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Konec dobrý, všechno dobré…
P

Ivana Haslingerová

oprvé od sametové revoluce
hrozilo díky nezodpovědnému chování Mirka Topolánka
a jeho pánů Dalíků vážné nebezpečí,
že se k moci u nás vrátí po volbách komunisté za pomoci Paroubkových socialistů. Ještě dva týdny před volbami
činil náskok socialistů v bývalé baště
ODS Praze 10 %. Stalo se ale neskutečné. Právě tento stále se zvětšující pokles preferencí díky klukovinám tehdejšího předsedy ODS korunovaným
jeho posledním excesem v Gay klubu
přivedl konečně ODS k tomu, že si hodinu po dvanácté, několik týdnů před
volbami, zvolila za lídra volební kampaně inteligentního a slušného Petra
Nečase, který takřka nelidským nasazením dokázal se svými přáteli strašné skóre s ČSSD téměř vyrovnat a dostat ODS do Parlamentu
jako nejsilnější pravicovou stranu.
Když říkám nelidské nasazení, vím, o čem mluvím. Zažili
jsme s ním jednu jízdu v akci Městečka od 5 ráno do 1 v noci, návštěvu několika měst, úřadů, továren, setkání s občany
a do toho dával ještě Nečas rozhovory televizím, rádiům, všem
možným i nemožným regionálním novinám a přednesl několikahodinovou ekonomickou přednášku na vysoké škole, kde
diskutoval se studenty. To vše z hlavy a naostro. V tom kolotoči měl tak nejvýš čas se zamyslet na chvíli při přejezdech v autě, co bude říkat. A tak to šlo den co den. Samozřejmě by to nemohl nikdo, ani Nečas, zvládnout bez skvělé organizace perfekcionisty Ivana Langera a Martina Kupky, člověka, který v autě
o každé akci hned psal a rozesílal zprávy do médií, jakož i celého týmu dalších organizátorů. Ale jak bylo vidět, předchozímu předsedovi nebyla tato téměř digitálně přesně organizovaná pomoc nic platná, neboť styk s občany odmítal, aby se neopičil po svém nenáviděném předchůdci, neřku-li, že přednášku na vysoké škole jsem od něj nikdy neslyšela.
Takže podíl doktora Nečase na kampani je neoddiskutovatelný. To co dokázal ve skvěle vedené volební kampani
v Langrem vymyšlené a organizované akci Městečka, to by mělo být do budoucna po naše politiky mementem, jak důležité je
pro úspěch v politice přímý kontakt s voliči. Díky krátkému
času nemohl sice Nečas přesvědčit všechny znechucené bývalé
voliče z politiky Mirka Topolánka, aby dali své hlasy jeho nové
ODS, z čehož profitovaly nové strany, ale i tak Nečas, Langer
a Kupka dokázali zázrak.
Strach z toho, že zde budou spolu s Paroubkem vládnout
komunisté a že ODS již nebude pravicovou, ale pouze klientelistickou stranou bez myšlenek, která za kus žvance od sou-

druhů hozeného bude spokojeně podnikat v opozici, vedl ke vzniku několika nových stran. Pan Karel kníže
Schwarzenberg se netají tím, že založil TOP 09 z důvodu, aby zabránil návratu komunistů k moci. Bývalý ředitel
Klausova Centra pro ekonomiku a politiku a jeho poradce Petr Mach založil
zase stranu Svobodných, protože již nemohl vydržet to, jak se ODS odkláněla
od svých cílů a měnila svá rozhodnutí
dokonce i přes závěry svých kongresů.
Poslední kapkou, aby po dvanácti letech
ODS opustil, byla změna Topolánkova
postoje ke ztrátě naší národní identity
přijetím euroústavy evropského superstátu zvané Lisabonská smlouva. Je škoda, že se Svobodní nedostali do širšího
povědomí veřejnosti, protože by byli nyní rozhodně co do programu mnohem příjemnějším partnerem
Petru Nečasovi než Věci veřejné, nečitelná strana majitele bezpečnostní „Agentury bílého lva“ (ABL) Víta Bárty. Až na to, že
do programu bývalé Klausovy ODS přidali Svobodní boj za národní suverenitu proti evropskému superstátu, by byli prakticky ve všem ve shodě. Snad jen trochu liberálnější v ekonomice. Bohužel Petr Mach se svým politicky nezkušeným předsednictvem si naivně a neprofesionálně mysleli, že stačí mít dobrý
program a nemusí chodit v kampani osobně za voliči. Příklad
Petra Nečase by pro ně měl být mementem do budoucna, že
volič reaguje podle toho, s čím za ním politik osobně přijede
a jak se k němu chová. Rozhodně nebude běžný volič studovat
programy stran na internetu, ale musí na vlastní oči vidět jejich lídry. Tohoto faktu naopak geniálně využil ve své nemastné a neslané straně Vít Bárta, když nastrčil místo sebe mediálně známého fešáka a proutníka Radka Johna. Dobře totiž věděl, že u většiny našich voličů programu není třeba.
Po zachránění ODS od jisté katastrofy proběhl po dlouhých osmi letech zase noblesní a dělný 21. kongres ODS. A nejenže zvolil Petra Nečase do čela, ale uposlechl dokonce všech
jeho přání při volbě místopředsedů. První místopředsedkyní se stala Miroslava Němcová, která s Nečasem bude tvořit
skvělý tandem a bude zárukou pravicové konzervativní politiky, kterou u nás prosazovala ODS pod vedením Václava
Klause. Takže přes takřka rok trvající strach z návratu naší země před listopad skončilo vše dobře. Pan prezident v době uzávěrky jmenoval Petra Nečase premiérem a ten bude muset se
svou vládou začít napravovat spoušť, kterou po sobě zanechali
ze svých dvou volebních období socialisté a po nich zelení mužíci z Topolánkovy vlády. Nezbývá než popřát panu premiérovi, ať mu k této nelehké práci dopomáhá Bůh.
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Knížákova smršť 43
Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie v Praze

V

olby dopadly dobře i špatně.
Dobře v tom, že antiparoubkovská kampaň zabrala a Sociální demokracii nestačily hlasy na to, aby utvořila vládu. Na druhé straně hlad po populistických heslech nasměroval část
české společnosti k volbě seskupení zvaného Věci veřejné, jehož program, pokud se vůbec o programu dá mluvit, je
nestrukturovaný, nereálný, naivní.
Nesdílím názor, že je potřeba stále nových a nových lidi do politiky. Ukazuje se
čím dál tím víc (a v západních zemích to
dávno vědí), že i politika je profesí, kterou je třeba se naučit.
Vládnout je obtížné. Znám takovou
situaci dobře ze zkušenosti rektora na vysoké škole. Řada mých kolegů často vehementně vznášela námitky či navrhovala nová opatření, která buď byla zcela nereálná anebo nerespektovala zákony, statut školy či studijní řád. Slovutní
profesoři byli trochu líní a ani si nepřečetli, jak má jejich škola fungovat. A taková je většina veřejnosti. Hlavně že halasí proti něčemu, nebo za něco, ale jestli to má smysl, jestli to vůbec jde, o tom
většinou nepřemýšlí.
Tak to samozřejmě bude i s novými
politiky ve vládě. Když se stane ministrem člověk bez zkušeností, okamžitě bude obětí svých rutinných podřízených
a uvidí ministerstvo jen skrze filtr, který mu oni předloží. Premiér Fischer mohl vládnout jen proto, že mechanizmus
vládnutí důvěrně znal, poněvadž se z titulu své funkce v čele Statistického úřadu zasedání vlády dlouhá léta povinně
zúčastňoval.
Vím ze zkušenosti jak se v roce 1990
personálně obměňovaly odbory na ministerstvech (či jiných úřadech), a i když
ze starého kádru zůstal jen jediný zaměstnanec, tak tento jedinec, který věděl, jak
se práce vykonává, předurčil další fungo-

vání odboru. To znamená, že ministerstvo, i když bylo prováděno jinými lidmi,
zůstalo v podstatě stejné jako předtím.
Můžete namítnout, že noví lidé mohou
být méně zkorumpovatelní, ale bohužel
to tak nebývá, poněvadž neznalost, naivita a nezkušenost, to jsou nejsnáze manipulovatelné elementy.
Abychom odstranili velkou korupci
(a teď jen opakuji to, co všichni rozumní lidé vědí), je třeba, aby stát rozhodoval co nejméně, aby cesta peněz od státu
k lidem, pokud vůbec musejí takové cesty existovat, byla co nejkratší a ovlivňovalo jí co nejméně úředníků. A samozřejmě by mělo být co nejméně zákonů, existovat co nejméně úřadů.
Minulé koaliční vlády vytvářely ministerstva jako prebendy pro koaliční
partnery, ale každá vláda, která to „myslí
upřímně“ by měla ministerstva redukovat.
Nejsem tak naivní, abych věřil, že je možné přes noc ministerstvo zrušit. Jelikož

dlouho pracuji v oblasti kultury a celý
život jsem se v kultuře pohyboval, analyzoval jsem si práci příslušného ministerstva. Jsem přesvědčen, že by současná
vláda měla mít takového ministra kultury, který by během funkčního období
Ministerstvo kultury zredukoval na malý odbor, který by mohl být buď u vlády,
nebo pod nějakým jiným ministerstvem.
Takový úkol by se dal zvládnout za tři roky, ovšem jen tehdy, kdyby to vláda vzala
jako svojí prioritu a prosazovala změnu
příslušných zákonů. Vezmeme-li čtvrtý
rok jako časovou rezervu, která je v našich podmínkách asi nutná, vychází nám
čtyři roky funkčního období jako správná doba, kdy se taková změna dá vykonat.
To by se, samozřejmě, dalo udělat s několika dalšími ministerstvy, např.
s Ministerstvem školství, Ministerstvem
pro místní rozvoj a možná i s dalšími.
A ministerstva, která by nebyla rušena, by měla být redukována přinejmen-
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ším o aktivity, které každé ministerstvo
podniká kvůli vlastnímu zviditelnění.
Nevím, kolik jich je na jiných ministerstvech, na kultuře je jich minimálně 60 %
celkové činnosti.
V současné situaci ve mně narůstají
obavy z nezkušených politiků, aby, puzeni svatou vírou a horlivostí být vrcholně spravedlivý a super demokratický, nenadělali do našich, sice špatně fungujících ale již existujících a pomalu se usazujících demokratických struktur drásavé díry.
Velký problém vidím (například)
u Ministerstva vnitra, které díky citlivým
informacím o všem, co se v našem státě
a jeho okolí děje, kumuluje moc, která
může být zneužita v případě nestabilního
nebo neinformovaného vedení. Obávám
se, že když obsadí vnitro Věci Veřejné,
tzn. strana podnikatele Bárty, může lehce dojít k jeho zneužití. Může se také rozpoutat tichý ale urputný boj mezi pracovníky ministerstva a jeho vedením, což se
už v minulosti několikrát stalo, a to zásadně porušuje stabilitu státu. Kéž bych
se mýlil, ale bohužel mé politické předpovědi se příliš často naplňují.
Když už jsme u politických předpovědí, rád bych poukázal na postoje
Václava Klause, jehož analýzy politické a hospodářské situace, jak v lokálním tak v globálním měřítku, byly často
potvrzeny následnou realitou. Náš tisk,
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kter ý dovede
tak dobře prezidentu republiky
nadávat, tyto jevy zcela opomíjí, i když je ojedinělé, aby se
někdo tak často
„strefil“.
Neustále se
hovoř í o býva lém prezidentu Václavu
Havlov i, a le
když se podíváme na jeho vize, zjistíme, že
se z nich nenaplnilo v podstatě nic. V srovnání s ním vyjde Václav Klaus
jako gigant.
Klausova vytrvalost a úpornost s kterou dovede jít proti veřejnému
mínění, proti nepřízni EU či jiných částí našeho globálního společenství, je obdivuhodná. Často je mu vytýkána ješitnost, neústupnost, ale to společnost sama
ho zahání do názorové izolace, která nemůže nemít za následek určitý vzdor a zarputilost. Je typické pro českou scénu, že
vlastní lidi ušlapává. U nás opravdu platí,
že doma není
nikdo prorokem. Stydíme
se za vlastenectví, stydíme se za vlastní řeč (a otravujeme jí zbytečnými výrazy přijatými
z módních jazyků) a pokud
oslav ujeme
vlastní spoluobčany, tak si
pečlivě vybíráme ty nejméně schopné, ty nejméně originální.
Hlav ně aby
nevybočovali
z davu, hlavně aby se nelišili, neboť
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kdo se liší, je nebezpečný. To nám zbylo z bolševismu.
Moje žena zastávala za totality nevýznamné místo v jednom výzkumném
ústavu a když mě tehdy zavírali, tak jí ředitelka ústavu sdělila, že „oni nechtějí lidi co se vymykají, považují je za nebezpečné“. A tak se chová většina našeho národa dodnes.
Zpět k volbám. Jsem samozřejmě rád,
že jsme se zbavili Paroubka, jen mě děsí
neprozíravost Sociální demokracie, která by měla Paroubkův odchod vzít jako povel k vlastní katarzi, poněvadž volby ji neprohrál jen Paroubkův mocichtivý fanatizmus, ale celková nesmyslnost
programu a hlavně hyperpopulismus.
Přimazáváním se k tomu nejpokleslejšímu co je v naší společnosti, nemůže vyhrát volby a pokud ano, tak naší společnosti už nic nepomůže.
Ukázalo se, že část mladé generace se
umí sama od sebe donutit k nějakému činu. To považuji za největší důkaz vzrůstající demokratizace naší společnosti. Jen
ještě trochu víc prozíravosti, ale ta přichází většinou až s věkem.
Kéž by se podařilo složit vládu, která by byla racionální. Zatím byla většina
našich vlád zmítána koaličními tanečky
a její postoje vyzněly jako zmatené, nedůsledné a tím pádem nefunkční. Přál bych
si realistickou funkční vládu.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Podle skutků poznáte
seriózního člověka
Ivana Haslingerová

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše
ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají
z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky? Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese,
zlý pak strom zlé ovoce nese. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani
strom zlý ovoce dobrého vydávati. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého,
vyťat a na oheň uvržen bývá. A tak tedy po ovocích jejich poznáte je“.
Slova Ježíše Krista z Evangelia sv.Matouše, sedmá kapitola

I

přes velké a oprávněné obavy z návratu komunismu proběhly u nás volby
nakonec nečekaně dobře. Stejně jako v mnoha dalších evropských zemích
i u nás nahradili voliči ekonomicky naprosto neuvažující socialisty pravicovými seriózními politiky, aby tito napravili
spoušť zanechanou rozhazujícími socialistickými vládami. Spoušť, kterou po sobě levicové vlády zanechaly, existuje v celé EU a půjde ji velmi obtížné napravovat.
Mnohé státy na to doplatily téměř státním bankrotem. Půjčky, které jim na řešení problémů poskytne EU, aby nepadlo
její vysněné euro, jsou vytloukání klínu
klínem. Nejdříve Unie od států vybere
peníze do svého rozpočtu a pak krachujícím vládám milostivě půjčí na placení
dluhů, do nichž se dostaly samy převážně díky jejich tvrdohlavému lpění na nedomyšlené a zbrkle zavedené měně euro.
Je potěšitelné, že si nejen občané ČR
ale i ti z okolních států uvědomují, že levicové vlády svou neodpovědnou antiekonomickou politikou brání rozvoji
a prosperitě a že v konečném důsledku
na to doplácejí nejvíc ti nejchudší, kteří
je z hlouposti a neinformovanosti volí.
Bohatí, tolik nenávidění kapitalisté, prostě přesunou továrny do zemí s rozumnějšími vládami, čímž přestanou platit

do domácího rozpočtu
daně a rozhazování nejenže přestane, ještě nastane zdražení, kterému
se opět bohatí vyhnou
o d s t ě h o v áním do svobod nějších
částí světa.
Naštěstí nás
i přes děsivě
rozhazovačnou a nezodpovědnou
politiku socialistických vlád minula vážná hospodářská krize díky tomu, že pan Kalousek poslechl nakonec rady zkušených ekonomů
a upustil od zbrklého přijetí eura.
Situace je v současné době radostnější,
než doufal i ten největší optimista. V čele vlády stojí konečně po 13 letech zodpovědný a vzdělaný pravicový premiér,
který si plně uvědomuje nebezpečí státního bankrotu a je odhodlán mu zabránit, jak jen to bude možné. Občané si to-

tiž stále neuvědomují, že bankrot státu by
pro ně znamenal, že by se ráno probudili a místo 1000 Kč by měli v peněžence
např. korun padesát. Věřme proto, že si
bankrot a s ním návrat levice nepřeje ani
pan Karel kníže Schwarzenberg, neboť
tvrdí, že právě kvůli tomu, aby nevyhráli komunisté, založil svoji stranu TOP 09.
A zatím vždy jeho slovo platilo. Nikdy svá
tvrzení neodvolal, což ho činí v očích veřejnosti tak oblíbeným.
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Je také dobré, že Ministerstvo financí,
které bude muset dělat velmi nepopulární
kroky, povede Miroslav Kalousek, protože ten dokáže vysvětlit cokoliv tak, že přesvědčí vždy a kohokoliv o správnosti svých
kroků. Jsem o tom přesvědčena od doby,
kdy mi na dotaz, zda zavede konečně rovnou daň, stane-li se ministrem financí, odpověděl na tiskové konferenci za souhlasného pokyvování Petra Nečase „ekonomický expert ODS“ Martin Kocourek, že přece
ta je již zavedena. Takže je jasné, že když
pan Kalousek přesvědčil oba tyto politiky
o tom, že daň s více než 400 výjimkami a
takzvanou „superhrubou mzdou“ je rovná
daň, dokáže určitě už vysvětlit komukoliv cokoliv. Pochopila jsem, že ne nadarmo přebral loni ve Washingtonu titul nejúspěšnějšího ministra financí EU. Škoda,
že nevede naše zdravotnictví, kde naopak
nedokázal Tomáš Julínek přesvědčit veřejnost o svých velmi dobrých krocích.
Třetí vládní strana Věci veřejné (VV)
je bohužel stále víc a víc nečitelná
Tedy nečitelná pokud jde o program.
Jinak je všem od začátku jasné, že ji založil a financoval spolu se svou milenkou Kateřinou Klasnovou úspěšný podnikatel – majitel bezpečnostní „Agentury
bílého lva“ (ABL) Vít Bárta, aby pronikl
do Ministerstva vnitra a tím jeho ochranná agentura zvýšila svůj vliv. Nic nemění
na tomto faktu, že místo sebe chytře nastrčil mediálně známého fešáka a proutníka Radka Johna, neboť dobře věděl, že
u většiny voličů nerozhoduje program,
ale postava vůdce.
Je pikantní, že ODS se na 21. kongresu třásla strachy před tím, co řeknou občané tomu, že v některých regionálních
pobočkách jsou možná ještě stále jacísi „kmotři“ a radila se, jak s nimi má zatočit. To si naopak jeden chytrý kmotr, Vít Bárta, rovnou založil celou vlastní stranu a své sponzorování oznámil
zcela veřejně, čímž „nemravnosti“ spočívající z tajného sponzorování a lobbingu povýšil na „morální“ stranický princip. A pak už jen stačilo, aby svou milenku posadil do předsednictví parlamentu
a aby do čela Ministerstva vnitra prosadil nastrčenou mediální superstar, která mu vše pěkně z vděčnosti ohlídá a ještě zbulvarizuje kauzy, o které mu půjde,
aby je naivní senzacechtiví novináři pěkně rozmázli. A kdyby se jim do toho nechtělo, má svůj časopis Pražan se šéfredaktorkou – kým jiným než Kateřinou
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Klasnovou – který mu mírou vrchovatou
dopomohl k vítězství. Přímo geniálně totiž využil nespokojenosti voličů s komunální politikou a každý, komu tento časopis přišel do schránky, byl šokován paličským a zcela neobjektivním obsahem,
který připomínal provinční časopisy ze
začátku minulého století, které tak úspěšně karikoval Jaroslav Hašek. Na naivní
voliče ovšem působil velice kladně.
Panu Bártovi nevadí, že prosazením
Radka Johna do funkce ministra vnitra
fakticky potvrdil, že chce pro svou agenturu získat tajné informace, k nimž se
může dostat jen ministr vnitra. Konflikt
zájmu přímo řvoucí! A média mlčí.
Člověk si říká, co by dělal Radek John,
kdyby byl ještě stále investigativním novinářem. To by valil oči ve svém pořadu
Na vlastní oči a určitě by zuřivě zkritizoval tento skandál, že nejen chce někdo využít konfliktu zájmu, ale že ten někdo si
na to dokonce založí vlastní stranu s nastrčenou mediální hvězdou do čela.
Vít Bárta je prostě chytrý pán,
přesto v jedné věci šlápl vedle
Kde měla jeho bezpečnostní agentura ABL oči, když na ministerstvo vnitra, v jehož čele by měl stát člověk skutečně neúplatný a čestný jako ten křišťál, jak s oblibou říkal pan Gross, dosadil člověka úzce spojeného s kauzami právě nechvalně známého „kmotra
ODS Romana Janouška“, spojení s nímž
se ODS tak obává?! Jak to, že nevěděla,
že Radek John od roku 2002 velmi úzce a úspěšně pracoval právě pro tohoto
nejobávanějšího „kmotra“?
Společnost S & J – MEDEA KULTUR
a.s., jejímiž spolumajiteli byli Roman
Janoušek a Karel Stejskal, uzavřela v ro-
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ce 2002 s Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou
(VZP) smlouvu na vydávání reklamního čtvrtletníku Pohoda pojištěnce, resp. Svět pojištěnce o nákladu 9 300 000
kusů za neuvěřitelných
111 milionů korun ročně. Dne 13. února 2002
byl do obchodního rejstříku zapsán nový název společnosti – ORA
PRINT a.s, jejímž novým předsedou představenstva byl jmenován
právě Radek John a zůstal jím až do 22. června 2009. I když pan
Janoušek na oko ustoupil do pozadí, časopis Svět pojištěnce, který společnost s tímto novým názvem nadále vydávala na základě platné smlouvy s VZP, vedla jeho
manželka Simona Steiningerová (dívčí
jméno). VZP kvůli předražené zakázce
Janouškovy firmy čelila kritice, která ji
přinutila provést v roce 2005 vnitřní audit, jenž dal kritice za pravdu a konstatoval, že zakázka pro firmu ORA PRINT byla skutečně předražená. V reakci na to se
sice v roce 2005 vedení ORA PRINT dohodlo s VZP na úpravě ceny z původních
111 milionů ročně na „pouhých“ 87 milionů. Audit ale ukázal, že to nestačí a náklady by se daly stlačit pod 50 milionů. VZP
proto vypsala tendr na vydávání časopisu, do něhož se přihlásilo dvanáct soutěžících. Vítězem se stala Agentura Young &
Rubicam, která dokáže vydávat tento časopis za méně než 45 milionů korun ročně.
Radek John přesto tvrdí, že zakázka předražena nebyla, že „za to může super papír, distribuce a poštovné. Nemravné zakázky vypadají úplně jinak, nejmíň miliardově.“ My máme s vydáváním časopisu podstatně luxusnějšího než je Svět pojištěnce patnáctileté zkušenosti, a tak můžeme prohlásit s plnou zodpovědností, že
pan Radek John lže.
V lednu 2009 Hospodářské noviny
zveřejnily informaci, že Lesy České republiky si na základě výběrového řízení u ORA PRINTu objednaly v nákladu 1000 výtisků za 3,9 milionu korun 88stránkovou knihu Evy Pilarové
„Zvěřinové hody“ a 500 kusů DVD s cooking show seriálem o knize. Za ORA
PRINT podepsal smlouvu s Lesy ČR
předseda představenstva Radek John
spolu s místopředsedou Zoranem
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Kazimirovičem. Podle České televize
byla celková fakturovaná cena dokonce
4 165 000 Kč. Navíc tato částka byla ve faktuře výslovně uvedena pouze u položky
„za zhotovení 1 000 ks kuchařky v knižní
podobě“ včetně DPH, zatímco DVD byly vyfakturovány v následující položce
za dalších 476 tisíc Kč. ČT proto náhodně vybrala nakladatelství, které odhadlo
náklady na pouhých 220 tisíc Kč a spolu
s platbami za fotografie a texty by náklady nepřesáhly půl milionu. Radek John
toto odbyl flagrantním vysvětlením, že
na tom projektu nedělal: „Jediné co jsem
udělal, je, že jsem podepsal smlouvu, která
vznikla na základě výběrového řízení a byla to smlouva nejen na knihu, ale i na desetidílný cooking show seriál. Nebylo mi
na vysoutěženém projektu nic divného.“
Jak chce člověk, pro něhož podvodné zakázky pod miliardu nejsou nemravné a který podepíše ve funkci předsedy
společnosti cokoliv, aniž si ověří, zda to
není do nebe volající částka, zakroutit
za krk hydře zvané korupce? Jak bude
moci člověk, který byl předsedou představenstva společnosti, patřící nečestným „kmotrům“ vyšetřovaným zahraničními policisty stát v čele ministerstva,
které by právě tyto obchodníky mělo stíhat? To je přímo hamletovskou otázkou.
Dvakrát předražená zakázka je přece
vždy nemravnou, i kdyby se jednalo řádově třeba o tisíce. Navíc na ni byly použity peníze, které mohly jít třeba na zlepšení základní zdravotní péče. Není divu,
že se TV NOVA rozhodla pro tyto vedlejší podnikatelské aktivity pana redaktora vedoucího navíc pořad o odhalování
podobných „kmotrů“ z televize vyloučit.
Ale nechme podnikatelské aktivity pana Johna být. Mnohem víc je na pováženou to, že Radek John nedrží své slovo
a postoje. Jeho předvolební motto znělo:
„Opravdu netoužíme po žádných křeslech,
toužíme po prosazení programu. Nikdy
nebudeme sedět ve vládě, kde sedí političtí dinosauři.“ A pak v téže televizi jeho kolegyně prohlásí, že když nedostane
John křeslo ministra, odchází VV z koalice, nehledě na to, že pan John a nejen on, ale další tři kamarádi vesele sedí ve vládě s dinosaury a nijak jim to najednou nevadí. A to již vůbec nehovořím o přímo Paroubkovské a podpásové argumentaci vůči svému předchůdci IvanuLangerovi. Jestli on dokáže udělat za rok a půl na ministerstvu tolik věcí
pro ČR, jako udělal Langer, tak se mu po-
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kloním. Nemám mu za zlé, že podlehl
skvěle a profesionálně vedené mediální kampani proti Langerovi. Podlehli
jí i voliči v Olomouci. Ale jako budoucí vysoce postavený politik by měl vážit slova, než něco neověřeného plácne.
Seriózní politik by měl posuzovat zásadně lidi podle toho, co za nimi zůstane za výsledky. Již v Bibli totiž stojí psáno (parafrázuji): „Podle ovoce poznáte jich. Dobrý strom nese dobré ovoce a ten je třeba uchovat, špatný strom
nese ovoce špatné a ten je třeba spálit“.
A za Ivanem Langerem stojí tolik výsledků, že by si ho měl vážit každý z nás
a zejména jeho nástupce, kterému vyčistil ministerstvo od estébáků a zmodernizoval ho mírou vrchovatou.
„ Kmotři“, Paroubkové
a estébáci věděli, proč se
právě Langera tolik bojí
Ivan Langer totiž otevřel veřejnosti
historii StB, vybudoval Ústav pro studium totalitních režimů a zasadil se o to,
aby na ministerstvu vnitra nezůstal ani
jeden estébák. Levice se za to mstí a navíc šílí strachy z odtajnění dalších věcí
o ní. Podařilo se jí rozpoutat kolem jednoho z nejpracovitějších a nejschopnějších lidí ODS takovou hysterii, že kdyby zde člověk nežil, tak by si myslel, že
u nás žije kápo sicilské Cosa Nostry zvané Íčko. Je s podivem, že jí to baštila naše média a nikdo z novinářů se nezamyslil nad tím, proč právě tento odvážný politik pánům Paroubkům tolik vadí. Ano,
odvážný, protože když ho jeho nepřátelé vydírali únosem dětí, odstěhoval děti
i s manželkou do zahraničí, sám ale nepovolil. Takto troufalý člověk je samozřejmě opozici trnem v oku, zejména když
vzhledem ke své bývalé funkci ministra
vnitra o ní ví víc, než se každému z nás
jenom zdá. Když zjistili, že zastrašováním proti němu jít nemohou, vymysleli zákeřnou věc. Obvinili ho z kontaktů
s Mrázkem a člověk by málem nabyl dojmu, že on coby řadový poslanec za ministrování pana Grosse, prodával Setuzu
Polákům a že se lobbisté snažili protlačit za „pět na stole v českých“ na schůzku
s ním a ne s ministrem Grossem.
Podsvětí má pro každého vlivného
politika přezdívky, žádný za ně ale nemůže. Budou-li říkat panu Johnovi „Jéčko“,
také za to nebude rovněž moci. Proto
by se neměl snižovat k chování mafiánů a přebírat je od nich. Nehledě k tomu,

že se nikdy přímý vztah Ivana Langera
k Mrázkovi neprokázal. Mrázek se pouze znal s Langerovým známým, vůbec
ne s ním. Co je ale na všem to nejhorší, že když se chtěl Ivan Langer proti nehoráznému osočení bránit, prohlásil
Jiří Paroubek, že spis Krakatice, kde se
o tom údajně píše, je tajný a socialističtí
poslanci v parlamentu zamítli Langrovu
žádost o jeho odtajnění, aby se mohl bránit. V té věci Parlament umožnil slyšení pouze jednoho svědka, kterého dříve
Langer zbavil funkce a byl tedy vůči němu
zaujatý. Proslýchá se, že Krakatice nebyla odtajněna nejspíš proto, že tam častěji než Langer figuruje jméno Paroubek.
Tolik tedy k vykonstruované podpásové aféře. Pan John by se měl jako seriózní politik zasadit o odtajnění Krakatice
a nepřidávat se lacině k do nekonečna
opakovaného „Í, Í, Í…“ pány Paroubky.
John by měl být Langerovi
vděčný za stav ministerstva
Po nástupu do čela resortu vnitra
provedl Langer hloubkovou reorganizaci molochu policejních složek. Díky
němu si již přestali občané dělat legraci z hloupých policajtů, protože od nynějška se tam přijímají pouze maturanti a vysokoškoláci. Již neťukají policisté
protokoly v otlučených čekárnách jedním prstem do zastaralých psacích strojů, ale v elegantních vstupních prostorách
na delikventy čekají u moderních počítačů kvalifikovaní profesionálové. Již nejezdí v autech, které byly k smíchu podsvětí, ale v elegantních rychlých automobilech s modrošedou metalýzou a mají navíc k disposici dobré motorky i koně. To
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vše zvládl udělat Langer za pouhý rok
a půl, co byl ve funkci. Zatímco za 12 let
vlády socialistických ministrů se nedělo
NIC. Rovněž tak vybavil požárníky moderními vozy a zvýšil jim i policistům
platy. A místo, aby mu za tuto práci nástupce poděkoval, hvízdá po něm íčka jako pubertální svišť.
Dále Langer očištil ministerstvo
od příslušníků StB. Po jím provedené
hloubkové lustraci nezbyl na vnitru již
nikdo z nich. Vzpomínám, jak nám kdysi říkal tehdejší ministr vnitra Ruml, že
se těchto složek nejde NIKDY úplně zbavit, protože mají tak dlouhé prsty, že je
vyhodí oknem a vrátí se dveřmi. Navíc,
že se mstí velmi zákeřně a profesionálně. A Ivanovi Langerovi se to podařilo.
Bohužel měl Jan Ruml pravdu, že mstít
se tyto složky umějí skutečně velice zákeřně a profesionálně, neboť k tomu byly skvěle komunisty vyškoleny.
Hned po nástupu do funkce slíbil Langer, že do roka zpřístupní svazky StB široké veřejnosti a vyhlásil projekt „Otevřená minulost“. Nikdo nevěřil,
že je možné během tak krátké doby provést digitalizaci milionů karet i za pomoci
nejmodernější techniky. Ale to, co se nepovedlo žádnému z jeho předchůdců, se

povedlo jemu. Za pomoci svého prvního
náměstka Zdeňka Zajíčka a Pavla Žáčka
to provedl a dokonce se zasadil o vybudování Ústavu pro dokumentaci totalitních režimů, který dostal přesně do roka
a do dne všechnu agendu kolem těchto
ďábelských karet na starosti. Navíc ústav
umístil do representativní budovy bývalého nefunkčního Ministerstva informatiky,
které ihned po příchodu na Ministerstvo
vnitra rozumně zrušil. Na náš dotaz při
slavnostním ukončení projektu, jak se mu
to povedlo v tak šibeničním termínu uskutečnit, nám odpověděl, že je to tím, že má
skvělý tým spolupracovníků vedený 1. náměstkem Zdeňkem Zajíčkem. A to je velká deviza pro dobrého manažera, umět si
vybrat dobrý tým.
A to nemluvím o tom, že se jemu
a Zdeňku Zajíčkovi podařilo pro nás
všechny zavést dnes již běžně používané CzechPointy, v nichž si kromě výpisů z katastrů, z trestních rejstříků a podobných věcí mohou občané objednávat
e-mailem svazky na ně vedené i žádost
o podání lustrace. Obtížnost tohoto úkolu by si vyžádala další samostatný článek.
Shrnuto a podtrženo: Ivanu Langerovi
se podařilo plošně odtajnit dokumenty,
které souvisejí s činností bývalé StB a ote-

vřít historii StB veřejnosti. A není divu, že
levice z toho šílí a dělá vše proto, aby se tohoto neohroženého člověka zbavila a vyštvala ho z politiky. Všemi výše popsanými
kroky si nadělal kolem sebe mnoho vlivných a mocných nepřátel. A to nehovořím
o obyčejné lidské závisti nad tím, co dokázal ještě mimo tento úkol. Vybudoval
think-tank Liberálně konzervativní akademii CEVRO, za nějž se nemusí nikde
ve světě stydět. Pořádá konference, semináře. A nejen to. Projekt CEVRO nakonec
vyústil v založení vysoké školy osobností CEVRO Institut, které doktor Langer
sehnal representativní budovu bývalé
Měšťanské besedy, v níž sídlila jistý čas televize NOVA. Studuje tam mnoho studentů od nejmladších až po 70leté.
Proto by si měl jeho nástupce Radek
John uvědomit, jak skvěle vyčištěné ministerstvo po něm přebírá (Pecina byl jen
na chvíli uživatelem téhož) a co práce mu
ušetřil. Tedy místo hvízdání na něj naopak pokračovat se stejnou pílí v započaté
práci. Zejména by měl dotáhnout projekt
CzechPointů, který odchodem Zdeňka
Zajíčka po pádu Topolánkovy vlády ustrnul na mrtvém bodě, protože mu nikdo
jiný na vnitru nerozumí.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Miroslava Němcová vrátí PSP ČR noblesu
Ivana Haslingerová

V

elmi rádi přinášíme tuto dobrou zprávu: Do čela
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR byla zvolena první místopředsedkyni občanských demokratů
Miroslava Němcová. Z dvou set poslanců bylo pro tuto kandidátku 118,
což je úplný počet poslanců nové koalice. Dá se očekávat, že tato jemná politička vrátí naší nekulturně se chovající Sněmovně po mnoha letech opět
noblesu a učiní jí dělnou, nikoliv pouze exhibičním divadlem, kdo koho
víc urazí. „Ráda bych usilovala především o to, aby se styl v Poslanecké
sněmovně změnil právě ke korektnímu jednání a slušnější atmosféře,“
sdělila našemu listu právě zvolená
předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. „Jsem

velice rád, že byla zvolena Miroslava
Němcová. Je to kvalitní, charakterní
člověk, který dá Poslanecké sněmov-

ně důstojnou tvář, a to je po čtyřech letech právě to, co Poslanecká sněmovna potřebuje. Chtěl bych také poděkovat všem 118 poslankyním a poslancům, kteří dali hlas paní Miroslavě
Němcové. Chci říci, že si spolupráce
mezi ODS, TOP 09 a VV velmi vážím
a že se v tomto projevila jako výraz
vzájemné důvěry,“ doplnil sdělení paní předsedkyně předseda občanských
demokratů Petr Nečas.
Miroslava
Němcová spolu
s Petrem Nečasem jsou zárukou, že
se ODS neodkloní od jejího původního směřování – pravicové konzervativní strany. Jsou oba prověřeni dvaceti lety pevných a neměnných postojů a velmi si jich vážíme. Tandem
Němcová-Nečas je snem každého autentického pravičáka v ČR.
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Trianonská smlouva se musí stát
zásadní politickou otázkou EU
Ivana Haslingerová

o první světové válce se státníci
snažili vytvořit mírové smlouvy,
aby již nemohlo v budoucnu dojít k podobným tragédiím. Ironií osudu bylo, že vzhledem k přísnosti těchto
smluv došlo k masakrům ještě větším.
Na základě Versailleské smlouvy, která
velice ekonomicky ožebračila Německo
a Rakousko, se dostal k moci Hitler.
V současné době se v Maďarsku otevírá
další z nich, Trianonská, která způsobila velkou újmu Uherskému svatoštěpánskému království, Rakousko-Uherské
Translajtánii. U nás není zatím událostem v Maďarsku věnována velká pozornost, ale situace je tam opravdu vážná.
Proto bije na poplach prezident republiky Václav Klaus a zdůrazňuje, že by
se touto otázkou měla zabývat Evropa
jako celek, jinak že mohou události
v Maďarsku vytvořit nebezpečný precedens, jehož následky si netroufá ani odhadnout. Bývalý ministr zahraničí Jan
Kohout sice mlčení a ignoranci problému Evropskou unií omlouval tím, že
„otázka Trianonské smlouvy patří historikům, ne politikům, navíc otázkám v ní
uvedeným rozumí pouze střední Evropa
a proto na ně evropské struktury jako celek nereagují.“ Má pravdu, že je to smlouva již 90 let stará, a že proto již málokdo
v EU vůbec ví, oč v ní jde. Pokud ji ale
některý ze států vytáhne na světlo a zabývá se jí jeho parlament natolik vážně,
že na to reagují okolní státy, pak je povinností politiků EU se touto otázkou zabývat. Nejde totiž o ledajakou smlouvu,
ale o smlouvu, která stanovila po skončení 1. světové války hranice maďarského státu jakožto nástupce mocného
Uherského svatoštěpánského království
(Uhersko). Jakákoliv její změna by tudíž
nastolila velké přeshraniční nepokoje a to nejen na Slovensku. Uhersko totiž zahrnovalo v sobě kromě Slovenska

i Pod k a r patskou
Rus, Sedmihradsko
( Tr a n s y l v á n i i)
a Banát v Rumunsku,
K r á lov st v í c horvatsko -slavonské,
Vojvodinu a Banát
z království KHS
(pozdější Jugoslávie)
a Burgerland
v Rakousku. Všech
těchto států se tedy
bezprostředně týkají současné požadav- Pana prezidenta v roli moderátora zaujalo pojmenování
Rakouska-Uherska jako nadnárodního nemoderního imky Maďarska.
Protože se jed- péria a zdůraznil, že doufá, že jím docent Dejmek myslel nená již o smlouvu sta- jen Rakousko-Uhersko, ale celou současnou EU. Což vzburou 90 let, připome- dilo úsměv u Jana Koukala i výraz pohoršení u historika
nu v krátkosti, oč se Jiřího Němce
v ní jedná, a až pak
se vrátím do současnosti a na seminář ně stvrzena 4. června 1920 v paláci Velký
„Trianonská smlouva - devadesát let poté“ Trianon v zámku Versailles poblíž Paříže.
Centra pro ekonomiku a politiku (CEP): Odtud název „Trianonská mírová smlouva“ zvaná též „Trianonský mír“. Smlouva
Oč jde v Trianonské smlouvě:
stanovila hranice maďarského stáPo rozpadu Rakouska-Uherska se tu jakožto nástupce Uherska po skonMaďaři snažili udržet za každou ce- čené 1. světové válce. Jejími signatánu svou svatoštěpánskou korunu. ři ze strany vítězných mocností byPřipomínám, že tehdejší Uhersko bylo ly Spojené státy americké, Spojené
obrovský celek, přičemž jen dvacet pro- království, Francie a Itálie a jecent obyvatel Rakousko-Uherska mluvi- jich spojenci: Rumunsko, pozdějlo maďarsky. Jednalo se tedy o nejrozsáh- ší Jugoslávie (KHS) a Československo.
lejší mírovou přeměnu evropských struk- Z a Č e s k o s l o v e n s k o p o d e p s a l
tur. Vše se začalo odehrávat 18. ledna 1919 Trianonskou smlouvu ministr zana mírové konferenci tří velmocí USA, hraničí Edvard Beneš a velvyslanec
Francie a Velké Británie. O samotných v Londýně Štefan Osuský.
hranicích nového Maďarska se jednalo
Maďaři nepřišli ale jen o ztrátu třetiod 1. června 1919. Protože Maďaři doufa- ny území a o čtvrtinu obyvatel, ale smlouli, že se jednání o koruně svatoštěpánské va vedla ke zhoršení jejich ekonomické
obnoví, příliš se nesoustředili na otáz- a hospodářské situace. Maďarsko přišlo
ku hranic ale spíše na ideologické prv- o všechny solné doly a doly těžící drahé
ky a nechali si proto usnesením Nejvyšší kovy a o 90 % veškerých lesů. Podpisem
rady spojenců z 12. června 1919 vzít tře- smlouvy se také zavázalo k platbě vátinu území. Tím se 3 miliony Maďarů lečných reparací, ke ztrátě vlastní suocitly vně své země. Věc byla definitiv- verenity (nesmělo se již nikdy spojit
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s Rakouskem) a bylo mu
zakázáno mít armádu
překračující počet 35 000
mužů. Důsledkem byla mj. ohromná inflace, ještě hroznější, než
v Německu. Není divu, že Maďaři považovali a stále považují Trianonskou smlouvu za nespravedlivou
a snaží se o její revizi,
což je nakonec ve druhé světové válce vehnalo do náruče fašistické Itálie a Německa za to,
že v roce 1938 získali vý„Hareze ganoš bazari tereeza,“ozvalo se z úst rozhořčené- znamnou část svého dřího maďarského pana velvyslance. Pan překladatel (vlevo) vějšího území přechodto uvedl na správnou míru, že to znamená: „Hovořilo se ně zpět. V roce 1947 byo nás bez nás. Pan Koukal obvinil naši vládu z revizio- lo Maďarsko ale opět nanismu. Maďarsko je ale členem EU a NATO a nezname- vráceno do hranic určená proto bezpečnostní riziko pro ČR. Stydím se za to, že ných Trianonskou doto zde mohlo odeznít. Maďarsko dodržuje a nadále bude hodou.
Pro nezasvěcené přiTrianon dodržovat. Není ale povinno mít ho rádo, protože
pomínám, že maďarský
příliš mnoha Maďarům způsobil bolest a utrpení.“
parlament dovolil nedávno všem Maďarům
v zahraničí přijmout
maďarské občanství.
Díky tomu nastávají nové důsledky této smlouvy, neboť Maďarsko může exportovat své občanství do jiných zemí. V důsledku toho
by tam vznikly územní
celky obydlené výhradně Maďary a pak je již
jen krok, aby tyto celky nárokovaly připojení k Maďarsku. Kdyby
se toto stalo mezinárodPan prezident žasnul nad tím co říkal pan velvyslanec
ně uznávaným precedentem, pak by to vedlo k velmi závažné politické situaci. Vyvstaly
by otázky, proč revidovat pouze Trianonskou
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smlouvu. Když může exportovat
Maďarsko své občanství do zemí, kde žijí maďarské menšiny, proč by to nemohli dělat Rusové na Ukrajině, Lotyšsku či
v Estonsku. A což teprve Čína, kdyby toto provedla ve všech zemích, v nichž žijí Číňané!
Co by mohlo následovat nyní, nechci předjímat. V každém případě je ale
již teď jasné, že kdyby současné události
v Maďarsku zůstaly bez povšimnutí, vytvořily by velmi nebezpečný precedens
pro jiné státy a mocnosti ohledně rozšiřování svých územních požadavků.
Pokud EU nebude na tyto kroky
Maďarska urychleně reagovat, stane se
místem, kde si poražení v minulých válkách budou vymáhat revize poválečných
smluv, což by znamenalo latentní nebezpečí z odevzdávání pravomocí do Bruselu.
Není proto divu, že se touto závažnou
tématikou zabíral seminář svolaný prezidentem republiky Václavem Klausem
pod názvem:
Trianonská smlouva –
devadesát let poté
„Když jsem loni na podzim vybíral téma semináře „Trianonská smlouva- devadesát let poté“, myslel jsem si, že proběhne
v poklidný den a že 2. června 2010 si připomeneme 90 let od uzavření Trianonské
smlouvy již jen jako historickou událost.
Netušil jsem, že od té doby budu mít řadu jednání s maďarskými kolegy o ní a že
v Maďarsku o ní začnou probíhat nonstop diskuse. A již vůbec jsem netušil, že
její připomenutí bude probíhat den po našich volbách a já si nebudu moci v klidu
připravit svůj obvyklý kratičký dvouhodinový úvod semináře. Leč stalo se a já tedy předávám slovo historikům, kam také
podle mne tato smlouva patří“, uvedl seminář Centra pro ekonomiku a politiku
(CEP) pan prezident.
Jindřich Dejmek z Historického ústavu AV ČR uvedl přítomné do doby minulé, kdy se v letech 1919-1920 Evropa snažila po první světové válce a po rozpa-

„Když za pana velvyslance hovoří tlumočník, je otázkou, zda on
vůbec rozuměl tomu, co jsme zde říkali. Netušil jsem, že seminář
vzbudí takový mezinárodní zájem, jinak bychom zajistili tlumočení. Omlouvám se za to a prosím pana překladatele, aby panu velvyslanci tlumočil, že v každém případě by si měl ze semináře odnést to,
že nás trápí, co se nyní děje v Maďarsku, a zneklidňují nás tamní
události. Je to výraz strachu a já jsem ochoten nahlas a kdekoliv
opakovat to, co zde zaznělo. O Trianonu je legitimní hovořit,“ vysvětlil panu velvyslanci postoj ČR pan prezident
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du nadnárodního nemoderního impéria – Habsburské říše – vytvořit bezpečný řád pro sebeurčení 14 nových států.
Náš velvyslanec v Rakousku Jan
Koukal připomněl, že již v roce 1936
psali spisovatelé, že je v Maďarsku
největší nacionalismus z celé Evropy.
Zpochybňování celistvosti našeho státu
je podle něj nebezpečné a poklidný deštník EU na jeho obranu nestačí. „Děkuji
Orbánovi, že nyní událostmi v Maďarsku
připomněl, že bezpečnost našeho státu je
především naše úloha a nesmíme ji opomenout,“ uzavřel Koukal.
Jiří Němec z Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně připomněl,
že slovo revizionismus v Ottově slovníku neexistuje a vzniklo až po 1. světové
válce, kdy k tomu vedla touha po revizi
Versailleské smlouvy a Trianonské dohody. Maďaři ji slaví jako národní smutek, neboť chtěli a stále chtějí zachovat
celistvý svatoštěpánský stát RakouskoUherského stylu.
Štefan Šutaj ze Společenskovědního
ústavu Slovenské akademie věd a vedoucí katedry historie na universitě
Jana Rastislava Štefánika v Košicích zasvětil přítomné do toho, jak se trianonské maďarské trauma dotýká Slovenska:
„Zatímco Maďarsko Trianon chápe jako symbol národní katastrofy a tragédie,
Slováci ho chápou jako něco, co potvrdilo
možnost vymanit se z Rakouska-Uherska
a zachovat si jazyk a svobodný stát.
Na Trianonskou smlouvu se Maďaři
dívají podobně jako Češi na Bílou horu. Snaží se o propojení se zahraničními
Maďary a tvrdí, že Maďarsko je všude
tam, kde žijí Maďaři. Na začátku školy se
jejich děti modlí: „Věřím v jednoho Boha,
jednu vlast, jednu pravdu Boží a ve vzkříšení Maďarska. Schengenu ale hurá nevolali, přestože jim utvořil velký maďarský
svět bez hranic. Evropská integrace je neoslovila. Přeshraniční revize ano.“
Jiří Weigl, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, zdůraznil, že seminář
o Trianonské smlouvě není jen akademická debata na historické téma. „Jak známo
je Trianonská smlouva součástí mírových
dohod, z nichž Versailleská smlouva fakticky vedla ke druhé světové válce, neboť její podmínky byly pro Německo velmi tvrdé. Tvrdost Trianonské smlouvy vzhledem
k Maďarům je také veliká. Obě smlouvy nekompromisně obhajují francouzské zájmy
proti spojencům. Zvláště nyní, kdy je snaha ahistoricky hodnotit historii a omlou-
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vat se za to, co způsobila válka jejím vyhlašovatelům, je situace pro diskusi o nespravedlnosti mírových smluv vzniklých
v důsledku první světové války velmi výhodná. EU se snaží jednat, jako by války
byly bojem dobra se zlem. Ale války vedou
vždy konkrétní lidé působící válečné násilí.
Dějiny lidstva nejde zavrhnout a měnit.
Nejde na ně aplikovat současnou spravedlnost,“ zdůraznil Jiří Weigl
Pan kancléř také zavzpomínal, jak
počátkem devadesátých let minulého
století české delegace na mezinárodních
konferencích zjišťovaly, že Maďaři místo o RVHP a EU hovoří k šoku všech přítomných o nespravedlnosti Trianonské
smlouvy. „Vzpomínám, jak pan Jesenský
obcházel kolegy se stížnostmi na Trianon
a jak všichni zírali. Mysleli jsme si tehdy,
že to nebude hýbat dějinami. Mýlili jsme
se. Nedávno Maďaři změnili zákon o maďarském občanství a díky tomu se stala
Trianonská smlouva zásadní politickou
otázkou ve střední Evropě, i když od jejího vzniku uplynulo již 90 let,“ uvedl Weigl.
Ignorování této problematiky ze strany EU
není podle něj dobré. Změny v Maďarsku
neprobíhají v koordinaci se sousedy a budí rozporuplné reakce a diplomatické konflikty. Tyto konflikty nevyvolávají pouze
zájem ale i obavy okolních zemí. Navíc
jsou precedentem pro jiná teritoria, kde
může jít o vážnou destabilizaci situace.
Vzpomínka pana kancléře vyprovokovala i profesora Klause k zavzpomínání si na jednání s maďarskými partnery: „My jsme přijížděli na jednání o EU
s jinými záměry. Maďaři se záměrem otevření Trianonské smlouvy. Vzpomínám
na pohřeb prezidenta Antala 10. prosince
1992 v Budapešti. Byla to unikátní záležitost. Aby se nikdo z živých maďarských
politiků nenamočil, připadla hodinová
smuteční řeč předsedovi spolku Maďarů
v Rumunsku. Projev trvající hodinu byl
špatně překládaný, navíc do němčiny. Seděl
jsem na něm vedle premiérky Thatcherové
a ta stále říkala „Co to říkají, nerozumím?“
Byl to opravdu unikátní zážitek. Další
neméně unikátní zážitek byl na zasedání
Vyšegrádské čtyřky, kde maďarský president prohlásil, že jsou „Mutterstaat“. Já
na to reagoval, že my jsme spíše Vaterland.
Zatímco my na ni přijeli jednat o technických problémech Schengenu, maďarský
politik prohlásil, že „Schengen je konečně překonáním Trianonu“. Z toho všeho
je zřejmé, že Trianonská smlouva není jen
90 let stará minulost, ale týká se i dneška. „
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Ohlas na přednášky v sále byl velmi
živý a tyto vyprovokovaly velkou diskusi. Snad jediný, kdo se vážně rozzlobil, byl
maďarský velvyslanec, který ústy svého
tlumočníka vyjádřil smutek a rozčarování z toho, co slyšel. Prý si neuměl dříve představit, že v hlavním městě přátelské republiky může něco takového odeznít. (Podrobněji viz obrázky.)
Jan Kohout v závěru poděkoval CEPu
za výše popsaný seminář. Podtrhl, že
semináře jsou velmi fundované a k věci a zdůraznil, že se odehrávají na neprotokolární akademické půdě. „Česká
diplomacie hájí českou státnost, která se odvozuje od mírových poválečných
smluv, a proto budeme reagovat velice
citlivě na každou i lehoučkou rekci na ně.
Moderní demokracie musí vědět, že existují zásady, od nichž odvozujeme svoji legitimitu. Střední Evropa zřejmě nevyřešila
své národnostní otázky, neboť je to křehký
porcelán,“ uvedl pan Kohout.
„Pan Kohout říkal, že Evropa a zejména ta střední je velmi křehký porcelán, do něhož nejde ani strkat. Já jsem
dostal nedávno od manželky vyhubováno, že se nesmí skleničkami od Mosera
ani ťukat při přípitku, jen se na ně okouzleně dívat 0a něžně si připít. Proto říkám, že země střední Evropy jsou něžné
Moserovy sklenky vína a pozor, do nich
se neťuká,“ uzavřel seminář s úsměvem
pan president.
Co dodat. Snad jen to, že každý, kdo
prohraje válku, má trauma. Ale poválečné mírové dohody musejí přesto platit. Pro Maďary znamená Trianonská
smlouva smutek, pro Československo
radost. Pro nás ze smlouvy plyne, že
Maďarsko jako zástupce poraženého Rakouska-Uherska uznalo úplnou nezávislost Československa včetně Podkarpatské Rusi, zavázalo se uhradit Československu válečné reparace
a vzdalo se dalších územních nároků.
Naproti tomu Československo se zřeklo
výstavby vojenských objektů na pravém
břehu Dunaje na území dnešní Petržalky.
To prakticky dodržováno nebylo, československá vláda v Petržalce vybudovala
opevnění a Maďarsko v okamžiku, kdy
vycítilo svoji příležitost získat alespoň
část ztracených jihoslovenských území,
tuto možnost využilo. V současné době nechce žádný ze států, jichž se týká
Trianon, měnit hranice a Maďarsko to
musí respektovat.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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„Evropská smlouva vnější
akce“ má nahradit LS
Ivana Haslingerová

Z

a léta mapování přednášek, které
pořádá předseda europoslaneckého klubu ODS a místopředseda
Skupiny evropských konzervativců a reformistů (EKR) v Evropském parlamentu ing. Jan Zahradil, jsme si zvykli, že
se na nich dozvíme vždy něco takového, o čem se na naší politické scéně ještě
neví, nebo se tomu nepřikládá ta důležitost, jakou to má. Nezklamala ani konference „Rozvojová politika ČR a EU:
Partnerství místo konkurence“, kterou
pořádal spolu s ředitelem Liberálně
konzervativní akademií CEVRO Jiřím
Kozákem v jejím sídle v Měšťanské besedě v Praze. Nejenže jsme se tam dozvěděli zajímavé postřehy o budoucnosti rozvojové politiky EU, ale i to, že
Jan Zahradil má obavy ze dvou procesů, které v EU nyní probíhají a které mají prolomit stávající situaci až za rámec
Lisabonské smlouvy (LS):

Prvním z nich je institucionální dohoda mezi Evropským parlamentem
(EP) a Evropskou komisí (EK), v níž si
EP chce ve vztahu k EK vynutit ještě více
pravomocí, než mu připisuje Lisabonská
smlouva (LS). Na náš dotaz, o jaké pravomoci jde a co by to přineslo ČR, nám
Jan Zahradil odpověděl: „Týká se to jednání a procesů tvorby mezinárodních obchodních smluv, které Evropskému parlamentu LS nepřiznává.“
Druhým procesem, kterého se pan
europoslanec obává, je ten, že takzvaná
„Evropská služba vnější akce“, která byla
vytvořena v LS pouze pro možnost zřízení postu představitelky pro zahraniční politiku, je nyní v EP podrobně rozpracovávána. „Někteří europoslanci se ji
snaží zkoncipovat jako orgán, který bude pracovat při EK, což se původně vůbec
neplánovalo. Zejména se o to zasazují zarputilí eurofederalisté – představitelé evropské Liberální strany v čele s Brookem
a evropské Lidové strany v čele s Leo
Tindemansem. Chtějí „Evropskou službu
vnější akce“ přičlenit k EK a kontrolně
ji podřídit EP, přestože „Evropská služba
vnější akce“ měla být nezávislým orgánem.
Tito europoslanci chtějí „Evropskou službu vnější akce“ využít na to, aby se jejím
prostřednictvím stal EP hráčem na trhu
evropské zahraniční politiky.“
Lisabonská smlouva není totiž podle
federalistických poslanců EP dostačujícím předpisem na efektivnější fungování EU. Nyní se proto koncipuje „Evropská
smlouva vnější akce“, která se bude rozvíjet podobně jako LS, a EP se chystá ji
za LS vyměnit. Personálně bude obsazena pěti silnými státy.
To jsou dva procesy, které je nutno
podle Jana Zahradila velmi pečlivě sledovat. Na naši námitku, že by měl mít jako europoslanec radost, protože bude mít
více pravomocí, odpověděl místopředse-

fragmenty z politiky

FRAGMENTY

da Evropských konzervativců a reformistů Jan Zahradil: „Ale já radost vůbec nemám. Odlišuji se naprosto od většiny europoslanců, kteří s jásání přijímají každou
další pravomoc získanou Evropským parlamentem. Domnívám se, že EP má pravomocí víc než dost, že by se je měl spíše
naučit lépe používat. Když se porozhlédnu po činnosti svých kolegů v EP, když vidím, jakým stylem dovedou využívat svých
pravomocí vytvářením nejrůznějších iniciativ, zpráv a písemných prohlášení zaměřených tím jediným správným federalistickým směrem, tak se domnívám, že by EP
měl mít pravomocí spíš méně. Je to opravdu na pováženou!“
Vraťme se ale ke konferenci samé.
Dozvěděli jsme se na ní, že v roce 2000
se sešel v New Yorku summit, na němž
se stanovily „cíle tisíciletí“. Mj. vydal výzvu, aby vyspělé země pomáhaly třetímu
světu částkou 0,7 % svých hrubých domácích produktů (HDP). Toto číslo vzniklo
tak, že v 60. letech bylo spočteno, že k tomu, aby se chudé země vyrovnaly bohatým, by se muselo vydat na investice 0,7 %
HDP celého světa. Evropské státy na to
zatím nemají a platí 0,5 % HDP (75 mld.
euro). Až v roce 2015 mají platit 0,7 % (150
mld. euro). Chybou tohoto na první pohled bohulibého projektu je, že nemá ekonomický obsah. Nehovoří se o tom, jak se
zkontroluje, co provedou vlády chudých
států s těmito penězi. Není nikde vymezeno, že půjdou skutečně na zvýšení životní úrovně lidí a ne například na zbraně pro udržení moci tamních diktatur či
v lepším případě na konta tamních vládců.
I kdyby byli všichni jejich vládcové čestní
a neposílali tyto peníze na svá zahraniční konta či na nákup zbraní, tak jen peníze problémy v těchto zemích nevyřeší.
Nebudou se rozvíjet stejným tempem jako okolní vyspělé státy, neboť tamní lidé
se nenaučili žít v demokracii a vládnout
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si. Koloniální země z nich sice odešly, ale
odvezly spolu s tím i demokracii. Navíc
jsou tyto země isolovány od světa ochranářskou politikou vyspělých zemí. Pouhý
příliv peněz jejich vládám je proto alibistickým krokem. Činí je závislými na bohatých zemích a nedovoluje jim uplatnit
se na jejich trzích. Chudé státy potřebují pomoc v uvolnění obchodních bariér.
A jak se týká konkrétně výše uvedený problém ČR? My jsme za komunismu
platili za třetí svět, takže se nás tento problém netýkal. Nyní budujeme standardní ekonomický systém a jako bohaté země jsme nuceni věnovat 4 mld. Kč ročně na členství v klubu OECD vyspělých
dárců. Polovina těchto peněz jde do evropského rozvojového fondu EU, 10 %
do OSN. Pouze 20 % slouží na financování dvoustranných rozvojových projektů
jako nástroj pro předpolí našeho exportu a dobré spolupráce s těmito zeměmi.
Peníze plynoucí do fondů EU nám naopak neusnadňují prosazování národních
zájmů. Hledání efektivních cest pro investování těchto nemalých peněz bylo
předmětem uvedené konference, která se
konala pod záštitou tehdejšího ministra
pro evropské záležitosti Juraje Chmiela.
Zúčastnilo se jí více než sto padesát zástupců vládních a nevládních organizací, politiků, novinářů, studentů a široké
veřejnosti. Po dva dny trvání se prolínalo jako červená nit, že EU je největším
dárcem rozvojové pomoci, ale povětšině
velmi neefektivně vynakládané. EU navíc poskytuje rozvojovou pomoc zejména
proto, že tím sleduje bezpečnostní zájmy
některých jejích vlivných států. Pomoc je
potřeba poskytovat, ale efektivněji, nejlépe otevřením trhů.
Na prvním panelu konference hovořili zástupci naší vlády a politiků EU
na téma „ROZVOJOVÁ POLITIKA EU
V NOVÉM PRÁVNÍM NASTAVENÍ –
EU A NÁRODNÍ ÚROVEŇ“. Druhý panel byl věnován nevládním organizacím
a akademické sféře, jejíž zástupci hovořili na téma „ROZVOJOVÁ POLITIKA
EU V NOVÉM PRÁVNÍM NASTAVENÍ
– OBČANSKÁ SPOLEČNOST“. Příjemné
oživení bylo, že konference byla doprovázena africkou exotikou, hudbou a také africkou kuchyní.
Naši vládu zastupovala první náměstkyně ministra zahraničí Helena
Bambasová a náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Sedláček. Paní
náměstkyně publikum ubezpečila, že na-

- 14 -

še vláda vede s EU debatu, aby všechny
peníze, které posíláme do fondů EU, nám
tato ponechala na prosazování našich národních zájmů. Sice je pochopitelné, že
EU poskytuje pomoc především státům
na severu Afriky, jako je Etiopie. Budou-li
se mít tamní lidé lépe, nebudou emigrovat např. do Itálie a jižních zemí. Nám ale
hrozí spíše imigrace z východu než z jihu, od asijských států. Neodmítáme sice
pomoc Africe, ale zájmy starých členů
EU v ní nejsou stejné jako naše. Pan náměstek se zamýšlel nad výzvami a příležitostmi pro ČR v rámci nových struktur
EU. Podle nich národní parlamenty mají sice právo být informovány o rozvojové pomoci EU, ale když EP přijme rozhodnutí, tak o jejich protestech rozhoduje Evropský soudní dvůr, v němž si velké státy ohlídají vše pro sebe sama a my
jako malý stát se tam těžko prosazujeme.
Proto ČR hledá spojence, dokud má ještě
alespoň v Radě Evropy (RE) každá země
jeden hlas. Klíčovou otázkou EU je podle Michala Sedláčka to, že bez kvalifikované evropské politiky není možná evropská společná měna.

Evropský Parlament zastupoval
na konferenci europoslanec a koordinátor výboru pro rozvoj, skupina EKR Nirj
Deva. Ve svém příspěvku Nové nastavení
EU, nová rozvojová politika EU upozornil na to, že EU chce rozvojovou pomoc
zvýšit ze 75 mld. euro na na 150 mld. Zní
to pěkně, kdyby tyto peníze šly opravdu
na pomoc trpícím a hladovějícím lidem
pod knutou bohatých diktátorů. Avšak
např. prezident Nigérie dostal 200 mld.
eur a uložil si je na účet v Londýně. Je proto důležité kontrolovat, kde peníze poskytované EU končí a zda skutečně pomáhají
snížit chudobu. V Nigérii naopak vzrostla.
Pan Deva si pololožil otázku, jak je
možné, že v Číně se životní úroveň pozvedla bez peněz EU a že USA, do nichž
přijížděli chudí lidé za prací, rostly i bez
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cizí pomoci. Dospěl k závěru, že je to
tím, že tito lidé pochopili, jak správně
využít kapitál. Pochopili, co je to právo
na vlastnictví.
V Africe naopak nikdo nic sám nevlastní. Její obyvatelé proto nemohou své
vlastnictví proměnit v kapitál. I tam ale
lidé vyrábějí mnohdy hezké a potřebné
věci, dělají to ale v šedé zóně, neplatí daně. Je to mimo právní rámec a tato prosperita je nelegální. I šikovní řemeslníci bydlí ve slamech a nemají vlastnictví.
Mělo by se proto podle Devy ohodnotit,
kolik mají jejich slamy hodnotu, aby s nimi mohli obchodovat jako se svým vlastnictvím. „Bylo odhadnuto, že všechna neregistrovaná obydlí na světě mají hodnotu
9,8 bilionů dolarů. To je 90krát vyšší hodnota, než činila pomoc těmto zemím za 50
let. V praxi je to zatím ale neproveditelné. Systém registrace nemovitosti a podniků v Peru trvá např. 265 dní a povolení
ke stavbě domu 6 let. Na Filipínách dokonce 13 let. Je tam proto obrovská korupce a kdo nemá na úplaty, tak své domky raději neregistruje. Proto v rozvojových zemích existuje nezdaněná a neregistrovaná šedá ekonomika. Vytváří nezanedbatelný ekonomický produkt a zaměstnává
lidi. Neobjeví se to ale ve statistikách při
poskytování pomoci,“ uzavřel Deva.
Na náš dotaz, jak chtějí politici přesvědčit domorodce, že pro ně bude výhodnější provádět svou činnost legálně,
když pak budou muset za ni platit daně, a také proč by měli své slamy přihlašovat draze na úřadech, odpověděl
Jan Zahradil: „Kdyby se vše legalizovalo
právními kroky, občané by museli sice platit daně, ale snadněji by mohli k úvěrům
a jejich statky by mohly být obchodovatelné na burze. Mohli by využít lepší přístup ke kapitálu a stát se opravdu bohatými majiteli továren a podniků, nikoliv jen
ušmudlanými řemeslníčky žijícími ve slamech. Tento sen by byl velkou hnací silou
pro rozvoj zaostalých zemí.“
Na to jsme namítli, že by se pak ukázalo, jak na tom státy, které by to podporovaly, opravdu jsou, což by nemuselo
mnohým vládcům vyhovovat, neboť by
je to připravilo o příjmy z rozvojové pomoci na jejich kontech. Pan europoslanec
na tuto námitku odpověděl: „Některým
vládcům vyhovuje samozřejmě hra, že jejich země vypadají hůř, než na tom doopravdy jsou. Pokud by ale nepodporovali
výše uvedenou legalizaci pracovních míst,
domů a prostě všeho, co patří k demokra-
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cii, pak by mohly jejich země být vyloučeny z řad těch, jimž se pomoc poskytuje,
s výjimkou humanitární pomoci. Chce to
jen se do toho pustit.“
Dvanáctibodový Akční plán pro podporu rozvojových cílů tisíciletí (MDGs)
představila zástupkyně Evropské komise v ČR Brigitte Luggin. Ve svém referátu
„Informační strategie EK – Klíčový krok
pro rozvoj“ informovala o tom, jak vidí
rozvojovou pomoc EK, která chce především podporovat extrémně chudé státy
subsaharské Afriky, v nichž chce především o 2/3 snížit dětskou úmrtnost. V roce 2009 vydala na tuto pomoc 49 mld. eur.
Zní to velmi hezky, ale děti umírají se
stejnou intenzitou a peníze mizí na kontech diktátorů, kterým vyhovuje chudoba a tím závislost obyvatel na jejich vládě. Paušální pomoc, kterou poskytuje EU
stejně jako USA, je sice pohodlná, krásně zní mnoha nepoučeným uším, ale jsou
to vesměs nejen vyhozené peníze, ale dokonce peníze přímo ubližující tamním
obyvatelům tím, že mnozí diktátoři je
používají na nákup zbraní pro žoldáky,
kteří je udržují u moci.

Ředitel Eurostepu Simon Stocker
hovořil z pozice nezávislého experta
na současné nastavení rozvojové politiky. Zdůraznil, že „pomoc je nástrojem rozvoje, pomoc není totéž co rozvoj“.
Olivier Consolo je ředitelem sekretariátu CONCORD, který sdružuje 2000
nevládních organizací (NGO) zabývajících se rozvojovou pomocí. Organizuje
konference mezi nimi. Aby prý zmapovaly své kapacity. Jeho referát byl dokladem toho, na co jsou peníze pro ty nejpotřebnější vlastně také používány. Na ježdění po světě zástupců těchto 2000 NGO
po nejrůznějších konferencích a studijních cestách místo toho, aby se rozdaly
chudým či vynaložily na nákup léků a po-
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travin pro ně. K tomu, abychom pochopili,
že je tam chudoba, nemusejí být pořádány
konference a nemusí se rozvojová pomoc
sofistikovaně rozkrádat přes poradenské
agentury na nejrůznější školení pro školení. Po vyslechnutí uvědomělého projevu pana Consoly jsme pochopili, proč je
tak vysoce hodnocen ředitel naší společnosti „Člověk v tísni“ Šimon Pánek, který tvrdí, že nejlepší pomoc je přímá, např.
budovat školy, čistit vody, dovézt léky. Že
jen tak si vůbec tamní lidé uvědomí, že
existuje ČR a ne jen EU a navíc má jistotu,
že peníze budou použity opravdu na pomoc potřebným.
Institut politologických studií FSV
UK zastupoval jeho ředitel Bořivoj
Hnízdo referátem „Klišé a mylné předsudky jako bariéry ve vztahu EU a zemí
Afriky a Asie“. Připomněl, že EU není
v Africe příliš populární kvůli kolonializmu. Díky kolonialismu neexistovalo tolik národně osvobozeneckých hnutí jako jinde ve světě. Navíc tamní lidé
se nenaučili žít v demokracii a vládnout
si. Koloniální země sice odešly, ale odvezly spolu s tím i demokracii a pojem
„my a oni“ se možná ještě víc prohloubil. Musíme se proto pokusit o to, aby se
pojem my a oni mazal. Hlavně to vyřeší vzájemný volný obchod. Naše republika nemá postkoloniální renomé a může být brána Afričany lépe. Proto by měla této situace využít.
Závěry konference lze shrnout následovně:
Jde hlavně o to, aby byla pomoc efektivní. Umožnit kapitalizaci statků a zasazovat se o rozvoj práva v rozvojových zemích. Nesmí se pomoc sofistikovaně rozkrádat přes poradenské agentury na nejrůznější školení pro školení ani bezmyšlenkovitě posílat diktátorským vládám
tamních států. Země jsou pak na tom
ještě hůř. Pokud jde o nevládní organizace, je ČR v tomto silná. Jsme pyšní, že
je jako jediná brána vážně. Není to jako
v Bruselu, kde se generuje řada NGO spojených s fondy EU. Lisabonská smlouva
není dostatečným předpisem na efektivnější fungování EU ohledně zahraniční politiky. Nyní se proto v EP koncipuje Evropská smlouva vnější akce, která
se bude rozvíjet podobně jako LS a má
ji nahradit. Na rozvojovou pomoc pro
nás snad nebude mít negativní vliv. Co
to udělá jinde v zahraniční politice, je
otázkou. Nesmíme zaměňovat humanitární práci s rozvojovou spolupra-
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cí. Humanitární pomoc nemá nic společného s rozvojem zemí. Pouze zmírní
následky katastrof a pomůže lidem přežít. Evropské fondy se jí netýkají, ty se týkají spolupráce rozvojové. Nejsou určenu
jen k tomu, aby tamní lidé vůbec přežili, ale aby si založili prosperující demokratické státy.
Při poslechu referujících nebylo možné nevzpomenout na přednášku „Ekonomie a terorismus – prosperita, svoboda a bezpečnost“ tehdejšího
italského ministra obrany a prezidenta Montpelerinské společnosti Antonia
Martina u příležitosti převzetí výroční
ceny Liberáního institutu v těchže prostorách. Podle něj sociální blízkost států s různou životní úrovní vede k největší závisti, která je hlavním důvodem terorismu. Je proto nejen chybou, ale je to
dokonce velmi nebezpečné, že EU svou
ochranářskou politikou staví hranice volnému obchodu s okolním světem. Kdyby
se africkým zemím na jižním středomoří
umožnilo prodávat v Itálii své produkty,
klesla by nestabilita tohoto prostoru. Pro
smír je nutná politika volného obchodu,
nikoliv ochrana národních výrobců doprovázená dotacemi pro chudé. Obchod
sjednocuje. Politika rozděluje. Chudé
státy nechtějí almužny, chtějí spolupráci
a volný pohyb lidí. Proto je nutno zvyšovat prosperitu chudých zemí avšak „politici nesmějí ve jménu svobody využívat
prostředky omezující svobodu“. Finanční
dotace vedou k tomu, že se státy finančně nevyvíjejí. Vše vyřeší výhradně volný obchod.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Biopaliva jsou zločinem
proti lidskosti

Ivana Haslingerová

lobální oteplování je tady!“ odhlasovalo si v Paříži
2500 členů „Globálního panelu na klimatické změny“ (IPCC). Posléze
se ukázalo, že zakládali své výpočty mimo jiné na chybném předpokladu, že
dolar v roce 2100 bude mít stejnou kupní sílu jako dnes. Tím dospěli k nesmyslným závěrům o produkci oxidu uhličitého neuvěřitelně prosperujícími státy. O úsměvnosti jejich výpočtů svědčí
mj. to, že podle nich budou mít například obyvatelé v Severní Koreji, Lybii
a Alžírsku brzy příjem na obyvatele vyšší, než USA, v Jižní Africe dokonce čtyřikrát. Zmocněnec OSN pro právo na výživu Jean Ziegler prohlásil už loni v říjnu,
že „Pěstovat potravinové plodiny, které se pak spálí jako pohonné hmoty, je
zločinem proti lidskosti. Pro hladovějící svět je to totální katastrofa…“ Přesto
po vydání lunatického prohlášení vědců na Globálním panelu v Paříži nařídila EU snižování emise oxidu uhličitého v automobilech přidáváním biopaliv
do benzinu.
Neinteligentní opatření EU nedokáže sice ovlivnit obsah oxidu uhličitého
v evropském měřítku, natož pak světovém, zato stoupnou ceny automobilů, pohonných hmot a zemědělských produktů. Podobná opatření byla díky Al Gorově
masáži zavedena již dříve v USA. Zelený
marxismus začíná být zřejmě zajímavý
i pro mnohé bohaté kapitalisty – pro ony
„užitečné idioty“, jak říkával Lenin, kteří „se poperou, aby nám dodali i provaz,
na kterém je poté pověsíme“. Proto se tímto problémem zabývají renomované organizace jako Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace
OSN pro výživu a zemědělství (FAO).
Díky zvýšené poptávce po obilí, olejnatých semenech a cukru potřebných pro
výrobu biopaliv mohou podle jejich stu-

dií ceny zemědělských
produktů,
hlavně obilí, v příštích
deseti letech
celosvětově stoupnout
o 20 až 50
procent.
Americká
s p o l e č nost Carbon
Positive odhaduje růst
ceny automobilového benzinu
v důsledku
nových ekologických da- Otázkami kolem biopaliv, solárních elektráren a větrníků se zabývalo
ní a přecho- bezpočet seminářů Klausova Centra pro ekonomiku a politiku (CEP).
du na biopa- Snad nejpovedenějším z nich byl seminář „Biopaliva – pomoc přírodě,
liva s vyšším nebo zločin na lidstvu?“ Moderoval ho tehdejší výkonný ředitel CEPu
obsahem bi- a nynější předseda Svobodných Petr Mach a vystoupili na něm (zleo e t h a n o l u va) tehdejší ministr zemědělství Petr Gandalovič, ředitel Greenpeace
do roku 2016 ČR Jan Rovenský, ekonom VŠE Ladislav Tajovský, a ekolog a novin a t rojn á- nář Ivan Brezina
sobek dnešní ceny. Pokud použijeme stejný poměr lení pralesů kvůli získání půdy pro
v Evropě, můžeme se v budoucnu tě- dotovanou výrobu rostlin na biopališit, pokud se toto šílenství včas nezasta- va. Může se teoreticky stát, že CO 2 siví, na ceny vyšší, než 100 Kč za litr ben- ce bude v ovzduší méně než těch exiszinu. Nebude to proto, že ropa dochází, tujících a zanedbatelných 0,054 %, ale
jak se nám snaží někteří přívrženci těch- nebudeme mít co dýchat. Přeměnou
to opatření namluvit, ale proto, že nákla- přírody na pole pro pěstování biopady na výrobu „obnovitelného“ zdroje, bi- liv se podle časopisu Science uvoloethanolu, a hlavně zbytečné a lichvář- ní do ovzduší 17 – 420krát víc skleníské „ekologické“ daně vyženou spotře- kových plynů, než kolik se jich ročbitelské ceny do bezprecedentních vý- ně ušetří nahrazením fosilních paliv.
šek. Co to bude znamenat pro spotřebi- Vymýcení pralesa pro pěstování sóji
vytvoří uhlíkový dluh, který produkce
tele, je evidentní.
A tak nejenže nastane postup- sóji „zaplatí“ redukcí uhlíku až za 319
ný ekonomický kolaps, bude klesat let. Založení plantáže palmy olejné vyi množství kyslíku v ovzduší díky pá- tvoří uhlíkový dluh, který se pěstová-
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ním palem vyrovná dokonce až za 423
let. Biopaliva jsou neetická, protože
přinášejí hlad v rozvojových zemích,
čímž ničí lidské životy.
Jestliže zákonodárci přijmou maximalistické environmentální požadavky, vliv na národní ekonomiku bude ničivý. Příkladem za všechny nesmyslné environmentální projekty
může být tzv. Kjótský protokol, který prosadila dne 16. února 2005 Angela
Merkelová. Zatím bylo na plnění
Kjótského protokolu vynaloženo celosvětově více než 299 500 000 000 US$ (zhruba 6 888 500 000 000 Kč) a náklady stále stoupají. Co jsme za to získali? Patrick
J. Michaels, profesor Environmentálních
věd a Senior Fellow in Environmental
Studies v Cato Institutu ve Washingtonu
spočítal, že teplota země klesla o celých
0,003097976 °C a v únoru 2050 budeme
moci hrdě oznámit, že našemu globálnímu kolektivu se podařilo snížit růst globálního oteplení o téměř 0,07 °C! Celých
sedm setin stupně!!! I kojenec vidí nesmyslnost takového projektu! Zde již nejde
jen o střety různých názorů na životní
prostředí, ale střetu názorů na lidskou
svobodu a životní úroveň vyhazováním
peněz na nesmysly, zatímco by šly použít na mnohem důležitější věci. Kdyby
navíc padly protismyslné zemědělské
dotace a místo toho se uvolnil obchod,
přineslo by to dalších 2,4 bilionu dolarů.
Zákonodárci by měli začít chránit peníze daňových poplatníků a zabránit tomu,
aby se jimi mrhalo na podobné pochybné projekty.
Je sice pravda, že postupně davové šílenství pro biopaliva ve světě opadá, ale
nikdo nepotrestal nikoho z těch konkrétních lidí, kteří tyto nesmysly prosadili. Je to tím, že tito zelení mužíci nemají přímou odpovědnost za svá
rozhodnutí. Stáhnou se a za čas vylezou na světlo s dalším nesmyslem. Jsou
díky tomu, že mají nulovou osobní odpovědnost za svá rozhodnutí, velice nebezpeční. Například kvůli jejich nápadu
využívat sóju na biopaliva se kácejí pralesy, aby ji měli domorodci kde pěstovat. V Indonésii polovina plantáží palmy
olejné vznikla vykácením pralesa. Budou
pěstovat dotovanou sóju, ale za peníze získané jejím prodejem nebudou mít
čím nakrmit děti. Na deset litrů etanolu padne totiž 232 kg obilí. Z toho by bylo živo jedno dítě po celý rok. Díky podobným excesům 900 milionů lidí hla-
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doví. Nacismus zničil 25, komunismus
150 milionů lidí. Kolik milionů lidí zničí ekologismus, jako pokračování těchto dvou zhoubných ideologií?
Naši republiku toto světové šílenství
sice zatím ještě nepostihlo v tak obrovské míře, ale i tak je zbytečné, aby každý z nás připlácel 66 haléřů za litr benzinu, neboť poslanci Evropského parlamentu požadovali v roce 2009 podíl biopaliv v benzinu zdvojnásobit. Je rovněž varovné, že i u nás stále ubývá osevních ploch na výrobu zemědělských plodin v důsledku produkce řepky olejné,
což zdražuje výrobu potravin. A nejenže cena benzinu v důsledku přimíchávání drahých biopaliv do benzinu roste. Zelení k tomu ještě prosadili na bývalé defétistické Topolánkově vládě ekologickou daň. Dřívější ambiciózní komunismus tak byl nahrazen hrozbou nynějšího ambiciózního environmentalismu, který podobně přijímá nesmírně
nákladné programy bez ohledu na dopad na občany.
Nebezpečí biopaliv není bohužel
na první pohled vidět. Drtivá většina jejich uživatelů si proto problémy jejich užívání vůbec neuvědomuje. Zvláště v rozvojových zemích jsou důsledky jejich produkce přitom velmi vážné. Boji proti globálnímu oteplování biopaliva určitě pomáhat nemohou, zejména kvůli rychlému
mizení deštných pralesů. Biopaliva nejen
škodí životnímu prostředí, ale i nepřímo zabíjejí lidi pomocí nedostatku potravin. Všechny druhy plodin pěstovaných na výrobu „ekologických“ alternativ k současným fosilním palivům ve skutečnosti vypouštějí do atmosféry více oxidu uhličitého, než kolik samotné rostliny
pohltí. Jsou tak jedním z největších „environmentálních podvodů“ – urychlují klimatickou změnu, před kterou nás podle
pánů Bursíků mají zachránit.
Dokonce již i ředitel Greenpeace ČR
Jan Rovenský připustil, že biopaliva působí větší produkci CO2 než paliva fosilní a že soustavnou podporu biopaliv neprosazují environmentalisté ale farmáři v USA kvůli dotacím. I Greenpeace
si uvědomují, že hlavními problémy biopaliv je riziko potravinové krize se sociálními důsledky a ohrožování cenných
ekosystémů, především deštných pralesů
v Amazonii, Indonésii a Kongu. Kdyby
v USA spotřebovali na biopaliva všechnu
kukuřici, kterou v současné době pěstují,
nahradili by pouze 6 % ropy. Zelená ho-
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rečka vyvolaná státními subvencemi byla
přitom neúčinná. V Mexiku vzrostly ceny
kukuřice 4×, pšenice 2×, potravin o 83 %.
Biopaliva nesou odpovědnost za zánik
zelených plic planety. Je to zločin proti
lidstvu. EU chce přitom plných 70 % orné půdy dát na jejich pěstování.
Energie vynaložená na řepku vyčerpá půdu pro kukuřici a je nutno hnojit
pesticidy, na jejich výrobu a transport je
třeba používat stroje a tím další energii.
Celkově spotřebují na celý proces výroby biopaliv o 11-27 % víc energie, než se
z nich získá. Jinými slovy se tedy jejich
výroba musí silně „dotovat“ energií získanou z fosilních paliv. Je proto nesmysl pokládat je za obnovitelný zdroj energie. I z ekologického hlediska je to šílenství, neboť biomasa je neuvěřitelně agresivní. Podrobné analýzy výrobního cyklu biopaliv ukazují, že při produkci biopaliv vzniká asi o 50 – 70 % víc skleníkových plynů, než vytváří čistý benzín
nebo nafta. Výpočty navíc podcenily roli
oxidů dusíku, které mají 300× větší skleníkový efekt než CO2. Při pěstování biopaliv se jich uvolní až 5 %.
Každý obnovitelný zdroj způsobí
víc patálií, než jich odstraní. Nejdříve
to byly větrníky, pak neekonomické solární panely a nyní biopaliva. Větrné
elektrárny nepohání vítr, ale rovněž obrovské dotace, které platíme my, daňoví poplatníci.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Na semináři měl hlavní přednášku známý
ekolog a bojovník s ekoterorizmem Ivan
Brezina. Jeho údajů bylo částečně použito pro tento článek

fragmenty
z ekonomiky
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Na Žofíně se po sedmnácté
rozdaly manažerské Oskary
Ivana Haslingerová

ak jako každoročně se i letos již
po sedmnácté sešli v pražském
paláci Žofín nejúspěšnější manažeři firem působících v ČR, aby se utkali v nejprestižnější manažerské soutěži – „Manažer roku“. Jejími vyhlašovateli jsou nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR
zastupující téměř milion zaměstnanců – Česká manažerská asociace, Svaz
průmyslu a dopravy ČR a Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR. Průběh hodnocení a vyhlašování soutěže organizačně zajišťuje Manažerský svazový fond (MSF).
Ocenění v této soutěži se týká osobního přínosu manažerů k rozvoji firem
a do finále soutěže jsou vybráni pouze
manažeři, kteří pro společnosti jim svěřené udělali více, než se běžně od manažerů očekává. Jsou to osobnosti, které

svým individuálním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Proto je ocenění v této soutěži mezi
manažery chápáno jako udělení Oskarů
mezi herci. Letošní volba Manažera roku byla mimořádně slavnostní, neboť se
konala za osobní účasti předsedy vlády ČR Jana Fischera, ministryně školství Miroslavy Kopicové, ministra pro
místní rozvoj Petra Šimerky, primátora
hlavního města Prahy Pavla Béma a náměstka ministra průmyslu a obchodu
Martina Tlapu.
A kdo se umístil v letošním roce
na stupních nejvyšších?
Manažerem roku 2008 a Manažerkou
roku 2008 se stali majitel firmy Linet, spol.
s r.o., Ing. Zbyněk Frolík a generíální ředitelka Vodafone Czech Republic, a.s.,

Muriel Anton. V kategorii Mladý manažerský talent do 35 let převzal cenu
Ing. Jan Marinov, generální ředitel ŽDB
GROUP, a.s. Kromě kategorií Manažer
roku, Manažerka roku a Mladý manažerský talent jsou vyhlašovány kategorieTOP
10, Vynikající manažer malé firmy (do 50
zaměstnanců), Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců) a ve více
než dvacítce odvětví také Manažer odvětví. V kategorii Vynikající manažer
malé firmy se na prvním místě umístil generální ředitel TRANSYS, spol.
s r.o., Ing. Petr Tlustý. Vítězem v kategorii Vynikající manažer střední firmy se stal předseda vinařského družstva
Templářské sklepy Čejkovice Ing. Pavel
Pastorek. V rámci soutěže bylo ohodnoceno také 24 manažerů odvětví ve 22
kategoriích. Prezident ČMA a předseda
představenstva TietoEnator Consulting,
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a.s., Ing. Zbyněk Eiselt uvedl, že zejména v krizi je role managementu podniků
nezastupitelná.
Již sama účast ve finále soutěže je velkým oceněním, uvědomíme-li si, že v ČR
je přes 3000 manažerů firem. Proto byli v dopoledních hodinách v paláci Žofín
předány diplomy a ceny i finalistům soutěže. Finalisté odvedli 25 mld. Kč přídavné hodnoty, zaměstnávají přes 45 000
osob a jejich tržby činí 197 mld. Kč. Proto
je možno je srovnávat se světovou elitou.
„Počet a úroveň letošních kandidátů
opět dokazuje, že soutěž má svůj smysl.
Stejně tak jako v minulých letech vyberou
vítěze v několika kolech vybraní odborníci z různých oblastí. Nejde tedy o žádnou
nahodilou anketu, jako je tomu u mnohých podobně pojmenovaných soutěží.
Jsme rádi, že budeme moci opět ocenit ty
nejlepší a ukázat, že mezi českými mana-
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žery je celá řada vzdělaných a schopných
lidí, kteří již v minulosti hodně dokázali
a jsou schopni uspět i v celkově ekonomicky obtížné době,“ uvedl na zahájení slavnostního aktu předání ocenění finalistům soutěže předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner.
„Soutěž Manažer roku si díky své
strukturovanosti a zapojení řady odborníků do vyhodnocovacího procesu
dlouhodobě zachovává vysokou prestiž.
Pomáhá každoročně najít a ocenit nejen manažery velkých známých společností, ale daří se jí objevovat i lidi, kteří sice působí v menších firmách, svým
nasazením a schopnostmi ale pomáhají
úspěšnému rozvoji své firmy a tím zvyšování zaměstnanosti a ekonomickému
růstu v regionech, ve kterých podnikají. Průběh letošního 17. ročníku byl spe-
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cifický v tom, že nejlepší manažeři byli vybírání v době, kdy většina z nich čelí obtížným ekonomickým podmínkám
doma i na evropských a světových trzích.
Věřím přesto, že všem, kteří dnes stanuli na pódiu, se podaří v ekonomické krizi
obstát a bude se jim v jejich práci dařit
dosahovat skvělých výsledků jako doposud,“ uvedl PhDr. Bohuslav Holub, ředitel Manažerského svazového fondu, který soutěž organizačně zajišťuje.
Z celého průběhu odpoledne jasně vyplynulo, jak důležitou roli mají jednotliví manažeři nejen na chod jejich podniku, ale i na chod celého našeho průmyslu, zemědělství, veřejné správy a školství.
A tak se jen můžeme těšit na soutěž konanou v příštím roce, kterou na závěr oficiální části slavnosti vyhlásil Ing. prezident ČMA Zbyněk Eiselt.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

galerie úspěšných
osobností

OSOBNOSTI
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Vladimír Králíček –
příbramský Bill Gates

Ivana Haslingerová

V

ětšina podnikatelů u nás se stará pouze o chod své továrny
a nezajímá se aktivně o dění kolem. Nejvýše je zajímá, kdy bude či nebude zavedeno euro a jaké budou daně. Generální ředitel společnosti J.K.R.
Vladimír Králíček je ale výjimkou.
Kromě toho, že vystudoval výpočetní
techniku a vede jednu z největších IT
firem (zaměřenou na podnikové informační systémy) u nás, zajímá se jako zastupitel města Příbram o dění na radnici i ve vyšší politice, navíc vybudoval
a zvelebil sportovní areál SK Spartak
Příbram, kde se hodně věnují mládežnickému fotbalu, a kromě toho se ještě
přátelí se žraloky. Za profesní úspěchy
byl letos oceněn i v soutěži Manažer roku. Jak toto vše stíhá, jsme se ho zajeli
zeptat do Příbrami.

 V letošním roce jste patřil mezi
úspěšné podnikatele oceněné
v soutěži Manažer roku, a tak se
naskýtá otázka, co za tím stálo, že
se společnost J.K.R. dostala mezi pět
největších dodavatelů podnikových
informačních systémů v ČR?
V roce 1989 se začal budovat nový režim se správnějším uspořádáním vztahů.
Vzpomínám, jak jsme spolu s kamarádem
muzikantem Michalem Pavlíčkem kráčeli 18. listopadu 1989 oživlým Václavským
náměstím, v pozadí hrál magnetofon
Krylovu písničku „Bratříčku zavírej vrátka“ a my hltali s nadšením první svobodné noviny. Po návratu do Příbrami jsem
se ihned zapojil v rámci výpočetního
střediska Uranových dolů v Příbrami,
kde jsem byl zaměstnán jako programátor, do Občanského fóra a žil jsem tou
neopakovatelnou nádhernou atmosférou
solidarity v očekávání věcí příštích. Věřil
jsem, že se životy nás všech změní k lepšímu. Představoval jsem si, že se výpo-

četní středisko osamostatní a bude jako
samostatný subjekt poskytovat klientské
služby. Bohužel síla bývalých komunistů
byla i přes jejich formální odstranění z vedení státu obrovská. Najednou se všichni
prohlašovali za tzv. „reformní komunisty“
a připisovali si dokonce zásluhy na pádu
svých zlých „nereformních kamarádů“.
Tito tzv. reformní komunisté začali obsazovat funkce v mnoha podnicích a přišli
i do našeho výpočetního střediska. Bylo
to obrovské zklamání. Proto jsme se
spolu se dvěma kolegy rozhodli v roce
1991 založit vlastní softwarovou firmu,
abychom byli svobodní a nemuseli nadále
pracovat v prostředí hádek o místa pod
komunistickým vedením jako dosud.
Byli jsme rozhodnuti vytvářet systémy
pro řízení podniků.

protože nějaký název mít musela. Padala
spousta námětů. Navrhl jsem zkratku
počátečních písmen našich jmen – Ježek,
Králíček, Říha a to jsme si schválili.

 Říkáte to, jako by byla vlastně maličkost vybudovat úspěšnou firmu.
V hospodě se prostě vymyslí název
a pak stačí jen hezky řídit a vše běží
samo. Ostatní podnikatelé, kteří budovali tehdy u nás své firmy, většinou
vzpomínají na velmi krušné začátky.
Vy jste na ně nenarazili?
Samozřejmě, že to bylo zpočátku
velmi obtížné. Neměli jsme ani vlastní
počítač, ani pracovnu, jenom plnou
hlavu nápadů a představ. Ale právě ty
sny a touha si je vyplnit, ty jsou podle
mne hnací silou úspěchu. Nakonec nám
poskytl jeden podnik staré skladiště
 Odkud vzniklo tak záhadné jméno o rozměrech 3×3 metry za to, že si je vy– J.K.R.?
čistíme a budeme se o ně starat. Vybavení
Jméno vzniklo v hospodě, kde jsme tvořil starý koberec a křesla, která jsme
pro naši společnost vymýšleli její název, si koupili za 200 korun a která jsem měl
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ještě nedávno v kanceláři na památku.
Nakonec jsem se dal zlomit, že dělají
ostudu, a vyhodil je, ač nerad. Dřeli jsme
celé dva roky i dvacet hodin denně, téměř
jsme si nevypláceli peníze a vše jsme investovali do firmy. Jásali jsme, když jsme
prodali náš první software za šest tisíc
korun a dodnes nezapomenu na ten pocit
radosti, který ve mně nyní nevzbudí ani
prodej téhož za čtvrt milionu. Byli jsme
tehdy nepraktičtí, neměli jsme kontakty
a i ten nejlepší produkt potřebuje mít
zájemce. Potřebujete dát o sobě vědět. Šlo
proto kromě vymyšlení dobrého programu i o vybudování obchodních vztahů.
To bylo nejtěžší. Dělali jsme sice software
pro hotel Martínek v Neratovicích a pro
Čížkovskou cementárnu, ale bylo to jen
na velmi skromné živobytí.
 Začínali jste tedy podobně jako
Microsoft, také ve třech lidech, jen
místo garáže jste začínali ve skladišti.
Nepřipadáte si jako český Bill Gates?
Nechci se rozhodně přirovnávat
ke Gatesovi, i když to takto k pobavení
přítomných občas vyprávím. Natož
k Microsoftu, byť s ním úzce spolupracujeme a stavíme na jeho produktech. Ale ty
podmínky v garáži a to nadšení pro věc
bylo asi velmi podobné.
 Nenapadlo Vás nikdy se v tak složitých podmínkách vzdát a jako dobrý
programátor si najít místo u zaběhnuté bohaté IT firmy?
Asi po dvou letech našeho marného
snažení jsme skutečně prošli krizí a uvažovali o skončení podnikání a nástupu
do zaměstnání. Uvažoval jsem o tom, že
začnu podnikat jako vydavatel nebo že
si otevřu prodejnu knih, které od dětství
miluji. Naštěstí nás tato krize potkala
v roce 1993, kdy se uskutečnila tzv. reforma
účetnictví, která zrušila daň z obratu a zavedla daň z přídavné hodnoty. V podnicích v důsledku toho nastal velký poprask,
protože stávající programy na to nebyly
zavedené. My jsme uměli náš software
přizpůsobit velmi rychle a mohli ho začít
pod jménem BYZNYS nabízet. Vlastnili
jsem výbornou analýzu nového prostředí,
na které s námi pracoval pan Falc, bývalý hlavní metodik na ČSUP (podniku
Československý uranový průmysl, pozn.
red.). Podařilo se nám díky tomu uzavřít
zakázku za milion korun a to byl zlomový
okamžik, kdy jsme se rozhodli pokračovat. Okamžik, kdy jsme si uvědomili, že
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díky té předchozí práci dokážeme velmi
rychle přizpůsobovat naše systémy daným
požadavkům, že dokážeme být konkurenceschopní a na trhu se výrazně prosadit.
Z původních zhruba 400 softwarových
firem jich je v současné době v ČR s celostátním pokrytím, jako máme my, jen
asi pět šest ryze českých firem či systémů.
 To musel být pane šok po tom paběrkování najednou milion…?
To si pište! A to jsem právě tuto zakázku málem odmítl. Seděl jsem tehdy
otráveně v kanceláři po resekci zubu,
když zazvonil telefon a ozval se jistý pan
Ulbrich, s nímž jsme dělali předchozí
zakázku, že někde v Duchcově mají účetnictví jako ve středověku, ať tam honem
přijedu jim ho dát dohromady. Odbyl
jsem ho, že je mi nanic, že mne bolí sešitá
pusa, ale on se nedal odbýt. Nakopl jsem
tedy svou krásnou Škodu 105 a jel někam
do Duchcova, o němž jsem si myslel, že
je u Prahy, ale k mému překvapení byl až
u Teplic. Devastace tamní fabriky byla
ohromující. Majitel, kterému ji vrátili, ji
ale chtěl znovu rozjet. Fabrika byla mimo
jiné jedním z výrobních provozovatelů
Továrny dětských vozidel Mělník, bývalé
Liberty. Majitel se otázal, za kolik bychom
pro něj mohli zakázku udělat, já v duchu
přemýšlel, zda mám
mít tu drzost a říci si
místo 50 tisíc o 100,
když v tom se mě
zeptal pan Ulbrich,
zda se vejdeme
do milionu korun.
Pochopil jsem, že je
to příležitost, o níž se
nám nesnilo, a řekl, že
to bude sice těžké, ale
snad se tam vejdeme.
A tato zakázka nás
nastartovala. Mohli
jsme přijmout pracovníky a začít se
rozrůstat. Dnes jich
máme již 70 s partnery v mnoha městech
republiky. Prodali
jsme 3 500 licencí
systému BYZN YS
pod operačním systémem DOS, v roce
2001 vybudovali novou verzi v grafickém
prostředí Windows
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jako aplikaci klient/server a dnes máme
mezi uživateli zhruba 1 300 středních
a větších podniků.
 A jaká je Vaše vize do budoucna? Co
ještě chcete dokázat?
Byl bych šťastný, kdybychom si udrželi toto postavení či jej zvýraznili. Je to
jako ve sportu. Dostat se na špičku je dřina, ale udržet se na ní je ještě náročnější.
V počítačové branži se vyměňují nejen
softwarové ale i hardwarové prostředky,
proto přicházejí stále nové a náročnější
požadavky uživatelů. Zahájili jsme práci
na dalším novém systému řízení, kterou
bychom chtěli ukončit v roce 2012. V této
branži je stále co dělat, protože její rozvoj
je neskutečně rychlý.
 Školy chrlí stále nové informatiky,
kteří touží jako vy kdysi být novými
Billy Gatesy. Čemu přičítáte, že právě
Byznys se tak dlouho udržel?
Je to věc nadšení a entusiasmu
a především pevné vůle. Znám schopné
erudované lidi, kteří byli úspěšní po nějakou dobu, ale pak si řekli, že ta námaha
udržet firmu jim za tu dřinu nestojí
a zvolili pohodlnější život zaměstnanců
u velkých firem.
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 Je to něco podobného, jako když
jásají advokáti nad legislativními
smrštěmi přicházejícími k nám
z EU, že díky jim mohou omilostnit
i ty, kteří by normálně šli za mříže,
a samozřejmě, že jim to tito klienti
rádi zaplatí. Když jsem u té EU, jak se
Vás dotkl vstup do ní? Nejste sice exportní firma, ale nepřineslo to nové
zákony a předpisy i pro Vaši oblast?
Určitě. Museli jsme do systému zabudovat úplně novou legislativu a nyní ji
musíme dosti pracně sledovat a udržovat.

 Máte nějakou originální manažerskou radu?
Při rozhodování o důležitých věcech
si nechám předložit všechny možnosti
nebo sám s nimi pracuji. A když se pro
nějakou rozhodnu, tak ještě ve finále se
snažím dostat na druhou stranu proti
mně a představit si, jak by se k tomu
stavěla druhá strana. A říkám si – zvolil
jsi špatné řešení, zkus něco jiného. A tato
vnitřní opozice mi pak dává pevnou oporu při obhajobě či zdůvodňování mého
konečného rozhodnutí. A když se musím
rozhodnout, pak končí demokracie a nesu si odpovědnost jen já.
 Co plátci, nedělají vám problémy?
Jsme dodavatelé služeb. Nenabízíme
jen produkt. Prodáváme vztahy. A protože se stále mění podmínky legislativy, tak
naši klienti vědí, že nás budou potřebovat
i do budoucna. Kdyby nám nezaplatili, pak
jim systém nezmodernizujeme a neupravíme. Ironií je, že neustálé změny v legislativě, které jsou z hlediska ostatních podnikatelů nepříjemné, jsou pro nás byznysem.
Drtivá většina podnikatelů užívá informační systémy řízení ušité na dané legislativní podmínky v době zakoupení. Proto
je zájem o systémy, jako je ten náš, neboť
jim zaručíme včasné přebudování na nové podmínky a podnikatelé nemusejí kupovat stále nové systémy, kdykoliv se změní ministr. Politici si zřejmě ani neuvědomují, jaké potíže způsobí podnikům, když
změní daňový zákon. Že buď musí ihned
koupit nové drahé systémy řízení, nebo je
dát opravit, a i to chvíli trvá. Jinak by dali alespoň tříměsíční lhůtu od uzákonění

do jeho zavedení v podnicích. Pokud přijmou 20. prosince změny, aby od 1.1. platily, je to šílenost, přímo bezohlednost, vůči podnikům.
 Když už jsme u politiků, co by ještě
měli udělat pro to, aby zlepšili podnikatelům život? Nebo lépe řečeno,
co by neměli dělat?
Zakázal bych přílepky k zákonům.
Stále o tom sice hovoří, ale praxe je jiná,
jejich počet se neodbourává, ale spíše
přibývá. Pro poslance je to jen pár slov,
pro podnikatele velká komplikace. Jejich
řídící systémy na to nejsou v podnicích
připraveny. Pamatuji například, co
způsobila změna DPH jejím zaokrouhlováním směrem dolů. Každý matematik
i systém počítače je nastaven tak, jak
se to učí již od obecné školy, že zaokrouhlujeme čísla nad polovinu směrem
k tomu vyššímu. Jinak by dostal pětku.
U nás nějaký poslanec zřejmě nechodil
ani do obecné školy, neboť prosadil
zaokrouhlování směrem dolů a co je
s podivem, ostatním, zřejmě podobně
matematicky erudovaným kolegům, to
nevadilo a tento nesmysl prošel, protože
prý to bude osmimilionovým přínosem
pro rozpočet. Nevím, jak to prospělo
rozpočtu, ale podniky to stálo mnohem
víc a daně díky tomu musely pěkně
klesnout. Neumíte si totiž představit, jak
šílený chaos vypukl v podnicích, když
odborníci museli všude přestavovat počítače, aby pracovaly proti matematickým
zákonům. Proto bych si přál, aby politici
konzultovali tyto věci po technických
stránkách s odborníky.

 Děláte několik let zastupitele města Příbram, neuvažujete o vstupu
do vrcholové politiky? Je tam málo
opravdových podnikatelů.
Máte pravdu, že se stále víc rozděluje
hospodářská sféra a politika. Úspěšní podnikatelé se distancují od veřejného života
a do zastupitelstev měst se hlásí lidé, kteří
by se jinde neuplatnili. A přitom právě
tam by měli být lidé, kteří něco dokázali.
Neúplatní, s nadhledem a se schopností
posouvat společnost. Jak se v současnosti
dělá rozpočet na městě, tak bych to udělal
za pár dní. Když je v radě města nezodpovědný člověk, který nezažil vlastní podnikání, tak nechápe, že stavbu jde místo za 50
udělat za 30 milionů. Takoví lidé si začnou
hrát na politiky. Když si chcete s nimi pohovořit jako dřív, řeknou vám, že už jsou
přeci zastupitelé a mají tu kompetenci…
Tento posun lidského vědomí po získání
funkce a moci je nejhorší. Nejkrásnější je,
když se lidi nemění. Když se ale do politiky
dostanou lidé popsaní výše, začnou si hrát
na politiky a to je děs. Vznikne hlasovací
mašinérie a klientelismus. A nejhorší je,
že média problémy na radnicích příliš
nezajímají. Před měsícem jsme projednávali rozpočet města. Ozval jsem se proti
němu a z TV Nova chtěli se mnou udělat
rozhovor. Ve 13 hodin ho přijeli natočit.
Večer volal redaktor, že to nevzali, protože
na Zlínsku se objevil pedofil, a to dostalo
přednost.
 A co ekonomická světová krize?
Pocítili jste ji?
Pracujeme intenzívně na tom, aby nás
tato situace neohrozila, a daří se nám to.
To, že má EU či svět problémy, nepovažuji
za takovou krizi, která byla ve třicátých
letech. Způsobila si ji sama svoji nekompetentně řízenou ekonomikou, eurem
a neustálými třenicemi mezi státy. Ale
i krize v USA ve třicátých letech byla

FRAGMENTY
způsobena nikoliv ekonomikou, ale krizí
ve vztazích mezi lidmi.
 Ve vztazích? Vždyť přece krachovaly
banky a podniky…
Ano, krize vznikla v důsledku špatných vztahů, špatného chování tak, jak to
vyjádřil pan Baťa, který již v roce 1932 řekl,
parafrázuji, že v USA nejde o krizi peněz,
ty že nezmizely, ale o krizi ve vztazích.
A to platí stoprocentně i pro dnešní dobu.
Krizi vyvolaly nesmysly s nemovitostmi
v USA, kdy Clinton dal státní záruky
na hypotéky pro každého, i když bylo jasné,
že to nemohou tito nemajetní lidé splatit.
Banky půjčí komukoliv cokoliv, když za to
ručí stát. Naivně si myslí, že za dlužníky
zaplatí peníze stát z rozpočtu. Jenže pan
Clinton nedomyslel, že tolik peněz na jeho
populistický projekt nemá ani rozpočet
tak silné země jako USA.
 Něco podobného provedl u nás svým
Velkým třeskem ministr Grégr, když
si svolal 13 bankéřů a poskytl jim
státní záruky na 240 miliard Kč,
kterými prý oddluží naše neprosperující továrny. Ještě se tím chlubil Václavu Klausovi na konferenci
v ČNB, že je hračka dostat od bank
půjčku. Pamatuji, jak tehdy profesor Klaus jen odvětil: „Jednáte podle hesla po nás potopa“. A ani nepočkal na konec přednášky.
A vidíte. Česká manažerská asociace
právě tohoto pána, který před tím ještě
špatně řídil Destu Děčín, kterou řídil už
za komunismu, nominovala do Síně slávy.
Máte sice pravdu, že ocenění v soutěži
Manažer roku je nejvyšší, které může
u nás manažer získat, ale v letošním ročníku jsem byl tím, že do Síně slávy uvedla
právě tohoto člověka spolu s exministrem
Fenclem, až šokován. Byla to pro mne
urážka všech podnikatelů u nás. Jako by
mezi nimi nemohla ČMA najít mnoho
opravdu významných osobností a místo
nich musela vykopávat tyto „pohrobky“,
kteří navíc byli známi jako velmi neschopní ministři. On už je při příchodu
do sálu vítal panel s vydáním jakéhosi
časopisu, tuším Prague Businessu, na jehož úvodní straně se na nás usmíval
z jednoho čísla Paroubek a z druhého
Pecina. Tato symbolika mi obecně vadí,
ale u podnikatelského fóra je nepřípustná.
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jste Fakultu strojní ČVUT a pracujete v oboru výpočetní techniky.
Přesto, když jsme se ptali v Příbrami,
kde sídlí J.K.R., nikdo nevěděl, ale
na dotaz, kde sídlí pan Králíček, zněla odpověď: „Jó, ten fotbalista, ten
sídlí támhle“. Takže kolik gólů jste
letos dal?
Bohužel žádný. Hrával jsem sice
závodně fotbal, ale těžký úraz s kolenem
právě při fotbale ve 23 letech mi to překazil.
Pak se mi ale narodil syn, kterého jsem
k fotbalu vedl a vložil jsem se do toho víc.
Udělal jsem si kurzy a stal se trenérem přípravky v tehdejším Baníku Příbram. V roce 1999 jsem odešel, protože se mi některé
záležitosti v oddíle nelíbily. Když jsem byl
osloven SK Spartakem Příbram, kde jsem
jako chlapec fotbalově vyrůstal a ty doby
patří k mým nejkrásnějším vzpomínkám,
stal jsem se prezidentem sdružení a začal
pracovat na jeho renesanci, protože tento
oddíl byl před zánikem. Podařilo se mi
spolu s několika kolegy oddíl postavit
na pevné základy a vybudovat krásný
fotbalový areál. Mám na starost zajištění
peněz a vrcholové vedení oddílu. Rád
bych zde poděkoval Městskému úřadu
v Příbrami i Krajskému úřadu za podporu. Věnoval jsem tomu mnoho vlastních
prostředků a strašně moc energie a času
a očekával jsem určitou kladnou odezvu
od okolí. Ale zejména poslední dobou
jsem zažil dost nepříjemností, kdy jsem
si často pokládal otázku, zda bych neměl
s tímto altruismem skončit a věnovat
se jen své firmě a rodině.
Odešel bych
s vědomím, že
jsem tady něco
vybudoval, co
už bude navždy
spjato s mým
jménem.

 Jaké nepříjemnosti
jste zažil?
M u s í m
dnes a denně
bojovat s nejrůznějšími
pom luva mi,
a jak mi dáte
jistě za pravdu,
nic se nevy Také jsme si toho všimli. Nechme ale vrací hůře než
politiky a obraťme list. Vystudoval nepod ložené
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pomluvy. A i když se třeba ukáže, že
skutečnost je jiná, a dočkáte se i omluvy,
stejně na vás ve veřejném mínění vždy
ulpí část vyřčené špíny, a přesně o to jde
protivníkům.
 Jaké protivníky máte na mysli?
Jsem v zastupitelstvu města, nicméně
když vidím, jaké je jednání ostatních
členů v komunální politice, že se jejich
zájem soustřeďuje jen na získávání prebend, to je pro mne velkým zklamáním.
Když proti tomu vystoupíte, snese se
na vás kritika a pak pomluvy. A co je
horší, veřejnost je otupělá a nemá o řešení
ničeho zájem. Podobná lhostejnost se již
naší zemi nevyplatila v roce 1938, 1948
i 1968. Lidé sice vše vnímají jako negativní,
ale jako za komunismu o tom mluví jen
po hospodách a místo toho, aby si řekli,
že si udělají alespoň ve vlastní obci pořádek, raději kritizují poslance. Pokud ale
neumějí zvládnout ani svou obec, pak
nemají právo nikoho kritizovat.
 Vidím, že jste člověk veskrze aktivní.
Máte kromě podnikání, politiky
a fotbalu ještě vůbec čas na něco
lidského, jako je např. čtení, hudba,
divadlo?
Vyjmenovala jste právě všechny mé
koníčky. Přidám jen potápění a aktivní
pobyty na moři. Zde nacházím skutečný
odpočinek, ponory mezi žraloky jsou
dosti namáhavé, ale krásné.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

galerie úspěšných
osobností
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My jsme 40 let budovali socialismus,
kdežto na Západě budovali budoucnost
Ivana Haslingerová

rubrice Galerie úspěšných osobností představujeme úspěšné
osobnosti, které pro rozvoj své
společnosti udělali více, než je od běžných manažerů požadováno. Osobnosti,
které i v podmínkách ne právě jednoduché ekonomické situace dokázaly být
úspěšné a podnik pod jejich vedením
vykazuje růst a prosperitu. Osobnosti,
které si nestěžují, ale problémy obratem úspěšně řeší. Krize je totiž nemilosrdná, nikoho nešetří, a proto zejména v krizí ztížených ekonomických podmínkách se ukáže, zda má vedoucí manažer schopnost prozíravého a správného vedení. Zaměstnanci si většinou
neuvědomují, že tito lidé nesou přímou odpovědnost nejen za svou továrnu, ale i za ně. Že pokud by se jejich vedení nedokázalo vyrovnat s důsledky krize, za kterou navíc nemůže,
přišli by i oni o práci. Soutěž Manažer
roku (MR) oceňuje každoročně ty

ka se nesmí zahodit. Největší problém
byl, kde seženeme budovu. Využil jsem
znalosti rodného prostředí a všiml jsem
si, že zemědělské podniky mají budovy,
které nepotřebují. V jedné z nich, kterou jsme v roce 1997 zakoupili, jsme
se pokusili zrealizovat náš sen. A měli jsme štěstí na zákazníky, takže jsme
mohli rok po roce továrnu rozšiřovat
a nyní spolu se 148 zaměstnanci vyrábíme ve vlastních objektech skladové pojízdné regály, policové regály, regály pro
uskladnění tyčového materiálu, konzolové regály, skladové plošiny, mezipatra a vestavby do průmyslových hal, jakož i zvláštní příslušenství skladů a archivů a mostové jeřáby do 5 tun. Máme
již zastoupení nejen ve všech státech
Evropy, ale dokonce i v Africe v Egyptě
a v Libyi, ve francouzské Polynésii
na Tahiti a v Asii. V Evropě jsme počtem projektů za rok největším výrobz nich, kterým se podaří nejlépe obstát. cem mobilních skladovacích systémů.
Nejlepší z nich se probojují do finále Naši konkurenti jsou obratově velcí, ale
této nejprestižnější manažerské soutě- ve výrobě moderních pojízdných regáže u nás. Jednou takovou osobností je lů jsme vedoucí my. V tomto produktu
majitel a generální ředitel společnosti hrajeme první housle.
Kredit, spol. s r.o., Ing. Zdeněk Daněk.
O tom, co za tímto úspěchem stálo, co  Jak Vás napadla právě výroba pojízdných skladovacích systémů?
musel udělat, aby jeho společnost i přes
Myšlenku o skladovém hospodaření
okolní ekonomickou krizi vykazovala zisk, jsme si za ním zajeli popovídat jsme si přinesli z předchozího zaměstdo sídla jeho společnosti ve Slavkově nání. Pracoval jsem mimo jiné jako konu Uherského Brodu. A pan továrník struktér jeřábů a při své práci jsem viděl
žalostný stav tehdejších skladů. Uvědomil
vzpomínal:
Naše společnost působí na trhu jsem si, že takto to do budoucna nemood roku 1994. Mým snem vždy bylo mít hou podniky dělat a že po moderních
firmu vyrábějící stroje. V minulém za- strojích do těchto skladů bude velká poměstnání jsem se setkal se třemi ka- ptávka. Dříve totiž firmy získaly budomarády, vsadili jsme na své zkušenosti vy pro skladové prostory takřka zdarma,
z oboru strojírenství a elektroinženýr- po revoluci byly budovy čím dál dražší
ství a jako partneři jsme se rozhodli bez a já si uvědomil, že podniky budou hleprostředků založit strojírenskou firmu dat sofistikované technologie, aby se jim
pro výrobu mobilních skladových sys- vešlo do skladů maximum zboží na mitémů. Říkali jsme si, že dobrá myšlen- nimu plochy.
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 Mnoho podniků si stěžuje, že v současné krizové době zejména zahraniční podniky investují jen do produktů s okamžitou návratností,
což se u vybavení skladů říci nedá.
Pocítili jste to na poklesu poptávky
po Vašem zboží?
Samozřejmě, že i my jsme pocítili
pokles poptávek. Zákazníci neubývají, ale neinvestují bezhlavě, vyčkávají
s penězi na účtech, jak se bude vyvíjet
ekonomika. Naštěstí jsme byli na ekonomickou krizi v roce 2009 nachystáni
a přečkali jsme ji sice s poklesem poptávek ale bez ztráty kytičky, i když v roce
2009, kdy klesla ze dne na den cena surovin o 40-50 %, klesl obrat z 350 milionů na 250 milionů. Nakupuji-li levně,
pak musím prodat také levně. Marže
proto klesaly. I přes tento pokles obratu jsme pracovali se ziskem, byť menším. Horší bude rok 2010, a to i přesto,
že ekonomika začala oživovat. Hrozba
bankrotů ve státech eurozóny, která odstartovala Řeckem, je velice nepříjemná.
Již to není ta Evropská unie, jaká byla,
když jsme do ní vstupovali. Navíc byla dlouhá zima a my jsme závislí na dokončování investic. My totiž čekáme, až
investoři dodělají budovu, a teprve pak
do ní začneme dodávat technologická
skladová zařízení. Stavební firma vyčerpá peníze jako první a pro nás už často investor obtížněji shání prostředky,
jak nás zaplatit.
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Přesunul bych povídání o tom, jak
vláda podporuje malé a střední podnikání, do úrovně praxe. Začal bych podporovat české subjekty a ne zahraniční
investory. Všichni politici sice tvrdí, že
nás podporují, ale „skutek utek“. Úvěry
na investice se pro malé a střední podniky těžko dostávají. Politici sice tvrdí, že
je tu pro nás Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), ale když do ní
přijdeme, nadiktují nám úředníci, co
všechno musíme pro poskytnutí splňovat, a nakonec řeknou, že nemohou sloužit. Projekty na získání úvěru jsou kontraktačně postaveny tak, že na ně nemůžeme dosáhnout, protože jsou legislativně špatně ošetřeny. Např. obratová kriteria jsou nastavena na obrovské zahraniční kolosy. Proto se k nám místo výrobních továren hrnou zahraniční montovny.
A to nemluvím o tom, že těmto bohatým
nevýrobním kolosům odpustí vláda daně a pozemky jim „prodá“ za korunu. To
je nekalá konkurence, které lze jen ztěžka vzdorovat. Nechápu, proč to vláda dělá.
Protože velké finanční domy jsou pro nás
nedostupné, pokoušel jsem se jít do jedné z klasických bank s připraveným projektem finančně krytým velkým partnerem, a i tam mi řekli, že mají pokyn shora
vytáhnout z partnerů staré úvěry a nové
neposkytovat. To je opravdu vážný problém všech menších českých výrobních
továren a ministerstvo by se jím mělo
zabývat dříve, než bude pozdě. Pokud si
nezačnou vážit našich středních výrobních podniků, tak s těmi asijskými montovnami a dovozci rozpočet nevytrhnou.
Vezměte jen případ Flextronicu v Brně
na Černovické terase. V roce 2001 získal
za korunu krásné pozemky mezi letištěm
a Brnem, navíc 5 let byl osvobozen od placení daní. Postavil tam zvenčí hezkou továrnu s tím, že zaměstnají 3600 občanů.
Zaměstnali jich 800, filtrovali přes ČR
zisk a po pěti letech odešli do Maďarska,
kde se zachovali naprosto stejně. Proč to
nepředpokládá naše reprezentace, když
jsme na to upozorňovali po celou dobu?!

 Co budete nyní dělat?
Já jako majitel a generální ředitel musím především firmu zachovat. Pokud
by se stalo, že firma nebude v době krize v okolních státech generovat zisky, tak
musí aspoň udržet pokrytí fixních nákladů. V tomto regionu, po krachu skláren ve Strání-Květná, by to byla ekonomická katastrofa, kdybych propustil 145
lidí. Vyrábíme naštěstí komoditu, která bude neustále potřebná. Její životnost
je kolem 20 let, takže již brzy nastanou
rekonstrukce stávajících zařízení. Věřím,
že se vše nakonec zase rozběhne. Správně
prosperující firma ovšem řeší problémy  Takže podpora středním podnikům
neustále.
od naší vlády nejen vázne, ale ničí je
podporou cizích montoven. A co EU?
 Ekonomická krize nevznikla vinou
Poskytuje Vám ministerstvo peníze
naší vlády, ale okolního světa. Mohla
z jejich fondů?
by vám vláda přesto nějak pomoci ji
Můžeme si sáhnout na nějaké penípřečkat? Co byste udělal jako rez- ze z EU, ale zařídit si to musíme sami.
ortní ministr pro společnosti, jako Podporu vlády jsem nikdy při jejich zísje vaše?
kávání nepocítil. Měli jsme naštěstí lidi,
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kteří uměli požádat o peníze na výrobní haly. Byla to ale úmorná práce a místo
výroby produktů jsme museli vyplňovat
mnoho šanonů papírů.
 Jeden Váš kolega nám kdysi řekl, že
na koupi bývalého kravínu z fondů
EU musel vyplnit přes metrák papírů…
To my možná víc. Ale na zbytečnou
absurdní byrokracii narážím při práci na každém kroku. Při uzavírání kontraktů musím jezdit neustále do zahraničí. Při každém návratu musím sám sobě jako majitel psát cestovní zprávu, jinak finanční úřad neuzná položky, které jsem v zahraničí použil na odpis daní.
Dokonce si musím vypsat své vlastní firmě i svou knihu jízd a přiložit ji k nákladům. Doložit ubytování, tankování paliva. V Německu mají podnikatelé na tyto akce volný fond tuším o velikosti 1 %
z hrubého zisku a nemusejí pořád schovávat po kapsách účtenky a ztrapňovat
se před kolegy v zahraničí vyžadováním
účtenek za večeři. A co hůř, po návratu
z cesty, kdy se nahromadí spousta urgentních věcí za dobu mé nepřítomnosti, musím sednout nad těmito papíry místo rozumné práce. Přitom stále poslouchám,
jak politici slibují snížit administrativu v podnikání. Dříve jsem se nad jejich
řečmi vztekal, nyní již rezignuji. Místo
toho, aby prosperující firmy podporovali alespoň pochvalou, začnou při nedostatku peněz v rozpočtu chodit kontroly právě do nich, protože u neschopných
firem nic nezískají.
 Vidíte, já myslela, že knihy jízd už
byly u nás nahrazeny paušály. Stále
se o tom tak diskutovalo…
Což o diskutování. V tom jsme my
Češi kovaní. Ale nakonec byly paušály povoleny jen OSVČ s jedním autem. Majitelé
větších firem musejí každý kilometr neustále vypisovat a vypisovat.
 Já bych napsala velkou jednu položku za cestu kolem světa a bylo by to.
Proč to neděláte také tak?
Cestu kolem světa jsem sice zatím
neúčtoval, ale místo jednoho kilometru
do Hospodářské komory, dvou na registr
atd. bych mohl samozřejmě dvakrát týdně napsat Prahu a jednou Ostravu a kilometry tak naskáčou. Je to podobně nedůstojné, jako když dítko řekne na dotaz rodičů, kde bylo, že se učilo a přitom kou-
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pětimístné číslo. Pokud někdo
chce pětimístné,
ať si to byrokraticky zařídí. A co
víc. Měli jsme
v živnosti uvedeno jako činnost strojírenství.
Nyní se v souvislosti s Evropskou
unií musí přejmenovat na něco jiného, co ona
uznává. Bylo by
mi to jedno, ať si
to v rejstříku přejmenují a napíší si
řilo za domem. Politici to neřeší, proto- místo strojírenství třeba pěstování blech,
že to nevědí, mají své řidiče. Odpovědná ale oni to neprovedou a my zase musíme
ministerstva i Hospodářská komora to svolat valnou hromadu, projednat změale vědí a nic nedělají. Až bude příští rok ny živnosti v zápisu a až to budeme mít
vyhodnocování MR, ať udělají pro mana- od notáře s ověřeným razítkem, pojedežery dáreček, že nemusejí od zítřka vést me do Brna na obchodní soud, vystojíme
knihy jízd a uvidí tu radost.
frontu, ztratíme jeden pracovní den a oni
nám to pak snad milostivě přejmenují.
 A já si naivně představovala, že pan Jinak by nám při kontrole z finančního
továrník sedí s dýmkou v křesle, úřadu řekli, že žádnou živnost nemáme.
kouká z okna a přemýšlí co zlepšit,
aby továrna měla stále nové výrobky  Jste proexportně orientovaná firma.
a tím větší zisk. Jak vidím, vyplňuje
Nepociťujete, že přes všechna honosmísto toho pracovní cesty jako za koná slova o volném trhu a pohybu stále
munismu a sám sobě proplácí benzín.
v bývalé EU platí ochranářská poliTo je opravdu šokující!
tika v jednotlivých zemích, jen naše
A to není zdaleka všechno. Když ho
vláda že podnikatelům nepomáhá?
např. osloví finanční úřad, že bude děSamozřejmě, že existuje ochranářská
lat řízení ve firmě, musí získat potvr- politika v rámci vývozů. Pominu-li vývoz
zení o beztrestnosti a píše, vyplňuje… do Švýcarska, které není v EU a kde naskoPřijde úředník a zase ho zdržuje od práce. čí okamžitě na dovozce jejich policie s tím,
Továrník musí udělat napřed administra- že u nich platí jejich zákony a chtějí obrovtivu, pak další byrokracii a zbude-li čas, ské množství papírů, tak klasickým ochratak v sobotu dumá také o skutečné prá- nářem svých výrobců je Německo. I přeci a o inovacích.
sto, že je v EU a musí hrát komedii, že je
tam volný pohyb pro ostatní země, zne A já myslela, jak Vám ve všem nyní chutí vám tam obchodování jejich cizinecpomáhají CzechPOINTy?
ká policie. Žádal jsem naše Ministerstvo
Přes CzechPOINT jde zařídit výpi- zahraničních věcí o stanovisko k takovésy z rejstříku trestů, z obchodního rejst- mu chování. Úředníci odpověděli, že mi
říku a podobně, ale změny listin přes něj ho dají, ale doposud nic nepřišlo. Naši poprovádět nejdou. Například v předminu- litici jednají pod heslem: „Podnikateli, polém roce se měnily na příkaz vlády OKEČ moz si sám“. Toto jejich chování otravuje
ze čtyřmístných na pětimístná. Čekala ovzduší mezi firmami a zákazníky. A nabyste, že vláda tedy zařídí změnu v rejs- víc na to doplácí státní rozpočet.
třících? Omyl! V rejstřících jsme změnu
museli provést sami. A není to tak jedno-  Státní rozpočet? Není to přehnané
duché, abychom tam jen zajeli. Musíme
tvrzení?
na to svolat valnou hromadu, pak se záNení. Uvědomte si, jak dlouho trpisem běžet na obchodní soud. Přitom vá, než seženete zákazníka v Německu.
nám je jedno, zda používáme čtyř- nebo A pak vám kontrakt ohrozí cizinecká po-
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licie s požadavky na nesmyslné papíry. Ví,
že to bude trvat dlouho a že Němec nakonec řekne, že by chtěl sice zboží od Vás,
ale protože pospíchá, koupí ho raději bez
problémů u jiného Němce dráž a méně
kvalitní. A tohle by měla vláda řešit, ne
komické třicetikorunové poplatky a podobné věci. Jinak do státní pokladny nepřiteče více peněz. Je to přitom klasická administrativní záležitost. Jezdím
do Itálie, do Dánska a vidím, v jaké sestavě tam fungují firmy. Tam nemusejí mít dvacet procent administrativních
pracovníků, stačí kreativci a technický
personál a jedou. U nás s tím nic vláda
nedělá. Jen se mluví o nadbytku razítek,
ale žádné se neruší, natož aby vyhubovala za byrokracii Němcům.
 Vím, že jako exportérovi Vám vadí,
že neplatíte v euru…
Samozřejmě, že je pohodlnější měnu nepřepočítávat při placení. To by se
ale dalo vydržet. Neplechu ale dělá létající kurz koruny. Kdyby byl stálý, je to
bez problémů. Když ale získám zakázku,
tak než se zrealizuje, namontuje a předá, je jiný kurz. Když koruna oslabí, je to
v pořádku, pokud posílí, tak to pro nás
znamená ztrátu jako hrom. Koruna je
předmětem spekulací velkých bankovních domů.
 Abych to shrnula. Vláda exportérům
nepomáhá ani s požadavky na čerpání evropských fondů, ani v boji
proti ochranářské politice Německa
a podobných států EU. A nejenže
svým podnikatelům nepomáhá, ale
protežuje cizí montovny nekalou
konkurencí, odpouštěním daní
a prodeji pozemků za korunu. Pak se
diví poklesu peněz do rozpočtu. A to
ještě dovolí vypustit exministrem
financí Sobotkou poplašnou zprávu, že zdaní „nejbohatší“ větší daní. A vládní agentura CzechTRADE
se naivně děsí, že již třetina podniků
žádá o vyřízení odchodu od nás.
Nebudete také jedním z dalších?
Zděšení agentury se nedivím.
Odchod třetiny podniků by byl katastrofou. Jejich daně by chyběly v rozpočtu. Pan Sobotka si asi neuvědomil, že již
u nás nejsou všechny podniky státní, že
podnikatelé jsou po celém světě volní,
a nemůže si tudíž vůči nim dovolovat podobné excesy. Pokud by uvalil ještě ke vší
té ekonomické krizi na nás vyšší daně, tak
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vali socialismus, kdežto na Západě budovali
budoucnost?“ Německo
a západní státy budovaly 40 let budoucnost
a my degenerovali nejen
hospodářsky, ale především morálně. To je největší neštěstí našeho národa, které se bude opravovat po tři generace.
Podobná mentalita lidí
musí poumírat.

se prostě odstěhujeme a ať zajistí práci lidem sám. Nevěřím, že je tak hloupý a neví to. Ale jde mu o získání hlasů od neinformovaných voličů, z nichž si dělá legraci. Bohužel ti na to slyší a mají radost, jak
to těm kapitalistům nandá. Už nevidí, že
práci jim nezajistí žádný politik, ale výhradně podnikatelé.
 Říkáte, že si to asi neuvědomuje.
Já říkám určitě. Vzpomínám, jak
přednášel v Centru pro ekonomiku
a politiku o návrhu skokem zvýšit
daně u lidí vydělávajících více než
milion. Ekonom Miroslav Ševčík mu
vysvětlil, že by u nás nezbyl po jeho
opatření nikdo, kdo by měl milion
korun roční plat. Že by zde byli samí podnikatelé s platem 999 999 Kč
a další mzdu by si vybrali odměnami
v autech a podobně. Pan prezident
s úsměvem pokyvoval jako moderátor semináře hlavou a Sobotka celý
rudý už ani necekl. Takže ví velmi
dobře, že svým voličům lže do očí.
Lidé se nedozvědí, že to celé je fraška.
Toto vyvolávání třídní nenávisti mezi
lidmi se mi nelíbí. Nejde jen o volby. Je to
opravdu nebezpečné pro ovzduší ve společnosti a pro ekonomiku státu. Já jako
podnikatel cítím tu nenávist hmatatelně.
A to nejen od dělníků. Jezdíme na kolech,
chodíme na golf a tenis, účastníme se společenských akcí. Při neformální debatě
po několika sklenkách vína se od jedné
státní zaměstnankyně dozvím, že bude
volit Paroubka, protože mi konečně sníží
zisky a jí přidá. Šťastně blábolí: „Ty tvoje
peníze převedou na mne!“. Moje odpověď
byla: „Nemyslíš, že to tu bylo před dvaceti lety, kdy schopní dopláceli na neschopné, a dopadlo to tak, že jsme 40 let budo-

 O b r a ť m e l i s t .
Pokud nebudete muset díky soudruhům
Sobotkům odejít, jaké jsou Vaše perspektivy, sny, plány do budoucna?
Moje služební a soukromé zájmy úzce
souvisejí. Mám představu, že tuto ekonomickou krizi přečkáme a do dvou let navážeme na rozvojové perspektivy a staneme se jedničkou ve výrobě pojízdných
skladových systémů. Přál bych si pozvednout nejen sociální, ale i kulturní život
lidí v našem regionu. Nyní se budu snažit o stabilizaci firmy a jakmile se objeví
nejmenší náznak konjunktury, vyjedeme nahoru. Pokud jde o mé osobní lidské sny, chtěl bych přečkat ve zdraví krizi a v horizontu 5 let se stáhnout jako dozorčí orgán. Být tím akcionářem s lulkou,
i když nekouřím. Podobně, jako to udělal kníže Schwarzenberg, když předal starost o panství synovi a sám se nyní věnuje
politice a svým zálibám. Pokud jde
o koníčky, tak jsem hrál volejbal, tenis a nyní jsem začal se ženou trénovat golf. Nehrajeme nijak závodně, ale je příjemné projít se po hřišti,
potkat příjemné a úspěšné lidi, s nimiž si promluvím. Syn bude mít 18
let a bude maturovat, dcera dokončuje studia práv a pak někdy přijdou
vnoučata. Neumím si ale představit,
že bych se stáhl z profesního života
úplně. Co bych doma dělal? Nejde
hrát golf každý den.
 Zajišťujete zaměstnanost regionu. To se máte. Dělníci vědí,
že by bez Vás byli bez práce…
Již jsem jednou říkal, že úroveň
myšlení lidí se změní nejdříve za tři
generace. Kvalifikace zaměstnanců
je dobrá, ale chybí v jejich povědomí
možnost přijít o práci. Pracují proto
na 50 až 60% výkon. Když je moti-
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vujete, tak na 70 %, to je absolutní vrchol.
Místo toho, aby si řekli, že za osm hodin
pracovní doby udělají něco pro to, aby
firma prosperovala, jen spekulují, jak to
udělat, aby se nepřetrhli a jejich vedoucí neměli víc. Jak dosáhnout svých peněz
bez práce a nejmenšího rizika.
 Nedávno mi jeden pan továrník říkal
s úsměvem, abych psala, že je krize,
že chodí zaměstnanci včas, zdraví
ho na dálku a je to krásné. Nechce
nikoho propouštět, ale psát prý
o tom mám, i když se jeho podniku
krize nedotkla…
Asi má kolega pravdu, že trocha strachu neuškodí. Já se naopak snažil zaměstnance uklidňovat, že pokud nebude nejhůř, nepropustíme ani nohu. A teď se mi
to vrací jako bumerang. Nechtěl jsem vyvolávat pocit nejistoty, aby dali všechno
úsilí do práce. Namísto toho si řekli, že
když je nepropustím, nemusejí dělat. My
jsme asi národ, který musí mít nad sebou
bič, který když občas nepráskne, je to chyba. Slušnost je brána za slabost. Abych ale
zase nebyl úplně nespravedlivý a vyhnul
se přílišné generalizaci, musím říct, že
v některých lidech krize naopak probouzí pocit loajality k firmě a vede ke zvýšení
jejich výkonů. Koneckonců bez takových
zaměstnanců ani sebelepší manažer krizi nepřekoná. A já jsem na většinu svých
zaměstnanců hrdý!
Pane továrníku, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

galerie úspěšných
osobností
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Mediaservis – inteligentní
a levná alternativa České pošty
Jiří Pancíř

P

řinášíme dobrou zprávu pro
všechny občany, kteří si stále
více stěžují na neustálá zdražování a zhoršování služeb monopolního státního molochu České pošty (ČP).
Našel se konečně hrdinný „svatý Jiří“,
který se postavil této „líté sani“, s níž
dosud nic nezmohl žádný z českých
vládců, a vybudoval její chytrou alternativu poskytující vlastními 9 000 zaměstnanci obdobné a levnější služby
na celém území ČR. Tímto hrdinou je
Ing. Michal Koliandr, jednatel společnosti Mediaservis s.r.o. Prostřednictvím
distribuční sítě Mediaservisu zajišťuje
kromě doručování předplatného novin a časopisů i doručování všech forem adresných i neadresných direct
mailových zásilek, jakož i všech druhů
dopisů nad 50 gramů. (Na doručování
dopisů do 50 g má do konce roku 2012
monopol ČP.) Mediaservis tak provozuje 6 dní v týdnu vlastní poštovní síť pokrývající bezezbytku domácnosti a firmy v celé ČR. Ke každému podavateli,
každé zakázce, přistupuje individuálně
a postupuje tak, aby mohl splnit i jeho
specifické požadavky. A co je důležité,
že již při malých množstvích podaných
zásilek nabízí atraktivní ceny. Pokud je
porovnáte s cenami Vašeho současného poskytovatele poštovních služeb, budete určitě mile překvapeni. Navíc odpadá povinnost klienta chodit se zásilkami na poštu, kde prostojí mnohdy až
hodinové fronty. Není proto divu, že se
v prestižní soutěži Manažer roku probojoval pan inženýr Koliandr mezi tři
nejúspěšnější manažery odvětví v dopravě, spojích a komunikaci u nás. O tom,
co stálo za tímto výsledkem, co stálo
za tím, že vybudoval společnost, která
si troufla postavit se obřímu postkomunistickému skanzenu – státnímu podniku ČP, jakož i o jeho snech do budouc-

na jsme si s ním povídali v moderní budově jeho společnosti v Praze-Horních
Počernicích:
Na počátku veškerého poskytování
komunikačních služeb byla po revoluci
v roce 1989 Česká pošta, pod níž spadaly
telekomunikace, poštovní služby i distribuce tisku. Telekomunikace i distribuce
tisku se posléze osamostatnily. Stánkový
prodej tisku i předplatné převzala PNS,
a.s. Segment pro předplatné se v polovině roku 1999 z PNS vyčlenil a přebrala
ho společnost Mediaservis s.r.o., jejímž
úkolem bylo vybudovat společnost pro
distribuci předplatného novin a časopisů
po celé ČR nezávislou na ČP.
 Kdo Vám dal tento úkol?
V roce 2001 vstoupil do společnosti
majoritně strategický partner, jímž je
společnost Fiege Deutschland GmbH
& Co. KG prostřednictvím své dceřiné společnosti F-LOG AG se sídlem
v německém Grevenu ve Vestfálsku,
která má ve svých klíčových oblastech
vynikající postavení na trhu v Evropě

i v celém světě. Se svými 20 000 zaměstnanci disponuje nejen celoplošnou sítí
poboček v Německu, ale působí kromě
ČR i v několika dalších evropských zemích a Asii. Koncern Fiege je rozdělen
na obchodní jednotky Fast Moving
Consumer, Fashion, Retail, Healthcare
Logistics, Tyres, Industrial Goods, Media.
Zadání bylo jasné: na základě stávajícího
byznysu doručování předplatného novin
a časopisů vybudovat v České republice
alternativní poštovní systém.
 Na základě čeho jste obdržel nabídku
stát se ředitelem Mediaservisu?
Působil jsem 5 let v německém podniku na výrobu nití, který počátkem
devadesátých let koupil dvě továrny
na severu Čech, a mým úkolem bylo je
restrukturalizovat. V době mého vstupu
do nich byl hospodářský výsledek -40
a při mém odchodu po pěti letech +50
milionů Kč. Továrny rutinně fungovaly
a mně přišla po tomto úspěchu nabídka
podobně restrukturalizovat Mediaservis
– tehdy v roce 1999 ještě jako součást PNS.
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Měl jsem tam zavést standardy normál- ho trhu od roku 2013 jsme rozšířili pilotně
ního západoevropského podniku.
na území hlavního města Prahy portfolio
služeb na bezplatné vyzvedávání denní
 Co to v praxi obnášelo?
firemní pošty. Roznášíme poštu od firem
Vysvětlím Vám to na příkladu. Po ná- k firmám či k jejich koncovým zákaznístupu do vedení podniku v roce 1999 kům. Doručování těchto zásilek probíhá
jsem se zeptal, jakým způsobem evidují po celé ČR a do zahraničí. Hromadně
předplatitele. Odvedli mne do obrovské přijmeme od firem zásilky včetně balíků
místnosti, v níž sedělo 30 paní s tužkami i dopisů, které rozvezeme. Náš poštovní
a gumami v rukou před obří kartotékou. kurýr vybere v danou hodinu poštu
A tyto dámy pracovaly jen pro Prahu! ve firmě a doveze ji k nám, odkud ji
V celé ČR jich takto pracovalo 150. Zíral rozešleme, a to i doporučené dopisy.
jsem jak v Jiříkově vidění! Protože jsem Ve firmách ji nemusejí ani třídit. Máme
vystudoval IT systémy na VŠE a věděl na to 7 500 doručovatelů, jejichž pomocí
jsem, jak toto dělají ve světě, bylo mi jasné, doručujeme přes 200 milionů adresných
že tam musíme rychle implementovat zásilek včetně dopisů nad 50 g. Abychom
standardní systém prací s databázemi to ale firmám nekomplikovali, přijímáme
klientů. Tyto moderní standardy jsme za- i dopisy pod 50 g, které sami odvážíme
váděli po celé ČR zhruba rok. Pak se stal na nejbližší poštu. Firmy nemusejí své
Mediaservis pro strategického německé- dopisy ani známkovat. Jednou za 14 dní
ho partnera zajímavý a získal v něm 51 %. jim pošleme fakturu a mají vše vyříZbylých 49 % akcií vlastní tři největší vy- zeno. Podnikatelé tak ušetří čas svých
davatelské domy novin a časopisů u nás. asistentek za stání u poštovních okének.
Z Mediaservisu se tak stala vážně míněná Provozujeme tyto služby od začátku
společnost doručující celoplošně předpla- března 2010 a má to úspěch.
cené tiskoviny a začala být vnímána jako
základ nové české pošty. Její obrat stoupl  Za tyto Vaše služby si ale účtujete
od roku 1999 z 600 mil. Kč na 1,3 mld. Kč
víc než pošta?
v roce 2009 a počet zaměstnanců stoupl
Naopak. Jsme levnější než ČP, jinak
z necelých tří tisíc na 9 000.
bychom v konkurenci s ní nemohli obstát.
Jedinou podmínkou pro to, abychom
 Zavedení moderních metod řízení zajeli pro poštu do firmy, je zatím limit
do distribuční firmy je jistě podmín- alespoň 20 zásilek.
kou nutnou, ale postačující podmínkou pro alternativu ČP muselo být  Ale běžný občan neposílá 20 zásilek
vybudování vlastní distribuční sítě.
denně. Bude tudíž i nadále díky této
To byla zřejmě práce ještě obtížnější.
podmínce odkázán na poštu…
Nebo se mýlím?
Do úplné liberalizace pošt, tedy
Nemýlíte. To byla samozřejmě práce do konce roku 2012, vybudujeme pro
obtížnější. Ale i to jsme zvládli a vybudo- občany naše podatelny. Místo obrovvali jsme vlastní doručovací síť jako kon- ských poštovních budov budeme mít
kurenci ČP. Doručujeme všechny tisko- sice jen drobné kanceláře podobně jako
viny, které jdou nyní do schránek – před- CzechPointy, budou rozesety po celé
placené noviny a časopisy, adresná i nea- republice. Tam budou moci všichni zadresná reklama, ale i dopisy s výjimkou nést poštu bez limitů a my ji rozvezeme.
těch vážících do 50 g. Po uvolnění mono- Nejdřív se však musí změnit poštovní
polu poštovního trhu v ČR jsme připra- zákon, aby se mohl naplno uvolnit trh.
veni rozesílat i tyto malé dopisy. Od ro- V EU proběhla liberalizace poštovního
ku 2013, kdy začne u nás platil liberali- trhu s platností od. 1. 1. 2011, východozační poštovní zákon, chceme být alter- evropské státy si vymohly dvouletou
nativním operátorem v doručování vše- výjimku. Trh bude liberalizován až od 1.
ho, co doručuje ČP.
1. 2013. Už se ale na to jako členové týmu
pro přípravu novely poštovního zákona
 Pošta má ale 3 500 poboček. Jak přes zřízeného v rámci Ministerstva průmyslu
Vás budou moci lidé posílat napří- a obchodu připravujeme.
klad balíky?
Pro balíkovou poštu se nyní specia-  Jenže občané jsou zvyklí nechodit
lizujeme především na firmy. S ohledem
s každým dopisem na poštu, ale hána blížící se úplnou liberalizaci poštovnízet je do schránek ve svých bydlištích.
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Samozřejmě budeme i my stejně jako ČP budovat své schránky na dopisy.
Takže občané budou moci našich služeb
využívat stejně jako na poštách, jenže levněji. Již nyní jsme v některých oblastech
ČR kvalitnější než pošta.
 Například?
Pošta má na některých návsích stojany s modrými schránkami, kam hromadně doručí poštu a občané si musejí osobně každý den chodit do nich pro
dopisy. My doručujeme poštu do každé chaloupky. Pro podniky poskytujeme klasické telemarketingové a kurýrní služby. Naši kurýři nejsou ale pouzí messengeři, ale speciálně vyškolení
pracovníci pro zadavatele z řad pojišťoven, bankovních domů nebo telefonních operátorů. Prodávají přes nás jejich
produkty zákazníkům. Prověří smlouvu
mezi klientem a pojišťovnou (či bankou),
vyplní do ní jeho osobní data, dovezou
smlouvu do pojišťovny či banky a pak
mu ji přivezou zpět. Klienti nemusejí
jezdit do vzdálených poboček, chtějí-li
např. uzavřít smlouvu o půjčce, úvěru či
se dát pojistit. Spousta bank vybudovala
na tomto principu za naší pomoci svoji
klientelu bez zřizování drahých kamenných poboček. Například nábor klientů mBanky byl realizován prostřednictvím naší sítě kurýrů. Jsme jediný operátor, který toto vše nabízí. Ostatní call
centra nejvýš telefonují. Naše služba tedy dokáže nahradit obchodní a prodejní
síť pro doručování a vyzvedávání právně závazných dokumentů, smluv či produktů. Jejím využitím zkrátí klient čas
od prvního kontaktu se zákazníkem až
po uzavření smlouvy. Klienti nejsou limitování žádnou korespondencí či nutností návštěvy zákazníka na pobočce.
Další z našich stěžejních obchodních aktivit jsou telemarketingové služby a zákaznický servis.
 Telemarketing? Co to je?
Tato služba je určena pro všechny
společnosti, které využívají jako prodejního nástroje přímý telefonický kontakt
s potencionálními zákazníky. Posláním
telemarketingu je zajištění získávání nových zákazníků a kontinuální posilování
a zhodnocování vztahů našich klientů
s jejich zákazníky formou diferencovaných telemarketingových služeb a poskytováním přidané hodnoty k produktům.
Naší vizí je být nejúspěšnější a nejkvalit-
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nější značkou v segmentu externích call
center v rámci ČR. V květnu letošního
roku jsme v Brně otevřeli nové call centrum, kde na téměř 300 operátorským
pracovištích zaměstnáváme více jako 500
zaměstnanců.
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tribuce je kompletně zajišťována prostřednictvím vlastní celoplošné doručovací sítě, nám umožňuje aplikovat jednotné postupy při provádění rozvozu a řízení kvality. Díky tomu nám stačí dodání distribučního materiálu s minimálním časovým
předstihem před zahájením samotné dis Z doručovatele periodického tisku tribuce. Pro hromadné podavatele adresse tedy rozšíříte na plnohodnotnou ných a neadresných direct mailových záalternativu ČP. Neobáváte se, že se silek a vydavatele periodického tisku jsme
najde někdo, kdo se začne podbízet připraveni poskytnout ucelenou podporu
vydavatelům novin a časopisů, když při kompletaci jejich zásilek a jejich přípraVy budete stále více vytíženi roznáše- vě k doručení. Spolupracujeme s celou řaním pošty a telemarketingem?
dou soukromých lettershopových společJsme si i tohoto úskalí vědomi, a proto ností. Naše služby zahrnují i skladování
i pro vydavatele stále zdokonalujeme v našem Logistickém centru a dopravu záslužby. Kromě ranního doručování silek v tuzemsku i zahraničí. Naše služby
předplatného novin a časopisů formou jsou určeny všem, kteří chtějí získávat nopravidelné roznášky od pondělí do sobo- vé zákazníky či pečovat o zákazníky státy garantujeme doručení celého nákladu vající. Nedílnou součástí našich služeb je
v den vydání titulu. Pro řízení kvality i návrh koncepce a detailní propracování
doručování aplikujeme sofistikovaný sys- jejich telemarketingových kampaní.
tém reklamačního managementu, mezi
jehož součásti patří mimo jiné zřízení  Vybudoval jste za deset let firmu
bezplatných telefonních linek pro předs obrovským obratem a s 9000 zaplatitele a systém vyřizování doposílek
městnanci. Je jasné, že k tomu, aby se
již následující den. Nedílnou součástí
ředitel udržel deset let ve vedení tatěchto služeb pro vydavatele je rovněž
kové firmy, musí mít více než dobré
i komplexní péče o předplatitele, tzv. závýsledky. Přesto jste jistě musel zažít
kaznický servis, prostřednictvím našeho
i nějaké kritické okamžiky. Který byl
Zákaznického centra a to včetně zajištění
podle Vás klíčový?
inkasa předplatného (SIPO, složenky,
Tak předně to v žádném případě
faktury, přímé inkaso) jménem a ve pro- nebyla „one man show“. Budování firspěch vydavatele.
my doprovází již řadu let stabilní tým
skvělých manažerů, které jsem si vybral
 V současné době existují již ve světě na počátku této mise a kteří mne doprosoftwary, které dokáží monitorovat vázejí v dobrém i zlém. Samozřejmě, že
sociální strukturu jednotlivých jsme zažili i spoustu kritických okamžiregionů a měst pro efektivní oslo- ků. Pošta nás postupně začala brát jako
vení adresátů. Doručovatelé jejich konkurenta a nemohla se udržet stálá
prostřednictvím bojují o klienty. spolupráce. Proto jsme se v roce 2002
Poskytujete i Vy vašim klientům kro- rozhodli sami roznášet své zásilky. Start
mě pasivního rozeslání reklamních měl být zahájen 1. ledna 2002 v severprospektů ještě něco podobného?
ních Čechách. Napadly ale hory sněhu
Pro naše klienty rozesílající reklamní a roznáška zkolabovala. Přestože jsme
prospekty používáme samozřejmě i my byli na nohou všichni včetně mne, mnozí
nejnovější softwarové vybavení, které jim lidé nedostali několik dnů noviny. Byla to
zajistí v kombinaci s našimi znalostmi geo- nejkritičtější chvíle. Díky nadměrnému
sociálních struktur jednotlivých měst a re- úsilí a organizačním schopnostem magionů efektivní naplánování distribučních nagementu jsme to ale nakonec zvládli.
oblastí a přesnější zacílení jejich reklamní
kampaně. Těm klientům, kteří pro komu-  Co by bylo pro společnost Vašeho tynikaci se svými zákazníky chtějí využít nepu ideální, aby pro Vás vláda udělala?
adresný způsob doručení reklamních a inKaždá konkurence je jednoznačně
formačních tiskovin, nabízíme flexibilní pro společnosti našeho typu pozitivem.
a velmi rychlé oslovení maximálního po- V politickém spektru panuje ale stále
čtu potenciálních zákazníků. Doručování obava, co bude s poštou, že se systém při
provádíme 6 dní v týdnu po celém území uvolnění trhu zhroutí. Nestalo se to ale
České republiky. Právě skutečnost, že dis- nikde v zemích EU, kde již poštovní trh
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liberalizovali. Služby se naopak zlevnily.
Ukázalo se, že monopol pošt není dobrý.
Proto by bylo pro nás užitečné, aby politici odsouhlasili jasný poštovní zákon,
který by ošetřil, aby poštou nedošlo
k vyzobávání hrozinek a všichni účastníci na trhu měli nejen stejná práva, ale
i povinnosti.
 Co plánujete do budoucna?
Budeme usilovat o změnu stávajícího poštovního zákona a penetrovat
i na střední odesilatele. To je již samo
o sobě velký úkol. Chceme k němu přibrat
další – etablovat naše služby na východ.
Slovensko se nabízí jako první.
 Zbývá vám při takovém budování čas
ještě na něco jiného?
Miluji hudbu. Hraji na saxofon.
Patnáct let jsem hrál v tanečním orchestru v Brandýse nad Labem. Dnes
hraji sám s technickým orchestrem. Moje
čtrnáctiletá dcera po mně zdědila lásku
k hudbě, hraje na akordeon. Další mou
celoživotní láskou je tenis. Pokud mám
volný čas, tak si kromě rodiny snažím
vyšetřit hodinu až dvě za týden na tenis,
který hraji i s jedenáctiletým synem.
Na víc není bohužel čas. Nejmladší pětiletý syn zatím jen pokukuje, co bude
dělat, až vyroste. A za to, že můžu dělat
to, co dělám, vděčím především skvělému
zázemí, které mi vytváří moje žena.
Co k výše uvedenému dodat. Když
jsem byl ještě coby pracovník Akademie
věd na stáži v USA, ptali se mne tam
na univerzitě kolegové, co to vlastně je
ten socialistický systém. Já jim tehdy odpověděl, že je to něco jako jejich pošta US
Mail. Ta byla totiž jako jediná v USA monopolní, postátněná a tedy velice špatná.
Zbledli a odpověděli: „No tak to musí být
strašné žít ve státě, který je vlastně jedna
velká monopolní US Mail.“ Proto je velmi
radostné, že vedle našeho ekvivalentu US
Mailu, kterým je ČP, přichází soukromý
alternativní profesionální poštovní operátor Mediaservis přinášející svěží vítr
do poštovního sektoru. A co víc, operátor
s klientským přístupem, který naší ČP
naprosto ale naprosto schází. Tam má
zákazník pocit, že obtěžuje již jen tím, že
do ní vstoupí. A co víc, díky použití vysoce
efektivních technologií pro zpracování
poštovních zásilek přichází nový poštovní
operátor s podstatným zvýšením kvality
doručování za podstatně výhodnější ceny.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Manfred Koller vybudoval
z ČMSS skutečnou banku

Jiří Pancíř
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poskytovatele finančních služeb. Dnes
ČMSS disponuje kompletní produktovou nabídkou pro zhodnocování úspor,
financování bydlení, zajištění na stáří,
a k tomu nabízí základní bankovní produkty. Patří tak k nejvýznamnějším aktérům na tuzemském finančním trhu.

O

d příchodu Manfreda Kollera
se Českomoravská stavební
spořitelna (ČMSS) začala v poskytování finančních služeb stále více blížit klasické bance. Záměry jdoucí
nad rámec běžného stavebního spoření
umožnilo od roku 2004 postupné rozšiřování produktové nabídky. Naposledy
to byla v roce 2009 Hypotéka od Lišky.
Svou celkovou výkonností se ČMSS řadí mezi nejvýznamnější aktéry na tuzemském finančním trhu. Za nejaktuálnější problém současnosti pokládá
místopředseda představenstva Manfred
Koller řešení penzijní reformy, a nikoliv výši státní podpory stavebního spoření, jak by se od představitele stavební spořitelny očekávalo. Není proto divu, že právě Manfred Koller byl vyhlášen Manažerem roku 2009 prestižního
odvětví – peněžnictví, pojišťovnictví
a finanční služby. Z patnáctileté historie soutěže víme, že Národní hodnoti-

 Čemu přičítáte, že v složitých podmínkách přetrvávající hospodářské
krize dosáhla v loňském roce ČMSS
v úvěrech druhého nejlepšího výsledku ve své historii? Výrazně překročila své roční plány a zároveň upevnila
své vedoucí postavení na trhu, a to
přesto, že se stále dočítáme, jak lidé
neinvestují a šetří.
Je to především tím, že nejsme závislí
jen na jednom produktu, že vycházíme
vstříc potřebám klientů pestrou produktovou nabídkou. Základem je samozřejmě stavební spoření s výhodnými
telská komise vyhledává systematicky úvěry na bydlení, na to navazuje pojištění
po celý rok manažerské osobnosti, které úvěru i spoření, investice do podílových
pro svůj podnik udělaly víc, než se běžně fondů, penzijní připojištění, spotřebiteločekává. Zeptali jsme se proto Manfreda ské úvěry, ale i běžný účet. Navíc zvláště
Kollera, co všechno stálo v pozadí to- v současných složitých ekonomických
hoto úspěchu. A pan Koller odpověděl: podmínkách klienti oceňují důslednou
Důvodů bylo více. Po příchodu orientaci naší spořitelny na osobní fido ČMSS jsem nastartoval masivní nanční poradenství.
odbytovou ofenzívu. Během poměrně krátké doby jsme prakticky zdvoj-  A nejaktuálnější problém současnosti?
násobili počet obchodních zástupců.
Tím je rozhodně řešení penzijní reforTržní podíly ČMSS se od té doby neustále zvyšují a Liška je nejvyhledáva- my. Není možné, aby dnešní mladí lidé plnější a nejvýkonnější stavební spořitel- ně financovali důchody starším spoluobnou v České republice. Po mém přícho- čanům a posléze neměli prostředky pro
du se stala také největším poskytova- sebe. Z čeho by pak brali peníze na koutelem úvěrů na bydlení. Prakticky kaž- pi domů? Jednoznačnou prioritou je prodý třetí úvěr na bydlení poskytla na- to poskytovat dobré produkty pro zajištěše spořitelna. Od vstupu na český trh ní na stáří. Spokojení klienti pak nemají
do současnosti to dělá celkem více než obavu z budoucnosti a investují.
227 miliard korun. Nejvíce si ale cením
toho, že se Liška vypracovala z klasic-  Jak jste se dostal do této vysoké manažerské pozice?
ké stavební spořitelny na významného
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 Jste ve vedení spořitelny
již sedm let. Na co jste nejvíce hrdý a co Vás naopak brzdí
v rozletu? Čím by Vám mohla
pomoci vláda?
Za svůj největší úspěch pokládám, že se po mém příchodu ČMSS vypracovala v České
republice na pozici největšího
poskytovatele úvěrů na bydlení. Poměr úvěrů a vkladů překračuje 80 %. Neboli jsme tím,
co parlament a vlády od nás
požadovaly: důležitým poskytovatelem úvěrů na bytové potřeby. Stavební spoření je
pro lidi důležitým produktem,
nabízí bezpečné zhodnocování úspor a úvěry s garantovanými nízkými úroky. A kdyby
se zjednodušily zákonné podmínky v prokazování účelovosti použití úvěrových prostředků, tak by si klienti u nás
Mentalita Čechů a Němců je naštěs- brali ještě více úvěrů. A to by bylo jistě
tí podobná. Češi jsou stejně jako Němci přínosem pro celou českou ekonomiku.
spolehliví, důvěryhodní, pilní a pracovití.
Bojí se ale rizika, a tak se příliš nehrnou  Jste Němec, můžete porovnávat.
do nových věcí. Také jsem se musel sžít
V Německu je to jednodušší?
s tím, že Češi někdy nedovedou rozlišoV Německu potvrzuje účelové pouvat mezi byznysem a soukromým životem, žití úvěrových prostředků zaměstnanec
 Říkáte, že jste musel motivovat lidi. to znamená diskutovat o faktech, otevře- banky, svým podpisem potvrzuje, že
Musel jste tedy s nimi neustále jednat. ně kritizovat a kritiku snášet. Dále jsem klient použil své prostředky na bydlení.
Nenarazil jste přitom jako Němec se v ČR naučil, že manažer nevystupuje Navíc v ČR nelze úvěrem ze stavebního
na odlišnou mentalitu Čechů?
jako ten, kdo ví všechno nejlépe. Místo spoření financovat výstavbu garáže,
příkazů je efektivnější naznačit, kterým stavební práce na chalupě, ani vybavení
směrem by se bytu. Přitom všechny uvedené položky
moh l v ý voj patří k bydlení. Zde by se mohlo v ČR
vydat. Na ře- mnohé zlepšit.
šení pak Češi
přijdou sami  Můžete být konkrétní? V čem by
a nehledají důměli politici zlepšit legislativu?
vodů, proč to
Nejde ani tak o zlepšení legislativy jači ono nejde. ko o přístup k podnikatelům. Měli by jim
Když navrhnu víc naslouchat a konzultovat věci s odboruvážit, zda by níky. Ministr by proto měl mít k disposici
nebylo správ- odborníky, s nimiž by se měl radit a poné postupovat znat, jaký dopad bude mít jeho nařízení
určitým smě- v praxi. V Německu se úprava podmírem, dostanu nek nejdříve otevřeně řešila mezi vládou
stovky návr- a spořitelnami a teprve po rozumné dohů na zlepšení, hodě se závěry publikovaly. Nemohlo se
na jaké bych pak stát to, co se stalo v ČR po roce 2003.
ani sám ne- Tehdy byla snížena státní podpora stapřišel. Zkrátka vebního spoření, ale tato změna očekáa b y m a n a - vané úspory státnímu rozpočtu nepřinesžer v ČR uspěl, la, naopak výdaje na státní podporu bezmusí být diplo- prostředně po úpravě výše státní podpomat.
ry významně vzrostly, a to až o 5 miliard.
Vystudoval jsem podnikovou ekonomii na vysoké
odborné škole v Heilbronnu.
Již během studia jsem začal pracovat jako odbytový
pracovník. Prošel jsem několika firmami, až jsem zakotvil na dvacet let v největší evropské stavební spořitelně, německé Bausparkasse
Schwäbisch Hall. V ní jsem
působil v řadě pozic, od šéfa
marketingu až po šéfa odbytu,
a vybudoval jsem v BSH kvalitativně novou odbytovou síť.
V letech 1999 až 2000 jsem působil ve vedení maďarské stavební spořitelny Fundamenta
a od roku 2001 jsem členem
dozorčí rady Bausparkasse
Schwäbisch Hall. Od roku
2003 jsem ve vedení ČMSS,
kde od roku 2008 vykonávám
funkci místopředsedy představenstva. Do ČR jsem přišel v době,
kdy se měnila státní podpora stavebního spoření. Musel jsem dát bance nový
směr, motivovat lidi, ukázat jim nové
perspektivy. Ostatně vždy jsem se rád
pouštěl do nových výzev.
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 To snad ne. Jak je to možné?
Jakmile se stala zpráva, že se
od Nového roku snižuje státní podpora
stavebního spoření, široce známou, vyvolala mimořádný zájem o stavební spoření. Ještě do konce roku uzavřeli lidé
se stavebními spořitelnami 2,5 milionu
smluv podle starších podmínek. Celkové
výdaje státu na podporu proto prudce
vzrostly. Všechny subvence je třeba neustále prověřovat, to je jasné. Ale je třeba
domýšlet dopady každého takového kroku, a to bez odborníků nejde.

 Jaký dopad by mělo
zrušení státní podpory pro vaši banku?
Museli bychom se
refinancovat sami jako
každá jiná banka. Ve výsledku by to naše produkty klientům velmi
zdražilo. Ale opakuji, že
i pro stát je vše složitější,
než se na první pohled
zdá. Tím, že stát odebere
 Jaká je u nás výše státního příspěv- státní podporu novým
ku na stavební spoření v porovnání klientům, může ochudit
s Německem?
rozpočet o víc, než když
V Německu existuje několik forem, ji ponechá stejnou.
jak stát podporuje stavební spoření.
Jednak je to klasická státní podpora jako  Dá se tedy očekávat takové opatření
v České republice. Pak je to podpora
od nové české vlády?
spořícího výkonu klientů. A od listopadu
Stoprocentní to není, ale nechci spe2008 je spoření na důchod dáno na stej- kulovat. Celkové výdaje státu na státní
nou úroveň jako penzijní připojištění. podporu dlouhodobě klesají. Dnes poDíky těmto třem typům státní podpory skytuje ČMSS za dva měsíce tolik úvěrů
zaznamenává v Německu stavební spo- jako před mým příchodem za celý rok.
ření nové rekordy. V České republice se Děláme přesně to, co stát při zavedení stastátní podpora nerozčleňuje, ale musím vebního spoření chtěl. Poskytujeme skuříci, že v porovnání s Německem je zde tečně nejvíc úvěrů v relaci ke vkladům.
státní podpora dobrá. Je to pro nás záva- Musíme proto také zvyšovat výkon stazek vůči státu.
vebních spořitelen.

 Každý ministr financí čas od času
znovu otevře otázku snížení či zrušení státní podpory stavebního spoření.
Co byste dělal, kdyby v rámci současných úspor politici státní podporu
stavebního spoření zrušili?
Jak už jsem říkal, stavební spoření je
systémově navázáno na státní podporu.
Je tedy jasné, že bez státní podpory by
tento systém nemohl kvalitně fungovat.
Hodnota poměru úvěrů a vkladů přesahuje u naší spořitelny 80 %, což znamená, že prostředky, které lidé ukládají na stavební spoření, jsou používány v podobě úvěrů do bytové výstavby. Přitom naši klienti nejsou závislí
na úrokových rizicích. Stavební spoření je produktem, který motivuje lidi
v první řadě k tvorbě vlastního kapitálu, a proto jejich následný dluh není tak
vysoký. Studie Světové banky ukazuje,
že každý jiný systém je výrazně dražší
a příliš podporuje zadlužování obyvatelstva. Investice do stavebního spoření se státu velice vyplácí, protože podporuje růst hospodářství, a to i vytvářením pracovních míst.

 O Vás je známo, že kromě toho, že
zastáváte funkci místopředsedy
představenstva úspěšné banky, jste
velký sportovec s několika zlatými
medailemi. To nebývá u manažerů,
natož pak u bankéřů, zvykem. Kde
na to berete čas a sílu přinutit se
vrcholově sportovat?
Sportuji rád a navíc má sport velmi
mnoho společného s mou prací. Zlatou
medaili ve stolním tenise jsem vyhrál
na paralympiádě již v roce 1984 a pak
další dvě v Soulu, za sebe a za družstvo.
Mým velkým vzorem byl od dětství nejlepší český stolní tenista Milan Orlowski.
Po úrazu jsem se chtěl věnovat právě tomuto sportu a sen se mi splnil. Během
studia na vysoké škole jsem cvičil denně a intenzivně. Dnes si pouze každé ráno hodinu zaběhám, aby se mi pročistila
hlava a abych povzbudil kreativní myšlení. Spojení sportu a managementu pokládám za důležité. Sportovci jsou soutěživí,
chtějí se zlepšovat a být jedničkami. To je
inspirace pro byznys. Jsem proto rád, že
máme v ČMSS hodně dobrých sportovců v managementu, protože budou chtít

postupovat stále dopředu. A sport je důležitý i pro osobní život.
 Pro osobní život? Spíš si sportovci
stěžují, že ten je upozaděn a dělá jim
problémy.
A vidíte, já jsem se seznámil s manželkou právě na paralympiádě v roce
1984 v USA. Posléze získala stipendium
na studium v Německu a v roce 1988 jsme
měli svatbu.
 Vaše paní je tedy Američanka. To
zřejmě víte velmi dobře, jak vznikla
bankovní krize v USA…?
Spekulace v USA se opíraly o to, že
ceny nemovitostí neustále rostly a půjčky na ně byly vnímány jako bezrizikové.
V nejhorším banka převzala od svého
klienta rozestavěný dům, čímž se zbavil
dluhu a vše bylo vyřízeno. Američané
jsou odlišné mentality. Zkraje si pořídí
malý domek, a až jejich příjmy vzrostou,
koupí si bez sentimentu jiný, větší. A to
nemluvím o jejich mobilitě, schopnosti
stěhovat se ze státu do státu. U nás
v Evropě na domech rodiny lpí. Klienti
si na dům nejdříve spoří, a jak jej dostaví, tak by jej ani za nic neopustili.
Pokud jde o mne, jsem globální člověk.
Nejsem ani typický Němec. Vyrostl jsem
sice v Německu, ale moji rodiče jsou
z Maďarska. Manželka je Američanka,
její rodiče jsou nyní sice Američané, ale
italského původu. Doufám, že jsem si ze
všech národností vzal to nejlepší a že mi
to usnadnilo i pobyt v ČR.
Pane místopředsedo, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Masarykův les musí sloužit
za vzor ostatním lesům
Jiří Pancíř

by s e st udent i le sn ic t v í
Mendelovy univerzity v Brně
(MENDELU) nedozvídali o lesích jen teoretické věci, ale poznali skutečný život v nich, a především aby si
vypěstovali citový vztah k nim, prezident Tomáš Garrique Masaryk přidělil
již v roce 1923 Vysoké škole zemědělské
v Brně, předchůdkyni dnešní Mendelovy
univerzity v Brně, nádherné lesy o rozloze, která dnes představuje více než 10 200
ha. Jedná se o obrovský komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole Brna, který sahá až
k Blansku, do Moravského krasu. Nejde
tedy o nějaký univerzitní cvičný lesík,
jak by se mohlo zdát z jeho názvu Školní
lesní podnik Masarykův les Křtiny
(ŠLP). Ona také Mendelova univerzita není žádnou malou vysokou školou.
Má 5 fakult – Lesnickou a dřevařskou,
Provozně ekonomickou, Agronomickou,
Zahradnickou a Fakultu regionálního
rozvoje a mezinárodních studií. Na univerzitě studuje více než 11 000 studentů.
ŠLP představuje především materiálně technickou základnu pedagogického
procesu na Lesnické a dřevařské fakultě. Je rovněž prostorem pro realizaci výzkumu jejích pedagogů. Protože se jedná o rozsáhlý lesní majetek, tak je prestiží podniku prezentovat, že i univerzita může být dobrým hospodářem na svěřeném majetku. Neboli vedení ŠLP musí kromě praktických vzdělávacích a výzkumných projektů pečovat o lesy jemu
svěřené stejně, jako jiné podniky českého
lesního hospodářství. Vlastně lépe, protože je pod velkou kontrolou zahraničních návštěv univerzity, tisíců jejich studentů a odborné i laické veřejnosti, která
vnímá pobyt v univerzitním Masarykově
lese jako okno do univerzity a našeho
lesnického školství. V té souvislosti ŠLP
jako organizační součást univerzity, te-

dy veřejné vysoké školy, se
rovněž prezentuje jako přívětivý partner
vůči veřejnosti. To realizuje
např. vysokým
nadstandardem rekreačního mobiliáře
ve svých lesích,
tzv. Lesnickým
Slavínem –
souborem dnes
už 70 kamenných pomníčků a studánek,
propagujících
ochranu přírody, učitele lesnictví i umělce.
Přitom granty,
na které dosáhnou běžní správci lesů u nás, např. z operačního programu EU Rozvoj venkova,
nemůže ŠLP dostat díky tomu, že pečuje o tzv. lesy zvláštního určení sloužící
výuce a v majetku univerzity. Přesto se
umístil ředitel podniku ŠLP Ing. Jaroslav
Martínek, CSc., mezi deseti nejúspěšnějšími manažery roku 2009 a získal navíc
titul „Manažer odvětví služby pro veřejnost“ v prestižní soutěži Manažer roku,
pořádané Českou manažerskou asociací a jejími partnery. O tom, co vše stálo za tímto oceněním a co vše musel pro
Masarykův les udělat, jsme se ho zajeli zeptat do sídla podniku ve Křtinách. A pan
ředitel povídal:
Když člověk stojí na pódiu paláce
Žofín a vidí před sebou zářící sál a osobně mu blahopřeje premiér Fischer k ocenění, tak v duchu vidí před sebou lidi,
kteří ho učili, jakož i své spolupracovní-

ky. Přemýšlí o tom, jak by jim poděkoval.
Platí totiž, že kdo se dá na dráhu lesníka,
nebude na hřbitově nejbohatší. Na druhou stranu ale dělá něco, co mu přináší
radost a pocit zadostiučinění. Vytváříme
materiální základnu pro výcvik budoucích hospodářů v lesích a dřevařských
firmách. Propojení našeho lesního podniku s univerzitou je opravdu fantastická
myšlenka fungující již 87 let. Prezident
Masaryk byl moudrý člověk. Vzpomínám,
jak jsem se jako student prvního ročníku, který přišel do Brna v roce 1966, seznamoval s jemným podrostním způsobem hospodaření v lese a s lesní estetikou – paloučky, pomníčky a studánkami. Na Šumavě, odkud pocházím jako syn
lesníka, jsem to neviděl, nebo alespoň ne
v takovém rozsahu. Doufám, že i současní studenti si stejně jako já tehdy naskenují do hlav obrázek zeleného lesa kypí-
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cího životem. Lesa, ve kterém se návštěvníci cítí dobře, a vlastník se nebojí přiznat,
že žije z produkční funkce lesa, z prodeje
dřeva. Tento obraz je pak bude provázet
celým jejich praktickým životem. Budou
jej realizovat v Česku, ale i za hranicemi.
 Takže jste po studiích zůstal na univerzitě, abyste předával znalosti studentům?
Nebylo to tak přímočaré, nejdříve
jsem sloužil u státních lesů. Po revoluci jsem se stal soukromníkem a poznal,
co je skutečná svoboda. Přestože mi obchod se dřevem a s lesními stroji prosperoval, vozil jsem dřevo až do Itálie a stroje
do Kazachstánu, převážila u mne po nabídce řídit Masarykův les chuť dělat klasického „hajného“, tj. řídit procesy v lese
a snažit se být užitečný ve prospěch realizace filozofie trvale udržitelného hospodaření v lese mně svěřeném. Nebylo
to jednoduché i přesto, že jsem řemeslo znal prakticky i teoreticky. Řízení lesního podniku bylo předmětem i mé disertační práce. Les není klasický podnik,
který má sloužit jen pro generování zisku. Nevytváří však takové prostředky, jak
si lidé myslí. Navíc naše lesnictví prospalo první polovinu devadesátých let, kdy
byly za dřevo ceny již evropské, ale mzdy,
které nyní činí v lesním hospodářství až
70 % nákladů, byly nízké a šlo proto generovat velké zisky, použitelné pro investice.
I přes tyto potíže převážila ve mně radost
z pocty, že se vracím k tomu, co tu dělali
mí učitelé, k nimž jsem vzhlížel s úctou.
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jste se mne, co
stálo za oceněním v soutěži
Manažer roku.
Myslím, že právě to, že se nám
to nakonec společně podařilo.
Jsme klíčovým
hráčem v ČR
v uplatňování
jem ného podrostního způsobu hospodaření
v lesích, ověřeného již 13 let prestižním ekologickým certifikátem FSC (Forest
Stewardship
Council). Hospodaříme na 10 200 ha lesa dle tohoto certifikátu a byli jsme jeho
průkopníky v ČR. Náš podíl v současnosti činí celou pětinu takto certifikovaných
lesů u nás. Obhospodařujeme více než
třetinu našeho lesního majetku v CHKO
Moravský kras. Přesto se nám daří i zde
pracovat a těžit les, zpracovávat dřevo.
 Vy kácíte stromy v chráněných oblastech?
K lesnímu hospodářství patří i těžba
a obchod s dřevem. Lesy si musejí vydělat na svou údržbu, na cesty, lavičky, pomníčky… Obhospodařování lesa ale nesmí narušovat jeho ekologickou stabilitu a mít charakter likvidace. V certifikovaných lesích je zaručen jejich udržitelný rozvoj. Přírodě blízké lesy nesmějí být
nahrazovány plantážemi hospodářských
dřevin. Masarykův les navázal na dobré tradice zavedené již jeho zakladateli
před více než 85 lety – pracovat v zájmu
lesa tak, aby podnik ostatním lesníkům
sloužil jako vzor.

 Co bylo nejtěžší při přechodu z řízení podniku do řízení univerzitního lesa?
Nejobtížnější pro každého manažera
je získat kolegy pro své vize. Před patnácti lety byly navíc ještě zažité jiné přístupy,
především řídících pracovníků, než které platí v současnosti. Dnes když si vzpomenu na krásné řeči některých svých  Náklady na provedení certifikace
tehdejších kolegů o tom, co by se všechjsou ale nemalé, jelikož nejsou stano mělo udělat, a porovnám to s výslednovovány jako paušální částka, nýky jejich práce, nezbude mi než se usmát.
brž jako podíl z hodnoty certifikovaPřirovnal bych to k pubertě. Většinou tiného dřeva, někdy až 9 % z hodnoty
to lidé věděli velmi dobře, co by měli děkulatiny či 5 % hodnoty řeziva, taklat ostatní. Musel jsem se proto s množe certifikace je pro mnoho vlastníků
hými rychle rozejít. Naopak jsem stavěl
lesa finančně nedosažitelná. Vyplatí
na spolupracovnících, kteří chtěli podnik
se to vůbec, není to jen tak trochu
modernizovat a vybudovat z Masarykova
módní hit kvůli zeleným?
lesa moderní vzorový lesní podnik s traEkologická certifikace je významným
dicí, který by sloužil jako příkladný pro nástrojem pro zajištění environmentálstudenty naší univerzity a okolí. Ptal ních požadavků na hospodaření v lesích,

OSOBNOSTI

ale i silným tržním trendem. Dřevo těžené
na území Masarykova lesa dostalo zmíněný certifikát od anglické Soil Association
Woodmark, což podniku kromě zvýšení
prestiže umožnilo navázat obchodní spolupráci s velmi seriózními obchodními
partnery v zahraničí. Není proto bez zajímavosti, že zprávy o ŠLP se od provedení
certifikace pravidelně objevují i v odborném britském tisku. Poptávka po certifikovaném dřevě bude vzhledem k relativně
pomalému nárůstu počtu jeho producentů pravděpodobně ještě řadu let vyšší než
nabídka. To povede k ekonomickým potížím necertifikovaných lesů. Rozhodně
se proto z dlouhodobého hlediska certifikace vyplatí.
 Takže ve vašem certifikovaném lese
se nemůže stát něco tak ohavného jako na Šumavě?
Vyhlásit rozsáhlé území za národní park a dělat z něj umělou divočinu
nepovažuji za rozumné. Myslím si, že
na Šumavě nejde vůbec o ochranu přírody, ale o něco úplně jiného, co mě
nepřísluší hodnotit. Za to, co se stalo
na Šumavě, už snad ani nepomůže někoho zavřít. Osobně jsem proto nabídl kdysi ministru Bursíkovi na semináři ve Sněmovně udělat společnou laboratoř ochrany přírody na ŠLP Křtiny a porovnat v ní náklady na provoz národního parku s náklady na náš Masarykův les,
který splňuje tytéž podmínky ochrany
přírody, ale je v něm dovoleno normálně
těžit dřevo, normálně se zajišťuje odpočinek občanů, prostě normální život jako odjakživa.
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 A co na to pan Bursík?
Odpověděl mi, že je to velmi zajímavá myšlenka a tím to skončilo. Měl zřejmě v tehdy předsedající zemi EU jiné důležitější starosti, než se starat o nějaký
srovnávací experiment ochrany přírody.
Přesto si myslím, že výsledek by především pro ochranu přírody mohl být velmi zajímavý.
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to omezení hospodaření
na svém lesním majetku
strpí, má ze zákona právo na náhradu vzniklé újmy. Tento zákon
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. byl
novelizován ještě za pana ministra Ambrozka
v roce 2004 v souvislosti
s naším vstupem do EU.
Bylo to právě za ministra Ambrozka v roce 2005,
kdy náš podnik obdržel
za osm měsíců našeho
členství v EU od května
do konce roku 2004 celkem 8 milionů Kč náhrady za to, že jsme vyhověli jeho ministerstvu a část lesa jsme ponechali v bezzásahových
územích – v rezervacích.
Tehdy jsme si říkali, že
konečně nastal v souvislosti se vstupem
do EU pořádek. Za rok jsme si opět podali žádost na náhradu újmy. V zákoně a jeho prováděcích předpisech se sice nic nezměnilo, změnil se však názor některých
úředníků a my nedostali nic. Od té doby
vedeme s MŽP ČR soudní spor o výplatu výše zmíněné náhrady újmy.

 Ani současná paní ministryně nezjednala pořádek?
Zákon č. 114/1992 Sb., kde toto bylo
zakotveno, opět novelizovali k 1. 12. 2009.
Podle této novely máme bezesporu nárok na výplatu jedné dvanáctiny náhrady újmy za loňský rok. Paní ministryně mi ale sdělila, že bude věc řešit, až jak
dopadne mnohaletý soud. Dovedete si
ale jistě představit, jak dopadne. Soud se
vleče již čtyři roky a zřejmě se ještě dlouho potáhne. Zbývá hořká pachuť, zejména pak když skutečnost konfrontujete
s proklamacemi o podpoře ochrany přírody. Ty peníze by neskončily v mé kap Ministerstvo životního prostře- se ale v rozpočtu Mendelovy univerzity
dí vám dluží peníze? To snad ne? v Brně. A to v době, kdy každý má plná
Ministerstvo má přece naopak o lesy ústa podpory vzdělávání.
a o výzkum v nich pečovat…
Všichni politici mají plná ústa ochra-  To neplatí Ministerstvo životního
ny životního prostředí, když ale dojde
prostředí za jím požadované projekna proplacení konkrétní věci, kterou
ty obecně nebo jen Vám?
v rámci ochrany přírody požadovali, naPtal jsem se například pana ministra
stane spousta problémů. Ministerstvo má Bursíka na konferenci v Senátu, kolik pezájem, aby v lesích vznikala menší bez- něz bylo v roce 2008 z rozpočtu MŽP ČR
zásahová území. Každý majitel, který to- vyplaceno jako náhrada újmy vlastníkům
 Nemusel to ale přece dělat on sám,
mohl tím někoho na ministerstvu
pověřit. Co byste vy udělal pro lesní
podniky, kdybyste byl ministrem životního prostředí?
Především bych jim přiznal to, na co
mají právo ze zákona. Vlastníky lesa bych
výrazně motivoval k realizaci vyšších
standardů ochrany přírody. Nedopustil
bych, aby se vlastníci museli soudit o své
peníze, které v rozpočtu ministerstva
jsou a patří jim, tak jako se s ním soudíme my.
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lesa, tedy z titulu, o který se s ministerstvem soudíme my. Odpovědí byla částka v desítkách milionů korun. Jeho předchůdce pan Ambrozek tehdy připomněl,
že za jeho ministrování uvažovali v rozpočtu ministerstva s částkou půl miliardy
korun. Podle mého názoru se šetří prostě
na tom, kdo se nemůže bránit. Když si zastávkují doktoři nebo železničáři, je mela.
Lesy však stále rostou a lidé si jejich postupné devastace nevšimnou. A i kdyby si
všimli, lesy generují jen cca 2 % HDP, takže pro politiky nejsou zajímavé. Nezajímá
je, že lesy nemohou bez údržby do nekonečna fungovat. Že v nich zaniknou postupně nejen lavičky, ale i paloučky, pomníčky, prostě vše, co lidem v nich zpříjemňuje odpočinek, a pak mechy a nakonec i stromy. Šumava by měla být velkým mementem pro politiky. Zatím v našich univerzitních lesích platíme všechno z našeho rozpočtu, neboť nemáme jako univerzitní podnik přístup do dotačních programů EU, jako například Lesy
města Brna, naši sousedé hned vedle nás.
Když se oni rozhodnou opravit lesní cestu, dostanou 50 % proplaceno z fondů EU,
my nedostaneme nic.
 Upozornil jste na to ministerstvo?
Samozřejmě. Ale jiný příklad. Naše
univerzita na svěřeném majetku tím, že se
jej snaží spravovat způsobem, který by byl
pro studenty a ostatní vlastníky příkladný,
má pochopitelný zájem o přístup do operačních programů, které zastřešuje MPO
ČR. Nelze. Na MPO ČR se na mně příslušný vysoký úředník podíval a otázal se
„Pane řediteli, proč to děláte? Nepodnikejte,
učte a nebudete potřebovat žádné peníze.“
Nějak mu nedošlo, že Masarykův les musí univerzita jako jeho vlastník obhospodařovat. A to již od doby, kdy jí je stát předal. A obhospodařovat skvěle, protože univerzita má v prvním plánu ukázat, že si ví
rady s tím, jak vychovávat lesní manažery. A k výuce studentů, jak mají v budoucnu o lesy pečovat, slouží právě Masarykův
les. Měl by proto být vývěsním štítem pro
všechny lesníky, a to nejen od nás, ale i z ciziny. Myslím, že jedním z důvodů získání ceny na Žofíně bylo právě to, že se nám
daří realizovat trvalou udržitelnost lesních porostů, že přežití lesa je zabezpečeno bez závažných a trvalých ekosystémových změn. Při hospodaření v našich univerzitních lesích musejí být zachovány jejich ekologické funkce a musí být minimalizován dopad na biodiverzitu, vodní zdro-
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je, půdu a ostatní zdroje, jakož i na unikátní a labilní ekosystémy. V hospodářské činnosti, která představuje ve finančním vyjádření částku vyšší než čtvrt miliardy Kč
ročně, se snažíme, aby z našeho výrobního
procesu odcházely produkty s maximální
přidanou hodnotou. Tím vytváříme prostor nejen pro rozšíření demonstračních
objektů pro studenty, ale pochopitelně pozitivně přispíváme i k podpoře zaměstnanosti v regionu. Odmítáme systém prodeje dřeva nastojato.
 Co to znamená prodej nastojato?
Vysvětlím to na příkladu. Představte
si, že zemědělec zaseje pšenici, a poté když pěkně vyroste, tak místo aby
ji posekal a zužitkoval, pozve si z ciziny firmu, ta udělá dožínky a on počká, kolik mu ze sklizně laskavě přenechá. Totéž zjednodušeně řečeno dělají státní lesy se svým dřevem určeným
k těžbě. Přitom například ve vládě pana Topolánka s tehdejším ministrem zemědělství Gandalovičem seděl lesní odborník kníže Schwarzenberg! Proč se ho
proboha mistr zemědělství, který v té době řešil složité problémy tendrů na dodávky prací v lese, nezeptal, proč on, tedy pan Schwarzenberg, neprodává stromy nastojato? Žádný vlastník přece nepustí dobrovolně hospodařit někoho jiného do svého podniku, není-li v konkurzu. Pamatuji, jak kdysi někteří z těch,
kteří transformovali lesy, kritizovali stát
za to, že jsme za komunismu vyváželi neopracované dřevo. Myslíte si, že už se to
neděje? Bohužel děje. A navíc teď si je
ani sami nekácíme! Dovedete si představit tu hořkost a smutek provozovatelů malých pilařských provozů například
v Jeseníkách, když vidí, jak kolem jejich
provozoven, skomírajících z nedostatku
suroviny, uhánějí mimo region kamiony
těžařských firem z druhého konce republiky s vytěženým dřevem? Proklamace se
vedly. Skutek utek. Nechci to ani kritizovat. My si, na rozdíl od těch, kteří vymysleli tento způsob hospodaření s dřevní hmotou, vážíme toho, co pět generací lesníků před námi vypěstovalo. Je to
jedno z mála národních přírodních bohatství a musíme za něj získat maximum peněz. Musíme ho proto zpracovávat na produkty a pak teprve vyvážet. Proto naše univerzita postavila pilu
a cca 25 000 m3 kulatiny na ní ročně zpracováváme. Pořez bukové kulatiny nám
umožnil např. obnovu přestárlých bu-
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kových porostů. Dřív byla buková kulatina neprodejná. Nyní dodáváme do anglických řetězců Sainsbury‘s a Tesco vařečky a válečky na nudle, na nichž stojí,
že jsou z certifikovaného dřeva vypěstovaného v lese v ČR. Navíc nás těší, že
zaměstnáváme na pile 50 místních lidí.
 Co říkáte jako odborník na Bursíkův
zákon, že všechny větve z poražených stromů se musejí nechat válet po lese a odvézt jen kulatinu?
Lesy prý se nevědecky čistily jen
za Rakouska-Uherska. V želivském
polesí je dozvuk místy až děsivý.
Místo mechu, jahod a hub na vás vystartují lesní včely, které si v kupách
větví dělají hnízda a houby se decimetrovými vrstvami větví vůbec neproderou na světlo. Nejde tam vůbec projít…
Přiznám se, že neznám to, co vy nazýváte Bursíkův zákon. Logika říká, že nový les roste z toho, co v něm shnije. Proto
schvaluji ponechávání klestu v lese a hnojení s ním. Ne ale bez ladu a skladu. To
si mohu v omezené míře dovolit pouze
u listnatého klestu, který zetlí do dvou let.
Jehličnany s velkým podílem silic hnijí 15
let. My proto tento klest soustřeďujeme
do valů ve směru budoucích nových lesních linek nebo jej dáváme na hromady
jako za toho Rakouska-Uherska. Takže
ho v lesích necháváme, lesy jím nejsou
zaneřáděny tak, jak popisujete. Je to věc
svědomí každého lesníka. My chceme,
aby Masarykův les byl pěknou výstavní
síní univerzity. Je to ovšem i o penězích.
Musíme si na úklid vydělat jinak.
 Vy les tedy
v ytěžíte, sami zpracujete
a navíc vytvář íte pracovní příležitosti. Co zakládat nový les?
Kupujete drahé sazenice
stromků?
Máme vlastní lesní školky.
Takže jsme soběstační i po této
stránce. Založili
jsme i okrasné zahradnictví a středisko s biologický-
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mi rekultivacemi. Působí u nás i servisní středisko pro veřejnost s prodejem zahradnické techniky a jejími opravami. To
vše nám vydělává peníze na provoz, nákup techniky a opravy. Má-li něco lesnická univerzita ukazovat, pak prvořadě to,
že je dobrým hospodářem. Zvlášť sedláci si na tomto zakládali.
 Místní lidé si pochvalovali, že jste
krásně opravili i místní kulturní památku – křtinský zámek.
Od roku 1995 opravujeme zámek, který je ve vlastnictví univerzity. Celkový
rozpočet opravy představuje cca 140 milionů korun. Ze dvou třetin platilo opravu této kulturní památky Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR. My
platili zbytek, tj. cca 40 %, z výdělku lesa. Považujeme opravu za prestižní záležitost. V listopadu 2008 byla zkolaudována poslední část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory s 23 pokoji, nová kuchyně s restaurací, v přízemí prostor pro případné
informační centrum a víceúčelové místnosti – učebny. Navázaly tak na již vybudované výukové audiovizuální a společenské sály. Není hrdinství postavit železobetonový skleněný barák, kde všechno duní, když vyjdou studenti z učeben.
Málokdo by přitom hledal hezčí místa
v krajině, než jsou bývalé kláštery či zámky. Kdybych měl tu moc, tak bych nepovolil peníze na žádnou novou investici
ve prospěch vzdělávacích zařízení, pokud
v regionu bude nějaká neopravená kulturní památka tohoto typu. Například znojemský klášter chátrá, ale hned vedle stavějí železobetonové kampusy.
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 Podnikatelé si stěžují, že pokud spravují památkový objekt, stále se jim
do každé i vnitřní opravy míchají památkáři, čímž se opravy a provoz prodraží.
Můžete mít v některých případech
pravdu. Provoz kulturní památky je
opravdu složitější než skleněnobetonový skelet na fabrikaci inženýrů. Stát by si
měl ale uvědomit, že nemá dostatek peněz na opravu všech památek, a domluvit se na kompromisu jak v opravách, tak
i v provozu. Chce to chtít domluvit se.
Tím, že jsme se pustili do oprav zámku,
chceme dokázat, že jsme rozumní hospodáři. V městysi se 700 obyvateli, jako
jsou Křtiny, a s mnoha ženami bez kvalifikace to navíc zajistí nová pracovní místa. Dojížděním za prací do Brna by projezdily polovinu výplaty. Přinést nová
pracovní místa by mělo být prestiží manažera. Vytváří to sociální smír v regionu. Zámek by měl být kromě komerčního využití využíván především pro celoživotní vzdělávání absolventů univerzity a výuku jejich studentů. Mohou se
v něm ubytovat účastníci seminářů či
konferencí a nemusejí se krčit v železobetonových barácích s umakartem. Naší
prestiží je, aby se zde pravidelně scházeli
manažeři a dozvídali se zde, co je nového, aby stále dobře vedli lesy na nejmodernější úrovni. A také, aby si odpočinuli a relaxovali. Ne nadarmo jsou Křtiny
vyhlášeným poutním místem. Je zde
pohoda a zdraví. V Brně není moc příležitostí pro školení, jako je tato. Každý
vědecký grant musí být prezentován
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na konferenci.
Kdyby všechny
tyto konference
byly zde, pak se
peníze vložené
do oprav bohatě vrátí. Už dnes
nemá me problém s ekonomikou. Probíhá
zde v ýuka, lidé tu pořádají
svatby, promoce, chodí do baru. Moje vize ale
je, že 4 dny v týdnu bude zámek
obsazen lesáky.
Možná i tato naše činnost hrála
roli při ocenění.
 A jaké sny máte do budoucna kromě této vize?
Přál bych si, aby vše, co se zde naučí naši absolventi, dovedli použít nejen
doma, ale i ve světě. Každý rok absolvuje cca 100 lesáků – inženýrů, a ti musejí
do světa, neboť by se zde v Česku neuživili. Ve světě je o tyto odborníky velká poptávka. Budoucnost světa je v tom,
zda bude dostatek potravin a hlavně vody. Navštívil jsem místa, kde zmizel les
a s ním i voda. Přívaly spláchly půdu a lidé museli do měst na smeťáky. Stavěli si
slamy na stráních a zase je spláchl příval. Mexico City mělo počátkem padesátých let 3 miliony obyvatel, dnes jich má
26 milionů. Je to snad nejstrašnější velkoměsto na světě, které jsem viděl. Lidé
odtud a z podobných oblastí začínají prchat do Španělska a pak jdou dál. Je proto třeba v těchto územích začít znovu zalesňovat, aby se tam vrátila voda a život
a mohli tam žít lidé na původních pláních. Naše řemeslo může přispět k řešení právě těchto globálních problémů.

u velmi zajímavého zalesňovacího projektu, jsem se přesvědčil, co vše změní
les. Šumí tam 4 500 ha nového lesa,ve
kterém už jezdí naše lanovka na vyklizování dříví. Naše práce tam má konkrétní smysl. Našim cílem je poskytnout
studentům znalosti, aby se bez problémů uplatnili na celosvětovém trhu při
revitalizaci zdevastovaných území opětovným zalesněním krajiny a pomohli
tak k návratu normálního života v těchto územích, která zničila lidská chamtivost. Naše alma mater musí ukázat, že
s tím, co v lesích vyrostlo, se dřevem, si
víme rady i ve 21. století. Dotace to nevyřeší. V Rakousku, Itálii, Tyrolsku vyrábějí fantastické výrobky ze dřeva. My zaostáváme. Vyvážíme k nim surovinu a oni
nám vozí zpět drahé výrobky z ní. Vláda
by měla podpořit lidi, kteří to chtějí dělat doma. Podle mého názoru má náš stát
velké rezervy, pokud se týká programu
podporujícího využití dřeva v každodenním životě člověka. MŽP ČR má podle
mého názoru peněz jako nikdo, podporuje ale takové věci jako jsou čolci, travičky
a ekopaliva. Proč se nepodporuje místo
kšeftů s biopalivy využití obnovitelné suroviny rostoucí na třetině rozlohy republiky? Kdybychom dřevo prodávali zpracované, les bude mít z čeho žít. Budou peníze na jeho dobrou údržbu. Největším
motorem spotřeby dřeva je stavebnictví.
Musejí to být ale výrobky na úrovni doby. Na jejich výzkum by měly jít peníze.
Na naší univerzitě je snaha s tím něco dělat, podali jsme inovační programy na získání podpory z fondů pro vědu a výzkum,
ale neuspěli jsme. V Rakousku, Německu,
Švýcarsku, severní Itálii je 20 % rezidenčních staveb ze dřeva a jejich počet stoupá. Proč to u nás nejde? Proč na propagaci nesmyslných větrníků peníze jsou
a na propagaci využití dřeva ne? Proč žijeme dvacet let zpátky, kdy dřevo vytlačoval umakart? Dřevo je přece nádherný
materiál a máme jej hodně.

 Jenže to kácení pralesů na získání
půdy pro pěstování dotované kukuřice na benzín zavinili právě ekologové. Také se nad tím tedy pozastavujete?
Nechci tvrdit, že to zavinili ekologové, ale svět nezachrání mnohdy nesmyslné filozofie, ale konkrétní kroky. Jedním
z nich je zalesňování. Loni při návštěvě po deseti letech v Kolumbii, kde jsme
byli společně s kolegy z LČR od počátku

 Asi to nikdo nechce, nejsou pro dřevo lobbisté, jako pro větrníky?
Asi máte pravdu. Jeden můj profesor
mi říkal: „Mladý muži, chcete-li v životě
něco dosáhnout, musíte splňovat tři věci:
chtít, moci a umět. A dobře si pamatujte
to pořadí. To je nejdůležitější.“ Chtít stojí na prvním místě.
Pane řediteli, děkuji za zajímavý
rozhovor
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Lidským hněvem spravedlnost
Boží neprosadíš
JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, IC.D., soudce Metropolitního
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církevního soudu arcidiecéze pražské

V

olební prohru lidovců nelze vnímat izolovaně jako neúspěch
jedné z našich politických stran.
Byla to totiž právě ta strana, která se
po roce 1989 nejvíce zasazovala o řešení vztahu státu a církví, čímž nastolila významné celospolečenské téma.
Rozehrála hru o církevní restituce, jistě vedenou dobrými úmysly a snahou
o nastolení spravedlnosti v této otázce.
Ukazuje se však, že nátlakový způsob,
kterým to činila, zejména pak ve spojení s urputností kardinála Vlka, vyčerpal své možnosti.
K tomu praví list Jakubův: „vždyť
lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš“ (Jk 1,20). Sám kardinál Vlk
připustil, že nedosáhl vlastně ničeho.
Do této situace však přichází svěží
novinka, totiž podepsání dohody mezi prezidentem Klausem a arcibiskupem Dukou o společné správě katedrály
sv. Víta. Je založena na pragmatickém
předpokladu, že ze strany církve nemá smysl absolutisticky nárokovat stav
před rokem 1948 a především je třeba
realisticky vnímat společenské klima.
V rámci této danosti pak má smysl dosáhnout maximum možného, nicméně v rámci únosnosti předpokládaného společenského konsensu.
Lidovecká slepá ulička ve spolupráci s některými představiteli církve zavedla církev do situace, kdy se na veřejném prostoru v souvislosti s církví
u nás nehovořilo o ničem jiném, než
o majetku, restitucích a katedrále.
Chtělo se získat („Chcete mít, ale
nemáte.“ – Jk 4,2), avšak mělo se spíše
„prodat“ všechno pozitivní, čeho církev za posledních dvacet let dosahovala. Zastínit velký kus práce, často započaté po pádu totality prakticky od nu-

ly a bez finančních
prostředků, vytvářením dojmu, že
církev bez majetku
nemůže prakticky
nic dělat, a místo
toho je třeba o něj
nesmiřitelně hlavou proti zdi bojovat, se dnes ukazuje jako krajně nešťastné. Chyběla
zde pravá moudrost: „Má-li kdo
z vás nedostatek
moudrosti, ať prosí Boha (…) a bude
mu dána.“ (Jk 1,5)
Mohl bych reagovat snad na jakýkoli příspěvek, který se v médiích
o nově jmenovaném arcibiskupovi objevil. Mají totiž bohužel něco společného: chybí v nich taková podstatná slova jako například: Bůh, Ježíš Kristus,
evangelium... Tedy všechno, co dělá
církev církví a bez čehož nelze kvalifikovaně hodnotit nikoho, kdo v jejím
jménu jedná. Novinářům asi nelze takové mlácení prázdné slámy vytýkat,
ale i náš milý mediální turista Tomáš
Halík ve své jinak tradičně roztomilé
a patetické sebeprezentaci „Co očekávám od nového pražského arcibiskupa“
(Christnet, 8.2.2010) tyto pro něj zjevně
zcela nepodstatné arabesky „jaksi“ pominul. První text od Dominika Duky,
který jsem kdysi dostal do rukou, se
však jmenuje „Škola vnitřní modlitby“.
A právě zde je počátek všeho zásadního. Církev totiž nepotřebuje mediálně
sebeprezentující mágy ani obratné vychytralé politikáře, nýbrž spíše laskavé

otce především svých kněží a také věřících, jakož i pastýře, kteří nepasou sebe sama (Ezechiel, kap. 34).
Co se pak týče pro někoho snad tajemného nebo nepatřičného vztahu
mezi jmenovaným arcibiskupem a prezidentem republiky, pak je třeba konstatovat, že prostředí, které se ve jménu
vychytralých kalkulací poklesle ožebračilo o samu podstatu evangelia, asi
nemůže pochopit, že by snad dva lidé ve významných pozicích mohli mít
spolu přátelský vztah, založený na vzájemném respektu. Zde však na celé čáře zklamávají někteří církevní nebo
za křesťany se prezentující exponenti,
pokud užívají bohužel i veřejně o prezidentovi slovník hodný snad fanatických nenávistných ajatolláhů, ale zcela odporující duchu Kristova evangelia.
To vše prozrazuje spíše něco o nich, než
o samotném prezidentovi.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Poslechne Knížák pana prezidenta
a dupne ještě víc na plyn?
Ivana Haslingerová

e to neuvěřitelné, že tak vitální
a energický muž, který zaměstnává již desítky let naše média komentováním svých nestandardních počinů, Prof. Milan Knížák, Dr. A., oslavil 19. dubna 2009 v kostele sv. Františka
z Assisi již své sedmdesáté narozeniny.
Byla to oslava opravdu důstojná a hodná
tohoto umělce. Umělce známého nejen
svými uhrančivými a působivými díly,
ale i umělce zastávajícího po celý svůj život neoblomně vyhraněné pravicové postoje pod heslem „Cokoliv zavání levicí,
z toho mne jímá děs a hrůza!“ Anežský
klášter, v jehož areálu se kostel nachází
a kde je dnes díky Milanu Knížákovi stylově vystavena expozice Středověké umění v Čechách a Střední Evropě 1200-1550,
proto hostil v tento den výkvět české pravice, a to nejen v politice, ale i v uměleckém a vědeckém světě. S trochou nadsázky lze říci, že kdyby se Anežský klášter nacházel v letadle, dopadlo by to
s naší pravicí při jeho případném zřícení podobně jako nedávno s polskou
ve Smolensku. Zůstali bychom bez hlavy
státu prezidenta Václava Klause, bez ředitele jeho politického odboru a osobního tajemníka Ladislava Jakla, bez kanc-

léře Jiřího Weigla, bez předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové, bez
ředitelky Odboru spisové
a archivní služby Pražského
hradu Libuše Benešové, bez
ředitele Akademie věd Jiřího
Drahoše, bez předsedkyně rady Ústavu pro výzkum totalitních režimů a předsedkyně KPV Naděždy Kavalírové
a bezpočtu dalších významných osobností. Panu profesoru Knížákovi přišli ale popřát i sousedé z chalupy a lidé veřejně neznámí.
Knížák přijímal gratulace několik hodin.
O zásluhách profesora
Knížáka pro naši Národní galerii jsme psali v nedávném
článku vydaném k jeho desetiletému působení v čele této instituce: „NG přestala být
pod Knížákovým vedením spícím postkomunistickým ústavem“. Zde mu chceme jménem
Kulturní komise ČR poděkovat
za 15 let spolupráce a za účast
na tvorbě její kulturně-hospodářské revue Fragmenty, zejména k pravidelnému příspěvku „Knížákova smršť“, ve kterém již 15 let vtipně a s přehledem mapuje naši politickou
i kulturní scénu. Prezident
Kulturní komise ČR doc. Jiří
Pancíř mu předal za tuto činnost k jeho životnímu jubileu
jako projev díků Čestné uznání.
Netřeba dodávat, že přejeme panu profesorovi do dalších
let mnoho zdraví a sil do boje s lidskou omezeností a pro
kultivaci naší politické a kul-

turní scény. Snad nejvýstižněji to vyjádřil ve své zdravici pan prezident: „Kéž
bychom měli více Milanů Knížáků a kéž
by on nevzal svých sladkých 70 let jako
důvod k jakémukoli zpomalení svých aktivit – stejně jako to nevezmu za rok ani
já. Naopak, už se nemohu dočkat, jak ještě více dupnu na plyn.“
Takže oběma pánům profesorům
přejeme, aby ještě více dupli na plyn
a abychom se dožili oslav jejich stovky
let v plné síle a zdraví!
A jaká vládla atmosféra na oslavě?
O tom hovoří nejlépe naše fota, která
nepotřebují komentář:
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Málokdo ví o lásce profesora Knížáka k vážné hudbě, a proto byli mnozí překvapeni, že skládá i sonáty, jedna z nich zazněla i pod gotickou klenbou kostela
sv. Salvátora

KULTURA

Na oslavě nemohla chybět ani generální
ředitelka společnosti Synot Holding, velkého
mecenáše Národní galerie, Kateřina Luisa
Daňhelová
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Historie Pražského hradu
zachycená na poštovní známce
Ivana Haslingerová

ražský hrad byl, je a bude častým námětem poštovních známek již od vzniku samostatné
republiky. Je symbolem české státnosti a je skutečně majestátní. Proto když
jsem se šla podívat na výstavu „Pražský
hrad v umění poštovní známky“, těšila
jsem se jako nefilatelistka víc na něj než
na výstavu. Měla jsem totiž mylný pocit,
že je to spíše zážitek pro filatelisty a že
laikovi nic moc neřekne. Protože však
výstava probíhá v působivých prostorách Tereziánského křídla Starého královského paláce s nádherným výhledem
na Prahu a do zahrad Hradu, šla jsem se
už pro tento zážitek na ni podívat. Při
její prohlídce jsem se v duchu omlouvala jejím tvůrcům Aleně Reichové
z Poštovního muzea v Praze a Jaroslavu
Sojkovi ze Správy Pražského hradu
za svůj předsudek. Čekala jsem, že budou na panelech pověšeny chronologicky známky a filatelisté s lupami v rukou
je budou prohlížet, ale nestalo se. Je zde
vystaveno „pouhých“ sto nejzajímavějších známek, k nimž autoři efektně vystavili skutečné historické předměty či
obrazy, podle nichž vznikaly, spolu s ryteckými i tiskovými destičkami a obálkami prvního dne vydání, a to vše bylo
doplněno podrobnými popiskami o autorech předloh i rytcích.
Ve známkové historii bylo transponováno rukama předních českých rytců a převedeno do drobné grafiky nejen
panorama Hradu, obrysy věží, architektonické detaily, zahrady, sochy, ale i obrazy významných umělců, mezi nimiž
nechybí Alfons Mucha, Max Švabinský,
Cyril Bouda, Vratislav Brunner, Karel
Dvořák, Jiří Švengsbír nebo Karel
Svolinský. Kromě filatelistů si přijdou
proto na své jak zájemci o historii Hradu
tak o umělecká díla. A to o umělecká díla
ne ledajaká ale o skutečné poklady ze sbí-

rek Pražského
h r a d u
a Metropolitní
kapituly u sv.
Víta.
Vedle vyobrazených předmětů na známkách jsou předlohy vystaveny pod působiv ými k lenbami starobylé
síně. To umocňuje jejich krásu. Návštěvníci
tak mohou pohodlně a v kli- Na dokreslení svého tvrzení o kráse Prahy viděné ze zahrad kolem
du vidět věr- Tereziánského křídla Hradu nabízím přímo z nich pohled na ston o u k o p i i věžaté město
Svatováclavské
koruny, žebra klenby Vladislavského sá- Dá se uzavřít, že se tvůrcům výstavy
lu, odlitek Zpívající fontány ze zahrad povedlo spojit krásu známkové tvorKrálovského letohrádku, Milánský sví- by s bohatstvím dvou státních sbírek
cen či zlaté náušnice z 9. století obje- – Pražského hradu a Metropolitní kapivené při archeologických průzkumech tuly u sv. Víta – a výstava je opravdu mina Pražském hradě, jakož i mnoho dal- mořádným zážitkem. Ředitel Poštovního
ších skvostů. Tvůrcům výstavy se poved- muzea v Praze Jan Galuška mohl být prálo zajímavě a působivě spojit krásu znám- vem s touto unikátní výstavou spokojen.
kové tvorby s bohatstvím fondů dvou stát- Filatelisty bude jistě zajímat, že akademicních sbírek. Po shlédnutí získají návštěv- ký malíř a grafik Jan Kavan a následně ryníci náměty pro procházku Pražským tec Miloš Ondráček vytvořili u její přílehradem. Nechce se ani věřit, co doká- žitosti speciální známku, na níž zachytiží schopní tvůrci výstavy udělat i z tak li pohled na Pražský hrad od Novotného
na první pohled nezáživného námětu, ja- lávky. Byla vytištěna v nákladu 220 tisíc
ko jsou poštovní známky.
kusů a stojí 17 korun. Výstavu mohou náUměleckou šíři vystavovaných ar- vštěvníci shlédnout od 12. května do 1.
tefaktů přiblížil Jaroslav Sojka: „Různí srpna 2010. Vstupné je 80 korun, snížeautoři se liší použitou mírou stylizace, né 50 korun. Pro filatelisty je jistě zajíněkteří například vytvořili známku mavé, že po dobu výstavy je navíc na pokrajně symbolickou – jako třeba Alfons bočce České pošty na Pražském hradě
Mucha se svým vycházejícím sluncem používáno příležitostné razítko s textem
za Hradčanami. Jiní zase byli velmi „Pražský hrad v umění poštovní známky,
narativně popisní, jak uvidíme dále.“ Praha 012-Hrad“, na němž je vyobrazeA viděli jsme.
na Matyášova brána.
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Vchod do Starého královského paláce, kde probíhá výstava. Vpravo pak první známka ČSR vůbec, Hradčany v podání Alfonse
Muchy z roku 1918

Velmi efektní byla část, kde na známkách byly znázorněny předměty ze svatovítského pokladu. Návštěvník
získal téměř sakrální zážitek. Prostoru dominovalo efektně nasvícené Pastoforium na svatost oltářní
od Petra Parléře z roku 1375. O modelech svatováclavské koruny či nádherné šperkovnice není potřeba
hovořit, ty za sebe hovoří samy
Výstava je řazena chronologicky a tudíž zachycuje historii Hradu v mnoha
již neznámých podobách. Zachycuje dějiny Československa a následně České republiky od roku 1918 až do současnosti, a to včetně doby protektorátu, který reprezentuje i méně známá známka
Adolfa Hitlera
shlížejícího
na Prahu
z Pražského
hradu

Model sochy
s v. Vá c l a v a
z k a p l e s v.
Víta od Petra
P a r l é ř e
a madona
Svatovítská
byly též středem zájmu
návštěvníků.
Také vzhledem
k počtu vystavených exponátů lze výstavu jen doporučit
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FRAGMENTY

Ladislav Jakl: „Modrá
vopice, dobrá vopice!“

Ivana Haslingerová

ocková kapela Ladislava Jakla
Folimanka Blues už zase dělala v Praze kravál a naplno rozjela své novinky i staré hity. A nebyl by
to kovaný pravičák Jakl, aby si nevybral klub se stylovým názvem Modrá
Vopice (www.modravopice.eu) v Praze
na Žižkově. Společnost jeho kapele dělaly kapely Rock Automat, Alice
in Madness a Ikaros. Kapelu dal Jakl
dohromady již v květnu roku 1993.
Současný název nese od prosince 1993.
Hraje v sestavě zkušených a osobitých
muzikantů: Robby Černý *1951 - piano, Pavel Pečenka *1980 - drums, Jan
Chalupský *1951 - guitar, Hadži Hrkal
*1957 - bass guitar, Ladislav Jakl *1959 vocal, accoustic guitar. Více informací
o Folimance Blues získáte z těchto zdrojů: www.folimankablues.cz, www.ladislavjakl.cz, případně na www.facebook.
com skupina: folimankablues.
Většina občanů vnímá Ladislava Jakla
jako vysoce postaveného politika – ředitele Politického odboru Hradu, osobního
tajemníka prezidenta republiky a ředitele
jeho sekretariátu. Není to ale žádná rozdvojená osobnost, žádný Jeckyll a Hyde.
Je to prostě osobnost s jasně vyhraněnými politickými postoji patřící díky tomu
k nejvýraznějším osobnostem naší politické scény a miluje rock. Vlastně teď jsem
si uvědomila, že by mne pan Jakl opravil,
jak to již několikrát udělal, že „je především rockerem a teprve pak úředníkem“,
jak své významné politické funkci říká.
Ať již ale říká o svých životních rolích cokoliv, je jasné, že obě své profese zastává
naplno a obě ho velice baví.
Pokud se chce čtenář dozvědět o tom,
jak kloubí svou vysokou politickou
funkci s funkcí frontmana své kapely
Folimanka Blues, pak mu doporučuji knihu „Ladislav Jakl, Rocker na Hradě“,
kterou vydal ke svým padesátinám.

V knize se
dozvíte nejen o muzice, ženách,
přátelích,
ale i o tom,
kam podle
něj směřuje naše země, Evropa
i celá lidská civilizace. Zkrátka
rozmlouvá
o všem, co
se v naší zemi za půl
století jeho
života událo a o čem si vytvořil své postoje. A jeho postoje je dobré znát! Nevzpomínám
si, že by se někdy vážně zmýlil. Jinak by
ho také Václav Klaus neměl již přes deset let vedle sebe jako nejbližšího spolupracovníka.
Já sama jsem se poprvé s kapelou
Ladislava Jakla setkala již před deseti
lety na svérázném křtu alba „Naše
hospody“ v prostředí pražských houmlesáků na Masarykově nádraží v Praze.
Kmotrem alba byl generální ředitel
Národní galerie Milan Knížák. Od té
doby jsem viděla mnoho jeho koncertů
ve Vagonu, Lucerna baru, Na Folimance
a mnoha dalších klubech a hospodách.
Dokonce i venku pod Nuselským mostem.
I když byl každý v jiném prostředí, jedno
měly společné. Na všech koncertech to
vždy Jakl rozjel se svou skupinou naplno
jako zuřivý rocker.
Pro milovníky Jaklovy syrové muziky
a nezapomenutelných koncertů je důležité, že ani po vstupu do vysoké politiky
nepřestal být věrný své hudební profesi
tvrdého rockera. Ani si neostříhal vlasy

a nezačal ze sebe dělat napomádovaného
manažera. A co víc, ke svým vystoupením, k nimž by si mohla jeho Folimanka
vybrat supersnobské sály, zůstal stále věrný svým hospodám a jak sám s úsměvem
říká, nejrůznějším špeluňkám: „Hrajeme
po nejrůznějších špeluňkách všech koutů Čech, v sídle pražských santusáků,
tedy v hale Masarykova nádraží, pod
Nuselským mostem a dalších neskutečných místech ČR.“
Na koncerty Folimanky se proto těší všichni, kteří ještě neztratili smysl pro
humor a recesi, protože jejich atmosféra
je neskutečně uvolněná a neopakovatelná. A taková byla i v Modré vopici. Tam
byla nálada umocněna ještě tím, že pianista skupiny Robby Černý slavil svátek. A tak na pozvánce stálo, že vstupné je „něco vkusného, třeba řízek“. Již to
hovoří za vše. Prostě je to vždy obrovské
uvolnění a pohoda, kterou už člověk jinde hned tak nezažije. Muzikanti sedí mezi fanoušky a koncert končí vždy bezvadným mejdanem.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Snímek zachycuje Robbyho Černého při konzumaci jedné ze vstupenek

Na žádném koncertu nechybí Jaklova půvabná přítelkyně Připíjím panu Jaklovi na to, aby ještě uspořádal se svou
Radka, která je mu po jeho skončení nezbytnou a opravdo- Folimankou hodně podobných báječných koncertů a aby zůstal
vou oporou
stále svůj!
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Unikátní výstava ke 400 letům
od narození Karla Škréty
Ivana Haslingerová

árodní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského
hradu a Arcibiskupstvím pražským připravuje pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause
a za podpory Ministerstva kultury
České republiky jakož i řady dalších významných kulturních a společenských
institucí nejrozsáhlejší výstavu našeho
nejvýznamnějšího barokního umělce
Karla Škréty. Výstava „Karel Škréta (1610
- 1674): Doba a dílo“ se uskuteční v termínu 26. listopadu 2010 – 10. dubna 2011
ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně
Pražského hradu v Praze. Vedle prací samotného Škréty představí také díla jeho
syna Karla Škréty ml., práce Škrétových
žáků a dílenských spolupracovníků, jakož i vybrané ukázky z děl umělců, s nimiž se Karel Škréta setkal během svého
pobytu v Německu a v Itálii, případně
obrazy, na které navázal a jimiž se nechal
inspirovat ve své vlastní tvorbě. Rozsah
projektu je srovnatelný například s rozsahem výstavy „Albrecht z Valdštejna“,
ale koncepcí a charakterem vystavených
uměleckých děl bude zcela jiný.
Jedním z hlavních exponátů budou oltářní obrazy Karla Škréty z kostela Panny
Marie před Týnem na Starém městě pražském, který byl jako nejvýznačnější staroměstský chrám odňat po Bílé hoře utrakvistům a jehož barokní výzdoba se nese proto již ve striktně katolickém duchu.
Zvýšené nároky na reprezentaci odpovídaly tehdy společenskému vzestupu patriciátu po třicetileté válce, který financoval tvorbu oltářních obrazů. Protože
v té době se domohl postavení váženého
staroměstského měšťana uznávaný malíř
Karel Škréta, mnozí tito mecenáši svěřovali výzdobu chrámu právě jemu.
Při příležitosti představení unikátních exponátů z Týnského chrámu, která míří na výstavu, pořádala Národní

galerie ve spolupráci s Arcibiskupstvím
pražským tiskovou konferenci přímo v Týnském chrámu. Tisková
mluvčí Národní galerie v Praze Petra
Jungwirthová na ní seznámila přítomné
zástupce médií s tím, že na výstavu zamíří nejen jedinečný soubor oltářních obrazů Karla Škréty z vedlejších oltářů, ale dokonce i obří oltářní plátno hlavního oltáře „Nanebevzetí Panny Marie“, který
se tak stane
druhým největším obrazem výstavy
(viz poslední strana). Je
to vlastně
dvojkompozice. Dolní
oltá řní obraz představuje prázdný sarkofág,
nad nímž se
vznáší panna Marie
vzhůru k nebesům. Nad
ním je obraz
„Nejsvětější
Trojice“, kter á pr o n i
připravuje na nebesích korunu
(n á s l e d u j í cí strana nahoře). Obraz
vznikl jako
v ýraz díků
za záchranu
Prahy ve třicetileté válce. Vděčnost
naši předci

připisovali velmi často právě matce Boží.
Panna Marie je např. zobrazena i na gotickém tzv. Rineckém paladiu, které sloužilo pro povzbuzení Pražanů při hájení
Starého města. Později v roce 1650 pro
něj vystavěli Mariánský sloup, který měl
sloužit jako kaplička pro jeho uchování.
Poté, co ho barbarsky strhli běsnící předkové v roce 1918, byl umístěn v Týnském
chrámu.

FRAGMENTY
Ředitel Sbírky starého umění
Národní galerie Vít Vlnas doplnil paní
Jungwirthovou, že vedle titulního plátna se na výstavě uplatní ještě dvě malby
ze soukromých oltářů – vynikající práce Boloňské školy „Zvěstování Panny
Marie“ (obraz vlevo dole), kterou pro
výzdobu chrámu objednala patricijská
rodina Voříkovských z Kunratic a obraz „Svatá Rodina“ (obraz vpravo dole),
na němž je v temnosvitném zobrazení
v duchu dobové zbožnosti zobrazena
čelně Panna Maria a sv. Josef vyvádějící mezi sebou za ruce malého Ježíše,
kterého nalezli v Jeruzalémském chrámu, jak kázal Farizejům. „Zvěstování
Panny Marie“ je podle Vlnase jedno
z nejkrásnějších znázornění tohoto tématu v díle Škréty vůbec. Na výstavě
bude viset vedle „Zvěstování“ Kvída
Réniho.
Vladimír Kellner z Arcibiskupství
pražského zdůraznil, že je pro arcibiskupství čest, že se může na takové výstavě podílet. Proto se rozhodlo oltářní plátna zapůjčit, i když se na výstavy normálně nezapůjčují. Podle něj to bude výsta-
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va desetiletí výrazně překračující rámec
běžných výstav.
Není totiž žádná maličkost odstranit obrazy nejen z vedlejších, ale dokonce z hlavního oltáře. Protože chrám bude i po dobu výstavy běžně v provozu,
musí na jejich místa nastoupit na hlavním oltáři kopie a na vedlejších plátna.
Všechna tři díla budou po sejmutí v předstihu začátkem září restaurátorsky ošetřena. Na hlavní oltář bude dána reprodukce na plátně a originál bude odvezen
do restaurátorského ateliéru. Hlavní oltář bude přežehlen na nové plátno. Vyjde
o tom publikace a podrobná restaurátorská dokumentace bude zveřejněna na internetu. Hovořit o Týnském chrámu znamená hovořit o dějinách české země, které jsou s ním nerozlučně spjaty. Význam
výstavy je proto opravdu veliký.
Na výstavě nebudou ale vystavena
pouze tato známá Škrétova díla. Během
výzkumu, který provádí Národní galerie ve spojení s Ústavem dějin umění
Akademie věd (AV ČR) a Univerzitou
Karlovou, se přišlo na to, že Karel Škréta
nebyl ani prvním ani jediným českým
barokním malířem své doby.
Ještě před ním v Praze působila řada barokních umělců. Zajímavou osobností byl
např. Škrétův generační souputník Antonín Stevens ze
Steinfelsu, jehož rozsáhlé dílo a životní osudy se právě díky tomuto výzkumu podařilo odhalit. Návštěvníci si
tak budou moci Škrétovu
tvorbu zasadit do širšího
kontextu. Uvidí nejen díla jeho a Karla Škréty ml.,
ale i práce Škrétových žáků a dílenských spolupracovníků, o jejichž existenci neměli donedávna tušení ani odborníci. Součástí
výstavy budou i díla umělců, se kterými se Škréta setkal během svých pobytů
v zahraničí a kteří ho inspirovali v jeho tvorbě.
Podstatné ale je, že
se při průzkumu podařilo najít a odhalit množství dosud neznámých
děl tohoto předního českého barokního malíře. Netušilo se třeba, že
k jeho známému obrazu
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Sv. Serváce existuje i kresba, která byla objevena během bádání v Muzeu církevního umění v nizozemském Udenu.
Holanďané sice neznali Škrétu, ale kresbu uchovávali, protože na ní byl zachycený tento významný světec.
Snímky Ivana Haslingerová a archiv NG

Nanebevzetí Panny Marie, plátno hlavního oltáře z
kostela Panny Marie před Týnem od Karla Škréty

