,“ a to i přesto, že ihned po přijetí
LS ustanovila EU Rompuyho do úřadu
svého „prezidenta“, kterého pokrytecky
tituluje „stálý předseda Evropské rady“,
a ten obratem začal vykonávat spanilé
jízdy do všech národních států, které

od té chvíle spadají pod jeho protektorát.
Prezident Václav Klaus se podobně jako
Nigel Farage netají tím, že se mu nový
post bývalého ministra financí za belgickou křesťanskodemokratickou stranu a poté belgického premiéra Rompuye,
stejně jako Lisabonská smlouva, která
tuto figurku vytvořila, nelíbí.
Je potěšitelné, že přesto, že žádný
z vůdců tzv. „parlamentních stran“ pana
prezidenta v tomto jeho postoji nepodporuje, existuje na naší politické scéně
strana Svobodní, která udržuje se stranou UKIP již delší dobu čilé kontakty.
A že nejde jen o politické proklamace
ale i o činy, o tom svědčí, že její přadseda Petr Mach se Svobodnými vítal
příjezd protektora Rompuye na Hrad
slogany: „Only Klaus is our President,
not you, Mr. Rompuy“ („Pouze Klaus
je náš prezident, ne vy“), „van Rompuy:
expensive and useless President“ („van
Rompuy: nákladný a zbytečný prezident“), „EU = Socialism“ („Evropa =
socialismus“). „Pán z EU“ si tak mohl
díky Svobodným přečíst, jak o něm řada
našich občanů smýšlí. V jejich myslích
při této příležitosti vytanuly vzpomínky
na příjezd jiného říšského protektora,
také Hermana, do Čech a na osud, který
mu „jeho Češi“ uchystali.
„Funkce tohoto ‚pána z EU‘ stojí daňové poplatníky zbytečně miliony korun
každý měsíc. Nechceme dva prezidenty,
dvě vlády a dvě ústavy. Nám stačí náš
pan president a náš pan ministr zahraničí
a nepotřebujeme nad nimi mít další bruselské nadnáhrady. Chceme žít ve svobodném státě vybudovaném před devadesáti
lety profesorem. Masarykem a spravovaném politiky, které si zvolíme do čela sami
a svobodně. A s ostatními státy Evropy
chceme pouze bez omezení obchodovat
a spolupracovat,“ sdělil revue Fragmenty
předseda Svobodných Petr Mach

fragmenty z politiky
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Svobodní podporovali rovněž lid
Irska v boji proti Lisabonské smlouvě
v opakovaných akcích před Irským
velvyslanectvím, na které jim zaslal
osobní pozdrav Nigel Farage. „Vážení
přátelé! Je mi líto, že zde dnes s Vámi
nemohu být osobně a spolu s vámi manifestovat před velvyslanectvím Irské
republiky v Praze. Toto vyjadřování
nesouhlasu s elitami EU, které slouží
jen samy sobě, je v zájmu občanů nejen
z Irské republiky. Můžete si však být
jisti, že já tento postoj též manifestuji
obyvatelům britských ostrovů každý
den, co mi síly stačí,“ napsal tehdy
Nigel Farage Petru Machovi.
Přestože naše média neposkytují
zatím Svobodným coby „neparlamentní straně“ prostor, v zahraničí
se o ní již ví, její akce jsou monitorovány. Petr Mach navazuje kontakty
v Bruselu s politiky typu Nigela
Farage, kteří o krocích Svobodných
vědí a vítají je. Blokáda našich médií
může nástup Macha do vrcholové
politiky sice přibrzdit, ale pokud
nepoleví a bude stejně zásadový jako
např. Nigel Farage, pak určitě o něm
uslyšíme nejen v cizině, ale i u nás.
I když nyní, jak říká Farage, čelí oba
nesmiřitelnému nepříteli lpějícímu
na moci, která ohrožuje naše svobody, naši demokracii, naši prosperitu
a ve svých vojenských ambicích také
naše samotné životy: „Tušíme, že
na nás pomalu doléhá nová doba
temna srovnatelná s evropskými diktaturami dvacátého století. Evropská
unie získala pro sebe ústavu autokratického superstátu. Věřím přesto, že ať
jsme v Praze, v Bruselu či Londýně,
budeme jednou moci zvednout sklenku na počest opět svobodných národů.
Přeji Svobodným vše nejlepší a přeji
štěstí nám všem!“

fragmenty z politiky
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Evropský soudní dvůr: Komunisté
páchali genocidu stejně jako nacisté
Ivana Haslingerová

„Proč nejsem komunistou? Bylo by mi lehčeji, kdybych jím byl. Věděl
bych, co nenávidět a čeho nedbat. Je-li mé srdce na stanně chudých,
proč u všech všudy nejsem tedy komunistou? Protože jsem na straně
chudých. Komunismus křičí, že vším je vinen společenský řád.
Komunismus chce vládnout. Heslem je meč, nikoliv pomoc.“

Karel Čapek

V

ojenský soud odsoudil
v Norimberku po válce nacisty,
protože na zločiny proti lidskosti
páchané na příslušnících vybraného národa (genocidu) mohl použít trestnost
podle mezinárodního práva bez ohledu
na to, zda takové jednání bylo trestné
podle práva v dané zemi. Evropská unie
rozšířila pojem genocidy jako zločin
proti lidskosti páchaný na skupinách
osob bez ohledu na národnost, rasu či
třídu. Evropský soud pro lidská práva uznal proto možnost universální
platnosti Norimberských zákonů
i na komunisty. Proto by měli ve všech
státech EU být komunističtí zločinci
stíháni za zločiny proti lidskosti a tedy
genocidy podle mezinárodního práva.
Právní důvody proti odsouzení komunismu tedy v Evropě již neexistují,
proti je pouze politická nevůle ze strany
socialistů a komunistů v Evropském
parlamentu a Radě Evropy. Toto byl
hlavní závěr konference „Zločiny
komunistických režimů“ probíhající
24.-26.2.2010 v Senátu Parlamentu ČR
a na Úřadu vlády ČR.
I když se již zdálo, že po senátním
zamítnutí požadavku senátorů Mejstříka
a poté Štětiny, aby komunistická strana
byla postavena jako zločinecká organizace mimo zákon, již nikdo z našich zákonodárců se neodhodlá s tímto problémem

nic dělat, nastalo velké překvapení. Našel
se zásadový Don Quijote, který bez
halasu a povyku, ale o to systematičtěji
a dlouhodobě na problému vypořádání
se jednou provždy s komunismem pracuje a jehož dlouholetá práce začíná nést
skutečné výsledky. Jedná se o místopředsedu Senátu MVDr. Jiřího Lišku, jehož
jméno se kromě systematického boje
s komunismem vyskytuje i na seznamu
senátorů nesouhlasících s Lisabonskou
smlouvou. On nikdy při hlasováních ne-

zapomněl, že přišel do Senátu obhajovat
pravicovou politiku a neohnul páteř. Pan
senátor Liška si uvědomil, že k tomu, aby
bylo možné vznést požadavek na zrušení
komunistické strany jako zločinecké
organizace, je třeba nejdříve všechny
zločiny komunistů exaktně popsat a vyčíslit, a to nejen u nás, ale ve všech státech stalinského bloku, aby bylo možné
na jejich potrestání použít mezinárodní
právo a nad těmito zločinci vykonat mezinárodní „Norimberský proces“. Svolal
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proto před dvěma lety do Senátu první
mezinárodní konferenci pojednávající
o zločinech komunismu v bývalých komunistických zemích, aby je bylo možno
zdokumentovat. Byla to konference
expresivní a nezapomenutelná. Podobně,
jako se nacisté v Norimberku děsili, když
viděli na filmech zdokumentovaná zvěrstva, které páchali ve jménu vůdce, tak
i zde na delegáty působilo nesmírně účinně, když slyšeli z úst pamětníků, co se
dělo za zvěrstva v našich komunistických
kriminálech a shlédli filmy o nich. Ty
svědčily o tom, že si komunistická zvěrstva nezadala se zvěrstvy v nacistických
táborech. Konference tehdy vyburcovala
ve všech zúčastněných spravedlivý hněv
a touhu udělat vše pro potrestání těchto
zločinů. Delegáti si uvědomili důležitost
Ústavů pamětí národa pro tuto činnost
a v zemích, kde nebyly ještě zbudovány,
byly rychle stavěny a začaly velmi rychle
shromažďovat dokumenty o komunistických zločinech v nich páchaných. Proto
mohla být nynější konference „Zločiny
komunistických režimů“ již věnována jasným a statisticky podloženým hlášením
ředitelů těchto ústavů z jednotlivých zemí
o spáchaných zločinech a většinu času
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věnovat konkrétním otázkám, jak zajistit
jejich potrestání po technické stránce.
Slavnostní zahájení konference provedl v Rytířském sále Senátu Parlamentu
ČR její organizátor, místopředseda
Senátu Jiří Liška: „Nastává stále větší
troufalost komunistů. Přál bych si proto,
abychom se dokázali konečně vypořádat
s ideologií, která světu přinesla tolik
utrpení. K tomu je nutno nejdříve získat
poznání a popis všech
zločinů. A poté, nemá-li
být podkopána důvěra
občanů ve spravedlnost,
je nutno potrestat viníky.“
To, že to trvá tak dlouho,
není podle pana senátora
pouze neochotou politických reprezentací států,
v nichž je mnoho lidí
spojených s komunistickým režimem. Je to dáno
také tím, že komunismus
chytře popíral osobní
odpovědnost a soudy se
navíc brání retroaktivitě
zákonů. Studenou válku
vyhráli navíc v Evropě
reform ní komu nisté,
podle nichž byl komunismus projevem idealismu
a s třídní nenávistí se
dá slušně prosperovat
v Evropě dodnes. Proto se
nemůžeme divit současnému stavu. Je to silnější,
než se nám před dvaceti
lety zdálo. Komunistická
totalita se prostě brání nápravě křivd. Je proto stále
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důležitější vracet se k minulosti a poukazovat stejně jako v případě nacismu
na miliony mrtvých v komunistických
státech.
„Nerad bych se dočkal toho, aby
historici naší dobu popisovali jako neschopnou se vypořádat se zločiny. Praxe
na štěstí odhaluje zločinnost komunismu.
Potrestání viníků se lze dobrat. Nejde to
ale provést v jednotlivých národech, kde se
politici poznamenaní komunismem brání
nápravě křivd, ale musí se to dělat podle
mezinárodního práva jako v Německu,
kde boj za potrestání nacismu byl po válce veden z vnějšku. Je otázkou, jak by
dopadla denacifikace Německa, kdyby
ji dělali sami němečtí politici poznamenaní členstvím v NSDAP. Nacismus byl
v Norimberku vyhlášen za zločinný
podle mezinárodního práva, byl celosvětově odmítnut a Němci se tomu museli
podřídit. A stejně musíme naložit podle
mezinárodního práva i s komunismem,“
zdůraznil senátor Liška.
Konferenci přišel osobně pozdravit
i premiér Jan Fischer, který poděkoval
organizátorům za to, že se jim takovou
akci podařilo zorganizovat v našem
hlavním městě a v naší zemi. Pochválil
vystupující, že chtějí přítomné nejen poučit ohlížením se do minulosti o podstatě
komunistických režimů, ale i vysvětlit,
jaké se nabízejí cesty pro zabránění
recidivy a opakování kdekoliv na světě.
Připomněl, že stále ještě je moderní svět
plný režimů s formální demokracií s tvrdě autoritářskými vládci. Ideologie není
v těchto zemích vždy společná, ale nesvoboda ano. Přechod od totality ke svobodě
nebude proto samozřejmý ani triviální.
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„Podstatou komunistických režimů není
jen odbourání demokracie, ale i odbourání
svobody, což je vážnější. Hnutí usilující
o svobodu v totalitně řízených zemích si
zaslouží respekt a podporu. I nám by totiž mohla hrozit totalita. Nesmíme proto
rezignovat na současný stav. Jsem velice
rád, že problematika studia totalitní nacistické a komunistické minulosti se stala
předmětem zájmu evropských institucí.
Podmínka svobody je nutná pro naplnění
demokracie, ale demokracie není postačující ke svobodě. Bez existence respektu
k právu a pevných morálních hodnot to
nejde,“ zdůraznil premiér Fischer.
Nutno zdůraznit, že právě za předsednictví Jana Fischera v EU byla po slyšeních v Evropském parlamentu zřízena
celoevropská Komise pro výzkumy
totalitních režimů, která musí do konce
roku 2010 podat hlášení Radě Evropy
o výsledcích svého bádání, aby bylo
možné postavit komunisty před soud
podle mezinárodního práva podobně
jako kdysi nacisty.
Nejde jen o formalitu: Již 3. června
2008 byla na konferenci „Svědomí Evropy
a komunismus“ pořádané v Senátu
Parlamentu ČR přijata tzv. „Pražská
deklarace“, v níž stojí, že do společných
evropských dějin musí být zařazeno nejen odsouzení fašismu a nacismu, ale i komunismu. Na jejím základě vzniklo usnesení Evropského parlamentu „Svědomí
Evropy a totalita“, v němž se praví, že
„dějiny Evropy jsou společnými dějinami
a komunismus je společným hrůzným
evropským dědictvím“. Jan Fischer se
tak v na červnovém zasedání EU zasadil
o to, aby nezůstalo jen u usnesení a pod
jeho předsednictvím přijal EP rezoluci
„Nacismus a komunismus“, v níž odsou-
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dil komunismus a konstatoval, že stíhání
komunistických zločinců by mělo být
provedeno podobně jako potrestání
nacistů. Z toho vyplynul požadavek vytvoření platformy Ústavů pro studium
totalitních režimů ve všech postkomunistických státech EU, která budou zasílat
svá studia do společného nově vzniklého
celoevropského Ústavu pro studium
totalitních režimů v Madridu a ten pak
předá zpracované podklady Komisi pro
výzkumy totalitních režimů. Předseda této
komise, který byl na konferenci přítomen,
ujistil, že budou do jejího hlášení zahrnuty i výsledky této a předchozí konference,
tedy hlášení o cca 150 milionech zavražděných civilních osob komunistickými
režimy na celém světě.
Konferenci přišel pozdravit
Mirek Topolánek (ostatní pozvaní předsedové parlamentních
stran se omluvili, že musejí být
na zasedání Sněmovny). Podle něj
legitimita každého uspořádání
závisí na míře svobody. Proto
komunismus nebyl legitimním,
i když se řídil tehdy platnou
ústavou. Dodával legitimitu
pouze sám sobě. Jediným jeho
nepřítelem byla svoboda a každý, kdo zradil svobodu, slouží
tyranii. „Zradili jsme po válce
svobodu a posloužili teroru.
Zaprodali jsme vlastní duši tím,
že jsme přistoupili na ďábelskou
smlouvu prodat právní zásady
za kus žvance. Nechali jsme
své kroky řídit těmi, kteří nám
slibovali, že umožní zatočením
s nepřáteli zlepšit ekonomiku.
Místo slibovaného ráje jsme za to
dostali peklo na zemi. Pomsta
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komunistů nikoho neušetřila. V zemi,
kde se vytratila odpovědnost a morálka,
nemůže být demokracie. Kde je svoboda,
tam nemá totalita prostor. Je jen na nás,
zda zločinci dostanou znovu prostor,“
zdůraznil Topolánek, který prosazoval,
aby vznikla Platforma Evropského vědomí a svobody a aby RE přijala rezoluci
odsuzující Ribbentropský pakt. Bohužel
Rusové se pokusili přesvědčit poslance
EP, že tento pakt nebyl špatný. Rusové
se podíleli na porážkách nacismu. Byli
šíleně mučeni příslušníky SS, ale současná ruská vláda se snaží glorifikovat
Stalina, který je válečným zločincem
par excelence. Pavel Žáček, zakladatel
Ústavu pro studium totalitních režimů
a spolupořadatel konference za to poděkoval Mirku Topolánkovi a uvedl, že by
si přál, „aby se všechny instituce v Evropě
sešly, jako my zde, a jednaly, zda Stalin
hrál stejnou úlohu jako Hitler. Musíme
zkoumat a odhalovat komunistické zločiny, dokud nezjistíme jména poslední
oběti a posledního zločince. S dědictvím
komunismu se potýkáme dosud. Kdyby
jím prošly Itálie a Francie, budou jinde.“
Velmi působivý zahajovací projev
přednesl syn čínského bankéře, bývalý
disident a politický vězeň v Číně, nyní
ředitel, Laogai Research Foundation,
Washington, D.C., pan Harry Wu.
Demonstroval na své osobě, co to je
komunismus dovedený do důsledku
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včetně chytání krys a hadů, aby mohl
člověk vůbec přežít tamní koncentrační
lágry. A pozor, tento zrůdný režim v Číně
vládne ještě nyní! Komunismus ve světě
není tedy pouhou minulostí, ale reálnou
hrozbou, přesně jak varoval pan premiér!
A jak v Číně vládl?:
V roce 1951 byla v Číně provedena agrární reforma pod něžným heslem „Hnutí
tisíce květin“, které mělo květinou říci, co
si přejí Číňané. „Jako student jsem promluvil, že sovětská invaze do Maďarska
byla zneuctěním mezinárodního práva.
Soudruzi se mne zeptali, zda mám představu o lidských právech. Většina mých
spolužáků na studiích byla příslušníky
komunistické strany a prohlásili, že jsem
pravicový zločinec. Tímto výrazem bylo
označeno dvacet procent pravicových
intelektuálů.“
Těžko si kdokoliv z normálních zemí dovede představit teror, který vládl
za Maa v Číně. Jeden příklad za všechny: Aby se Mao přesvědčil, zda ho lidé
bezpodmínečně poslouchají, vyhlásil
pod záminkou šíření moru, aby Číňané
zabíjeli veverky a prvního května na svátek práce se snažil zjistit, zda lidé v Číně
nepracují, ale zabíjejí je. Když zjistil, že
všichni zabíjeli milióny veverek, řekl
si, že ho poslouchají a v červnu zahájil
„Politiku velkého skoku“, díky níž zahynulo hladem 40 milionů Číňanů. Snažil
se likvidovat i své spolubojovníky.
Matka pana Wu spáchala sebevraždu, otec byl umučen, nejmladší bratr
nevydržel tu hrůzu a chtěl se od rodiny

- 15 -

oddělit. Stal se
rudým gardistou
a na venkově podstoupil převýchovu.
V Číně byl ale poškozen portrét Maa
a 100 000 lidí bylo
na výstrahu zabito. On byl jedním
z nich. „Já jediný
stále žil. Podepsal
jsem ale něco
ve škole soudruhům,
dodnes nevím, co
vlastně. O půlnoci
jsem se dozvěděl, že
jsem byl odsouzen
na doživotí do pracov ní ho tábora .
Neměl jsem žádný proces. Stačilo, že
toto rozhodnutí vydal tajemník KS. Lidé
umírali, byli popravováni. Gulag je podle
slovníku v SSSR koncentrák, my těmto
táborům říkáme Logaj. (LO práce, GAJ
vymývání mozků). Lidé se musejí podle
vlády k reformám přinutit prací. Pak se
stanou novými socialistickými osobami
bez třídní příslušnosti. Nikdo neví, kolik
je dodnes Logajů v Číně. Režim se sice
reformuje, ale Logaje jsou stále.“
V 1984 jsem se naštěstí dostal do USA.
Prošel jsem se 40 dolary celnicí a byl jsem
šokován, že mám počkat rok na zaměstnání. Řekl jsem si, že pokud jsem svobodný,
zvládnu to a počkám zde, abych mohl mít
jednou rodinu, ženu a jíst maso. Uměl
jsem chytat hady, kterými jsem se živil
kdysi v Logaji,
abych v ůbec
bez jídla přežil.
H leda l jsem
tedy hady a ty
jedl. Vyplatilo
se mi počkat.
„Lidé umírali nejen
u Vás za komunismu.
I dnes se tak
ve světě děje.
Vždyť v Číně
vládnou stále
komunisté.
Nenechte se
mýlit tím, že je
tam opravdový
kapitalismu s.
V Číně je
veškerá půda
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vlastněna vládou. Komunismus stále
v Číně pokračuje a to je zločin,“ uzavřel
pan Wu.
Naděžda Kavalírová, předsedkyně
Konfederace politických vězňů České
republiky (KPV) a předsedkyně Rady
ÚSTR poděkovala jménem KPV za možnost zveřejnění dokladů o zločinnosti
ideologie, která hluboko zasáhla do osudů všech z nás. Obává se ale, že „Ústav
paměti národa čelí likvidačním kampaním neboť je v něm ukryta Pandořina
skříňka zločinů zrůdnějších, než byly
ty nacistické. Zločinů proti lidskosti.
Chybí jen plynové komory. Zločiny proti
lidskosti jsou nepromlčitelné!“
Panelisté se pak věnovali kromě dokumentace zločinů spáchaných komunistickými vládami na vlastních občanech
především nové definici zločinů proti
lidskosti – genocidě, kterou přijala EU
a podle níž je genocidou páchání zločinů
proti lidskosti na jakékoliv skupině osob,
nejen na skupině národnostní. Nemusí tedy jít pouze o rasovou skupinu jako dosud
a výmluva komunistů, že oni ji nepáchali,
protože vraždili jen své odpůrce, což prý
dělá mnoho vlád, neobstojí a mohou být
tedy souzeni podle mezinárodního práva
stejně jako nacisté v Norimberku. Na genocidu se totiž vztahuje trestnost podle
mezinárodního práva bez ohledu, zda
jednání bylo vykonáváno podle zákonů
platných v dané zemi. Automaticky v takových případech neplatí retroaktivita
a toho se komunisté děsí.
Panelisté dospěli k závěru, že komunistické režimy páchaly genocidu, že je
možné ji použít na popsání povahy komunistických zločinů a trestat je podle
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mezinárodního práva. A pokud by snad
v některých státech mohly nastat spory,
zda komunisté páchali genocidu na některých národech EU, pak v Pobaltských
zemích je to bez diskuse. Tam komunisté
ničili skupiny obyvatel na základě národnostním, tedy i podle staré definice.
Když jsem poslouchala, co se tam dělo,
měla jsem pocit, že proti tomu se u nás
nedělo téměř nic. Zřejmě nikde v Evropě
se neuskutečnily tak dalekosáhlé komunistické čistky jako v pobaltských státech.
Nešlo jen o vyhlášení protektorátu, ale
k vysidlování milionů civilních obyvatel
na Sibiř a jejich nahrazení většinou obyvatel ryze ruského původu. Parlament
ve Vilniusu přijal 3.7.2009 usnesení, že
zločiny komunismu v sobě nesly genocidu a zločiny proti lidskosti, na které je
možné použít norimberské zákony. Toto
jeho usnesení bylo Evropským soudem
pro lidská práva uznáno za platné a tento uznal možnost universální platnosti
Norimberských zákonů na komunisty.
Proto by měli ve všech státech EU být
komunističtí zločinci stíháni za zločiny
proti lidskosti a tedy genocidy podle
mezinárodního práva.
Problém potrestání zločinů komunismu není tedy již právní, ale politický,
protože neexistuje politická vůle zakázat a odsoudit tyto zločiny. Činy komunistů byly páchány proti lidstvu, neboť
v době ozbrojeného konfliktu zasahovali
proti civilnímu obyvatelstvu a dokonce
i v míru docházelo k represím proti nevinným civilistům. Šlo o znásilňování
lidských práv a většina zločinů komunistů spadá do zločinů proti lidskosti.
U nás například ve jménu ideologie
vraždili komunisté v uranových dolech
např. skupiny kulaků, na hranicích skupiny uprchlíků podobně jako v Německu
stříleli skupiny uprchlíků u Berlínské
zdi. Ostatně toto jednání bylo trestné
i podle tehdy platných zákonů. ČSSR
i NDR připouštěly vraždění na hranicích, které si odsouhlasily v parlamentě,
ale podle svých ústav musely respektovat
lidská práva. Jejich ústavy povolovaly
sáhnout na hodnotu lidského života
jen za přiměřené obrany. Pak se ovšem
nesmělo střílet na neozbrojené uprchlíky s úmyslem zavraždit je. Proto byly
zásahy na státních hranicích v rozporu
i s tehdy platnými, dokonce ústavními
zákony. Podle usnesení Evropského
soudního dvora je svévolné zabití
v tomto kontextu trestné. Je tedy jedno-

- 16 -

značné, že se již nikdo nemůže
odvolávat na to, že v právním
státě existují právní překážky
pro stíhání komunistických
pohlavárů. To nehovořím
o tzv. Stranických trojkách,
které měly např. v Bělorusku
právo kohokoliv odsoudit
k smrti a nemusely nikomu
odůvodňovat svá rozhodnutí.
Masové vraždění a deportace
celých etnik na Kavkazu byly
rovněž dovoleny.
Konference zjistila, že
celkem bylo spácháno komunistickými režimy nejméně 150
milionů vražd nevinných bezbranných lidí. Tato okolnost
svědčí o tom, že komunisté si
žádný respekt nezaslouží, neboť i nyní si dovolují své vraždy
ospravedlňovat. Jsou důkazem
toho, že komunismus je horší
než černá smrt. Je jen ironií, že
lidé byli zabíjeni v zájmu většího dobra v boji s chudobou. Komunismu
se ale nepodalo zlepšit úděl obyčejných
lidí. Hladomory pobily miliony lidí.
A nejde vše svádět jen na jakéhosi
Stalina. Nejhorší zvěrstva páchal již
Lenin hned po roce 1917 a jsou páchána
v komunistických zemích stále. Cožpak
Mao, Che Guevara, Castro, Polpot,
Cháves, Morales, Kim-čong-il nejsou
stejnými zločinci? Neexistují různé
druhy komunismu, žádný není lepší
než ten stalinský. Všechny směřují
k základním potlačením lidských práv.
Komunismus je třeba odsoudit jako
celek Mezinárodním tribunálem za zločiny proti lidskosti a na půdě EU zakázat
komunistické strany stejně jako strany
nacistické.
Člověka napadá jediné: Jak je možné,
když toto vše již dnes o tomto zrůdném
režimu víme, že se najdou ještě stále lidé
bojující proti těm, kteří chtějí prohlásit
komunistickou stranu za zločinnou a
volají po tom, abychom za její minulostí udělali jen tlustou čáru? Tlustou
čáru za 150 miliony vražd!!! Proč nejsme
schopni zajistit spravedlnost občanům?
Copak jde udělat nějaká čára, když neodsoudíme zlo, které se jejím jménem
dělo? Na to přece není nutné zřizovat
ideologické komise, které mají dohlížet
na správnou interpretaci dějin, jak to
pokrytecky požaduje Putinův režim. Je
to přece již jasně dokázáno a zdoku-
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mentováno. Hitler byl proti Stalinovi
naprostý fušer v poměru vražd 43 mil. : 15
mil. A jen nacismus byl přitom odsouzen
jako zločinný!
Anders Hjemdahl ze švédského
Ústavu pro informování o zločinech
komunismu mi na tuto otázku odpověděl: „Největší překážkou pro odsouzení
komunismu je aktivní odpor ze strany
socialistů západní Evropy a dokonce
i demokratů v USA. Panuje tam neochota zabývat se fakty a reálně se dívat
na situaci. Diskuse je pokřivena a říkat
pravdu je obtížné. To ovlivňuje nejen
politiky, ale i obyvatele. Zločinci jako
Lenin, Mao, Che Guevara jsou dodnes
někde pokládáni za hrdiny. Není to názor
jen extrémistů, ale celých socialistických
uskupení s velkým vlivem. Na Západě
chybí znalosti o zločinech komunistů. Ve Švédsku 90 % studentů neví nic
o gulazích, zatímco 95 % o holocaustu
ví. Plných 22 % Švédů si myslí, že komunismus byla demokratická a prospěšná
forma vlády a že mrtvých nebylo ani
10 000. Musejí se proto dozvědět pravdu o komunismu stejně, jako ji znají
o holocaustu a nacismu. Musíme udělat jiné učebnice a vysvětlit v nich, že
komunismus nebyl zločinný jen proto,
že ho někdo špatně realizoval. Existuje
jen jeden komunismus! Zločinný už ze
své samé podstaty!“
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Pravda vítězí!
Ivana Haslingerová

fragmenty z politiky
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Mohamedánství je militantní a expanzivní víra. Na světě není mocnější
zpátečnická síla. Již se rozšířila po celé střední Africe a na každém
kroku vychovává válečníky, co neznají strach (...) Civilizace moderní
Evropy by mohla padnout, jako padla civilizace starého Říma.

Winston Churchill: Říční válka

N

ejoblíbenější holandský politik,
který je díky svým pravicovým
názorům známý po celé Evropě,
zakladatel a předseda pravicové Strany
svobody (PVV) Geert Wilders, přednesl
na pozvání lorda Malcolma Pearsona
a lady Coxové ve Sněmovně Lordů 5.
března 2010 svou řeč a promítl svůj film
„Fitna“. Při této zprávě jsem si s hořkostí
vzpomněla na zbabělé chování našeho
Senátu, když měl na pozvání předsedy Stálé komise Senátu pro sdělovací
prostředky senátora Jiřího Oberfalzera
tento významný holandský politik 30.
listopadu 2009 v Rytířském sále Senátu
přednést přednášku na téma Svoboda
projevu a islamizace Evropy a promítnout
snímek Fitna. Mohli jsme tak být první
zemí EU, kde by se tak stalo, a druhou
na celém světě po USA, jehož Senát
pana Wilderse v roce 2009 rovněž přijal
a vyslechl.
Bylo neuvěřitelné, že vážený politik
jedné země EU nesměl na území druhé
takové země promluvit. To byla demokracie jako z učebnice! ČR tehdy ukázala, že
do opravdové demokracie amerického
střihu má ještě hodně daleko, že komunismus sice u nás oficiálně padl, ale naši
politici zůstali nadále uvnitř sebe sama
úzkoprsí, pokrytečtí a zbabělí jako za jeho éry. Politika z demokratické spřátelené
země nepřijali a přitom jim nevadilo, že
v Senátu vystupovali čínští superkomunisté a slavila tam výročí dokonce i dětská
komunistická organizace Pionýr.

Zdá se, že situace v Evropské unii se
začíná měnit. Zdá se, že tam pravda začína vítězit. Nedávno se zhroutila holandská vláda, podle průzkumů veřejného
mínění se stane PVV nejsilnější stranou
v Nizozemí a možná bude Geert Wilders
za pár měsíců ministerským předsedou.
Před revolucí jsem se vždy styděla
za naše politiky, pak jsem zvedla hrdě
hlavu a byla na ně pyšná. Bohužel posledních několik let mne pýcha přecházela
a v listopadu 2009 jsem se poprvé po dvaceti letech za ně doslova styděla. Stále se
něčeho bojí, jako by žili ještě v diktatuře,
je z nich cítit na každém kroku, že nemají
v srdcích zažitou svobodu Západní civilizace. Proto je pro ně zřejmě nepochopitelné, že si nějaký politik, jako např. pan
Wilders, dovolí hlásat: „Svoboda slova
je nejdůležitější ze všech našich svobod,
které musíme bránit! “
Geert Wilders dlouhodobě varuje
před obrovským problémem EU – islamizací Evropy – před imigrací a ideologií
multikulturalismu. Jeho kritika multikulturalismu není povrchní a populistická, ale promyšlená a vychází ze zkušeností, které Holandsko s přistěhovalectvím
učinilo. Právě proto z něj některá levicová
média činí extrémistu. Problém islamizace v EU existuje a to, že o něm zakáží
politici hovořit, ho nevyřeší. Islám není
jen náboženství, je to především totalitní
ideologie podobná nacismu a komunismu
a usilující o světovládu, a to by si měli už
konečně evropští politici uvědomit.

Možná se někomu zdá, že u nás nehrozí nebezpečí islamismu jako v Holandsku,
protože se s ním zatím ČR zásadně nepotýká, ale po přijetí Lisabonské smlouvy
hrozí i naší zemi, že bude čelit masivnímu přílivu přistěhovalců muslimského
vyznání. Proto jsou pro nás zkušenosti
a poselství pana Wilderse cenné a měly
by být zpřístupněny naší veřejnosti. Což
činíme na následujících stranách.
Je smutné, že se žádný z ustrašených
parlamentních politiků pana senátora
Oberfalzera nezastal, pouze předseda
Svobodných Petr Mach se nebál vyjádřit: „Přijal jsem pozvání na seminář
v Senátu a určitě na přednášku pana
Wilderse přijdu. S Wildersovou stranou
nás spojuje zejména důraz na omezení
daní a dotací či zrušení minimální mzdy.
Naštěstí muslimská imigrace není v České
republice zatím problém, ale obávám se,
aby Lisabonská smlouva nevedla k importu západoevropské imigrační politiky
do České republiky. Kritizovat terorismus
a islám považují Svobodní za legitimní.“
Aniž si to možná Petr Mach uvědomil,
zařadil se tímto svým výrokem po bok
jednoho z největších britských politiků,
Winstona Churchilla, který ve své knize „Druhá světová válka“, za níž dostal
Nobelovu cenu za literaturu, přirovnal
Korán k Mein Kampfu. Jádrem Koránu
je volání po „džihádu“, což je arabské
slovo pro „válku“, a „Kampf“ je německy
rovněž „válka“. Slova Džihád a Kampf
znamenají tedy přesně totéž.
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Daniel Puschman

Řeč Geerta Wilderse ve Sněmovně
lordů, Londýn, pátek 5. března 2010
Dámy a pánové, děkuji za Vaše pozvání. Je krásné být zpět v Londýně. A je
krásné, že tentokrát mohu z vašeho nádherného města vidět víc, než jen centrum
pro zadržené na letišti Heathrow. Dnes
stojím před vámi, zde na tomto výjimečném místě. Je to zajisté posvátné místo.
Je to, jak vždycky říkal Malcolm, matka
všech parlamentů a já jsem neobyčejně
poctěn, že mám příležitost tu promluvit.
Děkuji lordu Pearsonovi a lady Coxové
za pozvání a promítnutí mého filmu Fitna.
Děkuji přátelé, že jste mě pozvali.
Dámy a pánové, nedaleko odsud stojí
socha největšího ministerského předsedy,
kterého vaše země měla. A já bych ho
dnes chtěl citovat: "Mohamedánství je
militantní a expanzivní víra. Na světě není
mocnější zpátečnická síla. Již se rozšířila
po celé střední Africe a na každém kroku
vychovává válečníky, co neznají strach
(...) civilizace moderní Evropy by mohla
padnout, jako padla civilizace starého
Říma." Nebyl to nikdo jiný, než Winston
Churchill, kdo napsal tato slova ve své
knize "Říční válka" v roce 1899. Churchill
měl pravdu.
Dámy a pánové, já osobně nemám
problém, ani moje strana nemá problém,
s muslimy jako takovými. Je mnoho
umírněných muslimů. Většina muslimů
jsou zákon respektující občané, kteří chtějí žít v klidu a míru, tak jako vy nebo já. To
vím. To je důvod, proč vždy rozlišuji mezi
lidmi a ideologií, mezi islámem a muslimy.
Je mnoho umírněných muslimů, ale
neexistuje umírněný islám. Islám usiluje
o světovládu. Korán přikazuje muslimům,
aby vedli džihád. Korán přikazuje muslimům, aby zavedli právo šaríja. Korán
přikazuje muslimům, aby vnutili islám
celému světu.
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Geert Wilders: „Islám není jen
náboženství, je to především
totalitní ideologie.“
Jak řekl bývalý turecký ministerský
předseda Erbakan: "Celá Evropa bude
islámská. Dobudeme Řím." Lybijský
diktátor Kaddáfí zase řekl: "Dnes jsou
na evropském kontinentu desítky miliónů
muslimů a jejich počet vzrůstá. To je jasná známka toho, že evropský kontinent
bude konvertován k islámu. Jednoho dne
bude Evropa muslimským kontinentem."
Bezpochyby aspoň jednou ve svém životě
řekl Kaddáfí pravdu. Protože pamatujte:
masová imigrace a demografie je osudová!
Islám není jen náboženství, je to
především totalitní ideologie. Islám chce
ovládnout všechny aspekty života od kolébky do hrobu. Šaríja je zákon, který
kontroluje každý detail života v islámské
společnosti. Od občanského a rodinného
práva až po trestní právo. Určuje, jak máte
jíst, oblékat se, a dokonce i to, jak máte
používat toaletu. Útlak žen je podle ní
dobrý, alkohol je špatný. Věřím, že islám
není kompatibilní s naším západním
způsobem života. Islám je hrozbou západním hodnotám. Rovnost žen a mužů,
rovnost homosexuálů a heterosexuálů,
oddělení církve od státu, svoboda slova,
to vše je pod tlakem díky islamizaci.
Dámy a pánové: islám a svoboda, islám
a demokracie nejsou kompatibilní. Jsou
to protikladné hodnoty.
Není divu, že Winston Churchill
označil Mein Kampf Adolfa Hitlera
za "nový Korán víry a války, nabubřelý,
mnohomluvný, ubohý, ale těhotný svým
sdělením". Jak víte, Churchill srovnal
Korán a Mein Kampf ve své knize "Druhá
světová válka", mistrovském díle, za které dostal Nobelovu cenu za literaturu.
Churchillovo srovnání Koránu a Mein
Kampfu udeřilo hřebík na hlavičku.
Jádrem Koránu je volání po džihádu. Džihád znamená mnoho věcí a je
to arabské slovo pro válku. Kampf je

německy válka. Džihád a Kampf znamenají totéž.
Islám znamená podřízení a nemůže
zde být pochybnosti o jeho cíli. Ten je
daný. Otázkou je, zda se my na Kontinentě
a vy v Británii s vaší slavnou minulostí
podřídíme, nebo budeme stát pevně
za svým dědictvím. Vidíme, že se islám
na západě šíří neuvěřitelným tempem.
Evropa se rychle islamizuje. Mnohá
evropská města mají enormně silné
islámské enklávy. Paříž, Amsterdam,
Brusel a Berlín je jen několik příkladů.
V některých částech těchto měst jsou již
vynucovány islámské zvyklosti. Práva žen
jsou zničena. Burky, zahalení, polygamie,
zmrzačení ženských genitálií, vraždy
ze cti. Ženy mohou chodit plavat pouze
odděleně od mužů, nemůžete si s nimi
potřást rukou. V mnoha evropských
městech už je apartheid. Čím dál tím
víc Židů odchází z Evropy. Jak jistě víte
lépe než já, i ve vaší zemi rapidně vzrostla
imigrace a islamizace. Tím se vaše britská
společnost octla pod tlakem. Podívejte
se, co se děje v Birminghamu, Leedsu,
Bradfordu a zde v Londýně. Britští politici,
kteří zapomněli na Winstona Churchilla,
se nyní vydali cestou nejmenšího odporu.
Vzdali to. Vzdali se.
Minulý rok moje strana požádala
holandskou vládu o vypracování analýzy
nákladů a zisků, pokud jde o masovou
imigraci. Vláda nám odmítla odpovědět.
Proč? Protože se bojí pravdy. Příznaky
nejsou dobré. Holandský týdeník Elsevier
vypočítal náklady na imigranty přesahující 200 miliard eur. Jen loni to bylo 13
miliard eur. V Evropě bylo ale provedeno
více výpočtů: podle Dánské národní
banky Dánsko stojí každý imigrant
z islámské země víc než 300 000 eur. To
samé vidíte v Norsku a Francii. Co z toho
plyne: Evropa je každým dnem ochuzována. Více chudých díky masové imigraci.
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Více chudých dík demografii. A levičáci
jásají. Nevím, kolik je na tom pravdy,
ale v několika britských novinách jsem
četl, že labouristé otevřeli dveře masové
imigraci v rámci úmyslné politiky s cílem
změnit sociální strukturu v UK. Andrew
Neather, bývalý vládní poradce a autor
proslovů pro Tonyho Blaira a Jacka Strawa
řekl, že cílem labouristické imigrační
strategie bylo, cituji, "vymáchat pravici
nos v diversitě a učinit jejich argumenty
zastaralými". Pokud je to pravda, tak je
to typicky levicové.
Dámy a pánové, nemylte se: levice
podporuje islamizaci. Levičáci a liberálové jásají nad každou šaríja bankou, která
vznikne, nad každou šaríja hypotékou,
nad každou islámskou školou, nad každým šaríja soudem. Levičáci považují
islám za rovný naší kultuře. Šaríja nebo
demokracie? Islám nebo svoboda? To
je jim ve skutečnosti jedno. Ale není to
jedno nám.
Celá levicová elita je vinna z provádění
kulturního relativismu. University, církve,
odbory, média, politici. Zrazují naše těžce
nabyté svobody. Proč, ptám se, proč za ně
přestali levičáci a liberálové bojovat?
Kdysi stála levice na barikádách za práva
žen. Ale kde jsou dnes? Kde jsou v roce
2010? Dělají, že nic nevidí. Protože jsou
závislí na kulturním relativismu a jsou
závislí rovněž na hlasech muslimů. Jsou
závislí na masové imigraci.
Díky nebesům, že Jacqui Smith už není ve funkci vaší ministryně vnitra. Bylo
vítězstvím svobody slova, že soudce v UK
smetl ze stolu její rozhodnutí zakázat
mi minulý rok vstup do země. Doufám,
že soudci v mé vlastní zemi budou mít
nejméně tolik moudrosti, a osvobodí
mě během tohoto roku ve všech bodech
obžaloby. Naneštěstí si doposud moc
dobře nevedli. Protože nechtějí slyšet
pravdu o islámu a nezajímají je názory
špičkových právních expertů na svobodu
slova. Minulý měsíc soud v přípravném
řízení zamítl patnáct z osmnácti svědků
expertů, jejichž předvolání jsem žádal. Jen
třem svědkům expertům bylo dovoleno
promluvit. Naštěstí je má drahá přítelkyně a hrdinná americká psychiatrička,
dr. Wafa Sultan, mezi nimi. Ale jejich
svědectví bude slyšeno za zavřenými
dveřmi. Je zřejmé, že pravda o islámu
nesmí být řečena veřejně, pravda o islámu
musí zůstat tajemstvím.
Dámy a pánové, jsem stíhán za svoje
politické názory. Víme, že pronásledo-
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vání z politických důvodů existuje v zemích Středního východu, jako je Irán
nebo Saudská Arábie, ale nikdy nebyla
v Evropě, nikdy nebyla v Nizozemí. Jsem
stíhán za to, že jsem přirovnal Korán
k Mein Kampfu. Absurdní. Přemýšlím,
zda dá jednou Británie k soudu názory
Winstona Churchilla. Dámy a pánové,
politický proces, co se proti mě vede,
musí skončit.
Ale tohle není o mě, o Geertu
Wildersovi. Svoboda slova je napadena. Dám vám dalších několik příkladů.
Možná víte, že jedna z mých hrdinek,
italská autorka Oriana Fallaci, musela žít
ve strachu před vydáním do Švýcarska díky její protiislámské knize "Zběsilost a pýcha". Holandský karikaturiata Nekschot
byl ve svém domě v Amsterdamu zatčen
10 policisty za svoje protiislámské kresby.
Zde v Británii byla saudským podnikatelem souzena za hanobení americká autorka Rachel Ehrenfeldová. V Nizozemí byla
souzena Ayaan Hirshi Ali a v Austrálii
dva křesťanští pastoři. Mohl bych pokračovat dál. Dámy a pánové, na celém
Západě jsou svobodymilovní lidé vystaveni "soudnímu džihádu". Je to islámská
soudní válka. A není to tak dávno, dámy
a pánové, co byl dánský karikaturista
Westergaard málem zavražděn za své
kresby.
Dámy a pánové, musíme bránit
naši svobodu slova. Veškerou naší silou. Veškerou naší mocí. Svoboda slova
je z našich svobod tou nejdůležitější.
Svoboda slova je základním kamenem
moderní společnosti. Svoboda slova
je dech naší demokracie, bez svobody
slova ztratíme náš způsob života a naši
svobodu.
Věřím, že je naším závazkem udržet
dědictví těch mladých vojáků, co zaútočili
na pláže v Normandii. To zbavilo Evropu
tyranie. Tito hrdinové nemohli zemřít
pro nic. Je naším závazkem hájit svobodu
slova. Jak řekl George Orwell: "Pokud
svoboda vůbec něco znamená, znamená
to právo říci lidem, co nechtějí slyšet."
Dámy a pánové, věřím v jinou politiku, je čas změny. Musíme ale spěchat.
Nemůžeme již déle čekat. Čas běží. Rád
bych citoval svého oblíbeného amerického presidenta Ronalda Reagana, který
řekl: "Musíme jednat dnes, abychom
zachránili zítřek."
Proto navrhuji následující opatření,
z nichž zmíním jen několik, a jejichž cílem
je zachovat naši svobodu:
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Zaprvé, musíme hájit svobodu slova.
Je tou nejdůležitější z našich svobod.
V Evropě a docela určitě v Nizozemí
potřebujeme něco jako americký První
dodatek ústavy.
Zadruhé, musíme skončit s kulturním relativismem a zbavit se ho.
Kulturním relativistům, šaríja socialistům hrdě říkám: naše západní kultura
je nadřazena islámské kultuře. Nebojte
se to říci. Nejste rasisté, když říkáte, že
naše kultura je lepší.
Zatřetí, musíme zastavit masovou
imigraci z islámských zemí. Protože víc
islámu znamená méně svobody.
Začtvrté, musíme vystěhovat kriminální imigranty a po zbavení občanství
musíme vystěhovat zločince, co mají
dvojí občanství. A v mojí zemi je jich
dost.
Zapáté, musíme zakázat stavbu nových mešit. V Evropě už je islámu dost.
Zejména vzhledem k tomu, že křesťané
jsou utlačování v zemích jako je Turecko,
Egypt, Irák, Irán, Pákistán a Indonésie,
se musí zastavit stavba dalších mešit
na Západě.
A to nejdůležitější nakonec, musíme
se zbavit všech takzvaných vůdců. Řekl
jsem to už dříve: méně Chamberlainů,
více Churchillů. Volme skutečné státníky.
Dámy a pánové. Pro předchozí
generace, pro generaci mých rodičů,
bylo slovo "Londýn" synonymem naděje
a svobody. Když byla moje země okupována národními socialisty, BBC nabízela
v temnotách nacistické tyranie denní
kousek naděje pro mou zemi. Milióny
mých spoluobčanů ji tajně poslouchaly.
Slova "Volá Londýn" byla symbolem
lepšího světa, který brzo přijde. Co se
bude vysílat za čtyřicet let? Bude to
stále "Volá Londýn", nebo to bude "Volá
Londonistán"? Přinese nám to svobodu?
Nebo to bude hlásat hodnoty Mekky
a Medíny? Zvítězí v Británii submise,
nebo zachování? Svoboda, nebo otroctví? Volba je na vás. A v Nizozemí je
volba na nás.
Dámy a pánové, nikdy se nebudeme
omlouvat za to, že jsme svobodní. A nikdy nesmíme rezignovat. A zajisté, jak
jeden z vašich bývalých státníků řekl:
Nikdy se nevzdáme!
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
(Přeložil Daniel Puschman a zveřejnil
na svém blog.idnes.cz)
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Evropa 2020 – komunistická
„pětiletka“ v podání EU
František Matějka, místopředseda strany Svobodní

vropská komise představila plán,
jak se stát územím, kde zítra
znamená již včera. Nese název
„Evropa 2020“ Pro ty, kteří ne zcela
tuší souvislosti, nejprve připomeneme
něco z historie. Pětiletý plán, kterému
se říkalo pětiletka, byl základní ekonomickou koncepcí SSSR a ostatních
zemí se socialistickým zřízením. Podle
nich organizovali komunisté celé hospodářství země. V plánech bylo přesně
uvedeno, kolik se bude vyrábět kterého
zboží, kde se bude vyrábět, za jakou
cenu, jaké budou mzdy a kolik bude
pracovníků v jednotlivých podnicích.
Dříve byly tyto plány ve světě kritizovány, zejména pak od západních ekonomů.
Prý byly pětiletky typickým příkladem
naplnění centrálního plánování, které
omezovalo svobodný ekonomický vývoj.
Ten, jak známo, je primárně naplňován
na základě skutečné nabídky a skutečné
poptávky, nikoli centrálně naplánovaných parametrů. Apologii pětiletkového
systému v SSSR podal komunistický
novinář Julius Fučík v knize: V zemi,
kde zítra znamená již včera.
A jaký je po letech v EU výsledek
této „západní“ kritiky? Evropská unie
nyní jede podle desetiletky, tedy vlastně
už ne. To bylo ještě včera. Jmenovala se
Lisabonská strategie. Dnes už je tato v zapomnění a Evropská komise vyrukovala
s novým ambiciózním plánem. Je také na
deset let a jmenuje se Evropa 2020. Nutno
dodat, že původní desetiletka dopadla
naprostým fiaskem. EU ji představila v
roce 2000 a nalinkovala v ní odvážný
plán. Cílem bylo udělat z EU nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější světovou
ekonomiku. Výsledky známe. V ambiciózních cílech v oblasti růstu HDP a zvýšení zaměstnanosti EU totálně propadla
a přeskočily ji v těchto ukazatelích i země
jihovýchodní Asie, Středního Východu

a dokonce
i černošské státy v
subsaharské Africe.
Jediné, co s
úspěchem
v y ro s t lo,
byl počet
ú řed ní ků
EU, počet
státních
z a městna nců v
j e d not l iv ých zemích, aby
se státy
lépe vypořádaly se
vzrůstající
by rok racií, a také dluhy
jednotlivých členských států v oblasti
veřejných financí. Podle aktuálních údajů
Mezinárodního měnového fondu HDP
Evropské unie klesl a zaměstnanost se
zvětšila. Průmyslová výroba se vrátila na
úroveň 90. let minulého století a bez práce
je nyní kolem 23 milionů Evropanů, tedy
asi 10 % populace v produktivním věku...
V novém plánu Evropa 2020 si
Evropská komise vytýčila nové cíle.
Doslova dohnat a předehnat. Prý přišli
na to, jak během deseti let zvýšit zaměstnanost Evropanů v produktivním věku
ze současných 69 procent na 75 a také
jak zvýšit počet vysokoškoláků. Jo a také
jak snížit počet lidí pod hranicí chudoby.
Jak to všechno chtějí udělat, to už v materiálu nenajdete. Ale cíle jsou to smělé.
Jako čtyřletky u nacistů, pětiletky za
komunistů, taková se jeví i desetiletka
EU v podobě „Lisabonské strategie“. Moji

odpůrci mi do diskusí systematicky píší,
že v EU není centrální plánování a řízení
a že poskytuje velké svobody národním
státům. Mám pro ně dnes jeden vzkaz z
Bruselu od José Barrosa. On totiž to, co
si někteří myslí, že v EU není, považuje
za potřebné ještě posílit. Cituji: „Rozdíly
mezi členskými státy mají přímý dopad na
každého. Jsme nyní na sobě více vzájemně
závislí než kdy předtím. Potřebujeme hospodářskou koordinaci více než kdy jindy.“
Nutnost centrálního řízení a plánování
v oblasti hospodářství považuje on i
Evropská komise za cestu k prosperitě.
Nezbývá než dodat, že přesně to si mysleli
komunisté v dobách svých vyhlašovaných
dvouletek a pětiletek. Lidi, říkám Vám,
Evropská unie je ztracená cesta. Tohle nikam nevede a každý rok to bude stát víc a
víc peněz. Vystupme z toho, dokud je čas.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Dnes více, než kdykoliv
předtím, potřebujeme vzory
Bohuslav Holub, ředitel, Manažerský svazový fond
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vacet let měl český management se lvíčkem I a II. Třetí etapou – recena to, aby se transformoval sí - právě procházíme. Současná krize
do poměrně vyspělé tržní zasáhla nejen do chodu firem, ale stejně
ekonomiky, aby vstoupil do konkurenč- jako vloni také do charakteru soutěže.
ního zápolení v globálním prostředí. Rozšířili jsme proto kritérium podnikaPřelom tisíciletí se stal tvrdou zkouškou telských úspěchů o konkurenční schoppro celý svět byznysu, zejména pak pro nost firem a nastavení strategie, jak čelit
„začátečníky“. Zisk nepadá z nebe, ale současné krizi. Tato kriteria zaujímají
je výsledkem vynalézavé a usilovné 30 % z maxima 100 bodů. V pondělí 15.
práce. Od roku 1993 vyhledává soutěž února skončily nominace. Do 17. ročníku
MANAŽER ROKU nositele nových nejprestižnější manažerské soutěže jsme
metod, osobitých přístupů ve vedení lidí přijali celkem 193 nominací, což je absoa rychlém zavádění inovací. V posled- lutně nejvíce za celou její historii. Velmi
ních letech s těmito osobnostmi mapuje nás tento trend překvapil. Dokazuje, že
i cesty k řešení světové krize a jejich v současné době není třeba nad manadopadů, způsoby, jak obstát, přežít, mít gementem v České republice lámat hůl.
vize a být silnější po jejím překonání. Ti, kteří naši výzvu přijali, jsou vysoce
Celých 20 let tržního hospodářství profesionální, suverénní manažeři – viukazuje, že v různých obdobích vývoje zionáři. Krizi nejen předvídali, ale připotřebuje ekonomika lídry a vzory pravili se na ni. Přejme si, aby zkušenosti
vhodné následování.
a metody těchto lídrů byly šířeny do celé
Soutěž MANAŽER ROKU každo- ekonomiky a abychom i v dalších letech
ročně objevuje řadu pozoruhodných objevili jejich další následovníky.
manažerských osobností českého byz- Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
nysu. Někteří se
vyvíjejí natolik
dy namick y, že
se přibližují či
snesou srovnání
s manažery světové úrovně. Dvacet
le t p o d n i k á n í
a tržního hospodářství u nás
můžeme rozdělit
do tří etap: transformace – inovace
a pokrok – recese.
O prvních dvou
etapách jsme
vydali svědectví
v knihách o pok roku českých
ma na žer ů pod Bohuslav Holub (vlevo) s předsedou Národní hodnotitelské konázvem Manažeři mise soutěže Manažer roku Janem Preclíkem

Zrušení penězovodů členské
státy EU – Brusel by se
rovnalo zrušení EU
Ivana Haslingerová

V

roce 2006 poslala naše republika do Bruselu 35,4, v roce
2007 39,2 a v letech 2004-2007
131,9 mld. Kč. Protože byla zařazena
do zemí, kterým na rozvoj přispívá
EU, bylo celkové skóre příjmů minus
výdajů 1,9 mld., 10,0 mld. a 11,3 mld
Kč. V nové desetiletce, kterou EU
chystá ale již budeme jako vyspělý
stát pouhými plátci těchto peněz,
které půjdou na provoz bruselských
úřadů a na platy úředníků v nich.
Oprávněná volání občanů po tom, aby
byl tento penězovod Praha – Brusel
zrušen, se proto nesplní. To by se totiž
rovnalo zrušení EU a to určitě skvěle
placení bruselští politici dobrovolně
nepřipustí. Naše republika by mohla
pouze z EU vystoupit a žít jako nezávislý stát uprostřed Evropy s nízkými
daněmi a volným obchodem bez
zbytečných regulací. Návod, jak toho
docílit, popisuje ekonom a bývalý
poradce prezidenta republiky a nynější předseda Svobodných Petr Mach
ve své nejnovější knize „Jak vystoupit
z EU“. S ekonomickou profesionalitou
shrnuje na ověřených faktech a číslech,
jaký je EU kolosální byrokratický
podvod na občanech stojící na neustále
rostoucích a nekontrolovatelných veřejných výdajích v čele s neodvolatelnými
vladaři obdařenými takřka absolutní
mocí. Přijetím Lisabonské smlouvy
EU nastolila cestu k zániku noblesní
západní civilizace a stala se socialistickým impériem s neomezenými pravomocemi. Proto by bylo rozumné zavčas
z tohoto socialisticky řízeného soustátí
vystoupit podle článku 49a Lisabonské
smlouvy. Petr Mach ve své knize popisuje detailní postup, jak by to proběhlo.
Je tedy jen na nás občanech, zda budeme poslušně jako ovce poslouchat nesmyslná nařízení z Bruselu a ještě za ně
arogantním úředníkům platit, nebo
zda zvedneme hrdě hlavy a vzkážeme
pánům z Bruselu: „Sbohem a šáteček
(a kdybychom se víckrát nesetkali, bylo
to překrásné a) bylo toho dost…“

fragmenty
z ekonomiky
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Rozpočet prodělává díky
korupci stamiliardy korun
Ivana Haslingerová

Nové galerii Pražského hradu
proběhl již XIV. ročník mezinárodní konference „Klíčové
faktory úspěchu“. President pořádající
společnosti COMENIUS Karel Muzikář
položil všem přednášejícím otázku: „Co
je skutečný úspěch, na čem závisí a jak
se dosahuje?“ Zatímco z odpovědí řečníků minulé konference vyplynul závěr
„Úspěch je úsměv“ (Snad nejlépe to tehdy
vyjádřil generální ředitel pro Střední
a Východní Evropu Compass Group
PLC Miroslav Šole slovy: „Jestli děláte
rádi a s úsměvem svoji profesi, je to klíčovým faktorem úspěchu“ a promítnutím
obrázku dvou veselých opiček s nadpisem „Úsměv je úspěch“), letošní panelisté
pojali otázku vážněji. Zajímavé bylo, že
svůj osobní úspěch oddělovali od úspěchu firmy i od úspěchu státu. Lépe řečeno důvody, které k nim vedou. Osobní
úspěch potřebuje pokoru, energii prosadit své sny a představy, pracovitost
a štěstí. Firemní úspěch vizi, strategii
a odhodlání ji prosadit, zejména však
lidé ve správné struktuře se správnou
odpovědností. Aby byla firma úspěšná,
musí mít vzdělané zaměstnance, o vedení nemluvě, musí rychle implementovat
novinky do praxe a mít pokud možno
nulovou administrativu. Úspěch státu
spočívá především v dobré ekonomice
a ta v omezení korupce.
Všichni panelisté se shodli, že největším problémem bránícím úspěchu jak firemnímu tak osobnímu i státnímu je netransparentnost obchodování coby živná
půda pro korupci, která se stává z morálního problému (poskytnutí lahvinky
zubaři či pár tisíc úředníkům za vyřízení
žádosti) pojmem vysoce ekonomickým
(nevýhodné státní zakázky, získávání
pozemků za stamiliony v cenách pár
tisícovek...) Vládní komise NERV uvedla, že státní zakázky jsou o 40 % dražší

než podobné
zakázky v nestátním resortu.
Úniky v platbách
do státního rozpočtu díky tomu
činí v ČR podle
Tr a n s p a r e n c y
Internat iona l
p ř e s 10 0 m i liard. To je již
problém opravdu
obludných rozměrů, když si
uvědomíme, jak
by tyto peníze
mohly pomoci
našemu zdravotnictví, školství, důchodcům, přitom se
každoročně ministři hádají o několik
„mizerných“ miliard při tzv. „porcování
medvěda“. Korupce se stává největším
nebezpečím pro životní úroveň nás všech.
Nejde totiž jen o to, že firmy ze svých
peněz uplatí politiky, ale že jim za ně
politici přiřknou předražené veřejné
zakázky a stovky miliard rozdílu platíme my všichni z rozpočtu. Tyto stovky
miliard do státního rozpočtu se musejí
získávat zvyšováním daní, propouštěním
a snižováním životní úrovně celé společnosti. Jedním z faktorů úspěchu státu je
tedy snížení korupce na minimum. Proto
se panelisté zabývali i myšlenkou, jak
toho dosáhnout.
Podle ministra vnitra Martina
Peciny jsme na tom s korupcí nebyli dlouho hůř než západní Evropa.
Naopak, odtud k nám byla implantována
a z korupce v rozsahu „dát kafe či rum“
přerostla v dávání kufrů peněz a přes
získání státních zakázek pro drahé firmy v desítky miliard úplat: „Ještě před
několika lety jsme byli zděšeni, že Gross
neuměl vysvětlit, kde vzal milion korun

na byt. Od té doby nastal diametrální
skok. Místopředseda vlády v jednom dni
uložil na propadlou občanku do tří bank
milion Kč, expremiér si na dovolenou
jen tak koupí za milion barák a nikdo
se neptá, kde na to bere. Je to již ekonomická otázka a musíme s tím něco dělat.
Navrhuji zavést standardní nástroje boje
s korupcí, jako je agent provokatér nebo
institut korunního svědka. Lidi se musejí
začít bát nejen brát, ale i dávat úplatky.“
Také si pan ministr posteskl, že slušní
lidé se do politiky dostanou stále hůř.
Speciálně v pravicových stranách, které
mají méně členů, si prý šéfové mohou
víc dupnout a chovat se jako bohové.
Navíc napříč stranami nemají podle něj
straničtí bossové pud sebezáchovy. ODS
sází na severní Moravu, kde má nejmenší
pobočku, zatímco Prahu s nejvíce lidmi
i voliči ignoruje. Naopak ČSSD zase vsází
na pravicovou Prahu a ignoruje severní
Moravu. Ve Frýdku-Místku se 60 000
obyvateli má ČSSD jen 60 lidí a z toho
částečně černé duše. Je kumšt vybrat tam
potom ze 45 socialistů lidi do zastupitelských úřadů a strana s tím nic nedělá. Je
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to asi tím, že když má pobočka hodně lidí,
nemůže si v ní šéf tak dupnout. Proto se
mu lépe pracuje s malými pobočkami.
Konference ale byla především o tom,
jak dosáhnout úspěch, ne o tom, co mu
brání. Pro dosažení úspěchu se jako
červená nit vinula téměř všemi referáty
nutnost mít vizi a odhodlání ji prosadit.
Účastníci se shodli, že bez vize jen odhodlání chtít se stát úspěšným nestačí,
neboť nevíme, co chceme vlastně prosadit.
Avšak bez odhodlání zase neprosadíme
ani tu nejlepší vizi. Odhodlání je nutné
k plnění vize. Jak trefně prohlásila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková:
„Bez odhodlání by ani Kolumbus neobjevil Ameriku.“ Posteskla si ale, že politici
bohužel nedovolí současným ministrům
dělat vize. Ty chtějí předkládat voličům
oni. I když si byla před vstupem do politiky vědoma, že politici mají na chod
státu značný vliv, nebyla připravena,
že vliv politiky je na chod státu tak
destruktivní.
Předseda dozorčí rady Scanservice
Miroslav Barabáš doplnil pani ministryni, že za zásadní faktor úspěchu pokládá
pokoru a sebevědomí podložené sebedůvěrou, profesionalitu a improvizační
flexibilitu. A také
slušnost, pomoc potřebným a udržování
kontaktů podle hesla
„přej a bude ti přáno“.
Předseda představenstva OKIN Group
Michal Jelínek za základ všeho pokládá
pracovitost a to, aby
práce každého bavila. Generální ředitel
ČEPRO Jiří Borovec
zakazuje ve firmě
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slovo „nejde to“. Připomněl, že úspěchu
musí každý něco obětovat, např. čas
na rodinu a děti. Generální ředitel Credit
Suisse Central Group Michael Rüdiger
diskusi doplnil o zajímavý postřeh, že
zákazníci bank nehledají jen úspěch, ale
především dlouhodobou stabilitu banky.
Slovenský velvyslanec Jakub Karfík podotkl, že je nehoráznost vyplácet ředitelům
krachujících bank zlaté padáky, když
přivedou ústav k bankrotu. Podle Karla
Janečka z RSJ Invest Algorithmic Trading
prohloubilo krizi netransparentní obchodování. Za klíčový faktor úspěchu
pokládá schopnost aplikovat teoretickou
matematiku do praxe, špičkové vzdělání, rychlost implementování novinek
do praxe a nulovou administrativu. „To,
že jsme v korupci na chvostu EU, je nejen
morální, ale zejména ekonomický problém
způsobující úniky až 100 mld. Kč. To vede
k nutnosti zvyšovat daně a tím poklesu
životní úrovně společnosti. Korupci pokládám za největší nebezpečí pro demokracii,“
uzavřel Janeček. Předseda představenstva
Česká energie Ladislav Dráb považuje
za nutné pro úspěch úctu, pokoru k lidem i věcem. Generální ředitelka BEST,
a.s., Iveta Churavá zjednodušila důvody
k úspěchu čistě žensky na poslání osobnosti – majitele. Pak již prý podle ní
stačí samostatnost a zdraví a každodenní
tvrdá práce, jak hlásal Masaryk: „Svět stál
a stojí na práci, ne na vládě. Stojí na práci
drobné.“ Personální ředitel Škoda Holding
Josef Bernard kladl velký důraz na vizi.
„V roce 2000 jsme si řekli, že budeme nejlepší ve výrobě turbin, trolejbusů a tramvají.
Že musíme vyrábět to, co nevyrábí nikdo
v naší blízkosti. Museli jsme inovovovat,
protože tyto obory jsme v Plzni na světové
úrovni nedělali. Vybrali jsme si schopné
vysokoškoláky a výsledky se dostavily.“
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Předseda představenstva Evropsko-ruské
banky Roman Jakubovič Popov podtrhl
podobnou myšlenku jako předchozí bankéř: „Úspěch banky není poměřován jen
ziskem, ale i vážeností společnosti. Krize
je sice nebezpečím ale i šancí tuto vážnost
podtrhnout, takže seriozní banky z ní mohou naopak vyzískat svoji důvěryhodnost.“
Protože monitorujeme tuto konferenci každoročně, uvědomila jsem si, že
pro politology, ekonomy a především
politiky je zajímavá nejen jako fórum vyjadřující názory podnikatelů na možnost
získat úspěch v daném podnikatelském
prostředí v příslušném roce, ale i jako
na fórum odrážející ekonomický vývoj
u nás vzhledem k úspěšnosti podnikatelů za posledních 14 let. Podnikatelé se
na ní totiž bez ostychu svěřují s tím, co
je v daném roce nejvíce trápí. Pokud je
ekonomická situace v zemi v pořádku,
je úspěch úsměvem, pokud je krize, hledají podnikatelé největšího nepřítele z ní
plynoucího a vysvětlují jak ho překonat
na svých názorných příkladech. Proto
nepovažuji tuto konferenci jen za jednu
z mnoha, které jsou pořádány pro vykázání činnosti, ale za zajímavou a záslužnou
nejen pro podnikatele, ale zejména pro politiky. Přestože
je na první pohled každý rok
stejná se stejným zadáním,
jsou odpovědí na otázku presidenta pořádající společnosti
COMENIUS Karla Muzikáře
„Co je skutečný úspěch, na čem
závisí a jak se dosahuje?“ každý rok jiné. A hlavně ukazují,
čeho by se měla vláda vyvarovat, chce-li mít úspěšnou
podnikatelskou sféru a díky
tomu celou ekonomiku země.
Snímky Fragmenty: Jiří
Pancíř

galerie úspěšných
osobností

OSOBNOSTI
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Eurest přináší do bývalých
závodních kantýn slunce a úsměv
Jiří Pancíř

N

ejvětší cateringová společnost
v ČR Eurest, spol. s r.o., patří
v hodnocení prestižní soutěže
„Českých 100 nejlepších“ k nejlepším společnostem v České republice. I v loňském
roce přebral její výkonný ředitel pro ČR
Jan Jiran ve Španělském sále Pražského
hradu toto významné ocenění, přičemž
Eurest postoupil v pořadí hodnocených
společností z 8. na 6. místo. Na náš dotaz,
čím si tento úspěch vysvětluje, nám pan
Jiran odpověděl:
Za tímto úspěchem vidíme každodenní péči o naše hosty a klienty. Svůj
význam má i zázemí silné mateřské
společnosti Compass Group, které nám
umožňuje čerpat ty nejlepší zkušenosti
ve stravovacích službách z celého světa
a dle našeho uvážení pak uplatnit v podmínkách České republiky. Eurest byl založen ve Francii již v roce 1970 a postupně
začal otevírat své restaurace po celé
západní Evropě,ale také v Jižní Americe
a v severní Africe. Po roce 1989 začal
pronikat i do zemí bývalého komunistického bloku. Tehdejší Československo bylo
mezi prvními, kam Eurest vstoupil již
v roce 1991. Naším prvním zákazníkem
byl „Rudý Letov“ a reportáž ze slavnostního otevření nové restaurace byla
dokonce zařazena do hlavního vysílání
Televizních novin v České televizi.
V roce 1996 fúzoval francouzský
Eurest s britskou společností Compass
Group PLC, která je v současnosti největší společností v oblasti stravovacích
služeb na světě. Působí nyní v 52 zemích
celého světa. Český Eurest je spolu se
Slovenskem, Polskem, Rumunskem
a Ruskem začleněn do skupiny zemí
střední a východní Evropy. Rychlý rozvoj
Eurestu v České republice neměl ve světě
obdoby. Za prvních pět let činnosti jsme
uzavřeli 90 kontraktů a k dnešnímu
dni jsme již otevřeli a provozujeme 350

restaurací. S našimi 3 500 zaměstnanci a ovocné saláty, dezerty, nápoje, kusové
obsloužíme 250 000 hostů denně a doci- ovoce a pečivo. Celková nabídka je rozšílujeme třímiliardový roční obrat.
řena o salátový bufet a teplou přílohovou
zeleninu. Rozhodnutí, co z naší nabídky
Čím se Vaše společnost především zvolit, usnadní vystavené vzorové porce.
zabývá?
Host má možnost okamžitý volný výběr
Do závodního stravování přináší- bez nutnosti objednávat jídla předem.
me lepší kvalitu i zefektivnění celého Nemusí platit v hotovosti. Nabízíme
stravovacího provozu. Odstraňujeme kreditní nebo debetní karty s možností
z něj šeď a monotónnost. Stejné jídlo se kontroly dotací poskytovaných zaměstzpravidla nesmí opakovat během 20 dnů. navatelem. Pro vedoucí a řídící pracovNěkolikrát ročně pořádáme speciální níky můžeme připravit zvláštní menu
kulinářské akce, jakými jsou například a zajistit i obsluhu. Zajistíme moderní
týdny čínské, thajské, mexické a arabské a komplexní řešení stravování v průběhu
kuchyně. Úspěch těchto zahraničních pracovního dne.
kuchyní spočívá v tom, že zásadně tato
jídla připravují rodilí kuchaři ze zmíně- Čím si vysvětlujete takový úspěch
ných zemí. To všechno potěší naše hosty,
právě v naší republice?
poskytne jim nevšední zážitek a díky
Měl jsem možnost navštívit restautomu i pohodu do další práce. Jídla po- race naší společnosti v různých zemích,
dávaná v našich restauracích musí potěšit takže mohu porovnávat. V zásadních
oči i chuť. Navíc jsou kvalitní, zdravá, rysech co do firemní kultury a hygiechutná, pestrá a bezpečná. Nabídka nických předpisů se chovají stejně jako
obsahuje předkrmy, polévky, hlavní my. U nás máme ale jednu odlišnost
jídla, jídla racionální výživy, zeleninové od většiny ostatních států a to tu, že
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jídlo podávané v poledne je základním
jídlem celého dne. Zatímco v okolních
státech je například bageta považována
k obědu za plnohodnotné jídlo, u nás
jen za náhradní řešení. Naší snahou je
přenést vše dobré z komerčního do závodního stravování. Zároveň jsme začali rozšiřovat naši činnost i do dalších
sektorů, a to zejména do školního a nemocničního stravování, ale i do jídelen
v domech seniorů. V loňském roce jsme
vstoupili i do sektoru lázeňství v lázních
Velichovky.
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oblečení, přílišné převonění nebo extravagantní chování. Navíc ve školách
si málokterá obsluhující paní kuchařka
uvědomovala, že je tam hostem i prvňáček. U nás se k němu musí chovat jako
k hostovi a nikoliv jako ke zlobivému
děcku. Často se nám potom stává, že se
nás ředitel školy ptá, co jsme to udělali
se „ženskými“ ve školní restauraci, že
při výdeji zdraví a jsou usměvavé. Prostě
na chování a na vlídnost klademe mimořádný důraz, a to se odráží v celé
atmosféře provozu restaurace. Proto
do školení zaměstnanců vkládáme opravTakový rozsah působnosti ale zna- du velké úsilí.
mená stálý nárůst zaměstnanců, což
je v době krize atypické. Jak toho Všiml jsem si, že neříkáte strávníci,
docilujete?
ale hosté…
Naše společnost zaměstnává v nových
Pro nás je opravdu každý hostem,
provozech původní zaměstnance. Proto nikoliv pouhým strávníkem. Sám slyse počet našich zaměstnanců otevřením šíte, že i v tom slově samotném je rozdíl.
nové restaurace příliš nemění a nikoho Je to podobné, jako když pan Baťa nepoz původních zaměstnanců nepřipraví- užíval slovo zaměstnanci, ale spoluprame bezdůvodně o místo, pokud ovšem covníci. Zvýší to úctu k nim a oni se cítí
akceptuje náš systém provozu a naši lépe, nejsou tak v podřadném postavení.
firemní kulturu.
Cítí, že nejen oni potřebují svého zaměstnavatele, ale že i my potřebujeme
Říkáte Váš systém provozu. V čem se je a vážíme si jich. Vede to ke zvýšení
liší od ostatních firem?
vzájemné úcty a k noblesnímu chování
Jde především o vztah ke klientům obou stran. A právě tato noblesa se
a našim hostům, ale i vlastním zaměst- z našeho života hodně vytratila. Proto
nancům. Zvláštní program máme pro mají zaměstnanci našich provozoven
profesi kuchařů. Jako jediní v oboru příkaz, aby se k obsluhovaným chovali
máme vlastní kuchařské Studio, kterým jako k hostům, a to i ve školních restaukaždoročně projde každý šéfkuchař nej- racích. Oblékáme zaměstnance do sluméně ve 3 kursech. Zaměřujeme se jak šivých veselých žlutých uniforem pod
na moderní gastronomii, tak na návrat heslem „Slunce a úsměv do Eurestu“.
ke klasické české kuchyni. Školení za- Nejen veselé a čisté oblečení, ale předeměstnanců věnujeme opravdu velké úsilí. vším úsměv znamená mnoho. „Úsměv“
Proškolujeme každého našeho zaměst- je proto jedním z dalších tréninkových
nance několikrát ročně. Máme pro to školících programů. Přináší pohodu
vyčleněno 60 našich stálých zaměstnanců, a my si přejekteří nepřetržitě nejen školí, jak se mají me, aby naše
naši zaměstnanci chovat k hostům, ale restaurace bykontrolují i praktické dodržování našich ly oázou klidu
zásad v provozech. Každý z nich musí na- a k nám hosté
vštívit ročně 4 provozy a probírat s jejich přicházeli nezaměstnanci témata stanovená vedením jen kvůli jídlu,
společnosti. Například v současné době a le i k v ů l i
školíme zaměstnance, jak se vypořádat B o ž e n c e č i
s arogancí.
Ja r u šce v ydávající jídlo.
To ale už dvacet let po revoluci snad Aby se k nám
lidé vědí, že nesmějí být k hostům prostě těšili.
hrubí…?
To sice vědí, ale mnohdy si neuvědo- Ř í k á t e
mují, že arogance není jen přímé hulvátJarušce,
ství. Může za ní být vnímáno i bavení
Božence.
se s kolegou, když přijde host, ušpiněné
Jak hosté
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vědí, jak se Vaši zaměstnanci jmenují?
Nosí jmenovky s křestním jménem
a naši hosté je samozřejmě z každodenního kontaktu velmi dobře znají.
Máte pravdu, že příjemná obsluha
je sice konejšivá a sympatická, ale
kdyby servírovala nechutná jídla
v nepříjemném prostředí, asi by to
k nalákání hostů nestačilo…?
To jistě. Do latě musíme dát nejen chování obsluhy, ale i systém. Jistě
si ještě vzpomenete na nepříjemnosti se
stravenkami, na objednávání v předstihu
na příští den. A v případě, že pak máte
chuť na něco jiného nebo ztratíte lísteček,
jste bez jídla. My jsme proto jako první
u nás zavedli bezobjednávkový systém
bez stravenek. Také se snažíme klást nenásilně důraz na zdravou výživu. V každé
naší restauraci naleznete „Salátový bar“.
Když jsme s tím přišli, ředitelé firem nám
říkali, že jsme se zbláznili, že to chlapi
nebudou jíst. Ale ukázalo se, že i dělníci
si k jídlu salát dají a spotřeba zeleniny
se v našich provozovnách ztrojnásobila.
K snadné orientaci našich hostů slouží
tzv. Semafor zdraví. Červeně označujeme
jídla těžká a vydatná, žlutá barva označuje jídla energeticky vyvážená a zeleně
značíme jídla lehká, lehce stravitelná.
Jak ale řešíte bezobjednávkový systém? Nestává se Vám, že některé
jídlo zbude nebo se naopak jiné
nedostane?
Ze zkušenosti jednotlivých provozů
jsme schopni poměrně přesně odhadnout,
co si hosté k obědu dají. Ani ve školách
nevyžadujeme od žáků na týden dopředu
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Právě za tuto osvětu jsme byli za nápad
s Barvožroutem oceněni loni v květnu Bronzovou plaketou Jaroslava
Vašaty, kterou uděluje každoročně
gastronomický časopis Food Service
za výjimečný gastronomický koncept.
Naším cílem je, aby se děti ve škole
i doma stravovaly opravdu zdravě.
Uvědomujeme si, že pro mnohé z nich
je školní oběd jediné teplé jídlo za celý
den. Formou hry tak vedeme naše malé
hosty ke správnému a zdravému způsobu stravování. Jsme přesvědčeni, že
čerstvá a vyvážená strava má výrazný
nahlášení, co budou jíst. Zbavíme tak ro- vliv na zdraví i pohodu každého člověka.
diče i starostí s odhlašováním jídel v době
nemoci. Když dítě nepřijde na oběd, Říkal jste, že proměňujete školní
neplatí. Rodič se to ale dozví na konci
jídelnu v moderní školní restauraměsíce, kdy mu vracíme peníze a on se
ci, kde bude dětem nejenom chutnat,
může dítka zeptat, jak to, že čerpal jen 10
ale kde se jim bude i líbit. To ale něco
obědů a co tedy jedl, když nebyl na obědě
stojí. Nepromítne se to do cen obědů?
v Eurestu.
Cena za školní oběd je stanovena
vyhláškou a ani Eurest ani nikdo jiný ji
Ve vašich restauracích je velký výběr nemůže svévolně zvýšit. U Eurestu tedy
jídel od roštěnky po ovocné knedlí- není oběd dražší, než ten stávající. Jak jsem
ky a taštičky s povidly. Jak to řešíte již uvedl, rodiče hradí pouze skutečně
s cenami? Hosté platí za každé menu odebrané obědy a nemusejí nic odhlašovat
stejnou zprůměrovanou cenu, nebo předem. Nemusejí se ani bát, že budeme
si na lepší jídlo připlácejí?
cenu kompenzovat nekvalitou. Maso naZpočátku jsme poskytovali jídlo kupujeme z českého chovu, kde kontroluza průměrné ceny. Pokud je chytře vy- jeme dokonce skladbu krmiva, způsob pomyšlený výběr jídel, tak to jde vměstnat rážky, zpracování masa v masokombinátu
do průměrných cen podobně, jak byli i způsob expedice a dopravy do našich
lidé zvyklí platit za závodní stravování. restaurací. Zeleninu připravujeme v páře
Postupem času jsme ale zjistili, že hosté pro zachování vitamínů a všech ostatních
jsou ochotni stále víc investovat do svého zdraví prospěšných a potřebných látek.
zdraví a jsou ochotni si připlatit za kvalitní Saláty považujeme za důležitý doplněk
zdravé jídlo. Zájem o levná sladká a těžká dětské stravy a nabízíme jich celou řadu
jídla klesá. Zavedli jsme proto v našich samozřejmě bez ostrých, nebo tučných
restauracích cenový vějíř s tím, že jídla majonézových zálivek. Konzervační přínabízíme v několika cenových pásmech. pravky a glutamáty na dětský talíř nepatří.
I rodiče mohou určovat, co by si dítě mělo Vaříme z čerstvých a kvalitních surovin,
vzít ve školní restauraci k obědu. K velké které jsou zárukou chutných a zdravých
radosti dítek ale takto zasahuje předem jídel. Víme, že vytvoření správných
do výběru jídel jen 5 % rodičů, ostatní stravovacích návyků v dětství dokáže
nechají děti, ať si vyberou podle chuti.
zajistit zdravější, a my věříme, že i delší
život. Jsem přesvědčen, že právě proto byl
Takže ve školních jídelnách jsou sa- program „Jíme s Barvožroutem“ oceněn
mé kachny, řízky, roštěnky, ovocné jako nejlepší gastronomický koncept v ČR
knedlíky…?
pro rok 2009.
Asi Vás to překvapí, ale není tomu
tak. Vedeme děti ke zdravé výživě. Na 1. Ne sna ž í s e d ě t i v y ba r vov at
stupni základních škol máme zavedený
Barvožrouta nepravdivě?
systém „Jíme s Barvožroutem“. Každé
Některé jistě ano, ale v každém přídítě dostane kartičku, kde jsou barevně padě ví i toto dítko, že by mělo jíst pestře
označena jídla podle výživových hodnot a pokud si dá každý den červené jídlo,
od jídel lehkých až po jídla těžce stravi- bude jíst nezdravě a ztloustne. Malé děti
telná. Děti tak vědí, jak správně a zdravě jsou ještě poctivé a máme naopak zpětné
jíst nejen ve školní restauraci, ale i doma. ohlasy od maminek, jak je doma korigují,
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aby vařily zdravě. Nejenže si do života odnášejí správné jídelní návyky, ale vedou
k nim i rodiče a tatínek místo zákusku
dostane doma k televizi salát.
Poskytujete stravování na mnoha velmi odlišných pracovištích
od Kanceláře prezidenta republiky,
Ministerstva průmyslu a obchodu,
Všeobecné zdravotní pojišťovny,
Škody Auto, ČEZu, Tesca, ČT,
Škody Holding, Krajských soudů,
OKD Ostrava, Vítkovice Steeel,
ArcelorMittal Ostrava, T-Mobilu
a dalších prestižních společností až
po malé podniky, nemocnice a seniory. V každé této organizaci jsou
asi jiné nároky na stravování. Jak se
s tím vypořádáváte, když nejde nakupovat ve velkém pro všechny stejně?
Každý zaměstnavatel se rozhodne,
kolik peněz uvolní do stravování svých
zaměstnanců. Eurest pak podle dohody
uzpůsobí rozsah a kvalitu stravovacích
služeb a službu tak ušije takzvaně na míru. Vždy musíme vycházet jak z charakteru práce našich hostů, tak i z jejich věkové struktury. Zejména mladší generace
dnešních třicátníků preferuje často před
klasickou českou kuchyní jídla lehčí ať už
jde o různě upravenou zeleninu, těstoviny, ryby nebo minutky a jsou ochotni si
za kvalitu připlatit. Zaměstnanci v tradičních průmyslových podnicích s vysokou
fyzickou náročností naopak vyžadují
energeticky vydatná jídla. Mezi šampióny
všech věkových kategorií však stále patří
smažený řízek nebo svíčková na smetaně
s houskovým knedlíkem.
I přes současnou krizi mnoho firem
nezaniklo, takže ptát se, jak se krize
projevila u vás, je asi zbytečné. Nebo
se mýlím?
Mýlíte se. Firmy sice nezanikly, ale
propouštěly jak své, tak i agenturní zaměstnance. Celkově jsme pocítili úbytek
hostů a úbytek tržeb jsme řešili získáním
nových klientů. Našim úkolem je udržovat dobré obchodní vztahy se stávajícími
klienty a zároveň získávat i nové kontrakty. Díky krizi se někteří naši klienti
dostali do finančních problémů, ale vždy
jsme se snažili naši službu i cenu přizpůsobit jejich možnostem.
Když vás tak poslouchám, zdálo by
jako samozřejmé vést takovou firmu.
Máte vůbec nějaké problémy?
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Samozřejmě. Problémy jsou však
od toho, aby se řešily a pro každého dobrého manažera jsou výzvou a podnětem
ke stálému zlepšování. Pracujeme s lidmi
a pro lidi. Musíme umět přijmout každou
stížnost s pochopením. I neoprávněná
stížnost bývá k zamyšlení, co neděláme
úplně dobře. Profesionály v našem oboru
se staneme tehdy, pokud uspokojíme i ty
nejnáročnější hosty. Náš přístup v této oblasti je jednoznačný. Stížnost je dar a my
s ní musíme jako s darem zacházet. To
víte, že se nám stává, že v jeden den nám
jeden host řekne, že polévka je přesolená,
druhý, že je málo slaná, jeden má rád svíčkovou sladkou, druhý spíše kyselou. Naše
reakce však musí být vždy profesionální
a nesmí hosta ještě více popudit.
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Působíte v ČR již dvacet let, můžete
porovnávat. Co se změnilo?
Hlavní změna je přístup k hostům.
Stírá se rozdíl mezi závodním a komerčním stravováním. Zejména v byznys
centrech musíme být konkurenceschopní
s restauracemi přes ulici, protože zaměstnavatel přirozeně chce, aby se zaměstnanci stravovali v jeho budově.
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a proto jsem se chtěl stát hoteliérem.
Vyučil jsem se v Praze v hotelu Evropa
(dříve Šroubek) číšníkem a po vyučení
jsem odešel studovat na hotelovou
školu do Mariánských Lázní. Během
studií jsem se oženil se spolužačkou,
narodil se nám syn. Po maturitě jsme
se přestěhovali do Prahy, kde jsem tři
roky pracoval v podniku RaJ Praha 1
jako číšník. Později jsem využil nabídku
nastoupit jako vrchní mistr odborné výchovy pro obory kuchař, cukrář a číšník.
V prostředí učňovského školství jsem
se pohyboval víc jak 8 let. Při zaměstnání jsem vystudoval VŠE a v závěru
studia jsem již jako absolvent nastoupil
na Ministerstvo obchodu do oddělení
veřejného stravování. Po jednom roku
zkušeností ve státní správě jsem však
neodolal možnosti nastoupit jako obchodněprovozní náměstek do hotelu
Panorama. Vytoužené hoteliérství jsem
si tak užíval celých 10 let. Se změnou
vlastníka hotelu došlo k obměně vedení
a já byl kontaktován svým nynějším
zaměstnavatelem – společností Eurest,
která v té době hledala nového provozního ředitele se zkušenostmi z komerčního stravování. Deset let jsem vedl provozní oddělení. Můj nadřízený Miroslav
Šole dostal nabídku na pozici ředitele
Zóny střední a východní Evropy a mně
nabídnul pozici výkonného ředitele pro
Českou republiku. K této zodpovědné
pozici jsem od ledna 2010 přibral ještě
odpovědnost za vedení obchodního oddělení. Vedle péče o současné klienty mi
tak přibyla odpovědnost za rozvoj společnosti získáváním nových kontraktů.

Jaké máte zkušenosti s dodavateli?
Protože máme přísnější kritéria než
je v ČR zvykem, není u nás před dveřmi
fronta dodavatelů. Dvakrát ročně u nich
provádíme audit naší společnosti. Maso
musí projít kontrolou od kontrol krmných směsí přes porážku, stres zvířat až
po dopravu, ohledně teploty přepravy
a podobně. Upřednostňujeme velké partA jak je to s konkurenčním bojem?
nery, kteří dodržují všechny hygienické
Konkurenční boj je samozřejmě předpisy a nešetří na nepravém místě.
i v naší branži. Soutěžíme jak s velký- Naší prioritou je bezpečná strava. Víme,
mi nadnárodními společnostmi, tak že v tomto ohledu musíme být pro naše
s místními konkurenty. Často je konku- klienty absolutní zárukou.
renční boj veden pouze v cenové oblasti
na což v konečném důsledku doplácí V čem byste pomohl, kdybyste se
host, který toho na talíř dostane prostě
stal třeba ministrem a mohl tlačit
méně a s menším komfortem. Lokální
na změnu legislativy?
malé společnosti mají výhodu svých
Současná právní úprava znevýhodňukontaktů a tak často slýcháme jejich je soukromé poskytovatele stravovacích
taktiku formou: „Přeci si nenecháte va- služeb ve školním stravování i ve zdrařit od Pražáků“. Tento argument je však votnictví. V konkurenčním prostředí se
úplně falešný, protože vždy využíváme tak vytváří zcela nerovné podmínky, ktepro zajištění našich služeb místních ré ve svém důsledku nevedou k rozvoji tozaměstnanců včetně vedoucího provozu. hoto oboru, ale naopak k zakonzervování
některých praktik. Jinak samozřejmě Eurest dodržuje všechny
své závazky ne jen vůči státu,
ale i vůči svým zaměstnancům,
což zejména u drobných podnikatelů v pohostinství není Zbývá Vám čas na rodinu, na kovůbec samozřejmé.
níčky? Co ten prvorozený syn z dob
studií nyní dělá?
 Na závěr nemohu nepoSyn vystudoval technický obor, ale
ložit všetečnou otázku. Jak se dnes pracuje v obchodní firmě, dcera vyčlověk může dostat k takové- studovala hotelovou školu a dnes pracuje
mu postu, jako je ten Váš? Co u dodavatelské firmy. Manželka je od roza tím stálo?
ku 1975 doposud vedoucí školní jídelny.
Chce to především vztah
Miluji lyžování, plavání, turistiku
k oboru. Já ho zdědil po strý- a rockovou hudbu. Na Domažlicku jsme
ci, hoteliérovi v Potštejně. si téměř před 20 lety koupili malý domek,
Žil tam sice tvrdým životem, kde si jednak užíváme krásné přírody, ale
což jsem neobdivoval, ale je to i místo častých rodinných setkání.
v listopadu hotel zavřel a při- A to vše dobře resonuje se zájmy ostatjel si užívat do Prahy. Zval ních členů rodiny. Jsme prostě „taková
nás do hotelů Paříž, Jalta normální rodinka“.
nebo do restaurací Savarin
Vážený pane řediteli, děkuji za roza Pelikán. Zejména hotelové hovor.
prostředí se mi velmi líbilo, Snímky Fragmenty a archiv firmy

galerie úspěšných
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ČEPRO se zařadilo mezi
nejúspěšnější firmy roku
Ivana Haslingerová

řiznám se, že když jsem na seznamu nejlepších českých firem
oceněných na Pražském hradě
na konci loňského roku četla název
akciové společnosti ČEPRO, pozvedla
jsem obočí. Kladla jsem si otázku, jak
je možné, že firma, která byla za mnohamiliardové podvody vláčena čtyři
roky po soudech, se mohla dostat mezi
tyto elitní společnosti? Nedalo mi
to a zašla jsem se na to zeptat jejího
předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Jiřího Borovce, MBA.
A ten mne vyvedl z omylu. Zjistila jsem,
že pod jeho vedením se společnost
mnoha kostlivců ve skříni již zbavila,
že docílila v minulém roce největšího
zisku za svou existenci a že byla právem
zařazena nejen mezi „Českých 100 nejvýznamnějších“, ale i mezi „Českých
100 nejlepších“ firem. Je smutné, že
pokud byla vláčena po soudech, bylo
o ní referováno snad obden v médiích,

1100 km produktovodů o průměru 200,
250 a 300 mm, jimiž je pokryta celá ČR,
dále vlastní nádrže o kapacitě 1 760 000
m3, čímž je jedním z důležitých hráčů
na trhu pohonných látek. Do ČR přivádí
ropu česká státní společnost MERO, a.s.,
do České rafinérské, a.s., v Litvínově,
v Kralupech nad Vltavou a v Pardubicích
vlastněné společností Unipetrol z polské
skupiny PKN Orlen. Ta z ropy vyrobí,
mimo další produkty, motorová paliva,
která produktovody putují do skladů
ČEPRO a posléze z nich do čerpacích
stanic. Neboli česká firma MERO přivede ropu do ČR, zahraniční společnost
z ní vyrobí produkty a česká společnost
ČEPRO je distribuuje svými rozvody
po republice. Akciová společnost ČEPRO
navazuje na aktivity bývalého státního
podniku Benzina. K 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina
vznikly České produktovody a ropovody,
když je nyní seriózní a očištěná od blá- a. s., které byly roku 2004 přejmenovány
ta, které na ni navršilo předminulé na ČEPRO, a. s. Společnost navazuje
vedení řízené lidmi kolem Radovana na více než padesátiletou českou tradici
Krejčíře, tak se o tom mlčí přesně podle logistiky motorových paliv.
hesla našich médií: „Lidé chtějí krev
a ne kladné zprávy. Ty nikoho nezajímají Jste státní podnik a přitom akciová
a klesá náklad a sledovanost“. Chápala
společnost. Kdo je vlastně Vaším
bych ještě to, kdyby o prosperující
akcionářem?
společnosti média nereferovala, ale
Do roku 31. 12. 2005 byl jediným akpokud o ní referovala záporně, mělo cionářem společnosti Fond národního
by být vše uvedeno zase na správnou majetku ČR. S platností od 1. 1. 2006 je jemíru. Proto přináším rozhovor s jejím diným akcionářem ČEPRO Ministerstvo
generální ředitelem.
financí České republiky.
Pro pochopení dalšího uvedu nejprve
trochu vysvětlení: Posláním společnosti Vaše společnost se každoročně
ČEPRO, a. s. (dále jen ČEPRO), je předeumisťuje v žebříčku CZECH TOP
vším ochraňování zásob státních hmot100 na předních místech, ale to, že
ných rezerv a logistika ropných produktů,
se v loňském roce poprvé umístila
velkoobchod pohonnými látkami, provoz
mezi sto nejlepšími firmami v ansítě 192 čerpacích stanic pod obchodním
ketě „Českých 100 nejlepších“, bylo
názvem EuroOil a další speciální služby
po všem tom, co se o společnosti
jako např. přimíchávání biopaliv do pov minulosti říkalo, pro mnohé přehonných látek. Společnost vlastní přes
kvapením. Jak jste to dokázal, dostat
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ji z tak nezáviděníhodné situace mezi
ty „nej“?
To, že se v každoročně vyhlašované
soutěži CZECH TOP 100 pravidelně
umísťujeme na prvních příčkách žebříčku nejvýznamnějších českých průmyslových podniků, je dáno objemy tržeb
společnosti z prodeje zboží, vlastních
výrobků a služeb dosahujících hodnot
desítek miliard korun. V roce 2006 činily
naše tržby přibližně 33 miliard korun,
v roce 2008 už přesáhly 54 miliard Kč.
Samozřejmě jsem tomu rád, ale opravdu
hrdý jsem na to, že jsme se v minulém
roce poprvé v historii firmy umístili mezi
nejlepší české firmy v soutěži „Českých 100
nejlepších“. V této soutěži hodnotí manažeři významných společností, bankéři,
ekonomičtí a finanční analytici, zástupci
oborových sdružení, svazů a profesních
asociací i politici firmy, které pokládají
v celonárodním měřítku za nejlepší nejen
co do obratu, ale z co nejširšího spektra
ekonomických aktivit a chování firmy
vůbec. Vybírají v ní firmy, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo
pozitivně pozoruhodných výsledků
a hlavně, jsou seriozní. Velmi si cením,
že tito významní lidé navrhli právě nás
mezi nejlepší české firmy po všech těch
kotrmelcích, jimiž si firma ČEPRO
v minulosti prošla. Svědčí to o tom, že
kriminální útoky na ni za spolupráce
jejího předminulého managementu jsou
již minulostí a že okolí vnímá, že jsme
se s tím již se ctí vypořádali a jsme dnes
úspěšná a slušná společnost.
Co vše jste musel udělat jako manažer, abyste společnosti vrátil dobré
jméno? Dokonce tak dobré, že se
umístila pod Vaším vedením poprvé
mezi nejlepšími 100 firmami u nás?
Za prvé to není zdaleka jen moje
zásluha. Je to práce celé party ve vedení
ČEPRO. Museli jsme se, spolu s kolegy
z vedení společnosti, poprat se třemi
soudními kauzami s firmami Venturon
Investment, s.r.o., M Port, s.r.o., a Tukový
průmysl, a.s., které nám zanechalo
předminulé vedení. Nikoliv minulé. Můj
předchůdce Pavel Švarc již po roce 2005
částečně odrazil nejhorší útoky a postupně začal vytahovat společnost z bláta.
Kdybychom všechny tři kauzy prohráli,
museli bychom platit zhruba 6 miliard
korun, a to by bylo pro firmu fatální.
Přitom všechny tři soudní kauzy stály
na bohapustém podvodu. A teprve až se
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dostaly k Ústavnímu soudu, tento rozho- To chcete říci, že ani nezvedl telefon
dl, že nám bylo upřeno právo na spraveda nezeptal se: „Chlapi co je s vámi, že
livý proces, vše vrátil k přešetření a ocitli
se nebráníte u soudu takové pokutě,“
jsme se o čtyři roky zpět. Díky podvodu
a rozhodl při o 3 miliardy Kč o Vás
z minula již proto několik let prokazujebez Vás bez mrknutí oka? To Vám
me, že to, co se stalo v minulosti, nebyla
mám věřit?
naše chyba, ale protizákonné jednání
Máte pravdu, zní to naprosto neuvěněkolika málo jednotlivců předminulého řitelně, ale tak to bohužel bylo. Soudce
vedení společnosti.
ČEPRO odsoudil ke 3 miliardám v nepřítomnosti, aniž by se nás na cokoli zeptal.
Říkáte, že původcem všech soudních Je to opravdu nejbizarnější věc, se kterou
kauz ČEPRO byl bohapustý podvod. jsem se kdy setkal.
Jaký? Jaký byl problém sporu a kde se
nyní nacházíte v jeho řešení?
Mohli jste se přeci odvolat…?
Vysvětlím to na příkladu bankomatu.
ČEPRO se samozřejmě postupně odMáte, dejme tomu, 10 tisícikorunových volávalo k dalším instancím, ale proces
bankovek, zapíšete si jejich čísla na papí- se neskutečně protahoval a skončil až
rek a uložíte si je na svůj účet do banky. u Ústavního soudu. Naštěstí pro nás měl
Pak jdete ven z budovy a z bankomatu si tento odvahu vrátit kauzu k přešetření
vyberete deset tisíc korun. Pochopitelně s tím, že cituji: „Rozhodnutí soudu je
vám bankomat vydá jiné kusy ban- projevem nadměrného formalismu s prvkovek, ale dá vám stejný obnos stejné ky libovůle mající za následek odepření
užitné hodnoty. Vy se vrátíte do banky spravedlnosti“.
a požadujete vydání těch „svých“ bankovek a dokládáte to papírkem s vašimi Doufám, že se to nevrátilo ke stejnéčísly. To, že jste si již deset tisíc vybrala
mu uplacenému soudci?
v bankomatu, „skromně“ pominete.
Zda byl uplacený, samozřejmě nikdo
A tak jednali naši žalobci v roce 2004. neprokázal, ale podivností v jeho jednáTi vložili pohonnou látku na jednom ní je jistě dost. No a kauza se opravdu
konci republiky a jaksi ji zapomněli vrátila k témuž soudci JUDr. Davidu
zdanit, vybrali ji na druhé straně a roz- Hovorkovi.
čílili se, že to není ta jejich,
soudí nás tedy o tu svou
pohonnou látku a chybějící
daň. Poslali k soudu stížnost
s pohledávkou za svou látku
a soud nás vyzval, abychom
se k tomu vyjádřili.
Proč jste to neudělali? To
by přece musel každý pochopit, že je to nesmysl.
Samozřejmě by se vše
vysvětlilo, jenže tehdejší vedení ČEPRO nevědělo, že má
soudní při o tomto nesmyslu.
Podvodníci podplatili dámu
na podatelně, aby soudní obsílku schovala, a soudce nás
odsoudil v nepřítomnosti
k téměř 3 miliardám korun,
které jsme měli zaplatit
žalující straně. Věřila byste
tomu? Státní firma se nedostaví k soudu o 3 miliardy
korun a soudci to není divné.
Tak ji odsoudí pro zmeškání,
tedy bez její fyzické účasti
u soudu.
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Za nikoho se neschováváme, ale soudní
obsílka, kterou schovala
paní z podatelny, se
údajně našla ve vile
pana Krejčíře při známé
policejní razii, takže
s ním musela mít kauza
souvislost.
 Jaký je stav soudních kauz po navrácení
k přešetření?
Spor s Venturon
I n v e s t m e n t , s . r. o . ,
se po rozhod nut í
Ústavního soudu vrátil
na první instanci u Městského soudu
k novému projednání, které zatím nezačalo. U sporu s M Port, s.r.o., se blížíme
k rozhodnutí u první instance a tady
jsem stran výsledku optimistou. Tukový
průmysl, spol. s r.o., požadující 2,9 mld.
Kč skončil dovolací řízení u Nejvyššího
soudu zatím tak, že čtyři z jeho pěti
požadavků soud zamítl a vrátil k projednání u Vrchního soudu. Zůstal dodnes
„jen“ jeden za „pouhých“ 75 milionů Kč.
Očekáváme, že jednání začnou zhruba
za čtyři měsíce.

Neumím si jinak jeho chování vysvětlit. Příčí se to normálnímu lidskému jednání a soudci přece nejsou
hlupáci. Doufám, že jste ho obvinili
alespoň z podjatosti a dostal to pak
k projednání někdo jiný?
My jsme o změnu soudce požádali,
ale Městský soud v Praze se vyjádřil, že
není možné dát kauzu jinému soudci,
protože, cituji: „Spíše než o pochybení
soudce se jedná o zásadně jiný názor
Ústavního soudu na straně jedné a celé
soustavy obecných soudů na straně druhé“. Takže Městský soud polemizoval
s rozhodnutím Ústavního soudu. Ono Myslíte, že nyní již jednají soudci
se v průběhu našich kauz dělo i mnoho
nezaujatě?
jiných prazvláštních věcí, které ale byly
To ponechám bez komentáře na ponatolik mazané, že je nešlo napadnout souzení každého občana.
jako nelegální.
Stalo se něco té paní, která uschovala
Jakých?
ke Krejčířům soudní obsílku?
Například v kauze Venturon
Už u nás pochopitelně nepracuje,
Investment byl soud schopen rozhod- probíhá proti ní trestní řízení.
nout o změně účastníků řízení neboli
žalobce během pouhých sedmi dnů, a to O co v tomto posledním pátém požabez doložení právní subjektivity nového
davku Tukového průmyslu jde?
žalobce - arabské firmy - aniž by bylo
Společnost Tukový průmysl, spol.
zkoumáno rozhodné právo Spojených s r.o., se na ČEPRO domáhala náhrady
arabských emirátů. Následně na to byla škody za vzniklý celní dluh. Toto nové
žalobci opakovaně poskytována další přezkoumávání případu se netýká již
a další lhůta k doplnění tvrzení o jeho celého jejího nároku, který byl v plném
právní subjektivitě, a to souhrnně přes rozsahu zamítnut jak soudem prvního
neuvěřitelných 9 měsíců!
stupně, tak i soudem odvolacím, ale pouze té části rozhodnutí, ve které jde o nárok
Říkal jste, že šlo o tři soudní spory. na náhradu škody ve výši 75 miliónů koByly nějak propojeny?
run. Odvolacímu soudu bylo vytknuto, že
S největší pravděpodobností je řídí některé otázky týkající se smluvních vztatáž skupina napojená na Radovana hů mezi společností ČEPRO a Tukovým
Krejčíře.
průmyslem nebyly v předchozím řízení
dostatečně prozkoumány a odůvodněny.
Krejčíře? Není módou schovávat se Proto se část případu vrací odvolacímu
stále za tohoto jediného člověka?
soudu k částečnému přezkoumání.
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O co vůbec šlo v žalobě Tukového
průmyslu?
Tukový průmysl provozoval tzv. veřejný celní sklad, což obchodníkům s pohonnými hmotami umožňovalo odložit
placení cla a spotřební daně a přesunout
vyřizování celních záležitostí na Tukový
průmysl jako celního deklaranta. Aby
nedošlo k nedovolenému odnětí zboží
celnímu dohledu, byli jeho klienti smluvně zavázáni informovat Tukový průmysl
o jakýchkoliv dispozicích s pohonnými
hmotami, které pro sebe ve veřejném
celním skladu uložili. Jedním z těchto
klientů byla od roku 1996 také společnost
BENA a.s., která však uvedenou informační povinnost soustavně neplnila
a s pohonnými hmotami dále obchodovala, aniž by došlo k jejich proclení,
a postupně tak způsobila celní dluh
v celkové výši přibližně 2,9 miliardy korun. Jelikož Tukový průmysl jako celní
deklarant za vzniklý celní dluh ze zákona
spoluodpovídal, zahájily s ním celní orgány správní řízení, které vedlo k vydání
příslušných platebních výměrů. Tukový
průmysl v roce 2003 žalobou namísto
BENY zcela neprávem obvinil společnost
ČEPRO jako provozovatele velkokapacitního skladovacího systému, že údajně
mělo o nesplnění celních povinností
BENY informovat a žádal u soudu, aby
mu společnost ČEPRO zaplatila náhradu
škody ve výši celního dluhu až do výše
2,9 mld. Kč. Městský soud v Praze však
jeho žalobu proti nám zamítl, jelikož
shledal za prokázané, že protiprávní odnětí pohonných hmot celnímu dohledu
nebylo v žádném případě způsobeno porušením povinností společnosti ČEPRO,
která vůči Tukovému průmyslu neměla
žádnou informační povinnost ohledně
pohonných hmot společnosti BENA a.s.
Tento výsledek potvrdil i Vrchní soud
v Praze jako soud odvolací. Navíc konstatoval, že výklad příslušných smluv ze
strany Tukového průmyslu je v přímém
rozporu s písemným projevem vůle
stran, který je jednoznačný. Zamítnutí
žaloby Tukového průmyslu se tak stalo
pravomocným.
Laikovi připadá vše vykonstruované
a BENA použita jako „bílý kůň“. Co
budete nyní dělat?
Máte pravdu, že se vše zdá uměle
vykonstruované. Proto naše společnost
uplatňovaný nárok i nadále v plném rozsahu odmítá, neboť jej považuje za zcela
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vyfabulovaný. To ostatně hodlá prokázat
i v nadcházejícím řízení u Vrchního
soudu v Praze.
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movat, že pes může být zakopaný někde
jinde, třeba v neplacení daní. Odhaduje
se, že státu tak dnes utíkají miliardy
ročně. Upozornili jsme na to nadřízené
Ve sporu s Tukovým průmyslem šlo orgány. Vlastní nás Ministerstvo financí,
o celní úniky díky obchodování po- výkonem vlastnických práv je pověřeno
honnými látkami. V poslední době Ministerstvo průmyslu a obchodu. Proto
se ale hovoří o daňových únicích na toto téma komunikujeme jak s minisz DPH rovněž při obchodech s PHL. trem financí tak i s ministrem průmyslu
Nebudete s tím něco dělat dříve, než a obchodu.
bude zase pozdě a někdo podnikne
podobné podvody jako BENA?
Vy za to ale nemůžete. Tak proč se
O tom se začalo na trhu mluvit již
toho obáváte?
v druhé polovině roku 2008, ještě před
Máte pravdu, že by nám to mohlo
mým nástupem. Vedení společnosti být dokonce jedno. Za dozor nad výČEPRO, a.s., proti tomu, od tohoto zjiš- běrem daní opravdu neodpovídáme.
tění, aktivně vystupuje a já na to pouka- Nicméně jsme management státní firmy
zuji od počátku svého nástupu do vedení a nechceme těm, kteří kradou takto velspolečnosti.
korozměrově, nechat dveře k podvodům
otevřené dokořán. Snažíme se pomoci
Jak to přesně probíhá?
jim je přivřít. V neposlední řadě tento
Obecně je známých modelů krácení delikt ovlivňuje celý trh s PHL a všem
daní a především DPH více. Nejvíce sa- slušným společnostem tedy poškozuje
mozřejmě bojujeme proti úniku ve spoje- marži i objemy. Chci rovněž docílit, aby
ní s daňovým skladem. Ten probíhá takto: lidé chápali, že za daňovými úniky neNěkdo nakoupí PHL a uloží si je v daňo- stojí ČEPRO, že má slušný management,
vém skladu, např. i v ČEPRO. Pak pokud který stojí na straně zákona. Dnes může
tyto PHL prodá někomu jinému a ten je například obchodovat palivy, kdo chce.
koupí, ale nevyskladní z daňového skladu, Snažíme se o to, aby podnikání s palivy
platí zákazník dodavateli pouze základní byla licencovaná živnost a obchodníci
cenu paliva a DPH. Spotřební daň se palivy platili zálohu nejen na spotřební
uplatňuje až v okamžiku opuštění daňo- daň, ale i na DPH. Problém je i v tom, že
vého skladu. Jakmile palivo někomu ze máme dva daňové úřady. Pokud se bude
skladu prodá a kupující odjíždí s palivem i nadále platit spotřební daň na celním
ven, měl by platit cenu paliva (cca 10 Kč/l), a DPH na finančním úřadě, pak výběr
spotřební daň (cca 11 Kč/l) i DPH (cca části daně DPH korespondující SpD bude
4,40 Kč/l). DPH by měla by být zaplacena dlouhodobě problematický. Je zapotřebí
nejen z ceny paliva ale i ze spotřební daně, buď úzké komunikace mezi těmito úřady
protože tu prodávající zatím nezaplatil. nebo dát vše pod jeden úřad. Filutové
A to je zřejmě ta část daně, kterou některé
firmy neodvádějí, tedy DPH příslušející
ke spotřební dani. Pokud kupující zaplatí
jen DPH z ceny paliva a DPH ke spotřební
dani nikoliv, je unik kolem 2 Kč na litru.
Takže primárně dochází k okrádání státu
o daně a sekundárně to křiví tržní ceny,
protože taková firma pak může prodávat
palivo levněji až o ony 2 koruny. Takové
čerpačky poznáte podle dlouhých front
kamionů před jejich stojany.
A to nebylo nikomu podezřelé, proč
jsou fronty u některých pump?
Bylo, ale dříve jsme si vysvětlovali
distorzi cen u čerpaček různě, např. tzv.
pančováním paliv. A kdysi tomu tak
i bylo. Nedávné inspekce ale prokázaly,
že benzín je u většiny pump kvalitní.
Teprve pak si petrolejáři začali uvědo-
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budou jinak využívat uskladňování paliv
v daňových skladech, protože placení daní z nich jde přes dva úřady, což je svádí
ke kriminálnímu jednání.
Jste manažer státní firmy. O těch se
často říká, že podléhají politickým
a lobbyistickým tlakům. Jak je to
u vás?
Vím, co máte na mysli, ale zatím
na mne nikdo nijak netlačil. Nikdo mi
nevolal, abych zadal tu či onu zakázku
tomu či onomu subjektu. Navíc, ČEPRO
má investiční vrchol za sebou. Léta, kdy
jsme ročně proinvestovali miliardy, jsou
již minulostí. Letos investujeme nově
jen za asi 100 milionů. I když máme
nejvyšší hospodářský výsledek v historii
ČEPRO (750 miliónů Kč), nemůžeme
vydělávat jen půl až tři čtvrtě miliardy
ročně a investovat jednotky miliard
ročně. Na investice si musíme vydělat.
Stavíme pouze v Loukově u Bystřice pod
Hostýnem nádrže o kapacitě 140 000 m3,
což je zhruba 8 % naší kapacity, revitalizujeme nádrže v Roudnici nad Labem
a opravujeme produktovody.
Kdybyste byl ministr financí, na co
byste kromě změny legislativy týkající se výběru DPH z paliv, ještě
tlačil? Co byste pro podnik, jakým
je ČEPRO, ještě udělal?
Kdybych byl ministrem financí, tak
bych se zajímal, co by mělo být do budoucna s ČEPRO. Dnes společnost generuje zajímavý zisk, ale ptal bych se, zda
je stoupající trend, kdy se firma odrazila
ode dna, dlouhodobě udržitelný, nepotře-
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buje-li restrukturalizaci či zásadní změnu
strategického směřování. Kladl bych si
otázku, zda není petrolejářská branže
příliš fragmentovaná a tím nevýkonná
a zranitelná, zda by nám neprospěla např.
vertikální integrace s rafinerií. Zajímal
bych se tedy o tyto strategické otázky.
Když se dnes podívám na ČEPRO, tak
jsme, velmi zjednodušeně řečeno, příruba, trubka, nádrž, trubka a příruba. Jsme
vlastně trubky a nádrže. Přitom rafinace
je kontinuální proces a rafinérie nemá
kam odkládat produkty. Spojením s ní
by nastala velká synergie. A to nemluvím
o tom, že by se odstranily rivality ve velkoobchodu. Spojení rafinerie a ČEPRO by
bylo velmi prospěšnou věcí pro vlastníka
i pro trh. Máme pro akcionáře nachystané strategické analýzy i návrhy s velmi
zajímavými čísly.
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ve státních rukou. Zní to sice logicky, ale
jen v pěti státech světa (USA, Slovensko,
Japonsko, Švýcarsko a ČR) nese celou
tíhu na svých bedrech výhradně stát,
v ostatních jsou státní rezervy ochraňovány jak státními tak soukromými
subjekty. V některých zemích jsou to
pouze soukromé firmy. Je samozřejmě
potřeba vzít v úvahu bezpečnostní rizika,
ale připomeňme si např. plynárenství.
To je v soukromých rukou dominantního nečeského hráče. A přitom při
plynové krizi 2009 zafungovalo skvěle.
Určitě existují cesty, jak by nemuselo
být ČEPRO ve státních rukou a přitom
státní rezervy paliv by byly smluvně
pod státní kontrolou. Jen to chce nebát
se to vyslovit. To, co potřebuje konečný
zákazník, občan, přece je, aby v každém
okamžiku mohl natankovat kvalitní
produkt za rozumnou cenu.

FRAGMENTY

Rozhodl jsem se odejít z armády a nastoupil jsem na místo personálního
ředitele švédsko-švýcarské firmy ABB,
posléze jsem se stal generálním ředitelem jejího servisu. Jednoho dne v roce
2000 mi zavolal Martin Roman, že
do plzeňské Škodovky shání lidi se zkušeností ze zahraničních firem a nabídl
mi místo generálního ředitele Škody
Jaderné strojírenství. To se neodmítá.
Super parta, kterou se mi tam podařilo
postavit, firmu restrukturalizovala
a tím zachránila, na což jsem dodnes
hrozně pyšný. V roce 2004 jsem od téhož Martina Romana dostal nabídku
vytvořit novou Divizi výroba ČEZ.
Měl jsem za úkol spojit úsek jaderné
a klasické výroby elektřiny. Posléze
jsem v lednu 2009 nastoupil do ČEPRO,
abych připravil novou strategii firmy,
zlepšil a zprůhlednil její procesy a poProč se to již dávno nestalo, na co
mohl vytvořil nové vnímání firmy
to naráží?
Vy byste prosazoval, být ministrem, ČEPRO jako firmy chovající se na trhu
Nejdříve by strategie musela být
privatizaci ČEPRO?
standardně, transparentně a legálně.
schválena vlastníkem a teprve potom
Rozhodně bych a priori nevylučoval Snad už se to pomalu daří.
by se mohla realizovat. V úvahu by dnes žádnou z variant. Zvažoval bych plusy
teoreticky připadaly dvě rafinérie, Česká a mínusy integrace ČEPRO s rafinérií. Vidím, že jste stále u budování něčerafinérská, neboli mezinárodní pol- Zvažoval bych komerční, strategická
ho nového. Přesto ale „boj s lumpy“ je
sko-italsko-anglicko-holandská firma, i bezpečnostní kritéria i rizika.
něco jiného než jen běžná restruka slovenský Slovnaft patřící maďarské
turalizace podniku. Odhlédnu-li
skupině MOL. V ČEPRO je 95 % stát- Když už hovoříme o bezpečnostní
od nebezpečí, tak to je jistě časově
ních hmotných rezerv paliv ČR, a proto
strategii, jaká zásoba paliv je v ČR?
velmi náročné. Nepohltilo Vás to
se obecně tvrdí, že ČEPRO musí být
Ze zákona minimálně na 90 dní. Dnes
úplně, máte ještě alespoň mikročas
skladujeme zásoby na cca 105 dní
na své záliby a na rodinu?
a chceme je perspektivně rozšířit
Jako bývalý voják vždy říkám, že
na 120 dní. Když si přiznáme, jak k vítězství v boji je potřeba mít dobrou
moc je dnes ČR energeticky, a to oporu v týlu. Klid v rodině je důležitou
nejen v palivech, závislá na Rusku, premisou pro takovou práci. Člověk
pak trend zvyšovat zásoby je do- potřebuje vědět, že když se vrací domů,
zajista správný.
tak se po rušném dni vrací do místa
pohody a porozumění. Měl jsem vel
A na závěr se nemohu neze- ké štěstí, že jsem před 23 lety poznal
ptat: Čím vším jste prošel, než jednu krásnou dámu, s níž mám dnes
jste se stal generálním ředitelem dvacetiletého syna a osmnáctiletou
takového kolosu jako je ČEPRO? dceru a s níž dosud sdílím život. Máme
Vystudoval jsem optoelek- též dvě úžasné fenečky hovawardů,
troniku a lasery na brněnské které nám vždy projevují ničím neVojenské akademii. Pak jsem podmíněnou lásku. Kromě toho létám
si po tříletém postgraduálním na ultralehkých letadlech. Zapomenu
studiu na Masarykově univer- vždy na malicherné pozemské věci,
zitě udělal státnice z angličtiny, kochám se tou naší českou zahrádkou,
španělštiny a ruštiny a stal jak říkal pan doktor ve známem filmu.
se vojenským tlumočníkem. Ze vzduchu se všechny věci jeví troStrávil jsem rok u modrých chu jinak a důležité jsou tam jen věci
baretů v UNPROFOR v bývalé opravdu důležité. A pak se spokojený
Jugoslávii. Pak jsem zjistil, že vracívám domů.
by znalost cizích jazyků neměla
Pane generální řediteli, děkuji za zabýt koncovou stanicí ale jen jímavý rozhovor.
prostředkem k dalším cílům. Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Marie Jírů : Firma je taková,
jak vzdělané má lidi.
Ivana Haslingerová

J

galerie úspěšných
osobností

FRAGMENTY

Úkolem každé organizace by mělo být přeměnit schopnosti
jednotlivců na schopnosti společnosti.

en velmi málo oborů lidské činnosti
je tak vystavenu takovému tlaku
konkurence, jako je vzdělávání.
Na první pohled je to samozřejmě logické – bez vzdělání nelze provozovat
žádnou jinou činnost kvalitně. A přesto
jen velmi málo oborů lidského podnikání má tak málo prostředků a kritérií
okamžité prokazatelnosti kvality a serióznosti, jakými disponuje právě vzdělávání. V podstatě neexistuje okamžitá
hodnotící laťka, která by oddělila zrno
od plev a dala uchazeči o vzdělání znamení o tom, jakou společnost pro svou
budoucnost a rozvoj zvolit. Rozhodneteli se podnikat na poli vzdělávání, připravte se na dlouhou a trnitou cestu
plnou překážek, legislativními počínaje
a lidským faktorem konče. Mgr. Marie
Jírů se pro takovou cestu rozhodla a přes
mnohá úskalí a počáteční neúspěchy
vytrvala a trpělivě posouvala svou ideu
k cíli. Na začátku bylo rozhodnutí jedné
mladé porodní asistentky zlepšit sociální postavení a podmínky své rodiny.
Pustila se tedy do podnikání a její cesta
za kariérou se opírala o vzdělávání. A to
se po nějakém čase stalo její natolik
silnou motivací, že vzdělávat sebe a jiné
nakonec stanovila jako poslání svého
podniku Centrum andragogiky, s.r.o.
Po několika letech postupného prosazování v oboru, se dočkala v roce 2006
ocenění „Manažer odvětví vzdělávání“
v soutěži Manažer roku 2006, následované titulem „Podnik Fair play“ pro léta
2007, 2008 a jmenování Koordinátorkou
krajského zastoupení Asociace institucí
vzdělávání dospělých o. s. Aby byl výčet
aktivit a funkcí majitelky a jednatelky

společnosti Centrum andragogiky s.r.o. úplný, nesmíme
zapomenout na její členství
v Radě pro rozvoj lidských
zdrojů Královéhradeckého
kraje.
Mohu se Vás na prvopočátku zeptat na to, co to
vlastně andragogika je?
Věřím, že spousta i vzdělaných lidí slyší tento pojem poprvé. Mohla byste
nám nějak jednoduše
a lidsky přiblížit vaše
podnikání? Co si vlastně
představit pod pojmem
andragogika?
Každý z nás chodil
do školy a každý z nás se
setkal se slovem pedagog
a pedagogika. Věk školního
mládí mine a drtivou většinu
dospělých už pak další školní
lavice nebo přítmí učeben
neláká. Není proto divu,
že slovu andragogika už mnozí z nás
nerozumějí a nikdy se s ním nesetkali.
Představa, že by mohla existovat celá sféra
podnikání postavená na andragogice je
pak pro někoho zcela nepředstavitelná.
Abychom dokázali pochopit význam
slova andragogika, jeho důležitost v dnešním světě a co všechno se skrývá za podnikáním v této oblasti, museli bychom
na toto téma uspořádat seminář („což,
jak mě teď napadá, není úplně tak špatný
nápad“), avšak ve snaze respektovat vymezený čas a prostor pokusím se na váš
dotaz reagovat poněkud stručněji. Zcela

prostě vysvětleno andragogika nevědomky provází každého z nás po celý život.
Kdykoliv si koupíte nový mobilní telefon,
počítač nebo třeba kuchyňský mixér,
musíte se naučit s ním pracovat. K tomu
potřebujete znalost a k té andragogiku
neboli vzdělávání. A takto nenápadně žije
andragogika s každým z nás den co den,
aniž bychom se uráčili ji vzít na vědomí.
Zcela jiná situace však nastává, když chceme postoupit ve své kariéře, nebo si najít
zajímavější či lépe placené zaměstnání,
anebo jiným způsobem navýšit svůj kredit na trhu práce. Pak teprve je nám jasné,
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že bez osobního rozvoje a vzdělávání se to
neobejde. Pochopitelně, že to je právě tato
viditelná, cílená a připravovaná andragogika, v rámci které společnost Centrum
andragogiky s.r.o. (www.centrumandragogiky.cz) poskytuje komplexní služby
a stará se o vzdělávání a rozvoj dospělých.
Tím však výčet našich aktivit zdaleka
nekončí. K andragogice v pojetí naší
firmy dále bezesporu náleží i komplexní
služby v oblasti personalistiky, firemního
vzdělávání, řízení lidských zdrojů, řízení
a image firmy, poradenské, vzdělávací
a tréninkové programy. Vzdělávání
a poradenství realizujeme i v oblastech
veřejné správy, sociální sféry, zdravotnictví, školství, hotelnictví a cestovního
ruchu, slaďování práce a soukromí a jsme
i jedním ze školitelů a propagátorů využívání potenciálu zaměstnanců ve věku 50+.
Dále pak na základě našich zkušeností,
že v celé řadě firem je brzdou vzdělávání
a rozvoje nedostatek finančních prostředků, jsme vytvořili specializovaný
úsek zabývající se poskytováním služeb
v oblasti expertní podpory při přípravě
projektových žádostí a dotačního managementu za účelem získávání finančních
zdrojů z Evropského sociálního fondu
(ESF) pro naše klienty.
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nebo Evropy. Zeptáte-li se jakéhokoliv
konstruktéra nebo projektanta na nejjednodušší a přitom pevný stavební prvek,
který lze úspěšně použít v konstrukci,
odpoví Vám, že se jedná o trojúhelník.
Pokud bych měla shrnout současnou
„produkci“ Centra andragogiky, tak
za zásadní považuji tři základní směry,
jimiž společnost postupuje a které se jako
trojúhelník vzájemně opírají jeden o druhý vytvářejíce stabilní celek. Na prvním
místě je to pochopitelně kontinuita
– dlouholetá vzájemně výhodná spolupráce se stálými klienty, kteří nám svou
loajalitou dávají jednoznačnou zpětnou
vazbu, že co pro ně děláme, děláme dobře,
že nám, ale ani jim, nejde o jednorázový
často z kontextu vytržený obchodní případ, ale o dlouhodobé řešení postupně
vedoucí k prosperitě a stabilitě obou partnerů. Na stálém a spokojeném klientovi
stavíme svou pověst a budujeme image
firmy, která poskytuje nejen kvalitu, ale
je schopna se i přizpůsobit rychle měnícímu se prostředí trhu a často náročným
potřebám a požadavkům svých zákazníků. Na druhém místě a druhou stranou
trojúhelníku je spolupráce. Na rozdíl
od mnoha jiných všeobecně vžitých názorů a paradigmat se osobně domnívám,
že vzdělávání by si zcela nutně zasloužilo
Paní Jírů, náš rozhovor teď posunu větší díl kooperace mezi společnostmi,
netradičně až na konec… Mohla které se často specializují na určitou
byste mi v krátkosti sdělit, jak je vaše oblast, ale většinou podnikají izolovaně
vlastní firma na trhu vnímána a co
za neustálého boje s konkurencí. V duv současné době představuje
chu této myšlenky se proto dívám
růžovo-šedé logo Vaší
na téměř každý subjekt jakkoliv
společnosti?
spojený s poskytováním vzděláCentrum andragogiky,
vacích služeb jako na možného
s.r.o., je otevřená, moderní
spolupracovníka a partnera
a komunikativní společnost
a jsem plně přesvědčena, že
lidí tvořících tým, zcela
potenciál takového subjektu
zásadní a bezpodmínečně
(disponuje-li jím) je nutné
nutný pro perfektní výslevyužít k obohacení
dek. Celá má společnost
všech lidí, kteří
a vše co představuje
o v z děláv á n í
je výsledkem společa svůj růst stojí
ného úsilí a kvalitní
a samozřejmě
práce tohoto týmu,
i ku prospěa právě díky tomu
chu všech
realizujeme velké
s p olupr amnožství úspěšcujících
ných projekpartnerů.
tů financoProto navaných jak
še spoklienty, tak
lečnost
dalšími subspoluprajekty v rámci
cuje nanašeho státu
příklad se

FRAGMENTY
školami na všech úrovních a v rámci
této spolupráce zajišťuje „řízený přenos
informací“ mezi těmito školami a firmami, přípravu strategických plánů rozvoje
škol a vzdělávacích programů pro školský
management a řadu dalších aktivit v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Ze strany účastníků je
vysoce hodnoceno například „vzdělávání v oblasti komunikace“ zahrnující
mimo jiné způsoby, pravidla a možnosti
komunikace mezi osobami z odlišného
prostředí, v tomto případě komunikace
mezi zástupci škol a zástupci firem. Dále
se mimo jiné zaměřujeme i na analýzu
vzdělávacích potřeb, řídících procesů,
odborné konzultace a poradenství pro
pedagogické i nepedagogické pracovníky
škol a samozřejmě na další rozvoj a vzdělávání. Společnost Centrum andragogiky,
s.r.o., je často vyhledávaným partnerem
pro mnohá výběrová řízení lokálního ale
i mezinárodního významu, které zaštiťují
jak organizace podnikatelského sektoru,
tak i státní a vzdělávací instituce včetně
univerzit a škol všech stupňů. Například
zajišťujeme celý cyklus manažerského
vzdělávání zaměstnanců jedné univerzity,
který probíhá od zimního semestru 2009
až do konce roku 2010. A takovýchto příkladů bych mohla uvést samozřejmě více.
Chci se však dostat i ke třetí a také velmi
důležité straně trojúhelníku, která, jak
jsem se již zmínila, se týká perfektní orientace ve struktuře a fungování Evropské
politiky grantů a dotací na programy
v rámci jednotlivých projektů. V současné době probíhá hned několik projektů,
které byly podpořeny z ESF, a kterým
se Centrum andragogiky, s.r.o., pečlivě
věnuje. Na našich stránkách si můžete
najít oceněné programy jako například
„Slaďování práce s rodinou“, nebo v současné době velmi nadčasový a moderní
program „Procesní vzdělávání uživatelů
informačního systému“, jenž sofistikovaně a cíleně připravuje na základě podrobné analýzy stavu klienta potřebná témata
a skupiny uživatelů pro daný projekt. Jak
vidíte, jen vyjmenování některých aktivit by dalo na samostatný článek, takže
na závěr se snad už jen zmíním o naší
neziskové organizaci „Šance na vzdělání“, která se aktivně podílí na spolupráci
s mnoha partnerskými organizacemi
u nás i v zahraničí.
Tak to je skutečně obsáhlá a opravdu
vyčerpávající reference jak na vaši
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značku, tak činnost. Nedá mi to se
nezeptat… Jak se Vám daří v dnešní
době „krize“ a při tak vysoké konkurenci v oboru vzdělávání na trhu
uspět a ještě se rozvíjet?
Samozřejmě se i nás, jako téměř
každé firmy v ČR, celosvětová krize dotýká. Velmi jsme pocítili úsporné kroky
firem u programů vzdělávání, zejména
v průmyslové sféře. Momentálně nám
i firmám pomohly výzvy na podporu
vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, tedy programy podporované
ESF a státním rozpočtem ČR. O tyto
programy je ve firmách velký zájem,
částečně pomáhá řešit současné potíže
se sníženou produkcí a tím zachovává
pracovní místa. Ale v zásadě platí, že se
snažíme vyhnout cejchování problémů
značkou „krize“. V mnoha případech platí, že se slovo krize používá jako zástěrka
za neschopnost nebo neochotu přizpůsobit se a pružně reagovat na podmínky
trhu. Naše společnost se v tomto ohledu
chová velmi opatrně. Vzhledem k tomu,
že podnikáme v oboru vzdělávání a to je
typ podnikání, kde hodnota výsledného produktu a kredit není postižitelná
krizí, je problém zase a pouze v lidech.
Naši manažeři jsou zvyklí komunikovat
s managementy klientských společností
pravidelně, a proto jsme s nastupující
krizí jen změnili taktiku. V duchu myšlenky, kterou jsem Vám sdělila před chvílí
o vzájemné spolupráci a tudíž i zájmu
na úspěchu všech, jsme pochopitelně
okamžitě začali tvořit projekty, které by
skutečně účelově pomohly firmám, neboť
předpoklady jejich blaha a rozkvětu jsou
předpokladem našeho vlastního prospívání. Centrum andragogiky, s.r.o., velmi
dobře chápe řetězovou návaznost neúspěchů, která se vlnovitě šíří napříč spektrem
společností, pokud budeme chápat trh
jako stoprocentně konkurenční prostředí.
To ale zcela zásadně odporuje humánnímu pohledu na svět lidí a civilizaci, kde
vzdělání je prostředkem, který by měl lidi
přibližovat k civilizovanějšímu způsobu
myšlení. Proto z pohledu poslání mého
podnikání je krize finančního světa
pouze zrcadlem závislosti na způsobu
života, jaký tato společnost vede, a skutečná krize, které by se měla obávat každá
vzdělávací společnost na světě, by byla
krizí myšlení a krizí lidského chápání
potřeby se vzdělávat. Dokud nenastane
tato situace, je každá jiná krize řešitelná.
Toliko ke krizi, a pokud jde o druhou část
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otázky, rozvoj je nutnou a zdravou
součástí podnikání každé firmy bez
ohledu na to, v jakém oboru podniká.
Se stoupajícím množstvím potřeb
rostou Vaše nároky na prostor, agendu, možnosti lidí a čas. Vzdělávání
není v tomto nijak odlišné. I moje
společnost rostla a potřebovala větší
„oblečení“ vydatnější „stravu“ a více
„ošetřujícího personálu“. Zkrátka
abychom dodrželi standardy, díky
nimž jsme byli oceněni, museli jsme
a musíme udržovat firmu v kondici.
Rozumím politice starostlivosti o chod společnosti, ale
pro spoustu lidí jste jen jedna
ze zhruba 10 000 vzdělávacích
a školících společností na českém
trhu, a tito chápou Vaši činnost
jako konkurenční alternativu
ke zvážení. Jak se při tak tvrdých
podmínkách a výše zmíněné neochotě „spadnout“ pod nastavenou
laťku, dokážete na trhu uplatňovat
i přes komplikované hledání finančních zdrojů ze strany zákazníků,
kteří jsou nuceni akceptovat rostoucí
cenu a hodnotu vzdělávání?
Odpověď na Vaši otázku, aby byla
všenaplňující, by musela být opět velice
obšírná. Pokusím se to alespoň v rámci
možností trochu zjednodušit. U většiny
kvalitních vzdělávacích subjektů je cena
velkou měrou dána složením, cenou
a kvalitou lektorského týmu. Jestliže
máme našim zákazníkům nabídnout
špičkovou kvalitu rozvoje a vzdělávání
jejich zaměstnanců, musíme spolupracovat se špičkovými lektory a konzultanty.
Rozhodně bychom nikdy nechtěli být
jakýmsi vzdělávacím „secondhandem“,
který aby přežil, je schopen prodávat
vzdělávací služby za jakoukoliv cenu.
Z našeho pohledu by kritérium ceny
mělo být doplněno i dalšími aspekty, jako
jsou profesionalita, serióznost, vstřícnost
a schopnost poskytovat služby v té nejvyšší kvalitě dlouhodobě a v plném rozsahu
zákazníkových potřeb. Nežli se podbízet
neúměrně nízkou cenou, raději našemu
zákazníkovi pomůžeme nalézt alternativní formy financování například z ESF
či jiných obdobných zdrojů. Dále už to
pak je jen o tvrdé práci, vytrvalosti, prozákaznickém přístupu a v důsledném
naplňování pravého významu slova etika.
Možná také stojí za zmínku, že nemálo
úspěchů dosahujeme i tím, že se snaží-

me dělat některé věci jinak než většina
konkurence. Hledáme a nalézáme nové
přístupy, sázíme na dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy a podporujeme či
sami otevíráme řadu nových aktuálních
témat jak na obchodní tak i sociálněspolečenské úrovni. Jako příklad mohu
uvést naše aktivity v oblasti slaďování
práce a osobního života, stále sílícího boje
proti mobbingu anebo naší spolupráce
s neziskovým sektorem v rámci účelné
pomoci osobám zdravotně či sociálně
znevýhodněným. Ale na Vaši otázku se
dá odpovědět i velmi jednoduše. Zkrátka
jsme tým zkušených profesionálů, který je schopen nabídnout zákazníkovi
takový projekt anebo program školení,
že zákazníkova následná argumentace
na poměr cena/výkon/kvalita bývá už jen
formálním rozhovorem a on i my musíme
už z nabídky cítit, že se jedná o projekt
hodný loga „Centrum andragogiky“.
Proslýchá se, že vzdělávací agentury
ovlivňují, lidově řečeno nutí firmy,
co mají školit?
Může tomu tak být, ale Centrum
andragogiky je v tomto ohledu na opačné straně barikády. Oslovíme klienta
nikoliv nabídkou produktu ale řešení.
Naše společnost má v dobrém zvyku
zohledňovat a řešit problémy skutečně
individuálně. To znamená provést analýzu či workshop případně rozhovor
s odpovědnou osobou a na základě zjištěných nedostatků a přání klienta nastavit
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konkrétního zákazníka. Takže mámli velmi jednoduše odpovědět na Vaši
otázku: Nedokážeme ovlivnit chování
deseti tisíc vzdělávacích subjektů
v republice a nedokážeme ovlivnit společnosti směrem k etice, ale u Centra
andragogiky, s.r.o., nehrozí, abychom
klientovi nutili školící systém hodící
se nám, protože to zcela popírá smysl
a logiku existence mé společnosti a jde
to proti samotným základům etického
kodexu nejen vzdělávací firmy, ale
i každého slušného člověka.

projekt na vzdělávání v oblastech, které
jsou nedostatečně ošetřeny. Toto celé
platí u projektů, kde je klient schopen
pojmenovat problémy, se kterými se
potýká. My se ale setkáváme u profesionálních programů typu „procesní vzdělávání uživatelů informačních systémů“
či „optimalizace společnosti“ a mnoha
jiných specifických školících programů
se situacemi, kdy klient přesně nedokáže
definovat oblast problémů, které potřebuje řešit, a jeho reakce na náš dotaz bývá
obecně zaměřena na navýšení obratu
nebo snížení nákladů, aniž by měl představu, jak toho reálně a s dlouhodobým
efektem docílit. V takovém případě musí
nutně nastoupit skutečně věcné zjištění
potřeb a všech procesů ovlivňujících
chod takového subjektu. Tyto programy
se opírají o reálnou analýzu fungování
společnosti a to je záležitost trvající nějaký čas, než jsou posbírána data všech
faktorů ovlivňujících konkrétního zákazníka. V takovém případě se prokazatelně
nedá nutit klientovi, co by měl školit, zde
je třeba opravdu pomoci a najít společně řešení na nápravu a zlepšení chodu
takové firmy. Mimochodem je to jedno
z mála školení, jehož kvalita a skutečná
hodnota školícího programu se ukazují
velmi rychle a hlavně v praxi. Jsou doslova lékem na nemoci, které ve firmách
spolehlivě během analýzy diagnostikujeme a jsme schopni je odstranit. Tyto
programy jsou pak zpravidla velmi cílené
a účelové, a proto je i jejich efekt poměrně
rychle viditelný. Takové školící programy
stavíme a vytváříme – nebála bych se zde
použít slovo „modelujeme“ – pro každého
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je správné, ale abychom se zařadili mezi
ostatní subjekty, které podobně jako my
vyznávají tradiční hodnoty, mezi něž
mimo jiné náleží i filantropie a sociální
odpovědnost.

„Šance na vzdělání“ jako nezisková organizace zní velmi zajímavě.
Mohla byste nám v krátkosti tento
projekt více představit?
Zdravý člověk se může vrhnout
do podnikání klidně zítra. Nemocnému,
ale například i rodičům po návratu
z rodičovské dovolené to jde však podstatně hůř. A to nemluvím o obrovských
bariérách, jež překonávají lidé po úrazu,
kteří se nemohou již vrátit do původní
práce. Procházejí různými psychickými
fázemi od optimismu a nereálných očekávání až po nulové vyhlídky na další
budoucnost. Obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání, o.p.s., jim
pomáhá k návratu na trh práce tím, že
jim nejen „ušije vzdělání na míru“, ale že
jim prostřednictvím vzdělání pomůže
vytvořit novou roli a nový svět, který
jim ten, o který přišli, nahradí a dá jim
nový smysl a důvod k životu v něm. Šance
na vzdělání se zaměřuje na komplexní
vzdělávání handicapovaných osob a lidí
z jejich okolí, dále pak na vzdělávání osob
z nižších a znevýhodněných sociálních
skupin. Posláním obecně prospěšné
společnosti Šance na vzdělání je vést díky
konzultačním a vzdělávacím programům
tyto osoby k orientaci v reálném světě,
k nalézání a poznávání sebe sama, k sociálnímu a pracovnímu začlenění a tím
i psychické vyrovnanosti.
Vzdělávání a rekvalifikační programy
pro lidi s psychickou zátěží po nemoci
a úrazu jsou naší zemi stále výjimečné.
Přitom reálná vidina „normálního“ pracovního života výrazně zlepšuje psychiku
člověka po úrazu. Cílem může být klidně
vysokoškolský titul. Firmy nezaměstnávají lidi, protože jsou, nebo nejsou
na vozíku, ale protože jsou, nebo nejsou
pro zaměstnavatele přínosem.

 Dle Vašich slov míří Centrum
andragogiky, s.r.o., velmi vysoko jak
v oblasti obchodní profese, tak etiky
ale mně a určitě i čtenáře by zajímalo,
jak se Vaše společnost staví k moderní a dnes skloňované „sociální
odpovědnosti za přítomnost na trhu“.
Jak vlastně centrum andragogiky
nahlíží na sociální odpovědnost
ve spojení s jejím podnikáním?
Když jsem zakládala společnost
Centrum andragogiky, s.r.o., tak jsem
svou sociální odpovědnost za přítomnost na trhu vnímala už v samotném
poslání toho, co je náplní a každodenní
prací všech jejích konzultantů, lektorů
a pracovníků. Teprve časem s rostoucím
záběrem a větším spektrem činností naší
společnosti jsem dokázala plně pochopit
hloubku a lidskost tak banálního a hrubě
znějícího označení „sociální odpovědnost
za přítomnost na trhu“. Začala jsem sledovat etablované a světové společnosti, jak
se vypořádávají s tímto trendem a hledala
vlastní cestu, jak se stát sociálně odpovědnou a přitom nesklouznout ke kopírování
charitativních akcí, koncertům, sbírkám
a jiným aktivitám, které mají okamžitý
ale krátkodobý efekt a musejí neustále
přicházet s novými nápady, což vyžaduje zdroje lidské i časové. Chtěla jsem
to zařídit jinak. Mne zaujala možnost
přijít s jedním, ale opravdu užitečným
a dlouhodobě přínosným nápadem. Pod
hlavičkou a křídly Centra andragogiky,
s.r.o., jsem založila již zmíněnou neziskovou organizaci „Šance na vzdělání“ Nedá mi to nepoložit Vám jednu
a tímto započala naše činnost v oblasti
zajímavou a trochu spekulativní
sociálně odpovědné aktivity, co by konotázku. Nicméně žijeme v zemi,
tinuální a dlouhodobě řízený program
kde vzdělání má tradici v takových
pro pomoc zdravotně ale někdy i sociálně
velikánech, jako byl Jan Hus nebo
znevýhodněným lidem. Jsme připravení
Jan Amos Komenský a pokud jde
se v této záležitosti plně angažovat, inveso historii, je její odkaz skoro povitovat své znalosti, zkušenosti, ale i nemalé
nujícím faktorem k odpovědnosti
prostředky, abychom nejen udělali to, co
za budoucnost vzdělávání… Když
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se podíváte někam daleko před sebe,
a nebudeme teď uvažovat současnou dobu krize, co vidíte na Centru
andragogiky, s.r.o., a konec konců
ve Vašem vlastním životě?
Víte paní redaktorko, na rozdíl od téměř všech ostatních typů podnikání, je
vzdělávání trvalou hodnotou. Mění se
lidé, mění se národy, mění se hranice
států, společenské poměry a státní zřízení. Mění se zákony a podmínky života
na zemi a můžeme říct, že se mění téměř
všechno a my lidé jsme schopni tyto
změny podchytit pouze díky neustálému vzdělávání. Pokud bych to měla říci
skutečně otevřeně, tak celý svět prochází
neustálou kontinuální proměnou od obrovských globálních změn planetárního
významu, až po mikrozměny buněčného
a genetického charakteru. To jsou typy
změn, které jsou tak obrovské, že je pouhé vidění člověka není schopno zaznamenat buď pro svou velikost, nebo naopak
pro svou malichernost a abychom byli
schopni takové změny vidět a dokonce
ovlivnit, zcela nutně potřebujeme světlo
schopné takové změny osvítit. A tím
světlem není nic jiného než právě vzdělání a znalosti. Takže naše budoucnost
je v podstatě velmi snadno popsatelná
z pohledu poslání. Pokud se podívám
do budoucnosti jakkoliv vzdálené nebo
naopak klidně na zítřejší den v diáři, mohu s jistotou prohlásit, že ani v jednom
z těch pohledů nenajdete nic jiného, než
upřímnou snahu pomáhat šířit vzdělanost, zkušenost a schopnosti. Naše práce
je v tomto směru dogmaticky neměnnou
tezí o fair play přístupu ke každému
z našich zákazníků a my budeme dělat
jen to, co jsme dělali doposud. Šířit
myšlenku vzdělanosti v tolika oborech
a faktorech lidského žití, kolik jich jen
naše společnost bude schopna profesionálně pokrýt. Zajímavější je ale pohled
na způsoby vzdělávání a metodiku naší
činnosti. Tak jako jste zmínila Jana Huse
a Komenského, jejichž metodika odpovídala době a možnostem společnosti, v níž
žili, bude se i Centrum Andragogiky,
s.r.o., plynule pohybovat na vlnách současné doby a využívat všech možností,
které přináší. Musíme reagovat na moderní typy vyučovacích metod a sami
se nejen vzdělávat v tom, jak vzdělávat
ostatní, ale i aktivně hledat nové formy,
nástroje a postupy, které nikdy nekončící
proces vzdělávání zefektivní. Centrum
andragogiky je společnost uvažující
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v podstatně globálnějším měřítku, než
je jen budova firmy či její okolí. Už jen
proto, abychom byli zákazníkům blíže,
jsme kromě sídla firmy v Hradci Králové
otevřeli pobočky v Praze, Nymburce a již
tři roky působíme na Slovensku v podobě
Centra andragogiky Slovenská republika,
s.r.o. Potřeba neustále prohlubovat a sbližovat vize vzdělávání na mezinárodní
úrovni nás také dovedla ke spolupráci
s rakouskou vzdělávací společností
Harramach. Působíme také v mezinárodních projektech v rámci Evropských
sociálních fondů.
Řada našich projektů nese společné
rysy. Snažíme se například více propojit vzdělávání na středních školách
s potřebami různých průmyslových
odvětví. V současné době probíhá řada
aktivit vzájemné spolupráce středních
odborných škol a firem v oblasti odborné
přípravy žáků. Tato partnerství jsou většinou izolovaná, bez širší vazby na další
školy či podniky a bez možnosti diskuze
o řešených problémech. My nabízíme
školám možnost realizovat vlastní „projekt spolupráce“ s firmou zaměstnávající
absolventy školy za účasti facilitátora
(Centrum andragogiky), který organizuje
spolupráci školy a firmy a získané knowhow předává dalším školám a firmám.
Součástí projektu je široká diskuze zapojených osob o problémech vzniklých
v průběhu realizace této spolupráce
a o zkušenostech získaných během jeho
realizace, což umožní optimalizovat
spolupráci ve vztahu škola - firma. Tato
diskuze je v současné době naprosto výjimečná a vysoce žádoucí.
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Je něco, co by paní Jírů prostřednictvím Fragmentů vzkázala politickým reprezentantům a konec konců
i všem občanům této země?
Ze všech stran slyšíme, jak politika
postrádá slušnost, srozumitelnost či
transparentnost. Na jednu stranu bohudík již neexistuje politické vzdělávání
z dob minulých, ale na druhou stranu budou-li politici chtít, aby se politika změnila k lepšímu, získala pozitivnější image
a přiblížila se ke všem lidem naší země,
budou muset opět zasednout do „školních
lavic“ a opět se vzdělávat nejen v odbornostech potřebných pro obsah jejich
funkcí, ale i pro úspěšné zvládnutí formy
a souvisejícího kontextu. Můžeme vám
pomoci. Bez postranních politických záměrů, s profesionálním týmem a ochotou
pomoci vám sladit obsah, formu i kontext
naší politické scény. Pomoci vám otupit
veřejností záporně vnímané ostří vašich
dialogů, pomoci vám lépe pochopit
svého politického či stranického rivala
s cílem rozvinout schopnosti pro lepší
nalézání společného konsensu či pomoci
vám navýšit vaši dovednost prezentovat,
vysvětlovat a prosazovat vaši osobnost,
návrhy a myšlenky nejen na politickém
fóru, ale i směrem k občanům. Toto
všechno jsme ochotni a schopni Vám
pomoci docílit systematickou spoluprací
a upřímnou snahou o váš růst… Co bych
našim politikům i všem občanům této
země vzkázala? „Jmenujeme se Centrum
andragogiky, s.r.o., a jsme tu i pro vás.“
Vážená paní majitelko, děkuji Vám
za příjemný rozhovor.
Snímky archiv firmy

galerie úspěšných
osobností
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Michal Jelínek:
„Sloužíme rádi!“

Jiří Pancíř

ení zcela samozřejmé, že ryze
česká společnost se za pouhé
4 roky od změny vlastnické
struktury probojuje v prestižní soutěži
„Českých sto nejlepších“ mezi sto nejúspěšnějších firem u nás. Holding OKIN
Group, a.s., tak učinil, což vzbudilo
oprávněně naši zvědavost a zašli jsme
se zeptat jejího majitele a předsedy
představenstva Mgr. Michala Jelínka,
co za tímto úspěchem stálo a co vše
musel jako manažer pro to udělat. A pan
Jelínek v jeho stylové šedočerné pracovně v Pařížské ulici v Praze vzpomínal:
Od roku 1993 působila na našem
trhu společnost O.K.IN, s. r. o., která
svým klientům poskytovala služby
technické údržby nemovitostí. V prosinci roku 2002 jsem byl jmenován jejím
jednatelem a kromě vybudování nové
struktury společnosti jsem ji nasměroval k poskytování komplexních služeb
facility managementu (podpůrných
služeb). V roce 2003 vstoupila firma pod
mým vedením na slovenský trh a v roce
2004 začala poskytovat služby i v oblasti
business process outsourcingu (BPO)
pro americký telekomunikační gigant
Verizon. O dva roky později se ji německá
společnost NICKEL GmbH, člen skupiny
VINCI, která byla jejím dlouholetým
vlastníkem, rozhodla prodat. Odkup byl
přednostně nabídnut mě a tak jsem ji 11.
8. 2006 odkoupil. Společnost se tak stala
ryze českou firmou, která od roku 2007
funguje jako holding OKIN Group, a.s.
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jsou tomuto oboru vzdálenější.
Díky tomu, že
již nejsme pod
vlivem skupiny
z a měřené v ýhradně na stavebnictví, můžeme
využívat všech
příležitostí, které
shledá me zajímavými. Máme
již pobočky nejen
na Slovensku, ale
i na Ukrajině,
v Bulharsku,
Švédsku a Rusku.
Promiňte, ale
při vší úctě
k Vám, kde jste vzal peníze na odkoupení tak velké společnosti jako
její pouhý zaměstnanec?
V roce 2006 měly banky ještě víru
v naši ekonomiku a získal jsem stoprocentní bankovní financování na její nákup. Ze svého platu bych ji samozřejmě
nikdy nemohl koupit, naopak dodnes
investiční úvěr splácím. Žádný tunel
ale za tím nehledejte, pouze kombinaci
správného načasování, štěstí a práce.

Zmizí vám z agendy stovky faktur od placení uklizeček až po telefony, elektřinu,
ostrahu, údržbu budov. Nemusíte řešit,
proč upadla na WC klika a proč ten či
onen přišel do práce opilý. Když se Vám
něco nebude líbit, my zjednáme pořádek
za Vás.

Takže nabízíte svým zákazníkům
služby šité na míru bez ohledu na jejich odlišnosti. S trochou nadsázky
by se dala Vaše firma pojmenovat
Nabízíte podpůrné služby průmyslojako „Ferda mravenec, práce všeho
vým podnikům i velkým administradruhu“?
tivním centrům. Kdybych byl šéfem
Někdy si v tom shonu spíš připadám
například Škodovky nebo ministrem, jako brouk Pytlík… (úsměv)
čím mi můžete pomoci?
Když se společnost pod Vaším veZvýším standard obsluhy ve vaší Vaši pracovníci se musejí vyznat
dením rozrůstala, proč se ji firma společnosti a vy přitom nemusíte nic
ve všem, co potřebuje vámi obsluhoVINCI rozhodla prodat?
řešit, můžete se naplno věnovat pouze
vaná společnost ke svému provozu.
Společnost VINCI je světovým líd- své práci. A reálně ušetříte náklady.
To je obrovské množství speciálních
rem v oblasti stavebnictví a zřejmě chce Zajistím vám všechno od úklidu, bezpečpožadavků a nejrůznějších aktivit
ve střední a východní Evropě posilovat nosti, údržby zařízení budov i výrobních
navíc na tisících místech doma i v cisvou pozici výhradně na tomto poli. zařízení, energetických služeb až po korzině. Jak vše sjednotíte do jednoho
Zbavuje se proto asi společností, které porátní služby, recepční a sekretářky.
celku?
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Aby se podnik dále rozvíjel, je potřeba ho udržet i přes velkou diverzifikaci
kompaktní. Kladu velký důraz na jednotící a velmi hlubokou komplexnost.
Všude musí dostat klient stejný servis,
odlišnosti jsou přípustné pouze tehdy,
pokud si je klient přímo vyžádá. Chování
ke klientovi a úroveň obsluhy musí být
stejná ve všech zemích, kde podnikáme.
Duch a kultura firmy se musí prolnout
s klienty. Jsem si vědom, že schopnost
řídit velkou síť lidí chce vysokou míru
plánování a dobrý sytém řízení. Proto
jsem se rozhodl jít studovat na Harvard
Business School v USA tříletý kurz pro
majitele firem, abych se naučil, jak takovou společnost nejlépe řídit.

Čím to podle Vás je, že naši podnikatelé často nemají ke svým firmám
podobný vztah, jako je tomu v zahraničí?
Důvodů bude mnoho, ale jeden z velmi důležitých je ten, že naši podnikatelé
nevěří systému, oprávněně se bojí jeho
změn a vnímají míru nejistoty danou politickými změnami jako reálné provozní
riziko. Navíc Češi obvykle nejsou zvyklí
žít své sny a nemají tak velké ambice jako
naše protějšky například v Německu.
Dalším faktorem je přervání kontinuity
rodinných firem a podnikání v druhé
polovině minulého století. Není navíc
lehké posunout český podnik do nadnárodní úrovně.

Již Vám něco studium na Harvardu
dalo?
Na Harvardu se setkávám s podnikateli, kteří se starají například o rodinné podniky i v páté generaci, vidím,
jakou mají v sobě odpovědnost a jak je
ani nenapadne firmy prodat. Naopak,
cítí hlubokou odpovědnost vůči firmě,
lidem ve firmě i své rodině, chápou,
že jejich úkolem je předat firmu další
generaci. A to je pro mne velkým povzbuzením k další práci. U nás naopak
velice často někdo úspěšný vybuduje
firmu a pak ji prodá, aby si odpočinul
a užil peníze. Chápu to, ale pokládám to
za velmi krátkozraký přístup. Říkám si,
co by se z ČR stalo, kdybychom všichni
udělali totéž. Nicméně, dokud jsou v čele naší země politici, kteří nemají čest,
sebeúctu a jakoukoliv vizi přesahující
jejich osobní prospěch, tak nemůžeme
očekávat, že by se všeobecné ladění
podnikatelského stavu přesunulo
od krátkodobého k dlouhodobému pohledu na firmu a podnikání. Také jsem
si při studiu uvědomil, že naše firemní
heslo „Užitečná řešení“ je pouze podnikatelsky orientované a že to nestačí,
protože musíme být v každém ohledu
orientováni především na spokojenost
klienta. Proto budeme měnit firemní
heslo OKIN FACILITY na „Sloužíme
rádi“. Naši lidé musejí být schopni nejen
poskytnout službu, ale klient musí mít
pocit, že je to těší a neobtěžuje. Podobně
si to před lety uvědomil Tomáš Baťa
a dosáhl pak neskutečného výsledku.
Aniž bych se chtěl nebo mohl s panem
Baťou srovnávat, říkám si, že pak bude
třeba takový výsledek i pro nás možný,
a to je inspirující.

Pocítila vůbec Vaše společnost dopady celosvětové ekonomické krize?
Podnikáme v základních službách,
které sice nejsou příliš konjunkturální,
ale také nepadají s poklesem ekonomiky.
Navíc v kontextu východní Evropy děláme nestrategický byznys. Nejsme v konfliktu s vojskem, energetikou a podobně. Všude na světě ale odcházejí politici
Takže nejsme vystaveni politickým
do civilu hmotně zajištěni…?
zájmům, a to dokonce ani v Rusku. Krize
Pokud to dělají, tak decentně, aby
nás proto v podstatě minula.
nepoškodili politický systém. Nechlubí
se jako malé děti drahými hodinkami,
Když již hovoříte o politicích. Co by svou mocí a majetkem. Vědí, že by je
pro typ podniku, jako je Váš, mohli za to stihl trest. Nikoho proto nezajímá,
udělat?
co si odnesou, protože o tom se prostě
Politici by udělali nejlíp, kdyby se neví. Naši politici zapomínají, odkud
o byznys, a to nejen našeho typu, nestarali. vzešli, a mají navíc přetržené historické
Nejlepší ministr je ten, o němž neslyšíme. vědomí. A nedostatečné vnímání času
Nejlepší stav země je, když nikdo nezná a následků jejich dnešního jednání pro
jména svých ministrů (to konec konců budoucnost. Protože kdo ví, co bude
říkal již Lao-c´). Podobně jako napří- za deset či dvacet let…
klad ve Švýcarsku.
Problém naší
společnosti ale je,
že do politiky přicházejí vesměs lidé,
kteří se neumějí jinde uplatnit a jdou
tam jednoznačně
za osobním prospěchem. Veřejně
se hovoří o tom,
ja kou f i na nč n í
hodnotu má ministerské křeslo
za jedno volební
období. Do politiky
šli před dvaceti lety,
přišli z paneláku
a odcházejí s vilami, a to dokonce

nejen doma, ale i v cizině. Ne, že by to
byl světový unikát, obdobně to funguje
prakticky všude na světě, a to i v zemích
EU, ale světový unikát je to, že na zbohatnutí v politice potřebujete jen několik
let. Je škoda, že z tohoto pohledu jsme
čistě východoevropská země. V konsolidovaných zemích je to odměna za celoživotní službu státu. Naše politika je
proto orientována jen na krátkodobé
výsledky a naši slavní politici koukají
pouze na horizont jednotek let a několik
dalších velkých zakázek. Dost mě šokuje,
že prakticky nikomu nedochází, že poté,
co mají peníze i moc, už jim schází jen
jedno – historické uznání jako státníka,
který pro svou zemi něco udělal. Toho se
ale dostává pouze za práci a výsledky, ne
za brutální a nekontrolovanou korupci.
Rád si počkám na to, co o našich premiérech a ministrech budou psát historici
za 30-40 let a jsem zvědav, jestli na tyto
pány budou jejich potomci hrdí, nebo zda
si budou spíše měnit jména…
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v mnoha společnostech. Jak se
vám daří tyto pracovníky získávat?
Těžko. Je zde navíc omezení
cenové. Naši klienti chtějí mít vše
zajištěno pokud možno levně a přitom musíme schopným lidem slušně
zaplatit, aby nám je nepřebrala
konkurence.

Vraťme se od politiky raději k vašemu byznysu. Můžete uvést některé
vaše významné zákazníky?
Našim zákazníkem se stal jeden z největších světových telekomunikačních
operátorů a poskytovatelů internetového připojení, Verizon Business, který
z ČR obsluhuje celou Evropu, Střední
východ a Afriku. Poskytujeme služby
Telefónice O2, Komerční bance, České
spořitelně, Raiffeisen bance, ČSOB i BB
Centru, Paláci Karlín, středoevropské
centrále společnosti Philips, Office
Centru Vinohrady, Makro Cash & Carry
ČR a průmyslovým podnikům jako jsou
Phillip Morris, Česká Zbrojovka, Kostal,
Celestica atd. Budeme se také podílet
na projektu outsourcingu služeb v dvaceti továrnách v Evropě. V současnosti
proto plánujeme další expanzi do zemí
střední a východní Evropy.
Tento dynamický růst se určitě
projevuje také na vývoji počtu zaměstnanců?
Pokud jde o zaměstnance, tak samozřejmě jejich počet narůstá. Společnost
OKIN FACILITY CZ začínala v roce 1993
s pouhými 10 zaměstnanci. V roce 2005
jich bylo 264, v roce 2006 již 397 a v současnosti zaměstnáváme více než 1 600
pracovníků. Ruku v ruce s tím roste obrat
společnosti. V roce 2002 obrat stagnoval
a nepřekročil 100 milionů korun, v roce
2006 jsme dosáhli obratu 420 milionů
korun a v letošním roce obrat dosáhne
60 mil. eur.
Dovedu si představit, že na ostrahu
či na úklid se dají lidé sehnat, ale
opravy IT technologií a zajištění
chodu složitých provozů továren
vyžadují odborníky, o něž je zájem
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Jsem obecně hrozný skeptik a příliš ceny nevnímám. Ocenění od pana
Muzikáře mi ale udělalo radost, protože
si vážím jeho práce vzhledem k tomu,
jak dlouho vydržel tuto práci dělat. To
v naší době orientované spíše na sprint
než na běh na dlouhou trať je obzvlášť
obdivuhodné. Ještě víc si vážím ocenění
v oborové kategorii Invence – nasazení –
export – zisk. Vnímám ho jako ocenění
 Máte pobočky již v mnoha ze- toho, že OKIN je dynamická česká firmích. Můžete porovnávat. Jak se liší ma odlišující se ambicemi od ostatních
podmínky pro podnikání v nich?
outsourcingových společností tím, že
Existují samozřejmě velké rozdí- našim snem je vybudovat privátní celoly při zakládání podniku ve Švédsku evropskou firmu a stát se poskytovatelem
nebo v Rusku. Ve Švédsku stačí se služeb v celém regionu CEE.
jen zapsat do rejstříku, nepotřebujete
ani živnostenské oprávnění. Platíte tam A nakonec obligátní otázku. Mohl
sice vysoké daně, ale vše funguje hladce
byste prozradit, jak se dostane ada rychle zavedeným procesem. V Rusku
vokát k funkci generálního ředitele
jsou sice daně rovné, tedy nízké, ale
v nadnárodní společnosti a zda mu
na každou novou pobočku musíte mít dvě
při tak náročném budování firmy
osoby – hlavního účetního a vedoucího
zbude čas na nějaké koníčky?
inženýra. Na všechno musíte mít stovky
Po odchodu z Deloitte & Touche
papírů a souhlasů. Což je zdrcující, proto- jsem řídil jako právník restrukturaliže musíte počítat se vším na půl roku do- zaci podpůrných služeb v Komerční
předu. Nikdo si neumí představit, jak to bance. A za tuto práci jsem v roce 2001
tam chodí, dokud tam nepracuje. I když získal cenu Osobnost roku v oboru fatam postupuje podnikání správným cility management, kterou každoročně
směrem, jde to díky tomu velmi pomalu. uděluje česká pobočka Mezinárodní
asociace facility managementu IFMA
Takže v Rusku asi už další pobočky CZ. Majitelé tehdejší společnosti O.K.IN
nebudete budovat?
si toho všimli a koncem roku 2002 mne
Naopak. Postupně si budujeme jmenovali generálním ředitelem. Pokud
postavení poskytovatele integrovaných jde o koníčky, příliš času mi na ně nyní
podpůrných služeb, se kterým se musí nezbývá, ale snažím se jako bývalý atlet
počítat. Trh se službami v oblasti správy pomáhat dětem v možnostech sportovat.
nemovitostí se v Rusku teprve začíná Mrzí mne, že se v současnosti zapomírozvíjet. Celkem na něm působí kolem ná na ty nejmenší a na jejich výchovu
200 společností, zatímco v Německu jich k sportu, ať už s cílem profesionální
je devatenáct tisíc. Z těchto čísel je patrné, dráhy atleta, nebo jen s cílem vychovávat
že příležitosti se nabízejí. Jen v Moskvě se je již od malička ke zdravému životnímu
kapacita trhu oceňuje na 400 až 600 mili- stylu. Proto podporuji Český atletický
onů dolarů. Můj moskevský tým dokázal svaz při spouštění projektu „Atletických
za půl roku práce zvýšit počet uzavřených školek“, jehož cílem je podpora sportovní
smluv o šedesát procent. Mezi klienty rus- přípravy nejmladších atletů v oddílech
ké větve patří například Raiffeisenbank, a klubech. Hlavní cílovou skupinou jsou
Société Générale nebo Rosbank, logistická děti ve věku 5-7 let. A mám radost, že se
centra i místní REALITNÍ HOLDINGY. vše rozjíždí, i když již sám atletiku aktivně
Nicméně pro nás jsou velmi významné nedělám, jen si občas zahraji s přáteli golf
regiony mimo Moskvu.
či se vydám na cesty. Zatím jsem šťastný
tím, co dělám, a vystačí mi to vyplnit čas,
Ptát se na to, co stálo za Vašimi úspě- i když bych jednou chtěl založit rodinu
chy, že se vaše společnost dostala a poněkud se zklidnit. Ale to nastane, až
za pouhé čtyři roky od okamžiku, bude společnost OKIN pevně zaběhnutá
kdy jste ji koupil, mezi Českých 100 ve svých kolejích.
nejlepších firem, by bylo tedy zbyPane majiteli, děkuji za zajímavý
tečné. Zeptám se proto jinak. Co pro rozhovor.
Vás toto ocenění znamenalo?
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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NG přestala být pod
Knížákovým vedením spícím
postkomunistickým broukem

fragmenty z kultury

ředitele NG odbornou způsobilost,
protože si dovolil odmítnout zařadit jejich amatérské pokusy mezi
díla světových mistrů. Čekala jsem,
zda před volbami s tímtéž tématem
nepřijdou letos třeba nespokojení
zemědělci a budou se rozčilovat, že
v NG nevystavil třeba nějakou krávu visící vzhůru nohama podobně
jako se kdysi rozčiloval a byl velmi
hrubý David Černý, protože mu
v NG nechtěl Milan Knížák vystavit visící červená auta způsobem,
kterým chtěl Černý vytěsnit další
účastníky soutěže o Chalupeckého
cenu.
Podcenila jsem ale aktéry těchto
politických kauz. Jsme přece již
v EU, a tak se naši občané budou maMilan Knížák sdělil naší revui, na co je nej- nipulovat za pomoci věci neznalých
více hrdý za deset let své působnosti v čele NG: občanů žijících v cizině. Naši občané
„Jako občan jsem politicky vyhraněný, ale totiž nevědí, jak česká muzea a gajako generální ředitel NG jsem absolutně loa- lerie fungují, s jakými obrovskými
jální ke státu a jeho kultuře. Sloužím kultuře finančními problémy se potýkají.
a především uměleckému odkazu minulosti Pak se jim ovšem lehce vštěpuje
bez ohledu na cokoliv a nasazuji maximum do hlav, že NG s nabubřelostí a vzdoenergie a schopností, kterými disponuji. Jsem rem ignoruje mezinárodně úspěšné
ochoten se postavit proti komukoliv, pokud umělce a nenakupuje díla světových
nebude ochráněna kulturní paměť národa“ autorů, jako to dělají centra výtvarného dění Museum of Modern
dyž jsem v poslední době sle- Art a Guggenheim v New Yorku,
dovala dění kolem odvolání Tate v Londýně, Hamburger Bahnhof
ředitele Národní galerie (NG) v Berlíně či Centre Pompidou v Paříži
Milana Knížáka vyznívající málem, že a že NG je v rozpacích při pokusech
národně i mezinárodně diskvalifikuje prosadit naše umění v zahraničí. Navíc
NG kdysi přikrýván obzvláštní přízní na propagaci našich umělců v zahraničí
ministra kultury Pavla Dostála, dnes jsou nemalými náklady zřizována ze
nespecifikovaných tajemných ochrán- státního rozpočtu v cizině tzv. Česká
ců, okamžitě se mi vybavily články centra, na která se mohou občané obtypu „Pryč s Knížákem“, které se ob- racet s dotazy, co pro propagaci našich
jevují téměř pravidelně před každými umělců dělají za státní peníze ony. Ale
volbami. Jednou protestovalo několik západ nemá zájem o české umění, jen
desítek zmanipulovaných studentů, o určité solitéry a hlavně o díla zahrapodruhé několik desítek Rómů za- ničních, tedy jejich umělců z našich
svěceně usoudilo, že nemá na funkci sbírek.

K

Ivana Haslingerová
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Knížák převzal NG v žalostném stavu
Současní kritici Milana Knížáka
sázejí na krátkou paměť občanů a především politiků, kteří již dávno za deset
let uplynuvších od jeho nástupu do čela
NG zapomněli, že v době jeho nástupu
do funkce generálního ředitele NG
byla tato instituce v zoufalém stavu.
Zapomněli, že poslední řádný generální
ředitel pan Zlatohlávek se o nic nestaral,
jen rád cestoval. Zapomněli, že NG pod
vedením Zlatohlávka odmítla dokonce
dar 15 obrazů André Nemese ze Švédska.
Zapomněli, že některé depozitáře byly
v takovém stavu, že by bylo bývalo správné
na ty, kteří za ně zodpovídali, podat trestní
oznámení. Zapomněli, že se nikdo nestaral
o práci se sbírkovými předměty, zvláště
ve Sbírce moderního a současného umění, která měla cca 400 zrestaurovaných
artefaktů, jež se stále točily po výstavách
a zbytek spal nepovšimnut v depozitáři.
Milan Knížák převzal NG s nezaplacenými závazky ve výši několika desítek
milionů korun. Před příchodem Knížáka
zjistil NKÚ nedostatky ve výši 615,5 milionů Kč a NG musela zaplatit státu 68
milionů Kč, což se později podařilo srazit
na necelých 18 milionů, které byly ve splátkovém kalendáři dopláceny až do r. 2005.
Existoval podepsaný splátkový kalendář na 150 milionů Kčs, tzv. návratnou
státní dotací, za dostavbu Veletržního paláce. NG byla povinna tyto finance vrátit
do státní pokladny. Existoval nedořešený
soudní spor s dodavatelem na dostavbu
Veletržního paláce (VP), který se domáhal
nezaplacené faktury zhruba 14 milionů
Kč. Nebyly dořešené výkupy zásadních
věcí pro sbírky NG, které NG vydala
v restitucích včetně získání finančních
prostředků. Probíhala rekonstrukce
Paláce Kinských, která se musela zastavit,
protože generální dodavatel přestal platit
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subdodavatelům. Bylo nutné řešit přesun gotického umění z Jiřského kláštera
do Anežského a přesun umění 19. století
do VP. Byly uzavřeny smlouvy s architekty
a existoval zcela nevhodný generel na rekonstrukci Anežského kláštera. Na tato
rozhodnutí dodnes NG doplácí. (Vznikly
nekvalifikovaným působením tehdejšího
ředitele SSU NG Jiřího Fajta.) Chyběly
kapacity depozitářů. Sbírka Moderního
a současného umění nebyla schopna realizovat stálou expozici. Na její koncepci
NG pracovala od 1.1.1997 a ještě v druhé
polovině r. 1999 nevěděla vůbec, jak by
expozice měla vypadat.
Po roce 1989 se v NG vyměnilo celé
družstvo ředitelů. Nikdo z nich nebyl
schopen cokoliv zásadního udělat a NG
upadala čím dál tím víc. Tehdejší ministr
kultury Pavel Dostál si moudře uvědomil,
že na záchranu této národní instituce je
potřeba člověk nejen zapálený pro umění,
ale i schopný organizátor a člověk schopný sehnat peníze od sponzorů. Povznesl
se nad politické rozdíly a v červnu 1999
postavil do čela NG Milana Knížáka
a poskytl mu na to jednorázovou státní
dotaci ve výši cca 102 mil. korun na výkupy děl z restituce Waldes a Morawetz,
kde běžela překupní lhůta. Usilovným
jednáním byl zrušen splátkový kalendář
na 150 miliónů a změněna ona dotace
na nevratnou. A Profesor Knížák ho
nezklamal. Teprve za jeho vedení se NG
podařilo stabilizovat. Stanovil cíle NG
v koncepci zpracované v r. 2001-2002, která byla kontrolována a zpřesněna v r. 2008
a NG se podařilo důsledně ji naplňovat.
NG se stala díky Knížákovi
důstojnou národní institucí
Do tří let od nástupu Knížáka do čela
NG, v r. 2003, dosáhla NG již trvale kladný hospodářský výsledek. A od té doby se
to nezměnilo. V r. 2004 se podařilo zlikvidovat i kumulovanou ztrátu hospodaření
z předchozích let. Počet zaměstnanců
byl redukován na polovinu, řada služeb
provozována jako „outsourcing“.
NG vydává nejvíce knih ze všech
muzeí a galerií v republice a všechny
vícejazyčně. Poslední 3 roky získaly
knihy z NG nejvyšší ocenění, které
knihy našeho typu mohou získat.
Podařilo se vydat řadu průvodců, která
stále narůstá a kde se je zpřehledněn pohled na rozsáhlé sbírky NG, která pracuje
také na soupisových katalozích. Vydává
se bulletin, kde jsou prezentovány dílčí
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výzkumy a pořádají sympozia i diskuse.
V poslední době především v oblasti restaurování. NG funguje jako metodické
centrum pro instituce podobného typu
v celé republice.
Velmi důležitá je lektorská činnost.
V současné době lektoři vytvářejí pořady
pro velké návštěvnické spektrum od dětí
předškolního věku až po seniory, matky
s dětmi, rodiny, skupiny, školy atp. Již
po několik let počet pořádaných akcí je
víc než 2000 ročně, průměr je více než 6
akcí denně včetně volných dní a svátků.
NG je první institucí v republice, která
zavedla kustodní službu dodavatelsky
od 1.7.2004.
Co se týká výstavní činnosti: NG
uspořádala za posledních 10 let cca 250
výstav, v nichž představila díla jak starého umění tak i moderny a současníků
(např. E. Filla, České sklo, V. Hollar,
Poklady světové fotografie, P. Picasso,
Tance a slavnosti/renesance a baroka/,
Mistři tušové malby /Čína/, Fenomén
Baťa, Sláva barokní Čechie, A. Warhol,
S. Libenský-Brychtová, Pokladnice umění
z Kjóta, J.Koudelka, R. Trockel, P. Brandl,
V. Preissig, A. Dürrer...)
Jedním slovem NG se stala díky
profesoru Knížákovi důstojnou národní institucí, tak jak se to od takových
institucí očekává. Na příjemné věci se
lehko zvyká a nikdo z návštěvníků si již
ani nevzpomene na to, že se to nestalo
samo od sebe. Že za tím, aby byla uvedena
do tohoto stavu, stála velmi nepříjemná
a mravenčí práce jejího ředitele.
Pavel Dostál nepolitikařil
s národním dědictvím
Nikdo už nevzpomene na to, že před
příchodem Milana Knížáka chtěli sekční
ředitelé NG rozparcelovat. Že byla rozbita
do sbírek, které dublovaly či triplovaly
některé obslužné funkce, její financování bylo zcela nečitelné, měla více než 20
kont, z kterých nekontrolovaně vybírala
peníze řada lidí, vnitřní komunikace
zcela chyběla. V současné době má
NG pouze dvě konta. Jedno v českých
korunách a druhé valutové. Někteří ředitelé sbírek, i když mohou být dobrými
kunsthistorickými odborníky, jako vedoucí organizačního celku neobstáli. To
platí především pro sbírku starého umění,
kde došlo k největším chybám. Byly tu
jasné důvody k reorganizaci, při které
došlo k centralizaci všech obslužných
mechanizmů. Nikdo si již při návštěvě
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unikátní Waldesovy sbírky neuvědomí,
že ji náš stát nemusel vůbec získat nebýt
Knížáka. Protože jsme se tehdy o její získání v naší revue zajímali, pamatuji, jak
si pan Waldes velice stěžoval, že se s ním
minulí ředitelé NG i ministři kultury
odmítali setkávat. Teprve tehdejší ministr
kultury Pavel Dostál a prof. Knížák s ním
začali jednat. Národní galerie nakoupila
restituované obrazy z Waldesovy sbírky
a stala se díky tomu populární.
Samozřejmě, že za to je potřeba poděkovat Pavlu Dostálovi, který, přestože
byl výrazným politickým protivníkem
prof. Knížáka, se za tento projekt postavil. Šlo mu totiž o věc, nepolitikařil
s národním dědictvím. Kéž by bylo víc
našich politiků jeho velikosti a dokázali
se povznést nad politikaření a zviditelňování se v zájmu věcí, které prosazují.
Pavel Dostál věděl, že jednou on i Knížák
odejdou, ale sbírky musejí být zachovány.
Oproti svým předchůdcům byl schopen
aktivně podpořit řešení problémů, jež
zdědil, přestože mu je servíroval tak ostrý
politický oponent jako Knížák. A věčně
nespokojeným pánům politikům nezbývá
než připomenout, že by jim slušelo rozhodně více pokory, než se plést do věcí,
které mohou posoudit jedině odborníci
a lidé zasvěcení detailně do situace.
Pokory, kterou v sobě měl právě ministr
Dostál.
I po smrti ministra Dostála získává
Knížák dál pro NG dary dosahující obrovských finančních částek. Například
sbírku Jiřího Valocha z Brna čítající
2500 uměleckých děl, většinou špičkové
kvality. Sbírku děl Jana Zrzavého od Ivo
Valenty ze Synotu, rovněž velmi rozsáhlou. Velkou sbírku plastik věnoval známý sběratel Rainer Kreissel s výlučnou
podmínkou, že vše zařídí Knížák, neboť
„si ho váží a věří jeho čestnému slovu“.
Mnoho akvizic od zahraničních tvůrců
získal Milan Knížák jen díky tomu, že
ho světová scéna zná a cení si jeho práce
a postojů. Do trvalé expozice se tak dostala díla několika umělců, kteří v NG byli
vždy, a to i v nové době, odmítáni.
NG je kulturním odkazem
našich předků
Od začátků svého působení v NG je
Milan Knížák terčem útoků těch, kteří
využívali NG k vlastnímu zvýznamnění
a obohacování a také těch, kteří při absenci pražské Kunsthalle chtěli, aby NG
plnila úlohu experimentální výstavní
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haly a zabývala se především současným
uměním, což je zcela mimo poslání instituce muzea umění. Tito kritici si neuvědomují, že NG je instituce s důležitými
sbírkami a rozsáhlými možnostmi, a není
to pouze Sbírka moderního a současného umění, ale že jde o kulturní odkaz
našich předků. Co považuje M. Knížák
za zvlášť nebezpečné, a co si řada jeho
kritiků přeje, je snaha, aby se NG řídila
módními trendy. Milan Knížák pokládá
za svůj velký úspěch, že těmto útokům
nepodléhá.
Současná situace se ukazuje jako velmi nebezpečná. Je vyvolána především
politickými tlaky ze strany ČSSD. Dva
čelní politici Jiří Paroubek a Vlastimil
Jandák veřejně Milanu Knížákovi vyhrožují, že za jejich vlády bude odstraněn.
Pikantní na tom je, že za jeho působení
ani jeden z těchto politiků v NG osobně
nebyl a bohužel, mimo Pavla Dostála, tam
nebyl ani jeden ministr kultury.
Pod Knížákovým vedením se konečně
pohled na poválečné umění znormálnil.
Elitářské postoje, které se používaly jak
za totality tak po tzv. Sametové revoluci,
byly deformující. NG se maximálně oživila, nezůstala spícím postkomunistickým
ústavem, jak je tomu u řady podobných
institucí.
Ředitel NG musí kromě uměleckých
kvalit zvládat organizační práci
A zde opět zdůrazňuji, že kromě nesporných odborných uměleckých kvalit
má navíc Knížák jednu zásadní kvalifikaci
pro ředitele NG a to, že ředitel každé tak
velké instituce musí zvládnout především
práci organizační, a zejména musí umět
na provoz galerie sehnat peníze. Ono
nejde totiž jen o provozování výstav, ale
je nutné získat pro to prostory, paláce, sály
a peníze na provoz těchto budov a akcí.
A to Knížák dovede mírou neuvěřitelnou.
Přestože se rozpočty NG stále krátí, peníze
od sponzorů rostou. To mu nemůže upřít
ani největší nepřítel:
Připomeňme jen vybudování důstojného sídla ředitelství NG, palác Kinských,
v němž sídlila Sbírka kresby a grafiky NG
a který byl ještě před deseti lety opravdu
v žalostném stavu. NG se navíc podařilo
zbavit se naprosto nevýhodného pronájmu prostoru Kafkova knihkupectví paní
Železné, za který byla NG státní kontrolou
pokutována. Tehdy paní Železná rozpoutala obrovskou akci s přesahem do zahraničí, ve které profesora Knížáka neváhala
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označit za rasistu jen proto, že přicházela
o lukrativní prostory, na kterých soukromě vydělávala víc než milión korun ročně.
V přízemí zůstalo knihkupectví a byly
zřízeny Památníky Hermana a Franze
Kafkových a nositelky Nobely ceny
za literaturu Berty Suttnerové. Ve dvoře
stylová kavárna. Celý prostor paláce je
využíván jako výstavní, což do té doby
nebylo. Bývalá vedení tam plánovala dokonce zcela nesmyslnou a neautentickou
zámeckou expozici.
Není možné vynechat neuvěřitelný
zisk dvou paláců, Schwarzenberského
a Salmovského, na nejatraktivnějším místě
Prahy, na Hradčanském náměstí, jako nová sídla sbírek. Spolu s Pražským hradem
tvoří historický i umělecký střed země.
Nezůstalo však jenom u toho.
Obrovské změny prodělal vypálený
Veletržní palác, z něhož se stala jedna
z nejvyšších výstavních galerií v Evropě.
Umělci tam mohou vystavovat až 12 metrů vysoká plátna. Jeho fasáda je nová,
z dálky viditelná a dává jasně najevo,
že tam sídlí NG, což předtím nebylo,
před palácem jsou instalovány velké
plastiky. Ve Veletržním paláci bylo otevřeno 13 500 metrů čtverečních trvalých
instalací a prostorů pro výstavy. Dějiny
umění od konce 19. do 21. století jsou
ve Veletržním paláci prezentovány podle
jednotlivých osobností. Výstavy nejsou
uměle děleny na styly a trendy, za nimiž
osobnosti umělců zanikají. Dosavadní,
někdy až přesofistikované, kunsthistorické konstrukce byly nečitelné často i pro
odborně vzdělaného diváka a běžného
návštěvníka zcela mátly.
V původní expozici bylo zastoupeno celkem 188 autorů
a prezentováno 567 uměleckých děl, zatímco v expozici
z r. 2000 472 autorů a 1800
uměleckých děl, což je rozdíl
téměř neuvěřitelný.

vání těchto výstav. Rovněž se zlobí ti
z řad umělců, kteří nejsou v instalacích
současného umění zastoupeni. Až potud
by to bylo ale normální dohadování mezi
odborníky. Smutné ale je, že současná
štvanice velmi připomíná dobu, kdy
o osudech výtvarného umění rozhodovali svazáci a domovní důvěrníci.
Tragické totiž je, že do oblasti umění
začínají pronikat ideologické politické
vlivy. Je nedůstojné, že zmanipulovaní
laici typu Ladislava Smoljaka či Břetislava
Rychlíka se snaží dělat z prof. Knížáka
odborně nezpůsobilého naivku a volat
proto po jeho odvolání. Mohou mít
výhrady k jeho osobě, jeho projevům
a politickým postojům, ale nemohou
upřít, že byl sedm let rektorem AVU vyznamenaným medailí I. stupně ministra
školství za své pedagogické působení
na AVU. A že patří mezi nejuznávanější
umělce českého původu na světové scéně.
Takže se ptám. Budeme opět před
volbami volat „Pryč s Knížákem“
nebo naopak „Bůh zaplať za takové
Knížáky“. Mocní nepřátelé se budou
samozřejmě snažit neustále Knížáka
odstřelit. Neuvědomují si, že on by se tím
jen zklidnil a zbohatl, poněvadž na to, aby
si vydělával peníze svým uměním, nemá
jako ředitel NG čas a sílu.
Snad budou platit i po volbách slova
ministra kultury Riedelbaucha, že bude
moci profesor Knížák odejít, až uzavře
rozpracované stavby a dílo, které pro NG
po deset let dělá. Jinak by to ne pro něj,
ale pro NG, byla velká ztráta.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Pronikání politiky
do umění je tragické
nejen pro NG
Samozřejmě že všechny
instalace jsou poznamenány
profesním zaměřením autorů expozic, jinak to ani není
možné. Existuje proto velká
část kunsthistorické obce,
která nemůže přenést přes
srdce, že nebyla přizvána
ke spolupráci při koncipo-

Milan Knížák na nedávném křtu významné 378stránkové publikace shrnující umění přelomu tisíciletí ze
sbírek NG s příznačným názvem „909“ (1990-2009)

fragmenty z kultury
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Práce Alberta Camuse posloužily
k rozbíjení marxistické doktríny
Ivana Haslingerová

D

ne 4. ledna 2010 uplynulo již 50
let od tragické smrti francouzského myslitele, spisovatele
a publicisty Alberta Camuse (*7.11.1913,
†4.1.1960), nositele Nobelovy ceny za literaturu. Jako „nejvýznačnější literární dílo
v ideálním směru“ byl oceněn jeho román
Cizinec. Ve svých dílech se zamýšlel
nad nesmyslností a absurdností života
a soustředil se na problematiku odcizenosti a vzpoury. Přesto jeho romány
nevyznívají pesimisticky a právě v tom
je jeho genialita. Camus byl myslitelem
a pozorovatelem dění kolem sebe a jeho
myšlení se stále vyvíjelo. Přestože v počátcích pokládal život za plný absurdity
a smiřoval se s předem daným osudem
(Cizinec byl vydaný za války v roce
1942 v jeho 29 letech), dospěl posléze
k závěru, že filosofie absurdity neexistuje a že absurdno nesmíme chápat jako
životní krédo. Prožitek absurdity je
pouze výchozím bodem, nesmíme se
však smiřovat s osudem jako s něčím
jednou provždy daným. Naopak ve svém
románu Mor (vydaném po válce roku
1947) dospěl k závěru, že postoj revolty
je oprávněný, je-li revolta mírou lidské
solidarity. Uvědomil si, že díky revoluci umlčel Lenin právo, s čímž Camus
bytostně nesouhasil. Podobně jako
Masaryk byl přesvědčen o tom, že pokud
umlčíme právo do doby, než nastolíme
spravedlnost, je to stejné, jako umlčet
spravedlnost navždy. A právě pro tyto
jeho postoje byl pro občany žijící v komunistickém režimu Camus obrovskou
inspirací a impulsem k odporu.
Není divu, že velkým Camusovým obdivovatelem je prezident republiky Václav
Klaus a že jeho Centrum pro ekonomiku
a politiku pořádalo k padesátému výročí
smrti tohoto myslitele a literáta seminář
„Albert Camus – padesát let od smrti“,
který sám moderoval. Vystoupili na něm

„Jak vidím podle účasti, oslovuje vás Albert Camus stejně jako mne,“ vítal hosty v zaplněném sále pražského Autoklubu pan prezident
prof. Miloslav Bednář z Filosofického
ústavu AV ČR, doc. Václav Jamek
z Ústavu románských studií Filosofické
fakulty UK, prof. Jan Pavlík, vedoucí
katedry filosofie VŠE v Praze, a prof. Jiří
Pechar z Filozofického ústavu AV ČR.
„Pro naši generaci žijící v komunismu
byl Albert Camus obrovskou inspirací
a impulsem. Jeho dílo nám otvíralo zásadním způsobem oči. Na rozdíl od některých
jeho literárních kritiků jsem nikdy neviděl
v jeho díle nic zoufalého, ale naopak optimistického, vzbuzujícího ke vzpouře
a žádajícího aktivitu. Nespatřuji v něm
pouze jemné filosofické detaily patřící
do filosofie, ale myšlenky hodné skutečného myslitele. Camus je sice filosof, ale
je především velký myslitel. Fascinující je,
jak mladý vše psal a co stihl za tak krátký
život dokázat. To je naprosto úžasné. Číst
za našeho mládí jeho knihy bylo pokládáno za revolucionování. Předmluvy Ivana
Svitáka v nich byly naprosto zásadní. Bylo

to něco jiného než to, co nás učili na VŠE.
Práce Camuse byly jedněmi z klíčových
zdrojů poznání a argumentů rozbíjení
marxistické doktríny. Slova Camuse, že se
musí proti režimu bojovat a že je povinností revoltovat, to byla tehdy obrovská věc“,
uvedl seminář Václav Klaus.
I přesto, že většina přítomných
na semináři znala Camusovy romány
a šla na seminář s tím, že se tam již nic
nezásadního asi nemohou dozvědět,
bylo velmi zajímavé poslouchat, jak si
každý jeho znalec vzal z díla něco jiného
a jak rozdílně na panelisty Camus zapůsobil. Obava, že všechny čtyři příspěvky
budou velmi podobné, se ukázala lichou.
Spor o Camusovo pojetí Boha
Největší bitva se rozpoutala mezi
přednášejícími o to, zda z díla Camuse
vyzařuje zpupnost či naopak skromnost a zda zastával podobné stanovisko
jako Kant v pohledu na Boha, tedy že

FRAGMENTY
sice existuje, ale nejde ho rozumem
dokázat:
Zatímco docent Jamek považoval
Camuse za skromného, profesor Bednář
tvrdil, že nárok vědět všechno nebo nic,
který u Camuse přetrvával až do konce
jeho života, je nesplnitelný a jeho zoufalství z toho, že nejde žít jen pravdou
a pro ni, ukazuje na jeho zpupnost.
Nesdílel ani názor docenta Pavlíka,
že Kant s jeho mravním zákonem
„Hvězdné nebe nade mnou a mravní
zákon ve mně“ zastával podobné stanovisko v pohledu na Boha jako Camus.
Podle Kanta máme v sobě vrozenou
ideu Boha, zatímco rozumem ho
nelze dokázat. Rozumu je tak vlastní
rozpor mezi cílem poznání (Boha)
a nedostatečnými prostředky poznat
ho. Obdobný názor zastával i Camus,
který dospívá k závěru, že Bůh je pouze našim stvořitelem, tvůrcem našeho
osudu, ale jen svědkem našich údělů
bez možnosti pomoci nám. Proto
opovrhujeme mlčky Bohem, protože
opovrhujeme osudem, který pro nás
vytvořil. Podle Bednáře ale Kant pouze říkal, že nezná nic krásnějšího než
hvězdné nebe nad sebou. Docent Pavlík
protestoval, že hvězdné nebe u Kanta
nemá budit jen pocit krásy, ale pocit vznešena z toho, že si uvědomujeme morální
přesah nejednat jako druzí. Nadřazenost
nad velikostí vesmíru nám dává mravní
zákon v nás, který nám dává možnost
omezit rozum a dát místo víře. Camus
naopak podle něj odmítá omezit rozum,
aby udělal místo víře, protože je hrdý,
nikoliv ale zpupný. Doc. Jamek podpořil
jeho názor tím, že podle něj nadřazenost
nad jsoucnem, která je touhou a představou dětí, je u dospělého člověka spíše
výrazem skromnosti než pýchy. Touha,
že před smrtí se všechno dozvíme, je
sice dětsky naivní, ale není to zpupnost.
Camus podle něj neeliminuje Boha, jen
ho do toho sporu nezatahuje a Jamek si
ho proto váží. Není to zoufalá filosofie.
Láska a zoufalství jsou podle něj dvě
stránky jedné mince. Profesor Pechar
doplnil, že Kant se snaží Boha dokázat
postuláty a zjistí, že je nedokazatelným
i když nezbytným postulátem. Camus je
naopak podle něj ateistou.
Václav Klaus v roli moderátora nakonec uzavřel debatu, že by si páni diskutující měli napříště zopakovat citáty z Kanta
a ať již se pak dohodnou na chápání
Kantova mravního imperativu jakkoliv,
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on že v Camusovi vždy viděl více skromnost než zpupnost. Žijeme v absurdním
pojetí času. Těšíme se na zítřek, i když
bychom ho měli nenávidět, protože nás
přibližuje ke konci dnů. To je skutečně
absurdní. Přesto stojí za to žít a hledět
s optimismem do budoucnosti.
Jak tedy vidí panelisté
Camuse jako člověka:

Miroslav Bednář se pokusil podívat
na Alberta Camuse jako na filosofa.
Zamýšlel se především nad podstatou Camusova pojetí absurdity:
„Albert Camus patří k symbolickým
zjevům francouzské kultury 20. století.
Tehdejší intelektuálové byli zpravidla
mluvčími národních kultur, navazovali na své vzory v nich a pokud
do nich přinášeli něco osobitého, byl
to jejich vlastní konkrétní úhel pohledu.
Určujícím kulturním vzorem Camuse
byl Jean Jacques Rousseau, kterým
byl ovlivněn. Byl mu zejména blízký
Rousseaův pohled na odcizení člověka vězněného v poutech civilizace.“
Camus hlásal: „Svět nám uniká, protože se nemůžeme stát sebou samými.
Jsme spoutáni, svět není rozumný a je
tudíž vše špatné.“ To byla podle Bednáře
vzpoura Camuse proti západní civilizaci
a diletantské pojetí lidského odcizení,
které dogmatickým pojetím převzali před
ním od Rousseaua Jakobíni.
Camusovi šlo o dokonalost. Chtěl,
aby mu bylo vysvětleno všechno nebo
nic. Což je nesplnitelné. Proto byl zdrcen
z lidské nedokonalosti a zklamaně hlásal:
„Jsem ve světě, který nás spoutává, neboť
absolutní nárok na poznání neexistuje.“
Rozum není podle něj myšlení, ale je
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měřítkem přijatelnosti světa. Camus
dospěl k závěru, že svět je nerozumný,
tudíž absurdní a nastává cesta vyhlašování bezcestí. Toto zjištění má podle něj
tři důsledky: svobodu, vzpouru a vášeň.
Svoboda je získání co nejvíce zkušeností.
Vzpoura je požadavek vědomě nemožné
průhlednosti. Je to metafyzická vzpoura
rozumu. Člověk vzbouřenec odmítá
přijmout svůj úděl – beznaděj a potvrzování osudu bez rezignace. Chce
nastolit vládu jednotnou a spravedlivou, pokud to dokáže. Je to osvícensky
tyranské smýšlení moderní duševní
neucelenosti. Vášeň má řídit moderního člověka. „To vše je podle mne výraz
zpupného rozumu,“ uzavřel Bednář.
Pan prezident se podivil, že
prof. Bednář po celou dobu nevyslovil
slovo existencialismus, neboť „cestu
vyhlašovaného bezcestí“ spojovala
jeho generace kdysi s existencialismem. Na to reagoval prof. Bednář, že
existencialismus nezmínil, neboť je
to věc literárních vědců a on pokládá
za jediného existencialistu z filosofického hlediska Martina Heideggera,
žáka německého fenomenologického
filosofa Edmunda Husserla.

Václav Jamek, který uvedl pohled
na Camuse jako literáta, polemizoval
s Bednářem, že Camus nebyl racionálně
zpupný, naopak mimořádně skromně
hledal obecnou cestu pro člověka, který
nemá k disposici Boha. Camus nebyl
ani největší racionalista mezi Francouzi.
Literární kritika soudila, že v něm existuje nevyřešený konflikt mezi romanopiscem a filosofem. Mezi filosofy měl pověst
nedůtklivého krasoducha se slámou
čouhající z bot. Existencialisty kolem
Sartera byl dokonce kritizován, že prý
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nemá zázemí prostudovaných spisů jako
ostatní filosofové. V každém případě ale
byl velký myslitel. Velký spisovatel, který
není sto nalézt literární polohu, v níž by
nalezl všechny své kvality zároveň a bez
odporu. Jeho dílo mělo několik poloh.
Psal romány (Cizinec, Mor a Pád),
novely a povídky (Exil a Království,
Šťastná smrt, První člověk ), dramata
a dramatizace (Nedorozumění, Stav
obležení, Spravedliv ý, Rekviem
za jeptišku, Běsi a Člověk revoltující)
a lyrické eseje (Svatba, Léto, Rub a Líc).
V románu Cizinec*) slavil Camus
poprvé úspěch s tématikou absurdity.
Člověk v sobě nosí potřebu smyslu
a řádu. Vinou není zabití, ale to, jak
člověk projevuje své city. Hrdina nekončí v cele smrti kvůli zabití, ale kvůli
své povaze, která se nelíbila soudcům.
Přesto nekončí život v zoufalství.
Východisko tvorby Camuse je souznění se světem. Snaží se o nalezení
pocitu možné harmonie ve splynutí
s nádherou světa. Nikdy toto nepopřel.
Pouze mu někdy chybí logika důkazu.
Román Mor**) je alegorií války. Je v něm
zpracována situace smrtelného ohrožení,
kterým může být choroba a ne pouze
válka. Camusovi šlo o postavení a chování různých lidí v stejné situaci. Každý
z nich má právo na štěstí a je na něm, zda
ho obětuje. Dospěje k oprávnění vědomí
revolty. V románu Pád řeší moment
osobní deziluze. Od resentimentu dospěje k jasnému vědomí.
Přestože Camus hlásal, že postoj
revolty je oprávněný, je-li mírou lidské
solidarity, zásadně neuznává zločin, byť
by byl proveden za účelem získání štěstí
lidstva. Ke štěstí lidstva nemůže zločin
podle něj přispět, neboť zločin je logická
vražda, byť by byla politicky ospravedlnitelná. Odsuzoval proto teroristické
činy provedené ruskými esery, stejně jako
odsuzoval Leninovu revoluci umlčující
právo.
Podle Jana Pavlíka Camus za základ
lidské existence považuje absurditu. Když
se ale zeptáme, zda je naše existence
v pravdě absurdní, pojem absurdity mizí.
Kdyby tomu tak bylo, proč nespáchat rovnou sebevraždu? Proto si musíme ujasnit,
co je vůbec absurdita:
Metafyzický mravní význam absurdity podal podle Pavlíka skvěle
německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů 19. století,
Immanuel Kant. Podle Kanta máme
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v sobě vrozenou ideu Boha, přestože se snaží vypořádat Camus v románu
rozumem zjišťujeme, že neexistuje. Idea Cizinec. Vrah v něm neodmítá přijmout
Boha je nutný stav naší mysli, ale rozum odpovědnost za svůj čin, ale odmítá, že
přitom nemá žádné prostředky vidět ho. byl produktem jeho vůle. Spáchal ho proRozumu je tak vlastní rozpor mezi cílem to, že se spikla proti němu příroda neboli
a nedostatečnými prostředky poznání. osud. A osud musíme přijmout. Přisvojit
si nám vnucený osud nám dává podle
Camuse pocit svobody. Když nic nemůžeme proti osudu podniknout, vše
je předem Bohem rozhodnuto, nemá
smysl se snažit o revoltu, vše je nám
díky tomu dovoleno a jsme svobodni.
V Mýtu o Sysifovi toto nazření dává
Sysifovi pocit štěstí i v jeho absurdním
údělu. Víra Camuse je výrazem dokonalosti rozumu. Je to ale nebezpečná
myšlenka, protože pak jsme osvobozeni i od všech zákonů. V Moru**)
již tuto myšlenku Camus oslabuje.
Kompenzuje ji hrdinným bojem lékaře s morem. Doktor bojuje, i když
ví, že neexistuje naděje na vítězství.
Camus dospívá k závěru, že když má
člověk v sobě zakořeněny své ideální
požadavky, mravní zákon, tak ať pomáhá bližním, i když ví, že to je marné.
Pavlík připomněl, že podle filosofa I když Bůh jako ochránce není, musíme
Václava Černého existují vskutku lidé se chovat, jakoby existoval. Jiná moráka
bez náboženské potřeby, ale chybí jim než křesťanství neexistuje. Podobnou
jeden rozměr lidskosti, protože žít bez myšlenku vystihl snad ze všech nejlépe
Boha je absurdní. Je to jen omezené žití. Blaise Pascal: „Nevěříte-li, chovejte se,
Druhá dimenze rozporu existence Boha jako by existoval Bůh, a víra se sama
je v tom, že máme sice v sobě vrozenou dostaví.“
ideu Boha, ale Bůh má být všemohoucí, vševědoucí a nejvýše hodný.
Platí-li jeho první dvě vlastnosti,
třetí vlastnost neplatí, protože jinak
by nemohl dopustit tolik zla. Camus
dospívá k závěru, že Bůh je pouze
naším stvořitelem, tvůrcem našeho
osudu a je jen svědkem našich údělů
bez možnosti pomoci nám. Proto
když člověk potřebuje ve svém utrpení Boha jako dobrotivého otce, tak
se mu zdá, že není. Vede to v nás
potom k pohrdání Bohem. Je-li nebe
hluché ke křiku svých tvorů, tak
jako bylo hluché dokonce i v prosbách Krista v Getsemanské zahradě,
opovrhujeme mlčky Bohem, protože
opovrhujeme osudem, který pro
nás vytvořil. Nadřazenost nad velikostí
Jiří Pechar zdůraznil nutnost zavesmíru nám dává mravní zákon v nás. řadit díla Camuse do politické situace,
Podobně to definoval Kant: „Hvězdné v nichž vznikala, a také, v jakém věku
nebe nade mnou, mravní zákon ve mně“ je psal. Toto dává teprve ucelený pohled
Mravní zákon dává člověku nadřazenost na vývoj myšlení tohoto myslitele a také
nad vesmírem.
to vysvětluje jisté rozpory v jeho závěJak ale čelit absurditě boží existen- rech. Pokud to učiníme, zjistíme, že to
ce v běžném životě? S touto otázkou vlastně nejsou rozpory, ale vývoj myš-
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lení. Je rozdíl, když mladý chlapec píše
v okupované zemi Alžíru v době války
román Cizinec, v němž se snaží vypořádat
s otázkou, proč Bůh nezasáhne proti tolika utrpením, a rozdíl v pohledu na svět
vyzrálého muže v době poválečné, kdy již
jako vystudovaný filosof v noblesní Paříži
píše román Mor.
Cizinec byl vydán v roce 1942,
kdy bylo Camusovi 29 let. Hlavní
hrdina čeká v cele smrti na to,
kdy uslyší kroky stráží, které ho
odvedou na popravu. Nečekaně
se totiž předtím ocitl v konfliktu
s Arabem s nožem v ruce, namířil
na něj revolverem a únavou vystřelil. Je mu cizí vše, čím by mělo jeho
jednání dostávat smysl přesahující
přítomnost. Nemá výčitky svědomí a to popudí soudce. Dospívají
k závěru, že je bytostně zvrhlý.
Odsouzenec zažívá jistý pocit
štěstí, neboť smrt, kterou očekává,
mu dává privilegium jedinečnosti.
Aby se cítil méně sám, chce hodně
diváků s výkřiky nenávisti.
V Legendě o Sysifovi vysvětluje Camus prožitek podobného
absurdna. Vydal ho též ve svých
29 letech, v témže roce jako Cizince.
Sysifos i při vědomí marnosti zažívá štěstí
podobné jako Cizinec.
Mor publikoval Camus v roce 1947.
Nebyl již ohrožen válkou, ale výraz
zkušeností z okupace v něm vypěstovala
solidaritu s těmi, kdo čelí absurditě kolektivní pohromy. Zdravotníky nepokládá
za hrdiny. Podobně se chovali lidé za okupace, když bylo třeba bojovat a neklesat
na kolena. Bylo to stejně prosté počínání
jako chování učitele učícího děti, kolik je
dvakrát dvě. Revolta proti stavu obležení
města je legitimní, pokud je ospravedlněna vědomím lidské solidarity. Dospívá
k závěru, že v historii vždycky přijde
chvíle, kdy bude tvrzení 2 × 2 = 4 trestáno smrtí. Bacil moru nezmizí a přijde
den, kdy probudí své krysy v nějakém
šťastném městě.
Román Pád zachmuřuje obzor.
Nevykořenitelnou životní lží: „Aby člověk přestal být pochybným, musel by
přestat být.“
Camus ale odmítl jednoznačně
existencialismus, i když se Sartrem byl
dlouholetý přítel. Filosofie absurdity
podle něj neexistuje. Absurdno nemáme
chápat jako životní krédo. Třeba, aby
prožitek absurdity byl prožitkem chodu
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a výchozím bodem. Postoj revolty je
oprávněný jen v té míře, jakou je revolta
mírou lidské solidarity. V padesátých letech končí vztah se Sartrem kvůli různým
pohledům na marxismus. Camus byl sice
ateistou, ale připomínal svými vizemi
Masaryka: Myšlení utvářené jen dějinami
bere smysl si život uchovat.

„Ve všech příspěvcích jsem postrádal
přínos Camuse k rozbíjení marxistické
doktríny a jeho dopad na myšlení lidí
v komunistickém diktátorském režimu
jeho výzvou ke vzpouře, boji a vzepření
se neradostnému lidskému údělu. Proto
vyhlašuji konkurz na příspěvek s touto
tématikou do sborníku, který ze semináře
vydáme,“ uzavřel poněkud zklamaně
prof. Klaus
Stručné obsahy Camusových
hlavních děl:
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je smířen s tím, že smrt musí někdy přijít. Ze
svého jednání obviňuje společnost, neboť
vinu na současných poměrech mají všichni
lidé, jimž nezáleží na lásce, přátelství, mravnosti ani životě. Není schopen orientovat se
v hodnotovém řádu společnosti, je cizincem
v lidském kolektivu i ve svém vlastním životě, který je mu v podstatě lhostejný. Jeho
přítel Raymond měl problémy s partou
Arabů, z nichž jeden byl bratrem jeho
nevěrné milenky. Procházejí se po pláži, Raymonda napadnou Arabové
a zasadí mu ránu nožem, poté prchají.
Mersault se prochází dále a uvidí mezi
skalisky jednoho z útočníků. Jelikož je
vzrušen a vyprovokován předcházející
událostí, násilníka chladnokrevně
zastřelí. Je zatčen, vyslýchán, vidíme
jeho vězeňský život, výslechy i soudní
proces. Skvěle vše zachylil Visconti
ve filmovém zpracování románu.
**) Román Mor, který Camus vydal
po válce v roce 1947 je již náročnějším
čtivem se zřetelnou filozofickou rovinou charakteristickou pro vyzrálého
autora, který zažil okupaci své země
i válečné hrůzy. Camus v něm již
nepokládá jakoukoliv činnost člověka vzepřít se osudu za marnou, ale
chápe za opodstatněné vzpouru, boj
a vzepření se neradostnému lidskému údělu.
Zavede nás do alžírského města Oranu, kde
poznenáhlu vypukne morová epidemie.
Město se změní v hermeticky uzavřený mikrosvět (alegorie okupované vlasti). Vojáci
dohlížejí na to, aby se z oploceného města
nikdo nedostal. Situace se stane natolik
vážnou, že kdokoliv se o to pokusí, je zastřelen. Dovnitř proudí pouze zásoby potravin
a zdravotnický materiál. Začíná boj mezi
obyvateli a zhoubnou nákazou. Počáteční
panika se změní v odhodlání lidí postavit se
tváří krizovému stavu. Mrtvých ale přibývá,
provizorní hřbitovy se plní, protilátky neúčinkují, jak by měly, a síly docházejí. Nikdo
si nemůže být jist, zda to nebude právě on,
koho mor pozve ke hře o život… Camus měl
údajně tímhle dílem symbolizovat boj proti
fašismu. Symbolické je také to, jak nechtějí
obyvatelé zpočátku uvěřit nebezpečí, které se
na ně postupným úhynem krys hrne. Nechtějí
uvěřit varování lékaře Rieuxe, který záhy odhalí velké nebezpečí a požaduje po starostovi
zavedení tvrdých bezpečnostních opatření
včetně karantény. Tehdy možná bylo možné
mnohému zabránit. Když konečně starosta
uzná oprávněnost požadavků dr. Rieuxe, je
již pozdě něco zachránit.

*)První Camusův román Cizinec se odehrává v Alžírsku asi v první polovině 20. století. Zachycuje poslední část života úředníka
Mersaulta čekajícího v cele smrti na příchod
kata. Při čekání na popravu, rekapituluje
svůj život a přemýšlí o jeho smyslu. Nechápe
absurdní svět, ve kterém člověka hodnotí
jen z vnějšku a ne podle vnitřních pohnutek.
Všichni jej označují jako bezcitného, protože
nelituje svého činu, že zabil člověka, který
napadl jeho kamaráda, že dokonce neplakal
na matčině pohřbu a hned nato šel s dívkou
Marií do kina. Bere život tak, jak jde, nenechává se vyvést ze svého klidu. Nevěří v Boha, ale
pouze v jedinou životní jistotu - smrt. Matku
měl rád, ale necítil lítost nad její smrtí, neboť Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Hlavní síň malostranské pobočky
Českého muzea hudby, kde se
konal džezový koncert pro
účastníky mezinárodní konference
„Zločiny komunistických režimů“

