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Slova národ, vlast a Bůh 
nejsou prázdná slova

Ivana HaslIngerová, šéfredaktorka revue

M édia nás neustále zahrnují negativními zprávami 
o tom, co všechno nás díky krizi vzniklé keyne-
siánským socialistickým hospodařením EU a 

USA čeká. Aniž bych chtěla chválit tuto chybnou protitržní 
ekonomickou politiku naší, natož pak bruselské či americké 
vlády, přesto apeluji na čtenáře, aby si stále nestěžovali, že ten 
minulý rok za nic nestál a že bude ještě hůř. Aby si uvědomili, 
že největším zázrakem od roku 1989 je to, že naše země je 
uvedena opět po letech komunistického totalitního marasmu 
do svobody. A že svoboda je tím největším pokladem pro 
člověka. Že proto všechny dílčí stesky na ty či ony chybné 
kroky našich či bruselských politiků jsou úsměvné proti tomu, 
co jsme osvobozením se z komunistické diktatury získali. 

Je sice k vzteku, že se neustále vládní koalice hádá o nesmys-
ly, jako například kdo je větší fašista v zemi, v níž je fašismus 
zakázaný, nebo který ministr víc krade či je větší korupčník, 
namísto toho, aby se věnovala důstojnému vládnutí a snažila 
se o zlepšení života nás obyčejných smrtelníků. Není to ale 
nic proti apokalyptické tsunami, jaderné havárii v Japonsku, 
masakru norských dětí či proti hrůzám v politických procesech 
za komunismu. 

Není navíc pravda, že se nic pozitivního v minulém roce 
nestalo. Rok 2011 ukázal, že zlo přece jen už nezůstane vždyc-
ky bez trestu. Zločinec Bin Ládin byl zabit a i u nás probíhá 
mnoho procesů s  podvodníky a zloději. Byl ukončen nedů-
stojný spor o katedrálu sv. Víta a koalice se konečně dohodla 
na navrácení ukradeného majetku církvi. Užitek z něj půjde 
také obcím, neboť skončí státní 
blokace církevního majetku a 
obce se na jeho spravování mo-
hou s církví snadněji dohodnout. 
Jde sice každoročně pouze o 2 
promile rozpočtu ČR, ale i to 
umožní duchovním důstojně žít 
a pracovat. Z výše této částky je 
jasné, že nejde o to, že by na to 
naše vláda neměla peníze, ale jde 
o otázky výhradně  politického 
boje a je hanbou polistopadových 
vlád, že stále nedokázaly církvím 
ukradený majetek vrátit. 

Pro církev byl minulý rok ob-
zvlášť významný. Zaznamenala 
úspěch v oblasti církevního 
školství. Při maturitních pro-
věrkách obstály všechny církevní 
školy. Dvacetiletá práce katolické 

charity přináší bohaté plody u nás i v zahraničí. A co je nejdů-
ležitější, nejvyšším církevním hodnostářem se stal arcibiskup 
Mons. Dominik Duka, který byl nedávno jmenován Svatým 
otcem kardinálem a stal se tak jeho poradcem. A i když díky 
morální krizi EU v ní, na rozdíl od zbytku světa, nedochází 
k nárůstu křesťanství, dá se předpokládat, že pod vedením 
pana kardinála Duky se alespoň u nás bude situace pozvolna 
zlepšovat. 

Že morální krize EU není jen prázdným pojmem, ale působí  
obrovské ekonomické škody, to je neoddiskutovatelná skuteč-
nost. Morální krize obyvatel EU je skutečně hlavním důvodem 
její současné ekonomické krize. Obyvatelé EU si zvykli na to, 
že mají spoustu tzv. lidských práv a žádné povinnosti, že je 
snadné žít život ve svobodě bez zodpovědnosti. Z mnoha 
platných a staletími prověřených morálních principů si tropí 
legraci. Slova národ, vlast a Bůh jsou pro ně prázdná slova. 
S  trochou nadsázky se dá říci, že obyvatelé EU si odvykli 
pracovat a namísto toho si navykli slavit každý den svátky, 
protože se jim to dosud vyplatilo. Stačilo si vyhádat dobře 
dotace a žít téměř bez práce. Neuvědomují si, že toto nejde 
provádět do nekonečna. 

A i přes morální a ekonomickou krizi EU vzdávám Bohu 
díky za to všechno, co pro nás udělal. Že již nežijeme v dikta-
tuře, ale ve svobodné zemi. Doufám, že si díky krizi eurozóny 
snad již konečně bruselští politici uvědomí, že do nekonečna 
nemohou pokračovat v nesmyslném projektu podobném stav-
bě babylonské věže, v budování nadstátu s nadprezidentem 

a vrátí se na zem, nechají obyva-
tele národních států pracovat ve 
zdravé volné konkurenci bez pro-
tekčních zemědělských a jiných 
dotací, které ničí rozvoj v zemích, 
které jich dostávají jen zlomek. 
Že se probudí ze svých šílených 
megalomanských snů, že nechají 
lidi volně dýchat a opět normálně 
pracovat a nečekat jen na to, co 
jim pošle Brusel za milodar. Že 
nechají státy mezi sebou volně 
obchodovat bez cel a hlavně bez 
protekcionismu. Jedním slovem, 
že zavedou tržní hospodářství, 
jak má být. Tržní hospodářství 
bez přívlastků, které kdysi činilo 
západní státy tak bohatými proti 
socialistickým.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Knížákova smršť 47
Prof. Milan KnížáK

Generace kydalů

D o  čela společnosti se dostala 
generace kydalů. Tím nemys-
lím vládu (i když její část?), ale 

celý vrcholový management (všeho), 
kulturní špičky, velká část tzv. politické 
elity. Dokonce i  na  vysokých školách 
se drápou do čela hordy kariéristů a to 
dokonce i studentů. Jakoby se opakovala 
situace po roce 1948 jen v nějakém jiném 
převleku, s jinými vnějšími parametry, 
ale se stejnou hloupostí, vehemencí, 
nevzdělaností. 

V Česku máme tolik vysokých škol, 
že bychom s nimi mohli topit. To samo-
zřejmě musí sebou nést snížení kvality. 
Obecný trend  dosahování titulů, zave-
dení masového doktorandského studia 
a masový příliv studentů na vysoké školy 
(který díky deklinující demografické 
křivce trochu opadává a  tím vyvolává 
zděšení u manažérů vysokých škol) vede 
k  rapidnímu snížení úrovně vzdělání. 
To znamená, že se na profesně náročná 
místa dostávají polovzdělanci. A  tak 
jako po roce 1948 dochází k hlubokému 
poklesu morálky. I  dnes se morálka 
používá jako maska, kterou zakrýváme 
touhu po moci a po majetku, či nenávist 
k těm, kteří majetek a moc mají, poně-
vadž závist je jedním z  nejsilnějších 
motorů lidského plebejství.

Česká vláda je nedůsledná. Ovládá 
ji hit protikorupčního boje, kvůli 
kterému jsou někteří politici schopni 
metat krkolomné kozelce, poněvadž se 
nejedná o boj proti korupci, ale o další 
cestu ke zvýznamnění jedince či strany 
deroucích se do popředí. 

To, že opoziční sociální demokra-
cie permanentně destruuje všechno, 
s čím přichází vláda, na to jsem si 
již zvykl. Pokládám tuto stranu 

za sekundární KSČM a hlavně v ní vidím 
výrazně nižší intelektuální niveau. Ale 
i rychlokvašná TOP 09, která se tváří jako 
nevinnost sama a přitom je složena z lidí, 
kteří prolezli několik politických stran, se 
chová nečitelně. V jejím čele stojí český 
ministr v  rakouských službách Karel 
Schwarzenberg, který by chtěl klímat 
na prezidentském stolci. Jeho vyhrožová-
ní pádem vlády, když neposlechne volání 
z Bruselu, je nedůstojné. Rozhodně bych 
mu hlas do  urny nehodil, pokud tedy 
bude přímá volba prezidenta, kterou po-
važuji za další z populistických nesmyslů. 

Politika, pokud má mít smysl, nesmí 
být populistická, ovšem dnes je populis-
mus vlajkou české demokracie. 

Je jedno, na kterou politickou stranu 
vezmeme zvětšovací sklo, všude najde-
me boj o moc, tahanice o majetek 
a nezřízené ambice. 

A  ještě jeden fenomén 
musím zmínit. Je to hra 
„škatulata hejbejte 
se“. Představa, 
že budeme po-
litiky sesazovat, 
vyhazovat, za-
vírat, instalovat 
nové, pořádně je 
přitom profízlo-
vat, prošpikovat 
n a h r á v a c í m i 
a  f i lmovacími 
zařízeními a  tím 
vytvoříme demo-
kratickou prospe-
rující společnost je 
iluze hlupáků. 
Ta ková 

představa, bohužel, převládá v  české 
společnosti. Tyto dvě premisy implikují, 
že česká společnost je hloupá.  Ne, ne, to 
určitě ne, je tady spousta báječných lidí, 
například já. To si ostatně o sobě myslí 
většina národa.

Na jednom ze zasedání vrcholového 
orgánu českého vysokého školství mi ja-
kýsi činovník  zuřivě sdělil, že když mám 
jiný názor, tak mám odejít, poněvadž se 
přece musím podřídit většině. Já naiva si 
vždycky myslel, že znakem demokracie 
je úcta k menšinovým názorům, ale je 
to jinak. 

Pokleslost asi vždycky zvítězí, jen 
doufám, že nezmizí ostrůvky jedinců, 
kteří jsou schopni odolávat mínění da-
vu. Když se nám podaří tyto ostrůvky 

potopit, skončíme. Máme 
k tomu našlápnuto.
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naše národní kultura musí zdárně 
proplout mezi Skyllou totalit 
a Charybdou multikulturalismu 

JIří Pancíř, PrezIdent kulturní komIse Čr

J ako president Kulturní komise 
ČR a vydavatel kulturně-hospo-
dářské revue Fragmenty bych se 

chtěl zamyslet nad slovem „kultura“. 
Slovo kultura se u nás chápe pouze 
v  omezeném smyslu „umění“, pří-
padně někdy ještě „vědy“. Není tomu 
ale tak. Pojem kultury je mnohem 
obecnější, na druhé straně mnohem 
subtilnější, intimnější. Samotné 
slovo kultura přímo svým názvem 
znamená  kultivování, pěstování, 
vzdělávání a  zušlechťování něčeho, 
co je kultivování schopno a  hodno. 
V tomto smyslu lze mluvit o „národ-
ní kultuře“ jako o kultivaci národa 
pomocí tradic, u nás tradic anticko-
židovsko-křesťanských. Tuto kulti-
vaci národa provádíme sice pomocí 
vzdělání a  umění, ale i  tříbením 
morálních principů a vírou. 

Není proto náhodou, že  obě velké 
totality, kterými jsme byli v minulém 
století obdařeni, se zaměřily zejména 

na  prznění národ-
ní kultury, na  její 
vymanění z  jejího 
kult ivujícího po-
slání. Naše po  ti-
síciletí pěstovaná 
anticko-židovsko-
křesťanská kultura 
jim byla totiž smr-
telně nebezpečná. 
Tak došlo k  „soci-
alistické kultuře“, 
kultuře proletari-
átu pod vedením 
j e h o  p ř e d v o j e , 
K o m u n i s t i c k é 
strany. Tak došlo 
ke  „ kultuře ně -
meckého dělníka“ 
p o d  v e d e n í m 
N á r o d n í  s o c i -

álnědemokratické strany práce. Tak 
došlo ke ztrátě samotného poslání 
kultury v národě, z níž se ještě do-
dnes nemůžeme úspěšně vymanit.

Aniž jsme se tedy úplně, zejména 
duševně, vymanili z kulturního ome-
zení diktatur zmíněných výše, které 
dovolovaly vždy pouze tu jedinou 
a  správnou svoji kulturu, ze spárů 
této obludné dravé totalitní Skylly 
se šesti hlavami a  třemi řadami zu-
bů, padáme poslední dobou stále víc 
do nestvůrné nenasytné tlamy vodní 
příšery eurounijní multikulturální  
Charybdy. Charybdy, která právě 
naopak všechny kultury pozře, stráví 
a pak vyvrhuje jako jednolitou pách-
noucí hmotu. Evropská unie místo 
souběžných proudů kultur jednotli-
vých svých národů, které se vzájemně 
doplňují, ovlivňují a  podporují, vy-
tvořila jakýsi již předem natrávený 
kulturní Euroguláš ,  do  kterého 
zahrnula i Evropě cizí směry a hnutí. 

Tento kulturní Euroguláš má svůj 
předobraz v  dortu, který si pekl 
pejsek s  kočičkou, a  také podobně 
chutná. A tato Eurounijní Charybda 
nazý vaná lev icov ými intelektuá-
ly multikulturalizmem už stříká 
obsah svého páchnoucího žaludku 
volně do světa. A tomu by Kulturní 
komise ČR chtěla zabránit. Protože 
každý národ bez kulturního smě-
řování a především bez víry v Boha 
vždy v  dějinách zanikl. A  to by si 
náš národ, pro jehož samostatnost 
pokládali naši předkové to nejdražší 
co měli, své životy, nezasloužil. 

Nedávno na  jednom semináři 
Centra pro ekonomiku a  politiku 
týkajícím se evoluce prohlásil pan 
vicekancléř Pražského hradu Petr 
Hájek: „Nevím jak vy, ale já roz-
hodně z  opice nepocházím, jako že 
je živý Bůh nade mnou.“ Tento citát 
si dovoluji obměnit: „Nevím jak vy, 
ale já se svou výchovou a vzděláním 
si rozhodně nemyslím, že naše česká 
či evropská kultura je stejně hodnot-
ná jako například kultura Indiánů 
z povodí Orinoka.“ 

Chtěl bych proto, aby Kulturní 
komise ČR pomohla kultivovat náš 
národ, aby tak, jako kdysi Odysseus 
proplul zdárně mezi dvěma moř-
skými příšerami dravou Skyllou 
a  nenasytnou Charybdou, zdárně 
i  on proplul mezi dravou Skyllou 
totalit a nenasytnou Charybdou mul-
tikulturalismu Evropské unie, aby 
si uchoval svou svébytnost, hrdost 
a nezávislost. Aby jednou i naši vnuci 
ještě mohli hrdě říci „Já jsem Čech 
žijící v  Evropě“ a  ne „Já jsem jakýsi 
multikulturní eurounionista“. 

K tomuto cíli přeji Kulturní komi-
si ČR mnoho síly a božího požehnání.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Představuje monarchie ideální 
stát třetího tisíciletí? 

ivana Haslingerová

J eho Jasnost lichtenštejnský panov-
ník kníže Hans-Adam II. hovoří 
o úloze státu ve třetím tisíciletí. 

Třetí tisíciletí potřebuje nové re-
cepty na řízení státu, neboť ho ovládne 
epocha demokracie. Jak se ale slučuje 
demokracie s monarchistickou vládou? 
V ČR existuje velmi silné republikánské 
cítění a téměř nikdo si neumí představit 
demokratické monarchistické státní 
zřízení, protože představa monarchy je 
u nás spojena s totalitním vládcem sedí-
cím na trůnu. Že tomu tak nemusí být, 
o  tom svědčí příklad Lichtenštejnska, 
kde spolu se silným vzdělaným mo-
narchou vznikla přímá demokracie, 
která jde dokonce dále, než je tomu 
ve Švýcarsku. Politická decentralizace 
dává obcím tolik autonomie, že se o ní 
nesní ani našim hejtmanům. Monarcha 
má navíc sklon přemýšlet v horizontech 
celých generací a ne pouze v horizontu 
vítězství v  příštích volbách, čímž mo-
narchie nabízí více politické stability 
po delší období. 

Otec současného panovníka Hanse 
Adama II., Josef II. z  Lichtenštejna, 
po  anexi Rakouska hitlerovským 

Německem přesídlil z  Vídně 
do Vaduzu a za druhé světové 
války bylo Lichtenštejnsko 
neutrální zemí podobně jako 
Švýcarsko. Jeho neutralitu 
uznaly všechny bojující strany, 
tedy i  nacistické Německo, 
a  žádný z  těchto států nevy-
hlásil Lichtenštensku válku. 
Lichtenštejnské knížectví 
bylo jedním z  těch několika 
málo evropských států, které 
nikdy neuznaly Mnichovskou 
dohodu a  pozdější okupaci 
Československa ze strany 
T ř e t í  ř í š e . 
Uznalo nao-

pak Československou 
exilovou vládu jako le-
gální vládu během dru-
hé světové války. Přesto 
21. listopadu 1945 správ-
ní soud v  Bratislavě 
zamítl stížnost Josefa 
II. z  Lichtenštejna pro-
ti ukradení majetku 
komunistickou vládou 
a  v  odůvodnění uve-
dl, že žalovaný orgán 
dospěl k  závěru, že 
navrhovatel je „osobou 
n ě m e c k é  n á r o d n o s-
ti“ ve  smyslu §1 odst. 
1 písm. a) dekretu 
Prezidenta Beneše a  ta-
to skutečnost nemusí 
být dále dokazována. 
Komunisté na  základě 
tohoto rozsudku ukrad-
li po  druhé světové 
válce Lichtenštejnům 
majetek v  hodnotě 
kolem jedné miliardy 
šv ýcarských franků. 
Česká republika dosud 

trvá na  tom, že majetek byl ukraden 
právem na základě Benešových dekretů.

O  tom, v  čem lze spatřovat vý-
hody a  nedostatky monarchie oproti 
republice, i  o  tom, zda neuvažuje 
Lichtenštejnsko znovu požádat o  na-
vrácení svých panství v  ČR, o  tom 
všem jsme hovořili se zastáncem silně 
rozvinuté lokální demokracie a  poli-
tické decentralizace, lichtenštejským 
panovníkem Jeho Jasností Hansem-
Adamem II. Představil nám svou vizi 
státu s nejvyšší životní úrovní na světě 
jako efektivní servisní organizaci pro 
občany. Státu, kde se úloha panovníka 

ex
Klu

zív
ní 

ro
zho

vo
r

Audienci byla přítomna i půvabná choť J.J. Marie Aglaë, 
hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova, se kterou se J.J. ože-
nil 30. července 1967 a která mu vychovala 4 děti
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opírá o  demokratickou legitimitu pro-
střednictvím přímé demokracie, státu, 
v němž mají obce práva na sebeurčení 
s  co nejširšími pravomocemi. Státu, 
který svému lidu nabízí víc svobody než 
mnohá republika nebo mezinárodní 
instituce jako Evropská unie. 

Kdyby ČR vystoupila z  Evropské 
unie, pak Jeho Jasnost slíbila podpořit 
její členství spolu s Lichtenštejnskem, 
Švýcarskem a  Norskem v  Evropském 
sdružení volného obchodu.

 � Vaše Jasnosti, říká se o Vás, že sou-
časné bohatství Lichtenštejnska je 
velmi svázáno s Vašimi schopnostmi 
úspěšného obchodníka a  ekonoma, 
který vystudoval ekonomii na  uni-
versitě v  St. Gallenu. Přesto bych 
se Vás chtěla zeptat: Jak jste byl 
schopen vytvořit navzdory celosvě-
tové hospodářské krizi tuto zemi tak 
úspěšnou? Vím, že vždycky tomu tak 
nebylo, že Lichtenštejnsko netěží 
vzácné kovy, nemá přístup k  moři 
a tak dále...
Lichtenštejnsko mělo to štěstí, že 

bylo nepoznamenáno 2. světovou vál-
kou a po 2. světové válce byl v západní 
Evropě a  v  Severní Americe na  nátlak 
Američanů značně liberalizován obchod. 
Lichtenštejnsko mělo v této době dobře 
vzdělané obyvatelstvo a  malý průmysl, 
který převážně produkoval pro švýcarský 
trh, protože jsme měli se Švýcarskem 
celní unii. Skrz liberalizaci obchodu 
bylo lichtenštejnským podnikatelům 
umožněno produkovat pro světový trh 
jak zboží, tak i  služby. Kromě dobrého 

vzdělání jsme tady v  Lichtenštejnsku 
ještě dodatečně podporovali podnikání 
s nízkými daněmi a malou byrokracií.

 � V knize „Stát ve třetím tisíciletí“ po-
lemizujete s  Johnem F. Kennedym, 
který hlásal: „Neptej se co může 
udělat stát pro tebe, ale co můžeš 
udělat ty pro stát“. Vy naopak říkáte: 

„Neptej se, co může občan udělat pro 
stát, ale raději, co může stát lépe než 
kterákoliv jiná organizace udělat 
pro občana“. Jak konkrétně si to 
představujete?
Věřím tomu, že stát má sloužit lidu. 

A proto se musí snažit převzít skutečně 
jen ty úlohy, které může vyřešit lépe či 

které na  lokální úrovni nejdou řešit či 
zlepšit. Vidíme tady v  Lichtenštejnsku 
nebo ve  Švýcarsku, že se hodně úkolů 
může řešit lépe na  obecní úrovni, či 
jako ve Švýcarsku na kantonální úrovni, 
protože je to blíže danému problému. 
Stát by se měl skutečně omezit jen na to, 
kde může vytvořit skutečnou přidanou 
hodnotu pro občana.

 � Čeští voliči hlasovali pro vstup 
do EU a o  teoretické možnosti stát 
se pouze členem EEA (EFTA), jako 
Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko, 
téměř nikdo nevěděl. V případě, že 
by ČR vystoupila z  EU, podpořil 
byste její vstup do Sdružení volného 
obchodu?
To bych plně podpořil. Česko by bylo 

pro EFTA obohacením.

 � Říkáte, že menšiny mají práva 
na sebeurčení – například Baskové 
ve Španělsku. Pokud by ale skupiny, 
které ve větších státech žijí, dostaly 
toto právo na sebeurčení, nevedlo by 
to potom k rozpadu státu?
Když právo na  sebeurčení bude za-

kotveno na  lokání úrovni, nepovede to 
k  rozpadu států nýbrž k  decentralizaci 
a  k  reformě státu. K  rozpadům států 
dojde spíše, když právo na  sebeurčení 
je vyhrazeno jen velkým útvarům jako 
zemím, provincím či kantonům. Ve vět-
ších útvarech budou vždy existovat obce, 
které by chtěly zůstat u starého státu, ob-
zvláště když byl tento dobře řízen. Tímto 
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bude nezávislost i pro zbytek provincie 
mnohem méně atraktivní.

 � Založil jste Liechtenstein Institute 
on Self-Determination. Tedy 
Lichtenštejnský ústav pro právo 
na sebeurčení. Nemáte strach, že by 
existovaly země, které by byly proti 
tomu, protože to přirozeně nabízí 
volný prostor a  je velmi lákavé pro 
mnoho skupin a národů? Zažil jste 
již negativní zkušenosti kvůli tomu? 
Co tomu říká například Evropská 
unie? Nebo jiné velké státy?
Od  založení Lichtenstein Institute 

on Self-Determination na  Universitě 
Princeton v USA před mnoha roky jsme 
podle mého názoru udělali jen positivní 
zkušenost. I když zůstalo Lichtenštejnské 
knížectví doposud jediným státem, který 
v  jeho ústavě dává jednotlivým obcím 
možnost vystoupit ze státního svazku, 
pokud se na tom shodne většina obyvatel 
v obci.

 � Vaše podniky produkují přes 40 % 
výrobků na  export do  Evropy. Při 
tak velké produkci musíte mít prav-
děpodobně nedostatek pracovních 
sil. Jak řešíte tento problém, když 
vlastně není až tak jednoduché 
do Lichtenštejnska přijít a tady pra-
covat či tu dostat pracovní povolení?
Vyřešili jsme tento problém tak, že 

jsme v  Lichtenštejnsku omezili cizí 
obyvatelstvo na  zhruba jednu třetinu. 
Bylo-li to v  minulosti velmi obtížné 
stát se Lichtenštejnským občanem, 
tak jsme v  minulých letech udělali 
velké pokroky, aby se stalo snadněj-
ším získat lichtenštejnské občanství, 
pokud člověk žil v  Lichtenštejnsku 
několik let. Kromě toho dojíždí denně 
ze sousedních regionů ze Švýcarska 
a Rakouska několik tisíc pracovních sil 
do  Lichtenštejnska, aby tu pracovaly. 
Proto máme v  Lichtenštejnsku zhruba 
tolik pracovních míst, kolik tu máme 
obyvatel. Proto se naše obyvatelstvo 
čítající 35 000 občanů skoro zdvojnásobí 
během každého pracovního dne.

 � Legitimita vlády „z  Boží milosti“ 
není podle Vás dostatečnou pro le-
gitimitu dědičné monarchie a státní 
autority a podle Vás je nejlepší legi-
timita v demokracii. Nemáte strach, 
že po změně ústavy, kdy deklarujete, 
že hlava státu bude vybrána, jen když 

si to bude přát většina národa, by se 
mohlo stát, že Vaše rodina v budouc-
nu už nebude u  moci? Politické in-
triky mnohdy dokáží divy. Neumíte 
si představit, co všechno naslibovali 
u nás socialisté před volbami.
Ne, náklady na  monarchii platíme 

sami, přičemž jsou naše podniky největ-
ším daňovým poplatníkem v zemi, a také 
dáváme peníze na dobročinné účely. Ale 
pokud nás lichtenštejnský národ nebu-
de chtít, potom by to měl být mírový 
rozchod, bez revoluce, kde by případně 
mohla téct i krev. Ústava pamatuje na to, 
že lid si může odhlasovat republikánskou 
ústavu, aby mohlo proběhnout řádné 
předání moci.

 � Prohlásil jste, že tržní hospodářství, 
které se orientuje jen na konsumní 
způsob života, může jen tehdy přežít, 
když je spojeno s vrozenou religiosi-
tou člověka. Myslíte si, že proto za-
nikl komunismus, který neuznával 
náboženství?
Kromě hospodářské problematiky 

socialistického modelu byl jistě i  toto 
důležitý důvod. Při studiu historie jsem 
zjistil, že státy, které se vůči náboženství 
chovaly nepřátelsky a potlačovaly jej, se 
relativně rychle rozpadly. Komunismus 
sliboval nebe na zemi a lidé správně brzy 
poznali, že to bylo přesně naopak.

 � Povolení náboženské svobody, jaké 
vyhlásil císař Konstantin v roce 313, 
vedlo ke sporům. Císař Theodosius 
po  65 letech vyhlásil křesťanství 
jediným státním náboženstvím. 
Zanedlouho se ale říše rozpadla. Jste 
toho názoru, aby existovalo jediné 
státní náboženství, nebo aby byla 

náboženská svoboda ve  smyslu, že 
neexistuje státní náboženství a kaž-
dý může praktikovat, co chce?
Státní náboženství má výhodu oproti 

komunismu, že neslibuje království ne-
beské na zemi nýbrž v nebi, a to se, jak je 
známo, nedá tak rychle vyzkoušet. Přesto 
jsem toho názoru, že státní náboženství je 
chybným vývojem, protože odporuje zá-
kladům náboženské svobody. Již Kristus 
řekl, dejte císaři, co patří císaři, a Bohu, 
co patří Bohu. Křesťanství by se muselo 
proto zasadit pro jasné rozdělení mezi 
státem a  náboženstvím, stejně tak pro 
náboženskou svobodu.

 � Měla bych teď otázku k  majetku, 
který komunisté Lichtenštejnům 
ukradli po  druhé světové válce. 
Podle některých odhadů je odha-
dován na hodnotu kolem 1 miliardy 
švýcarských franků. Kdyby tento 
majetek ČR teď vrátila v korunách, 
byla by to samozřejmě velká finanč-
ní zátěž. Přemýšlel jste o  tom, že 
pokud byste například tento maje-
tek nepožadoval ve financích, že by 
ČR mohla dojít s Vámi k nějakému 
schůdnému řešení? Nebo kdybyste 
místo celku, co Vám patří, požado-
val jen část, která by pro naši zemi 
neznamenala finanční problém? 
Že by ČR potom snad něco mohla 
vrátit? Jedná se také o to, že i mnoho 
Čechů je toho názoru, že Benešovy 
dekrety se vlastně Vaší rodiny ne-
týkají, protože nejste Němec a byli 
jste po  celou válku neutrální stát. 
Nejde tedy ani tak o to, že by Češi 
nechtěli vrátit majetek, ale o strach, 
co by se potom dál stalo, protože ta 
Vaše území jsou rozptýlená a proto 

V audienční síni Vaduzkého zámku je vystaven porcelánový servis, dar Koruny české
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je tu i  otázka, jak byste to mohli 
spravovat, kdybyste to dostali zpět. 
Na rozdíl od Lichtenštejnska je toto 
území rozdělené.
V  Rakousku, v  USA a  v  Latinské 

Americe máme podniky v  zemědělství 
a  lesnictví, které již mnoho let úspěšně 
spravujeme. V  USA jsme vedoucím 
podnikem v  produkci rýže s  podílem 
na trhu přes 50 %. Pokud bychom dostali 
naše podniky v  zemědělství a  lesnictví 
v Česku zpět, nebyl by to pro naši sprá-
vu majetku žádný problém. Naopak, 
v předchozích staletích jsme ukázali, že 
jsme tyto podniky vedli velmi úspěšně 
a dnes by tyto podniky mohly profitovat 
z  našich zkušeností, které jsme v  před-
chozích desetiletích nasbírali na různých 
kontinentech.

 � Nemusíme mít tedy strach, že když 
se Lichtenštejnům vrátí komunisty 
ukradený majetek, povede to k cha-
osu, protože nemovitosti netvoří 
souvislé území? Nebudete uvažovat 
o získání jejich suverenity a o prohlá-
šení jich za součást Lichtenštejnského 
knížectví?
Ne, to by vůbec nebyl problém. Nadále 

by vše patřilo pod české státní území 
podobně jako naše majetky v Rakousku, 
USA nebo v Latinské Americe. To jsou 
čistě soukromé podniky, které spadají 
pod tamější daně a zákony.

 � Kdyby se stalo, že dostanete 
zpět Vaše moravská panství a  to, 

co Vám patří, a  řekněme hypo-
teticky, že by to bylo i  území 
Lichtenštejnského knížectví. Pak 
by se tam na Moravu, okamžitě stě-
hovala většina Čechů, aby se mohli 
stát poddanými tak bohatého státu. 
Nerozmyslíte si raději tyto žádosti 
o vrácení majetku? Nebo byste se 
dokázal postarat o  takové množ-
ství poddaných?
Ne, naše podniky v Rakousku, USA 

a  Latinské Americe nejsou součástí 
Lichtenštejnského knížectví nýbrž sou-
částí každého toho státu a  spadají pod 

tamní legislativu.

 � Vaše země 
má jeden z  nej-
v y s p ě l e j š í c h 
b a n k o v n í c h 
systémů na světě. 
Lichtenštejnsku 
se nicméně vyčí-
tá, že se tu koná 
praní špinavých 
peněz. Jste to-
ho názoru, že 
Lichtenštejnsko 
podniklo dosta-
tečná opatření, 
a b y  t o m u t o 
zabránilo či to 
alespoň ztížilo?

Ano, my jsme 
j i ž  pře d  le t y 
zavedli taková 

opatření a  pokaždé jsme nabízeli 
právní pomoc. Dnes máme přísnější 
zákony, co se týká praní špinavých 
peněz, než většina evropských států 
nebo i USA. Pokud je mi známo, je ze 
všech států OECD nejjednodušší prát 
špinavé peníze v USA. Můžete založit 
tzv. Delaware-Company bez toho, 
aby byl znám vlastník. V průběhu let 
jsme stále znovu zažili zkušenost, že 
velké státy kritizují malé a  případy 
praní špinavých peněz dále nesledují 
s výmluvou, že ty malé státy nenabízejí 
žádnou právní pomoc.

 � Od  druhé světové války žije vaše 
rodina tady ve  Vaduzu. Je ale zná-
mo, že jste veřejně přemýšlel pře-
stěhovat se do Vídně, pokud by vás 
Lichtenštejnští voliči dále nechtěli. 
Jste skutečně připravený opustit zemi 
a přestěhovat se do Vídně?
Ano, myslím si, že v takovém případě 

by bylo to nejlepší, kdybychom opustili 
zemi. Z našich čtyř dětí žije jen korunní 
princ s  jeho rodinou v  Lichtenštejnsku 
a dvě děti žijí v blízkosti Vídně. 

Vaše Jasnosti, kníže Hansi Adame 
II. z  Lichtenštejnska, děkujeme Vám 
mnohokrát za rozhovor. 
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Německý překlad článku „Ist 
Monarchie die ideale Staatform im drit-
ten Jahrtausend?“ naleznete na  adrese 
www.fragmenty.cz/iz000029.html, přeložil 
TOMÁŠ ČÁSLAVKA
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Stane se evropa periferií 
zbytku světa?

václav Klaus, Prezident rePubliKy

D o s t a l  j s e m  p o z v á n í 
d o   v ě d e c k é  r o z p r a v y 
na  Národohospodářské fakultě 

VŠE na zajímavé a v dnešní době vysoce 
aktuální téma „Kdo může za  růst ve-
řejných výdajů v posledních desetiletích 
a je monetární expanze vhodným lékem?“ 
Děkuji za něj. Vzpomínám si, že jsme se 
před rokem při stejné příležitosti poměr-
ně obšírně a navíc přiměřeně kriticky vě-
novali tématu příbuznému – euru. Dnes 
bychom o stejném tématu mohli mluvit 
znovu, neboť situace je stejná nebo 
spíše horší. V Evropě se – přes horečně 
probíhající summity politiků – v důleži-
tých věcech za uplynulý rok nezměnilo 
vůbec nic. Krize eurozóny pokračuje, 
a  nejsmutnější je to, že si rozhodující 
evropští hráči stále ještě myslí, že vznik 
eura byla dobrá myšlenka, kterou pou-

ze někdo pokazil. Je evidentní, že 
vznik eura dobrá myšlenka nebyla 
a že ztroskotat musela. V posledních 
týdnech opakovaně – a zcela souhlas-
ně – cituji větu z  článku bývalého 
britského ministra financí Nigela 
Lawsona, že „rozhodnutí o Evropské 
měnové unii bylo jednou z  nejvíce 
nezodpovědných politických iniciativ 
poválečného období“ (v článku „We 
Need a  Constitution to Protect Us 
from a  Superstate“, The Times, 5. 
září, 2011).

Téma fiskální a  měnové politiky 
navržené pro rozpravu je v  mno-
hém podobné. V  loňském roce bylo 
zřejmé, že se mluví o Evropě. Název 
letošní rozpravy nespecifikuje tu část 
světa, kde neúměrně ekonomickému 
výkonu rostou veřejné výdaje a kde je 
monetární expanze používána jako 
falešný lék proti nikoli monetárně 
vzniklému problému, proti finanční 
krizi a  ekonomické stagnaci. Přesto 
je na  první pohled evidentní, o  ja-

kou část světa jde. Celého světa se tedy 
naše diskuse ani letos netýká. Týká se 
pouze Západu, Evropy a  Spojených 
států amerických. Týká se té části světa, 

která svou nezodpovědnou politikou 
v závěru minulého desetiletí dopustila 
hlubokou finanční a ekonomickou krizi, 
která v návaznosti na to vyvolala dnešní 
dluhovou krizi eurozóny a která – jak je 
vidět – v těchto chvílích směřuje ke krizi 
další.  Řada ekonomických indikátorů 
ekonomický propad či minimálně zpo-
malení v  budoucnu naznačuje velmi 
přesvědčivě.

Příčiny těchto problémů nejsou úz-
ce ekonomické a  už vůbec ne výlučně 
finanční či měnové. Západní civilizace 
v posledních desetiletích udělala osudo-
vou chybu: sama sebe přetvořila v eko-
nomicko-sociální model, který neklade 
na první místo ekonomickou výkonnost, 
od které by se mělo všechno další odvíjet, 
ale který na první místo klade autonomně 
se vyvíjející nároky jednotlivců, různých 
zájmových a sociálních skupin, ale i ce-
lých států. Je to radikální obrácení řazení 
klíčové sekvence, a v tomto smyslu je to 
podobné komunismu.

slovo nároky se díky úvěrům 
odtrhlo od slov produkce a výkon

Rozhodující začalo být slovo nároky a jeho 
odtržení od slova výkon, produkce, nebo 
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s výkonem spojené příjmy. Neadekvátní 
růst veřejných výdajů, ke  kterému 
v mnoha zemích západního světa v po-
slední době dochází, není způsoben 
ničím jiným, než možností tyto dvě věci 
oddělit. V soukromé sféře je toto oddělení 
technicky možné díky existenci bankov-
ního úvěru a  není sebemenších pochyb 
o tom, že bylo lehkomyslné poskytování 
bankovních úvěrů (a  všech na  ně navá-
zaných finančních instrumentů) jednou 
z  klíčových příčin vzniku nedávné hlu-
boké finanční krize. Ve  sféře veřejné je 
toto oddělení možné díky existenci států 
a  jejich specifické rozpočtové politiky, 
kdy  u  státu chybí – nikoli dlouhodobě, 
ale v  kratším časovém období – „tvrdé 
rozpočtové omezení“. Vznik dluhové 
krize států je dán možností krátkodobě 
nevyrovnávat státní rozpočet. Nic více 
a nic méně v tom skryto není.

Růst veřejných výdajů, rychlejší než 
růst příjmů institucí tyto výdaje realizu-
jících, je – jak dobře víme – ekonomicky 
možný do té doby, dokud je někdo dluh 
státu vyjádřený ve státních dluhopisech 
ochoten kupovat. To platilo celá staletí, 
a  proto se také celá staletí opakovaly 
a opakují bankroty států.

co je nového právě v dnešní 
době? Jako nové vidím čtyři věci:

 míra nárokovosti a pocit možnosti 
nevázat nároky na to, zda na tyto nároky 

máme, dosáhla v dnešní západní společ-
nosti mimořádného rozměru, historicky 

– mimo období válek či jiných mimo-
řádných situací – neznámého. Nemá to 
jen bezprostřední ekonomicko-sociální 
příčiny, je to odraz celkového posunu 
základního paradigmatu uvažování zá-
padní společnosti. To by však bylo téma 
na samostatnou rozpravu;
 západní společnost se po několika 

desetiletích opět navíc vrátila  k  bez-
mezné víře v  keynesiánskou doktrínu, 
která deficity státních rozpočtů obhajuje 
a ospravedlňuje a která navíc věří v jejich 
produktivní účinek. Kdybych teď byl 
na  filozofické fakultě některé z  našich 
univerzit, pokoušel bych se nesmysl-
nost této doktríny studentům vysvětlit. 
Doufám, že to na pražské Vysoké škole 
ekonomické, tím spíše na  této fakultě, 
není třeba; 
 specifickým fenoménem poslední-

ho desetiletí v Evropě byl zrod Evropské 
měnové unie, která do  sebe posbírala 
ekonomicky velmi různorodé země, 
země s  odlišným fiskálním chováním, 
země s  odlišným sklonem k  inflaci, se 
sklonem k odlišnému vývoji exportních 
a  importních toků, s  velmi se lišícím 
sklonem k úsporám a investicím a která 
tyto země zbavila klíčové ekonomické ve-
ličiny, kterou je nejvýznamnější ze všech 
cen – měnový kurs. Tyto země jednotným 
měnovým kursem ztratily potřebné sig-

nály o sobě samých. A nejen to. I vnější 
svět na ně začal nahlížet – což bylo jeho 
tragickým omylem – jako na země stejné 
a výsledkem bylo, že se mohly – neúnosně 
dlouhou dobu – v podstatě beztrestně za-
dlužovat. A řada z nich se také neúnosně 
dlouhou dobu zadlužovala. Proto dnešní 
dluhová krize;
 monetární expanze není, ač si 

to extrémní keynesiánci typu Paula 
Krugmana a  Josepha Stiglitze snad 
skutečně myslí (ač ani tomu já nevěřím, 
protože tak hloupí nejsou), ani cestou 
z  ekonomické recese, ale už vůbec ne-
ní cestou z  dluhové krize evropských 
států a USA. Monetární expanze může 
ovlivnit jen monetární veličiny, může 
vyvolat inflaci a ta může smazat dluhy. 
Monetární expanze nemůže smazat 
dluhy bez vyvolání inflace.

Vylepšené chování ministrů 
financí či vlád nezamezí 
růstu veřejných výdajů

Abych se vrátil k  názvu naší rozpravy, 
zcela nesmyslně rychlý růst veřejných 
výdajů posledního desetiletí není 
v  Evropě odstranitelný „polepšeným“ 
chováním evropských ministrů financí 
či evropských vlád. Jedná se o  důsle-
dek  fundamentálního systémového de-
fektu, který je produktem omylu Evropy, 
a  to jak co se týče modelu evropského 
integračního procesu, tak co se týče 

modelu evropského ekonomicko-
sociálního uspořádání. Odstranění 
tohoto systémového efektu není 
v  moci rozhodnutí toho či onoho 
evropského summitu. Jde o  věci 
daleko hlubší. Tento problém nemá 
jednorázové řešení. Vyžaduje řeše-
ní systémového typu a  to se nedá 
docílit sebelepší dohodou Angely 
Merkelové s  Nicolasem Sarkozym, 
kteří navíc od samotného počátku 
jdou zcela špatným směrem.

Už teď je cena chybného systé-
mového uspořádání Evropy obrov-
ská. Varovné je to, že tato cena bude 

–  nedojde-li k  transformaci, blízké 
svým rozsahem a  hloubkou naší 
transformaci po pádu komunismu – 
nikoli lineárně, ale exponenciálně 
narůstat. 

Buď bude v Evropě taková trans-
formace rychle provedena, nebo se 
Evropa stane periferií dynamicky se 
pohybujícího zbytku světa.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Prezident Václav Klaus přednáší na veřejné vědecké rozpravě na téma „Kdo může za růst 
veřejných výdajů v  posledních desetiletích a  je monetární expanze vhodným lékem?“ 
na Národohospodářské fakultě VŠE řízené děkanem Miroslavem Ševčíkem
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Koncept občanské společnosti 
se kryje s ideologií fašismu

Jiří Pancíř

V   poslední době se dostává jako 
zásadní téma do popředí opět té-
ma občanských společností (OS). 

Na právě probíhající výstavě „Luciferův 
efekt: střetnutí se zlem“ v  Bakalově 
Centru současného umění (DOX) se do-
konce Petr Drulák a Jiřina Dienstbierová 
z  české pobočky CFR vážně zamýšleli 
nad tím, jaké alternativní OS mohou 
nahradit kapitalismus. Zde již nejde jen 
o intelektuální debaty, zda raději poslou-
chat OS či politické strany, ale opravdu 
o velmi vážné věci, protože touto proble-
matikou se zabývají nejen naši Bakalovci, 
ale i  lidé kolem Rockefellerova centra. 
Není proto překvapením, že Centrum 
pro ekonomiku a politiku (CEP), které 
se tématu OS věnuje dlouhodobě, uspo-
řádalo na toto téma samostatný seminář 

„Koncept občanské společnosti – nepřítel 
svobodného občana“. Moderoval ho jeho 
ředitel Jan Skopeček. Panelisté dospěli 
k závěru, že v zemích s komunismem či 
jinou totalitou měly OS svá opodstat-
nění, protože tam vládla pouze jediná 
strana a občané jinak nemohli projevit 
svůj názor. V  demokracii mohou ale 

vládnout i  jiné strany a  OS by tedy 
měly býti pouze komplementárními 
k  legálně zvoleným stranám. OS by 
měly mít pouze vliv, nikoliv moc. Moc 
by měla být dána pouze politickým 
mandátem získaným ve  volbách. 
Nekontrolovatelná moc nevládních 
organizací může vést k  nesvobodě. 
Pokud si OS zosobní právo vstupo-
vat do  politického procesu, pak by 
se v  naší společnosti prosazovaly 
názory jiných než řádně zvolených 
zástupců a  místo demokracie by se 
nastolila anarchie. OS mají totiž 
snahu zmocnit se státu jinou formou 
než volbami, a  to korporativismem. 
Díky tomu již OS vládnou nad Evropou. 
Peníze EU odtékají obrovskou rychlostí 
výhradně do OS. 

Podle tajemníka prezidenta repub-
liky a  ředitele jeho Politického odboru 
Ladislava Jakla je čas říci nahlas a jedno-
značně že „myšlenkový koncept občanské 
společnosti (OS) se v podstatě kryje s ide-
ologií fašismu.“ Termín OS se podle něho 
objevuje v ústech tří typů lidí, kteří ho 
omylem používají místo pojmu „otevřená 

svobodná společnost“, což je fatální omyl 
a ne pouhé slovíčkaření. První skupina 
zaměňuje roli člověka s  jeho celkovou 
identitou. Když někdo svobodnou spo-
lečnost zaměňuje s OS, zaměňuje nejen 
roli, ale i  celkovou identitu občana. 
Druhá skupina používá OS jako moderní 
vatu, frázi, jako puberťáci slovo „vole“. 
Hezky to vypadá a je jedno, o čem mluví. 
Třetí skupinu tvoří vědomí manipulá-
toři a propagátoři OS stojící proti státu 
a  trhu. Kryje se to s  ideologií fašismu. 

„Fašismus zahrnuje nenávist ke  kapi-
talismu, tzv. plutokracii, k  liberalizmu 
a životní podmínky dělníků chce zlepšit 
korporativistickým státem. Klíčovým 
slovem pro něj je korporativismus neboli 
sdružení. V demokracii se cítí tito korpo-
rativisté oslabeni, v  korporativistickém 
systému, jakým byl například fašismus, 
naopak. Tam uplatňují tzv. „deštníkový 
koncept“. Deštník má schovat všechno to-
tálně. I u nás OS chtějí obsáhnout totálně 
naše životy ,“ uvedl Jakl.

OS jsou podle Jakla pilní žáci před-
chozích totalitních režimů. Pracují 
mimo stát a mimo trh. Konkrétně v na-
šem státě se jedná o  profesní komory 
s povinným členstvím (vůči členům se 
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chovají jako státní orgán a  nečlenům 
zamezí vstup na  trh), odborové svazy 
(dohody uzavřené mezi nimi platí i tam, 
kde odbory nejsou), mediální rady 
(delegují lidi do orgánů, které provádějí 
výkon státní správy), ekologičtí aktivisté 
(ovlivňují správní rozhodnutí a mají větší 
pravomoci než volené instituce). Toto 
jsou typické projevy korporativismu, 
který je nepřítelem svobody. Fašismus 
byl ostatně nepřátelský vůči svobodě 
od počátku. Jakl tak trefně demaskoval 
úmysl konceptu OS – snahu zmocnit se 
státu jinou formou než volebním kláním 

– tedy korporativismem.
Michal Semín, ředitel Institutu sv. 

Josefa připomněl, že již Aristoteles říkal, 
že člověk je tvor společenský a zakládá 
rodiny. Rovina překračující rodiny 
vytváří trvalé sdružení rodin řízených 
společnou činností. Tomu říká stát, v pře-
kladu občanská společnost. Na  úrovni 
občanského života může tedy jen tato 
občanská společnost, stát, vytvořit takové 
podmínky k  životu, jaké rodiny samot-
né nedokáží. Stát ale nesmí překročit 
jisté hranice, aby nedošlo k  demontáži 
tradičních norem. V  Davosu byla pod 
taktovkou Sorose v roce 2009 vytvořena 
nová definice vládnutí. Jde o vytvoření 
globální vlády bojující za  kolektivní 
globální blaho. Občanská společnost 
Sorosova vede ale k demontáži tradičních 
norem a institucí. Státní úředníci by se 
nepouštěli do  protirodinného džihádu 
nebýt Sorose. To není dobře. 

Koncept globální OS bez demokra-
tické autority je třeba proto jednoznačně 
odmítnout. Ta smazává původní vý-
znam OS, jak je chápal například papež 
Pius XI., když v roce 1931 řekl: „Co mohou 
lidé sami vykonat,  nebrat jim z  rukou. 
Nižší společnosti mají také důležitost a to 
k dobru všech.“ 

Miroslav Novák z  vysoké školy 
CEVRO institutu konstatoval, že „OS 
je termín vybízející ke  konfliktům. Pro 
sdružení a skupiny je nepřítelem svoboda 
člověka.  Proto mám ke  korporativismu 
podobný vztah jako pan Jakl. OS ale 
nejsou s  fašismem totožné, mají pouze 
společné rysy.“ Novák připomněl knihu 
filosofa, sociologa a  antropologa světo-
vého významu Ernesta André Gellnera 

„Podmínky svobody: občanská společnost 
a  její rivalové.“ Podle Gellnera OS byla 
stavěna proti státu proto, že situace se 
stala pro ni v totalitách politicky přitaž-
livou. A  nejde jen o  totalitu fašistickou, 

ale i  komunistickou. Ostatně nacistům 
se začalo říkat fašisti podle Stalina, který 
sázel na  to, že Fascis  (svaz, svazek) je 
rusky Sojuz. Pojem OS se stal u nás proto 
živým zejména od  konce 70. let. Právě 
po  polských událostech byl termín OS 
velmi používaný a odpor státu proti takové 
společnosti sílil. Po listopadu 1989 byla za-
ložena demokratická společnost na soutěži 
politických stran a vše, co existovalo navíc, 
se mělo podle názoru politiků přeměnit 
na strany. To ale Novák nebere. Politika 
je podle něj víc než soutěž stran a občan 
nepotřebuje vstupovat do  strany, pokud 
chce něco změnit. Klást proti sobě strany 
a OS je podle něj naprostý omyl.

Vladimír Železný se zamýšlel nad 
tím, proč právě v osmdesátých letech by-
ly chápány OS jako alternativní výraz 
názoru veřejnosti. Přišla na to podle něj 
objednávka od EU, která hledala zoufale 
vlastní zakotvení. Evropský parlament 
totiž nemá v EU zákonodárnou iniciativu. 
Smí jednat jen o  tom, co mu komisaři 
v Evropské komisi předloží. K uplatnění 
aktivního práva prý se má dát možnost 
rozhodovat veřejnosti. Ale které veřejnos-
ti? Té, která volí poslance, nebo nevole-
ným komisařům? EU klade důraz na tu 
druhou. Dostala od  ní falešný mandát, 
který vystavuje navenek jako legitimní 
protiváhu vládám skutečně voleným. 
Komisaři ale voleni nejsou. V důsledku 
toho, aby EK prosadila tento falešný 
mandát, z Evropské komise tečou neu-
věřitelné peníze do OS pod záminkou, že 
tyto podporují názor veřejnosti. Peníze 
z  EU odtékají podle Železného proto 
výhradně do OS.

Jako přímo vzorový příklad, jak pár 
samozvaných OS může zničit svobodu 
v  celém státě, uvedl Železný situaci 
v Egyptě. Nejvíce peněz z EU šlo do OS 
v Gaze. Obama hned třetí den na základě 
tlaku těchto OS nutil telefonem do  té 
doby loajálního spojence Mubaraka, aby 
odstoupil. V důsledku toho nakonec vy-
hráli ve  volbách 40 % ostří Muslimští 
Bratři a  plných 20 % získali salafisté – 
ultrakonzervativní islámisté, kteří chtějí 
zvláštní chodníky pro ženy, absolutní 
zákaz hudby, obřízku pro ženy, zákaz 
s  vyjadřováním náklonnosti na  veřej-
nosti, konec prodeje a výroby alkoholu, 
ženám a  křesťanům se musí  zakázat 
vykonávat vysoké vedoucí funkce, za-
kázat „neislámské“ umění a  literaturu, 
zakázat nejen společné koupání mužů 
a  žen na  plážích, ale dokonce i  to, aby 

ženy a muži pracovali společně. Taliban 
je proti salafistům demokratické hnutí. 
Zavedení takových omezení bude zname-
nat újmu pro egyptský turistický průmysl, 
který poskytuje práci osmině obyvatel. 
V New York Times si až pozdě uvědomili, 
že ta slavná veřejnost, která vystupovala 
ve  jménu národa proti Mubarakovi, se 
vejde na  plochu fotbalového hřiště. Že 
za jeho svržení demonstrovalo jen 0,6 % 
národa. A  tato „veřejnost“ rozhodla 
za všechny obyvatele, že budou žít pod 
takovou nesvobodou. 

Některé státy se podle Železného snaží 
užívat OS jako trojského koně na ovlivňo-
vání politiky jiných zemí. Velká Británie 
se  například chlubí, kolik peněz poslala 
neziskovým organizacím do Izraele a co to 
vše zabránilo. Byl to ale neomalený zásah 
do demokratického systému země. Izrael 
se bránil a zakázal dávat OS zahraniční 
peníze nad 100 000 šekelů. Vypukla kri-
tika izraelské demokracie, která prý se tím 
snaží likvidovat OS. Za to, že nedovoluje 
od Sorose nekontrolovatelný přísun peněz. 
Obama je podle těchto měřítek ten nejev-
ropštější president, mohl by být klidně 
eurokomisařem. OS, jak ji definujeme, 
nejen není komplementárním dodatkem 
demokracii, ale je to paralelní struktura 
jasně a tvrdě konkurenční. Paradoxem je, 
že si v  tomto případě stát svého konku-
renta sám dotuje.

„Díváme se na vše optikou legitimního 
státu s  mocenskou strukturou s  mandá-
tem. Opomíjíme, že v EU probíhá drama-
ticky pokus o státní převrat – převzít pod-
statnou část moci do struktur s tak malým 
mandátem, jako jsou u nás OS. To je stejně 
nelegitimní z hlediska moci jako chování 
některých OS. Jestli Merkelová prosadí to, 
o co se snaží, a převede fiskální politiku 
na struktury EU, vznikne mohutný mo-
censký blok mezi OS a touto strukturou, 
která je stejně nelegitimní, ale bude se OS 
zaštiťovat,“ uzavřel Železný.

Europoslanec Hynek Fajmon doplnil, 
že je to ještě horší, protože OS už nad 
Evropou vládnou. Jen Švýcarsku snad 
ne. Co Evropská komise vytvoří, při-
pomínkují různé OS. Jakl přirovnal OS 
k beranidlu, nástroji pomoci projektům, 
které se tváří jako prospěšné, ale je to 
třetí generace lobbismu, výroba na klíč. 
Jde o otázku peněz. EU má nástroje, jak 
přerozdělovat peníze těmto sdružením 
rychlostí, jako kdyby jedna z ryb v ryb-
níku při krmení měla atomový pohon. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Bůh chraň naši zemi před 
všemi halíky světa

ivana Haslingerová

t o, že ve svém projevu v den české 
státnosti vybídl prezident Václav 
Klaus církev k tomu, aby bojova-

la spolu s ním za zachování národního 
státu a za konzervativní hodnoty naší 
křesťanské civilizace rozlítilo Tomáše 
Halíka opravdu do běla. On si totiž do-
volil pan prezident v projevu říci ještě 
víc. Prohlásil, že vlastenectví je vydá-
váno za  šovinismus a  demokratický 
stát za překonanou instituci, která má 
být obětována ve prospěch nadstátních 
uskupení, která nikdy nemohou získat 
demokratickou legitimitu. A dokonce 
si dovolil říci, že by si přál takovou 
budoucnost státu, která odrážela 
kontinuitu s  minulostí a  nikoli její 
opuštění: „Přirozeně strukturovaná ná-
rodní společenství se svými hlubokými 
tradicemi, duchovními a  kulturními 
hodnotami, vycházejícími ze staletých 
zkušeností a  z  životů mnoha předcho-
zích generací, jsou erodována politickým 

tlakem na  přijetí multikulturalismu 
jako oficiálně naordinované ideologie. 

Vše přirozené, a pro-
to dosud většinově 
spontánně přijímané, 
je vydáváno za  pře-
konané a  málo zají-
mavé. Vše tradiční 
a  konzervativní je 
vydáváno za  zasta-
ralé a  nemoderní, je 
zesměšňováno a  je 
vylučováno ze spo-
lečenského dialogu.“ 
Což zní současným 
europeistům jako 
slova z  úst pána 
temnot Voldemorta. 
A pro pana Halíka už 
bylo přímo strašlivé, 
že tato kacířská slo-
va pana prezidenta 
odměnili přítomní 
biskupové a  poutní-

ci na Svatováclavské pouti bouřlivým 
potleskem. 

Důrazně je za  to pokáral a vyzval, 
že by se „měli bránit oživování rakous-
ko-uherské „jednoty trůnu a  oltáře“, 
která se v  minulosti církvi vymstila.“ 
Došel dokonce tak daleko, že těmto 
zkušeným mužům otcovsky radil, 
aby se nenechali ochočit nevěřícím 
Klausem, že „církev se opravdu musí 
rozhodnout, zda bude v duchu austro-
katolicismu okuřovat panovníka, který 
se jí snaží populisticky vlichotit, nebo 
zda v duchu prorocké tradice bude umět 
říci lidem typu Václava Klause své 
statečné NE, byť by tím riskovala ztrátu 
různých výhod a  politických podpor.“ 
Nechápu, kde Tomáš Halík bere v sobě 
tu pýchu radit osobnostem jako je pan 
primas český a biskupové. Už jsme si 
ale zvykli, že v  naší demokracii radí 
každý každému, tak proč by si nezara-
dil i pan Halík. Je ale velmi úsměvné 
slyšet výzvu církevním hodnostářům 
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nemíchat se do politiky právě od člo-
věka, který chtěl dokonce kandidovat 
na  prezidenta republiky a  který je 
znám, že po  celých 20 let propaguje 
v tisku politické názory bývalého pre-
zidenta Václava Havla. 

Samozřejmě, že člověka, který sní 
o havlových třetích cestách k socialis-
mu a chce nás díky nim přivést do zemí 
třetího světa, zní slova Václava Klause 
o sociálním státě ničícím individuální 
tvořivost přímo strašidelně: „Faleš so-
ciálního státu nezaslouženého blahoby-
tu ničí vše tvůrčí a individuální a otupu-
je talenty, aktivitu a pracovitost, neboť 
ta se přestává vyplácet. Při setkáních 
s představiteli církve se často shodujeme 
v tom, že je tento trend mimořádně ne-
bezpečný a že je nezbytné se mu aktivně 
postavit. Církev by měla svou význam-
nou autoritu v  nezanedbatelné části 
celé naší veřejnosti uplatňovat více 
a  hlasitěji i  v  debatě celospolečenské. 
Vím, že je Benedikt XVI. za mnohé své 
tolik potřebné konzervativní postoje ter-
čem nevybíravých útoků. Doba, kterou 
žijeme, však má tolik nebezpečných rysů, 
že nechat ve  veřejném prostoru domi-
novat jen oportunistické modernisty 
se nakonec vymstí všem. Přimlouvám 
se proto za jasné a zřetelné ANO-ANO, 
NE-NE ve veřejných střetech o hodnoty 
a občanské ctnosti, které jsou ohrožová-
ny falešnými proroky takzvaného pokro-
ku a modernismu.“ 

Chápala bych ještě, že by pan Halík 
s  panem prezidentem polemizoval 
na  akademické úrovni a  vysvětlil mu 
jako profesor profesorovi klady svého 
přístupu. Universitního profesora není 
ale hodno, že namísto takové  věcné 
diskuse se obuje do  nic netušícího 
pana vicekancléře Petra Hájka a býva-
lého předsedy Akce D.O.S.T. Ladislava 
Bátory: „Klaus zastává „konzervativní 
hodnoty“, které jasně reprezentují hrad-
ní vicekancléř Petr Hájek a  jeho chrá-
něnec Ladislav Bátora, který je fašista 
po  vzoru českých „vlajkařů“ z  druhé 
republiky. Křesťanská idea  sociálně-
ekologického tržního hospodářství je 
v  naprostém protikladu k  neolibera-
listické ideologii všespasitelného trhu.“ 
Psychiatři vysvětlují takové chování 
tím, že když dojdou argumenty, musí-
me zvýšit hlas, nebo odpoutat pozor-
nost od tématu. Nehledě k tomu, že pan 
Halík nectí deváté přikázání „Nebudeš 
o druhém lhát“ když po vzoru Miroslava 

Kalouska vypouští z  úst nepodložené 
lži o panu Bátorovi.

Ano pan vicekancléř Hájek se nebo-
jí přiznat, že je věřící křesťan, ale to by 
mělo spíš katolického kněze těšit než 
ho dávat za  negativní vzor. Kdykoliv 
čtu negativní reakce pana Halíka vůči 
panu Petru Hájkovi, mám pocit, že ho 
nesnáší především z  důvodu, že sám 
nedokáže tak hluboce v Boha věřit, že 
je Hájkem zastíněn. A  to, že se snaží 
přes lživé urážky jeho přátel naznačit, 
že prezident republiky sympatizuje 
s  fašisty, to už nejde u  člověka jeho 
postavení ani komentovat. A  pokud 
jde o  podle Halíka „nevěřícího“ pre-
zidenta, tak vím od  své přítelkyně fa-
rářky Haničky Slavíkové, že patří jeho 
rodina do její farnosti, takže pokud jde 
o  víru, prezentuje pan prezident své 
názory a  nepotřebuje zastávat názory 
kohokoliv jiného. I když je pravda, že 
rozhovor s  Petrem Hájkem musí kaž-
dého věřícího člověka velmi obohatit 
a pan prezident má to štěstí, že je s ním 
v každodenním styku. 

Pan Halík by si měl vzít k srdci slova 
moudrého primase českého, pražského 
arcibiskupa Dominika Duky: „Václav 
Klaus jako hlava státu vyjádřil ve svém 
projevu to, co považoval za  důležité. 
Souhlasím s ním v tom, že církev jako 
relevantní součást naší společnosti se 
má účastnit veřejné diskuse, neboť 
občanská zúčastněnost patří ke ctnos-
tem křesťana.“ A to nehovořím o tom, 
že pan arcibiskup ještě před projevem 
pana prezidenta, v předvečer svatovác-
lavské pouti, vyzval věřící k celonárod-
ní modlitbě za zachování národa Pan 
Halík musel tedy vědět, že ve  všech 
kostelích a  kapličkách se tehdy roze-
zněly zvony a  lidé se modlili za  svůj 
národ v duchu svatováclavské modlitby: 

„...nedej zahynouti nám ni budoucím“. 
Musel vědět, že to svědčí o tom, že i pan 
arcibiskup sdílí obavy o  osud našeho 
národa a  nepřeje si, aby se rozplynul 
v kotli Evropské unie. Takže ho k boji 
za  jeho záchranu nemusí pan prezi-
dent ani vyzývat. On totiž takto jedná 
sám ze svého srdce a přesvědčení. A je 
na  pováženou, kde se bere v  panu 
Halíkovi averse proti tomuto počínání 
obou těchto výrazných osobností. 

Pomáhej jim k jejich boji za záchranu 
našeho národa Bůh a to navzdory všem 
Halíkům světa.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

nechte se ochočit 
Koniášem, pardon halíkem

Milan KnížáK 

K něz Tomáš Halík, který hlásá po-
rozumění mezi kulturami, není 
schopen nalézt porozumění me-

zi lidmi. Uchyluje se k nejprimitivnějším 
praktikám, například k falešné interpre-
taci Klausova projevu. Prezident repub-
liky ve své Svatováclavské řeči v žádném 
případě nevystupoval proti sociálnímu 
chování státu, ale odsoudil, a  v  tom 
s ním víc než souhlasím, takové formy 
sociálního státu, které vedou k  nespra-
vedlivému přerozdělování prostředků 
a k oslabování občanské angažovanosti. 

Tomáš Halík, který si sám brousil 
zuby na prezidentské křeslo (a možná ho 
tyto ambice ještě neopustily), považuje V. 
Klause za nepřítele a odmítá na něm na-
lézt cokoliv pozitivního. Vyhlašuje proti 
němu křižácké tažení a  tím se odsouvá 
do středověku, prohlubuje propast mezi 
katolickou církví a zbytkem společnosti 
a představuje církev jako levicovou poli-
tickou stranu.

Vždycky jsem si představoval, že role 
moderního kněze je především v hledání 
a  akcentování pout mezi lidmi, ale ko-
niášské horlení se míjí dobou i účinkem. 
Možná by měl páter Halík pálit Klausovy 
knihy před kostelem, kde káže.

Role Václava Klause je nesmírně 
důležitá. Mám radost, že prezident 
našel jasnou a konkrétní formu, kterou 
dává najevo své postoje, kterými až vi-
zionářsky odhaduje téměř vše, co zmítá 
evropskou společností. To, že Klaus zdů-
razňuje pojmy jako vlastenectví, osobní 
odpovědnost, úcta ke  svobodě, atp., je 
v současném politickém světě ojedinělé 
a přitom nesmírně důležité. 

Svět se sekularizuje a  zapomíná se 
na to, že některé hodnoty sekularizovat 
nelze. Jsou tradice, které musejí být ctěny, 
poněvadž dávají smysl lidské existenci, 
a  pokud i  v  nich dochází ke  změnám, 
tak takové změny se dějí evolučně. Musí 
samovolně vycházet z  logiky společen-
ského dění a nikoliv, aby byly společností 
násilně implantovány. Jsou oblasti, které 
musíme střežit, abychom ochránili sami 
sebe. V. Klaus se o to snaží a že zatím zů-
stává v politickém světě téměř ojedinělý, 
je mu jen ke cti.
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metody eu – metody 
rvhP s lidskou tváří

ivana Haslingerová

V   nejkrásnějším sále Senátu 
Parlamentu ČR, v Rytířském sále, 
proběhl pod patronací prvního 

místopředsedy Přemysla Sobotky v po-
řadí již 6. ročník udílení Antibyrokratické 
Ceny Michala Tošovského, kterou kaž-
doročně udílí  sdružení europoslance 
Edvarda Kožušníka eStat.cz. Cena 
nese jméno tragicky zesnulého bojov-
níka s  byrokracií a  zakladatele eStatu 
Michala Tošovského. 

„Boj s  byrokracií je problém nikdy 
nekončící, je to úkol kolektivní a  není 
specifikem jednoho systému či dokonce 
státu. Pro nás je to s  prohlubujícím se 
procesem evropské integrace stále více 
ožehavý problém celoevropský, který 
právě integračním procesem dost neblaze 
prorůstá. V sebemrskačství se zapomíná, 
že boj za náš stát nebude úspěšný, když se 
bude schovávat náš český byrokrat za ne-
průhledné požadavky EU. Metody EU 
totiž připomínají klasické metody RVHP 
s lidskou tváří. Musíme se vzepřít imita-
ci těchto evropských principů,“ uvedl 1. 
místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.

Loni získal Tošovského antibyro-
kratickou cenu belgický europoslanec 
za  vlámskou stranu Derek-Jan Eppink 
za  knihu „Ohňostroj evropské byrokra-
cie“. Letos byl pan Eppink přítomen 
na předání ceny, která rovněž putovala 
do  Bruselu, a  to společné evropské 
normalizační instituci CEN/CENELEC 
založené v  roce 1982 uzavřením spolu-
práce mezi Evropskou komisí (EK) pro 
normalizaci – CEN a EK pro normalizaci 
v elektrotechnice – CENELEC. Členové 
CEN/CENELEC jsou národní norma-
lizační instituce zemí EU a Evropského 
sdružení volného obchodu.  Cenu pře-
vzal její vicepresident Carlo Masetti. Při 
přebírání uvedl, že je si vědom, že normy 
samozřejmě snižují demokracii nadměr-
nou regulací. Jedna evropská norma však 

nahrazuje 31 no-
rem národních. 
Vydáním 20 000 
e v r o p s k ý c h 
norem, zmizelo 
dosud 620  000 
norem národ-
ních. Označení 
C E  u m o ž -
ní  uvést výro-
bek na trh v celé 
EU a  umožní 
tak konsolidaci 
jednotného ev-
ropského trhu.

Cenu dostal 
CEN/CENELEC 
podle předsedy 
eStatu Edvarda Kožušníka za svůj trvalý 
principiální boj za tzv. „měkkou regulaci 
evropských norem“. Pro EK i  Evropský 
parlament předkládá normy na základě 
poptávky trhu a  podniků jednotlivých 
států, zatímco EK chce evropský systém 
normalizace tvrdě centralizovat jako 
kdysi naše nezapomenutelná Plánovací 
komise. CEN/CENELEC tak brání tomu, 
aby EK přesunula normy z měkké do tvr-
dé regulace. „Regulace svírá Evropu stále 
více. Filosofie EK je postavena na vrchnos-
tenské formě regulace. CEN/CENELEC 
naopak regulaci vytváří na  základě po-
ptávky zdola. Odráží dialog a spolupráci 
mezi europoslanci a národními poslanci 
při tvorbě celoevropských norem. Před tím, 
než schválí normy, vede CEN/CENELEC 
komunikaci s  národními parlamenty. 
Teprve pak je předloží ke  schválení EK. 
Otevírá se nejen evropským partnerům, 
ale i  mezinárodním. Mezi evropskými 
elitami se tomu říká chytrá regulace,“ 
uvedl Kožušník.  

Loňský laureát Tošovského ceny 
Derek-Jan Eppink se letos pochlubil 
svou skvělou knihou „Život evropského 

mandarína“, v níž vtipně a s nadhledem 
zhodnotil své předchozí zkušenosti 
z fungování EU a v níž bez milosti tepe 
její byrokracii. V hlavním městě Evropy 
prý vidí, jak byrokracie EU stále narůstá. 
Není dobře, že tam jsou tam vyvěšována 
hesla, v nichž si instituce samy sobě gra-
tulují, jako například: “Jdeme směrem 
k lepší regulaci“, „Výbor regionů, hrdina 
regionů“, „Navštivte EP, matku demo-
kracie“ či „Potřebujeme více regulace“. 
Zejména to poslední prý slyší neustále. 
Podle Eppinka  je úsměvné, když si ko-
misaři myslí, že řídí Evropu, protože 
ve skutečnosti ji řídí úředníci, stejně jako 
kdysi na čínském císařském dvoře řídili 
Čínu mandaríni a  nikoliv císař.  Proto 
o nich napsal knihu, aby si to nejen eu-
rokomisaři, ale hlavně občané EU  uvě-
domili. Pan Eppink vzpomněl na našeho 
pana prezidenta, který před mnoha lety 
předvídal, co se stane s eurem, a byl za to 
označován v Bruselu za „temného pána 
zla Voldemorta“. Nyní se však ukázalo, že 
měl pravdu. Jenže evropské elity to podle 
něj nikdy nahlas nepřiznají. 
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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evropa potřebuje urychleně 
Sametovou revoluci

Ivana PamětnIcká

J eště nedávno se většině našich a na-
tož pak evropských politiků zdálo, 
že o evropské integraci nestojí za to 

hovořit, protože je to přece tak báječná 
věc, že není o čem diskutovat. A pokud 
ano, pak pouze v superlativech, protože 
právě ona vyřeší všechny nedostatky 
a  zavede nejen u  nás, ale ve  všech ev-
ropských zemích neustálou prosperitu. 
V poslední době se ale tato jejich iluze 
začíná bortit a pojem evropské integra-
ce se stále výrazněji negativně dotýká 
každodenního života všech občanů EU. 
Jediný, kdo od počátku vyjadřoval silné 
výhrady vůči „evropskému superstátu 
blahobytu“, byl současný prezident 
republiky Václav Klaus. Kritizoval, že 
europeističtí politici začali vytvářet 
z  volného dobrovolného sdružení su-
verénních zemí ESPA nesourodý Svaz 
evropských postdemokratických repu-
blik (SEPDR). A bruselští úředníci mu 
zato spílali, vinili ho ze zaslepenosti, že 
nevidí, jak krásnou a jasnou cestu k pro-
speritě nám jimi budovaná integrovaná 
EU rýsuje. Holedbali se, že silná EU s 550 
miliony občanů předežene dokonce 
USA. Přestože tento boj s  nimi vedl 
Klaus již po dvě desetiletí, byli evropští 
politici k  jeho slovům hluší. Dokonce 
ještě v roce 2009, kdy již bylo zřejmé, že 
jejich superprojekt má viditelné trhliny, 
panoval z  návštěvy prezidenta Klause 
v Bruselu velký šok. Z jeho tehdejší před-
nášky odcházeli někteří poslanci doslova 
se slzami nevděku v  očích a  vypadali, 
jako by dostali pár facek. Jiní dokonce 

v y k ř i k ov a l i 
něco v  tom 
s m y s l u ,  ž e 
raději přivítají 
toho nejhor-
šího diktátora 
z  Afriky, než 
takovéhoto ev-
ropského zlo-
čince. Václav 
Klaus se tehdy 
stal „Temným 
pánem zla“ – 

„Voldemortem 
Evropské unie“, 
jehož jméno se 
v orgánech EU 
dlouho nesmě-
lo ani vyslovit.

současná eu již prokazatelně 
naráží na své limity

Nyní se situace konečně začíná obra-
cet. Dochází na  jeho slova a  kuloáry 
Evropského parlamentu (EP) jsou napl-
něny konstatováním, že měl tehdy prav-
du, když identifikoval jasné meze, které 
nesmí EU překročit, jinak že nastane 
katastrofa. Současná EU již prokazatelně 
naráží na své limity nejen s eurem, ale i se 
Schengenem, multikulturalismem, zele-
ným ekoterorismem, odklonem od víry 
v Boha a zejména se svou rozhazovačnou 
sociální politikou. Nikdy předtím v ději-
nách západní, tehdy ještě kapitalistické, 
Evropy se totiž nestalo, aby jediná gene-
race spotřebovala tolik peněz na sociální 

výdaje s  tak malým dlouhodobým efek-
tem. Touha po stále větší rovnosti nejen 
lidí, ale dokonce zemí, si vynucuje stále 
více peněz, protože vede ke  stále větší 
byrokratizaci a  potřebě stále větší kon-
troly na  dodržování norem a  předpisů, 
jak jedině je eurolid povinen žít a jakým 
jediným způsobem musí být normativně 
šťastný. EU však tuto svou uniformní 
sociální politiku nezvládá. Nedochází jí, 
že lidé v každé zemi mají různé představy 
o šťastném životě a že pokládají její, pro 
někoho možná dobře míněná ochranář-
ská opatření, za omezování svých svobod. 
Jedním slovem, že z Němce Řeka neudělá 
a  naopak. Nahrazení ideálu svobody 
ideálem rovnosti je největší problém EU, 
který stojí nekřesťanské peníze a vede 
u občanů navíc k pocitu diktatury. Její 
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„Kdyby v roce 2009 poslechli bruselští politici Vašeho prezidenta, 
neměla by dnes EU problémy, které má. Zádrhel je v tom, že toto 

bruselská elita nikdy nepřipustí vyslovit nahlas a to ani nyní ne.“ 
Belgický europoslanec Derk-Jan Eppink
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snaha po  stále větší a  hlubší regulaci 
přešla ve  formu sociálního inženýrství, 
pomocí něhož se snaží nám všem její 
mandaríni předurčovat naše štěstí stejně 
tak, jak se o  to pokoušeli komunističtí 
plánovači. I  oni všechny rozkazy činili 

„ve  jménu dobra“ podobně jako kdysi 
Robespierre „ve  jménu veřejného blaha“ 
posílal pařížské občany pod gilotinu.

Mnozí nemyslící občané, bohužel, 
na podobné pokrytectví slyší, dokud jim 
nedojde jeho zrůdnost. Netuší, že tento 
keynesiánký rozhazovačný socialistický 
model je po chvilkovém životě nad pomě-
ry přivede na žebráckou hůl. Že doneko-
nečna se rozkrádáním „kapitalistického“ 
majetku a žitím na dluh nevystačí.  

Václav Klaus jako člen významné 
Montpelerinské společnosti světových 
ekonomů dovedl včas odhadnout nega-
tivní dopady tohoto megalomanského 
keynesiánského projektu evropské inte-
grace a neustále proto varoval evropské 
politiky, že by měli přenechat sociální 
politiku k  řešení národním státům 
a opustit postoj mesiáše kázajícího o zemi 
zaslíbené. Bezpočtukrát přednášel, že 
krása a bohatství Evropy tkví v její různo-
rodosti, historii a křesťanských tradicích, 
nikoliv v multikulturalismu a uniformitě 
všeho druhu. 

Naštěstí o  posledním zářijovém 
víkendu, kdy se vrátil s  těžkou angínou 
z Valného shromáždění OSN v New Yorku, 
jehož součástí bylo jeho přednáškové 
turné před americkými a  kanadskými 
ekonomy, politiky a studenty, byl nucen 
několik následujících dní trávit na lůžku. 
Vše se mu tehdy propojilo v hlavě v ucelený 
projekt a začal psát knihu o dlouhodobé 
frustraci z vývoje v Evropě. Měl čas utříbit 
si to nejpodstatnější, co o EU v posledních 
dvaceti letech řekl a napsal. Jak sám říká: 

„Právě tento americký pobyt mi dodal nový 
impuls, kdy jsem dospěl k přesvědčení, že 
je potřeba říci něco zásadnějšího právě 
teď, kdy se evropští politici budou snažit 
evropskou krizi řešit ještě větším zlem – pře-
chodem od měnové k fiskální unii.“ Babička 
by řekla vymítáním čerta ďáblem. A tak 
vznikla jeho snad nejzávažnější kniha 

„Evropská integrace bez iluzí“ (pominu-li 
jeho světový bestseller „Modrou či zelenou 
planetu“).

Václav Klaus varuje před vznikem 
evropského ministerstva financí

Celý text knihy je veden polemikou 
s  t ímto nebezpečným projektem 

Sarkozyho a Merkelové, kteří, jak trefně 
píše pan prezident, „s  ustaranou tváří 
a  profesionálně nacvičenými slibnými 
úsměvy řeší budoucnost našeho konti-
nentu o nás bez nás.“ Fiskální, přerozdě-
lovací a transferovou evropskou politiku 
pokládá autor za velmi nebezpečný pro-
jekt současného prohlubování evropské 
integrace. Laicky řečeno, Václav Klaus 
varuje před vznikem Evropského mi-
nisterstva financí, které by všem státům 
diktovalo stejné daně, stejné úroky 
a  stejnou chudobu, protože přerozdě-
lování by nevedlo, jak si naivně myslí 
někteří z nás, k rovné prosperitě všech 
zemí, ale k  jejich rovnému zchudnutí. 
A  právě my si pamatujeme, že přesně 
stejné rovnostářské tendence vedly 
k totálnímu ekonomickému krachu Říše 
zla, států Varšavské smlouvy, jejímiž 
jsme byli členy. Pan prezident o tomto 
hovoří již delší dobu, varuje na přednáš-
kách na NF VŠE, na seminářích CEPu 
i na dalších akcích u nás i ve světě. Dalo 
by se říci, že před touto snahou Bruselu 
o zatlučení posledního hřebíku do rakve 
národní suverenity nejen nás, ale všech 
států EU, varuje, kudy chodí. Nelze se 
divit, že naši politici snící o  skvělých 
místech v  Bruselu dělají v  této pro ně 
nebezpečné situaci mrtvé brouky, ale je 
trestuhodné, že naše média o tom mlčí. 
Snad tato velice úderná kniha, kterou 
Hrad překládá již nyní do mnoha jazyků 
(němčiny, angličtiny, italštiny, španělšti-
ny, bulharštiny), bude varovat občany 
EU za ně.

„Přechod od  měnové k  fiskální unii 
je třeba rezolutně odmítnout. Toto další 
a  definitivní vynulování významu ná-
rodních států, toto povýšení EU do  role 
základní entity našich životů nestačí 
jen více či méně odvážně zpochybňovat,“ 
píše v knize Václav Klaus. A  tomu, jak 
zabránit této poslední katastrofě, která 
nám z  Bruselu reálně hrozí, je explicit-
ně i  implicitně věnována kniha, kterou 
22. listopadu 2011 slavnostně pokřtil 
v  Míčovně Pražského hradu za  přítom-
nosti vybraných hostí v čele s primasem 
českým Mons. Dominikem Dukou. 

Je třeba poděkovat majiteli a řediteli 
vydavatelství Euromedia Group, k.s., 
Andreasi Kalfussovi za  to, že dokázal 
knihu pana prezidenta za  neuvěřitelně 
krátkou dobu dát do oběhu právě teď, kdy 
hlavní téma v  ní diskutované opravdu 
velmi spěchá. Vyšla právě včas, takže 
úvahy v  ní obsažené nemohou již změ-

nit žádné další summity a  žádná další 
setkání Sarkozyho s Merkelovou. Zprávy 
o tom, že evropští politici vidí poslední 
spásu eura ve  fiskální unii, prosakují 
z Bruselu stále častěji a prezident Klaus 
má pravdu, když varuje: „Opakovaně pro-
hlašuji, že eurokrize je jen špičkou ledovce, 
jehož drtivá většina je pod hladinou. Jeho 
obrovský prostor pod hladinou se eurem 
sice ovlivní, ale vidět problém jen v euru 
je strašlivé zjednodušení. Hlavní problém 
UE je přesun do  fiskální unie, který si 
v žádném případě nepřeji!“

Nyní sice již i  ti nejfanatičtější sníl-
kové o zářné budoucnosti EU v čele se 
Sarkozym a  Merkelovou, nemohou po-
přít, že Řecko, Itálie, Španělsko se svými 
dluhy řítí do  bankrotu a  že se „spirála 
smrti“ s dalšími státy roztáčí stále rychleji. 
Bohužel mají obrovský problém přiznat 
Václavu Klausovi, že měl pravdu, když 
neustále varoval před jejich zrůdným 
megalomanským projektem. Naštěstí už 
nejen oni ale sami občané začínají chápat, 
že se tato obludnost dotkne velmi citelně 
jejich životů. 

Profesor Klaus by měl mít radost, že se 
rozplývá iluze o megastátu EU v čele s eu-
roprezidentem van Rompuyem, a druhým 
mužem, kterého rovněž bruselští man-
daríni oslovují „Monsieur le Président“, 
José Manuelem Barrosem. Říká, že ale 
z  toho radost nemá. Varuje, že bude mi-
nimálně deset let trvat náprava, pokud se 
k ní europeističtí státníci vůbec odhodlají 
a nebudou agónii projektu ještě prodlužo-
vat výšeuvedeným projektem budování 
celoevropského ministerstva financí. 

Dominik Duka kárá eu, že 
zapomněla na duchovní 
rozměr lidské existence

Pražský arcibiskup Mons. Dominik 
Duka nám po  skončení křtu knihy 
v zahradách Míčovny Pražského hradu 
sdělil, že hlavní chybu EU vidí ponejvíce 
v tom, že EU pro samé řešení ekonomic-
kých problémů zapomněla na duchovní 
rozměr lidské existence. Pan arcibiskup 
má hlubokou pravdu. Žádný stát v ději-
nách, který se zřekl víry, nepřežil. Žádný 
internacionalismus ani multikulturalis-
mus mu k tomu nebyl nic platný. Bez víry 
je člověk nesvobodný. A  nesvobodní 
občané jsou nespokojení a obrátí svou 
frustraci proti státu. Naopak věřící člo-
věk, který nalezl sám v sobě Boha neboli 
Svobodu je klidný a šťastný i  s málem. 
Dokonce i v komunistickém kriminále 
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se prý dokázal současný pan arcibiskup 
cítit svobodný.

Ale aby nedošlo k mýlce. Kniha 
není jen úzce ekonomická. 

Jde v ní i o hlubší věci.

Václav Klaus v ní kritizuje chybné chápá-
ní ekonomického přínosu teritoritoriální 
integrace, které bylo příliš optimistické. 
Rovněž v  ní vyjadřuje pochybnosti po-
litického sjednocování, mylné chápání 
denacionalizace Evropy a její komunita-
rizace. Zabývá se i stručným náčrtem více 
než půl století trvající historie evropské 
integrace. Dnešní situaci integrace EU, 
považuje za nestabilní a proto neudrži-
telný mezistav. Snaží se na pravou míru 
uvést reálně možné přínosy integrace 
kontinentu ve  striktně ekonomickém 
smyslu, na  rozdíl od  „přínosů“ propa-
gandisticky vyhlašovaných. Pokouší 
se vysvětlit tragický omyl zakladatelů 
projektu evropské integrace, kteří viděli 
ve státních útvarech v Evropě zlo a v kon-
tinentální integraci dobro. A je velkým 
kladem knihy, že autor pouze nekritizuje, 
ale drží se poučky, že správná kritika 
ukazuje cestu k nápravě. A Václav Klaus ji 
ukazuje. Vzpomíná jak komunističtí lídři 
chtěli stále něco na každém sjezdu strany 
reformovat a jak si toto slovo po revoluci 
s  přáteli zakázali: „My nedělali v  roce 
1991 reformu, ale něco mnohem hlubšího 
a silnějšího – transformaci sytému. Ani 
EU nemůže proto stačit reforma a nepo-
může jí pouhá výměna jejích politiků. EU 
potřebuje transformaci svého systému!“

Tato kniha není osobním útokem 
na  konkrétní politiky, ale pohledem 
na  systém, který bývalý předseda 
Evropské komise Romano Prodi přirov-
nal k jízdě na kole – musí se stále šlapat, 

aby člověk nespadl. Pan Prodi 
zřejmě nečetl švýcarského kla-
sického liberála Roberta Nefa, 
který říká, že „EU se dostala 
do slepé uličky“. To je bonmot, 
který určitě není nový a tento 
obrat je i  na  8. stránce knihy 
pana prezidenta. Nef k  tomu 
ale dodal velmi důležitou věc: 

„Am Ende einer Sackgasse bleibt 
nur der Rückweg offen“, neboli 

„Na konci slepé uličky zbývá jen 
cesta zpět“. Takže pan Prodi 
se bude muset na  konci uličky otočit 
a celý vyčerpaný se vrátit zpět. Což musí 
znamenat odbourání vývoje posledního 
půlstoletí, a  to jak bujení paternalistic-
kého státu blahobytu EU, tak zastavení 
likvidace evropských národních států 
přenášením jejich pravomocí do Bruselu.

nejméně celá další dekáda 
bude dekádou obtíží, škrtů 

a úsporných opatření.

„Kritizovat pouze jednotlivosti a  akcep-
tovat, že všechno, co se děje, je součástí 
jakéhosi objektivně se prosazujícího his-
torického procesu, ze kterého není vyhnutí, 
se už pro mne stalo nepřijatelným. Žádný 
nevyhnutelný proces to není. Děláme 
ho my, i  když někdo více, někdo méně. 
Někdo se mu také protiví více, někdo 
méně. Já se mu pokouším protivit silně,“ 
říká autor. Přesto nebo právě proto, že 
kritizuje systém a ne jednotlivé politiky, 
je jeho pohled o  to nemilosrdnější. Jde 
o  pohled bez iluzí, které ostatně o  EU 
nikdy Václav Klaus neměl, takže, jak 
sdělil, nemá co ztrácet: „Mne vždycky za-
jímala Evropa, nikoliv EU. Zajímalo mne, 
co se s ní děje, že je násilně ponižována 
centralizací a  glajchšaltována ideologií 

multikulturalizmu. Kritizovat jed-
notlivosti a akceptovat, že vše, co se 
děje kolem nás, je součástí procesu. 
Dlouhodobá krize, postupná ztráta 
konkurenceschopnosti, trvale klesa-
jící tempo evropského růstu, krize 
sociálního státu, rostoucí regulace 
všech oblastí života, narůstající soci-
ální a společenské konflikty, problé-
my s imigrací, ideová vyprázdněnost 
politiky, všudypřítomná mediální 
manipulace... Nejméně celá další 
dekáda bude dekádou obtíží, škrtů 
a  úsporných opatření. Někdo se 
musí tomu, co je nepřijatelné, pro-
tivit a postavit. A já se tomu touto 
knížkou protivím velmi silně!“

Kudy vede cesta z evropské krize? 
eu potřebuje sametovou revoluci.

Cesta z dnešní evropské krize, neboli řeše-
ní pro Evropu, vede podle pana prezidenta 
přes obnovení ekonomických a  občan-
ských svobod, přes omezení neúnosného 
břemena sociálného státu a  stejně neú-
nosných environmentalistických zátěží 
ekonomiky s jejich vrcholem v boji proti 
emisím CO2, přes zvýšení konkurence-
schopnosti a  flexibility v hospodářském 
a společenském životě, cestou ekonomické 
liberalizace, deregulace a  desubsidiace. 
Jinak řečeno, EU by potřebovala transfor-
maci systému stejně, jako se tomu stalo 
u  nás komunismu. Neboli Sametovou 
revoluci se vším všudy. Rozpustit struktu-
ry EU a vytvořit jinou organizaci volného 
obchodu a  spolupráce mezi národními 
suverénními státy. „V  momentě, když 
v  70. letech minulého století vstoupila 
do Evropského společenství (ESPA) i Velká 
Británie, skončila šance na  alternativní 
evropský integrační projekt, což tehdy bylo 
Evropské sdružení volného obchodu (EFTA), 
kde zůstaly jen Lichtenštejnsko, Norsko, 
Island a  Švýcarsko. Proto jsem byl pro 
vstup do ES, i když mne oslovovali tamní 
šéfové z EFTA,“ vysvětluje pan prezident, 
proč byl pro vstup do ESPA, které se pře-
měnilo posléze na EU. „Mne zajímá, co se 
děje s Evropou, tedy s námi, co jí prospívá 
a co nikoli. A teď již delší dobu sleduji, že 
to hlavní, co se s ní děje, je to, že je násilně 
unifikována, centralizována, harmoni-
zována, postátňována a  odnárodňována 
a že je ideově glajchšaltována postmoder-
nistickou ideologií kulturního relativismu 
a aprioristického nároku na (skoro)všechno 
od státu, resp. neznámo od koho. A opakuji, 
tento systém se musí změnit! EU musíme 
rozpustit a  vytvořit jinou organizaci. 
Podobnou té, jakou bylo ESPA, do něhož 
jsme vstupovali.“
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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nový muž v čele České 
manažerské asociace

ivana Haslingerová

Č eská manažerská asociace (ČMA) 
zvolila na  mimořádné valné 
hromadě nové vedení. Nejde 

o zanedbatelnou událost, protože ČMA 
sdružuje významné manažery ČR, 
kteří velkou měrou ovlivňují výsledky 
podnikatelských subjektů hrajících 
v  prostředí globální ekonomiky klíčo-
vou roli při tvorbě hodnot, a  to nejen 
materiálních. A  právě k  tomu, aby 
mohli plně uplatnit svůj um, znalosti 
a zkušenosti, jim pomáhá ČMA, která 
během svého dvacetiletého působení 
ukázala, že management je důležitý 
nejen v  podnicích, ale i  v  neziskovém 
sektoru a ve státní správě, objevila mno-
ho nových a  kvalitních manažerských 
jmen. V loňském roce sice ČMA prošla 
určitými turbulencemi, ale podařilo se 
je nakonec překonat a to i tím, že do své-
ho čela získala jako prezidenta jednoho 
z  nejlepších českých manažerů, člena 
představenstva Svazu průmyslu a dopra-
vy ČR a dřívějšího generálního ředitele 
Siemens v ČR ing. Pavla Kafku, dr.h.c. 
Pod jeho vedením se podařilo asociaci 
programově, organizačně i  finančně 
stabilizovat. Valná hromada jej proto 
podle očekávání ve funkci potvrdila. Je 
proto důležité znát jeho strategii do bu-
doucna a jsme rádi, že si na nás udělal 
čas a  můžeme s  jeho plány seznámit 
naše čtenáře:

 � Vážený pane prezidente, po  svém 
zvolení jste prohlásil, že se cítíte být 
spolu se všemi členy ČMA na jedné 
lodi. Že Vaše práce bude tak dobrá 
či špatná, jak se budete o to všichni 
snažit. Proto je v  zájmu vás všech 
posílení pozice ČMA, aby její čle-
nové přestali mít pocit, že jejich loď 
je Titanikem, ale že je bezpečnou 
lodí, která může nabírat další pasa-
žéry. Bylo to hezky řečeno, ale jak 

tohoto cíle chcete konkrétně 
dosáhnout? 
Chci z  ČMA vytvořit sku-

tečně reprezentativní organizaci. 
Základem jejího trvalého úspěchu 
je dobře komunikující vedení, 
které táhne za  jeden provaz, a  co 
nejaktivnější členská základna. 
V komunikaci chci proto co největší 
transparentnost, nesmějí existovat 
tabuizovaná témata. Musíme také 
zlepšit komunikaci vně asociace, 
protože „kdo nekomunikuje, neexis-
tuje“. Přeji si, aby ČMA šířeji spolu-
pracovala s  přirozenými partnery, 
jako je Svaz průmyslu a  dopravy 
ČR a  Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR.

 
 � Můžete ve  stručnosti definovat 

klíčové priority České manažerské 
asociace?
Chceme samozřejmě na  jedné 

straně obhajovat zájmy manažerů, ale 
na  druhé straně také vysvětlovat jejich 
složitou a náročnou práci a odpovědnost. 
Manažer se totiž nachází v pivotální po-
zici v pomyslném trojúhelníku složitých 
vztahů mezi zaměstnanci – zákazníky 

– vlastníky. Jeho úkolem je dosahovat co 
největší efektivity těchto vztahů, což je 
zejména v  posledních letech pozname-
naných ekonomickými problémy úkol 
nadmíru obtížný. Chceme proto ukazo-
vat i společenskou roli manažerů a tento 
rozměr manažerské profese akcentovat 
i  ve  vzdělávací a  konferenční činnosti. 
Budeme se snažit nacházet vhodné part-
nery i v zahraničí. Proto jsme také před 
několika dny podepsali dohodu o spolu-
práci se Světovou podnikatelskou radou 
pro udržitelný rozvoj.

 
 � Podnikatelé se obávají, že díky 

evropské ekonomické krizi klesne 

jejich exportní schopnost. Stěžují si 
rovněž, že je silně zatěžují konkuren-
ce neschopné české instituce. Může 
jim v tomto ČMA nějak pomoci?
Pokud klesne koupěschopnost EU 

a hlavně Německa, musíme hledat jiné 
trhy pro náš export. Nedávno jsem vedl 
podnikatelský doprovod ministra prů-
myslu při jeho návštěvě Indie, Vietnamu 
a  Srí Lanky. To jsou příklady teritorií, 
které díky hospodářskému růstu kolem 
8 % HDP ročně mají velký absorpční 
potenciál pro náš export. Rovněž Čína, 
Brazílie atd. Vedle toho ale musí také 
růst naše konkurenceschopnost, kterou 
silně zatěžují konkurence neschopné 
české instituce. Chceme se proto věno-
vat zlepšování managmentu ve  státní 
a veřejné sféře. 

 � Podnikatelé si stěžují, že u  ekono-
mických profesí existuje nadbytek 
všeobecně orientovaných absolventů 
a nedostatek úzce specializovaných 
odborníků. U  technických profesí 
prý zase chybí odborníkům širší 
rozhled v  oblasti obchodu či mar-
ketingu. A co je nejhorší, odborná 
učiliště zejí prázdnotou, protože 
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všichni studenti chtějí být manažery. 
Nebo se mýlím?
Naším problémem je nedostatek 

komunikace či vzájemného pochopení. 
Podniky žijí v průměru svým vlastním 
životem soustředěným mnohdy jen 
na „příští kvartál“. Taktéž naše věda žije 
v jakési izolaci. Školy žijí rovněž vlastním 
životem a  ty vysoké si na  tomto stavu 
dokonce zakládají.

Absolventi středních či vysokých 
škol většinou nemají tušení, co je če-
ká při přechodu do  praxe. Struktura 
a  mnohdy i  kvalita škol neodpovídají 
potřebám firem a  ty nemají žádnou 
možnost tento stav ovlivnit. Chybí hos-
podářská strategie, která by rodičům, 
žákům, ale i investorům naznačila, čím 
si zde chceme za 10 či 20 let „vydělávat 
na chleba“. Proto se musíme soustředit 
na  celoživotní vzdělávání, tak jako to 
činí třeba Skandinávie.

 
 � Jenže jak přesvědčit rodiče, aby jejich 

děti po  vyjití školy šly na  učiliště? 
Rodiče slyší jen na peníze a dobrou 
budoucnost svých dětí. Zatím to dle 
zájmu studentů spíše vypadá, že se 
učňovské školství úplně zhroutí.
Máte pravdu, že nám chybí absolventi 

učňovských a středních technických škol. 
Jednak byly desítky takových škol nesmy-
slně zrušeny, jednak se u nás rozmohla 
honba za tituly, ne za znalostmi. Vysoké 
školy díky systému financování podle 
počtu žáků snížily laťku, aby si zajistily 
potřebné finanční prostředky. Politici 
dokonce vyškrtli matematiku, tento 
základ logického uvažování, z  maturit. 
Rodičům i žákům bych rád vzkázal, že 
včerejší představy o řemeslech dnes vůbec 
neobstojí. V dnešní době se jedná o kvali-
fikace využívající nejmodernější techniky 
a  jejich zvládnutí rozhoduje o  úspěchu 
v zaměstnání, ne tituly. 

 � Obraťme list. ČMA je spolu se 
Svazem průmyslu a  dopravy ČR 
a  Konfederací zaměstnavatelských 
a  podnikatelských svazů vyhlašo-
vatelem prestižní soutěže Manažer 
roku (MR),  kterou zajišťoval 
Manažerský svazový fond (MSF). 
Soutěž si vybojovala mezi manažery 
takovou prestiž, že vítězství v ní je 
ceněno jako Oskar mezi herci. Proč 
jste MSF zrušili, když pracoval tak 
dobře a  s  nadšením? Neobáváte se 
poklesu úrovně soutěže?

My jsme MSF de facto 
nezrušili, jen jsme jej 
převedli do  ČMA jako 
samostatnou, projektově 
orientovanou organizač-
ní jednotku. Na  soutěži 
samotné se nemění nic. 
Pan Jan Preclík bude, jak 
očekávám, opět předse-
dou Hodnotící komise, já 
chci předat žezlo předse-
dy Národní komise a chci 
se věnovat řízení celého 
programu. 

 � S out ě ž  M a n a ž er 
roku má již vybu-
dováno své místo na  slunci. Jednu 
chybičku bych ale přesto připomněla. 
Kromě toho, že si vítězové vystaví 
v pracovnách křišťálový symbol sou-
těže, za rok či dva nikdo neví, že byli 
vítězi. Nebylo by dobré je připomínat 
a chlubit se jejich dalšími úspěchy?
Pro další období jim dáme šanci 

představit své názory a osobnost formou 
zvláštní konference, kterou budou moci 
cestou výběru témat, referentů a vlastním 
vystoupením zásadně ovlivnit. Požádal 
jsem proto loňskou vítězku MR paní 
Sentu Čermákovou, aby byla „tváří a du-
ší“ naší příští velké konference, která se 
uskuteční 26.dubna 2012 na Žofíně před 
vyhlášením vítězů MR.

 
 � Máte výhodu, že jste se naučil posu-

zovat jevy ve  společnosti očima di-
plomata i šéfa nadnárodní korporace 
Siemens ČR. Můžete tedy srovnávat 
úroveň našich a evropských manaže-
rů. Jsou naši stále ještě pozadu jako 
za komunismu?
Naši manažeři již snesou mezinárod-

ní srovnání, a o úrovni těch, kteří uspěli 
v  soutěži MR, není třeba pochybovat. 
Zvládli nejen manažerské řemeslo, ale 
jsou to i vůdci, kteří řídí firmy vědomi si 
širšího společenského kontextu své práce.

 
 � Naše revue monitoruje již 16 let vítě-

ze soutěže Manažer roku a jako čer-
vená nit se táhne i u těchto vynikají-
cích úspěšných osobnostní stížnost 
na  ztrátu konkurenceschopnosti 
nejen jich, ale celé EU díky stále přís-
nějším požadavkům a normám, kte-
ré má ostatní svět mnohem volnější. 
Manažeři si stěžují na to, že EU tím 
ožebračuje naprosto zbytečně nejen 

podniky, ale potažmo své občany. 
Několik specialistů na  investování 
na  tiskové konferenci potvrdilo, že 
největší brzdou rozvoje české a  ev-
ropské ekonomiky jsou v důsledku 
toho její politici.
Je to trochu schizofrenní situace. 

Na  jedné straně jde o  ochranu životní-
ho prostředí v zájmu lidí, ale na druhé 
straně, pokud stejně nepostupují i  jiné 
části světové ekonomiky, jde o zhoršování 
světové konkurenceschopnosti Evropy. 
Pokud ta bude ohrožena, tak nejen že to 
nebude v zájmu Evropanů, ale poklesem 
ekonomické síly ztratí Evropa i možnosti 
ovlivňovat ostatní části světa ve smyslu 
ochrany životního prostředí.

Nedostatkem státní správy je silný 
resortismus, nejzávažnější problémy 
dneška jsou průřezové, nadresortní. Už 
J. A. Komenský ve  své  Obecné poradě 
nabádá k interdisciplinárnímu přístupu 
k  řešení základních otázek společnosti. 
Nám ta „filozofická svorka“ zoufale chybí. 
Podívejme se třeba na to, jakou mantrou 
se pro politiky stalo zvyšování HDP 
za „každou cenu“.

 � Mám tomu rozumět, že se budete 
snažit nalézt jiný pohled na posta-
vení firem, než pouze ten ekono-
mický?
Ano – firma je také společenský 

organizmus. Poukazují na  to ve  svém 
nedávném článku  „How to Fix 
Capitalism“ v Harvard Business Review 
i  nobelisté Porter a  Kramer. O  těchto 
otázkách také v ČMA diskutujeme a od-
povědi na ně budou i  větším vodítkem 
při hodnocení manažerských osobností.

Pane prezidente děkuji Vám za zají-
mavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Bursík vybudoval pro kůrovce 
na Šumavě exkluzívní hotel

ivana Haslingerová

t o, že bezohlední ekologičtí akti-
visté představují větší globální 
hrozbu než teroristé z  Al-Kájdy, 

je všeobecně známo. Odhlédneme-li 
od odnárodňování států a od přechodu 
ke globálnímu a evropskému vládnutí, 
vidí náš pan prezident  největší ohro-
žení současného světa právě v  envi-
ronmentalismu. Je proto samozřejmé, 
že podporuje nové vedení Národního 
parku Šumava (NPŠ), které navzdory 
přáním lunatických ekologistů nařídilo 
kácení šumavských stromů napadených 
kůrovcem a snaží se zabrzdit nedozírné 
škody po  panování vůdce těchto ne-
bezpečných lidiček Martina Bursíka. 
Tragédii šumavských lesů sleduje již ale 
nejen pan prezident, ale snad všichni 
naši občané, a  není proto divu, že té-
ma semináře Centra pro ekonomniku 
a politiku (CEPu) „Kůrovcová kalamita 

– argumenty zastánců zdravého rozumu“ 
přilákalo do  pražského Autoklubu ta-
kové množství lidí, že sál byl zaplněný 
k prasknutí včetně plné galerie. Přišlo 
na něj mnoho známých osobností, jako 
například zpěvák Ondřej Hejma, dě-
kan Národohospodářské fakulty VŠE 
Miroslav Ševčík, bývalí senátoři Josef 
Kalbáč (KDU-ČSL) a  Miroslav Beneš 
(ODS), exministr Ivan Kočárník (ODS), 
senátor Tomáš Jirsa (ODS), který se 
šumavskou otázkou dlouhodobě zabývá, 
poslanec Michal Babák (VV), náměstek 
ministra financí Miroslava Kalouska 
Ladislav Minčič, který s Babákem stále 
něco řešil u  stolečku, a  samozřejmě 
při tomto tématu nemohli chybět vice-
kancléř prezidenta republiky Petr Hájek 
a osobní tajemník prezidenta republiky 
Ladislav Jakl, kteří spolu s panem pre-
zidentem touto otázkou žijí.

Naštěstí současný ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa se snaží spoušť 
po svých bezprostředních předchůdcích 

napravit. Jak sám říká, je 
pro něj důležité, co říká 
zákon a  ten praví, že „les 
se musí chránit“. Kůrovec 
se stal podle pana ministra 
Chalupy u  nás jakýmsi 
yettim. Všichni o  něm 
mluví a nikdo ho neviděl: 

„Přitom je to maximálně 
5 mm veliký brouček, který 
je po celá staletí přirozenou 
součástí lesa a  přirozený 
zdravý les si s ním poradí. 
Za  normálních podmínek 
napadá pouze čerstvě 
odumřelé stromy – vý-
vraty po  vichřicích. Je to 
nejvýznamnější evropský 
hmyzí škůdce napadající 
především smrky, proto 
je největším ohrožením 
pro smrkové monokultury. 
Po přemnožení napadá ale 
i stromy zdravé, někdy i bo-
rovice a modříny. Samička 
provrtá do  stromu chod-
bičku, do níž snese vajíčka 
a po 2 týdnech se v ní klubou larvy. Jeden 
strom jich obsahuje 150-200 000 přičemž 
na  zničení jednoho stromu stačí pouze 
200 jedinců. Neboli z  jednoho stromu 
nakaženého kůrovcem je poničeno 1000 
zdravých.“ 

Proto rozumní lesníci okamžitě 
každý nakažený strom porazili, zbytky 
spálili a  šumavské lesy přežily staletí, 
vlastně tisíciletí, i přes některé negativní 
přírodní či lidské zásahy. Ve  13. století 
přežily agrární kolonizaci, ve 14.-16. sto-
letí kolonizaci průmyslovou, v 18. století 
využíváním dřeva při prudkém rozvoji 
sklářského průmyslu vznikly holoseče. 
Díky nim muselo být prováděno za-
lesnění nepřirozenými cizokrajnými 
smrky, čímž pro lesy začalo první vážné 

nebezpečí. Šumava bojovala s  kůrovci 
již v roce 1726, následně v letech 1833-39 
a 1868-78 s vichřicemi a po nich následně 
s kůrovci, v  letech 1940-54 opět nastala 
kůrovcová kalamita. Vždy se však poda-
řilo lesníkům tyto katastrofy zvládnout. 
Ve dvacátém století oslabily tyto lidskou 
rukou poničené lesy ekologické katastro-
fy ve formách kyselých dešťů a imisí. 

Zejména imise v osmdesátých letech 
minulého století měly na lesy fatální do-
pad. S tím vším si nakonec ale za pomoci 
rozumných polistopadových vlád lesy po-
radily. Jejich zdravotní stav se podle les-
níků prudce zlepšil hlavně díky odsíření 
našich hnědouhelných elektráren, na kte-
ré po  revoluci tehdejší ministr financí 
Václav Klaus uvolnil peníze z rozpočtu. 
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Můj strýček byl na Šumavě polesným a já si v Povydří 
přivydělával jako středoškolák při kácení i znovuvysa-
zování stromů a mám tudíž k tomuto kraji osobní vztah. 
Proto se mne situace na  Šumavě bytostně dotýká. Ti, 
kteří se potají přivazují ke stromům na Šumavě, ať si 
dělají semináře tohoto typu sami a jinde. Pro ně tento 
seminář určen není,“ uvedl Václav Klaus v roli mode-
rátora semináře. 
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Pamatuji na rozhovor s  tehdejším gene-
rálním ředitelem ČEZu Petrem Karasem, 
který uvedl, že jen na odsíření tepelných 
elektráren v  Severních Čechách musel 
na jeho nátlak ČEZ uvolnit 40 miliard Kč. 
Nastalo skokové zlepšení kvality nejen 
lesů, ale i zdraví lidí. Nevzpomínám, že 
by se podobnými problémy zabýval pan 
Bursík. Pokud mne paměť neplete, zmo-
hl se, kromě uvalení ekologických daní 
na občany, na nesmyslně dotované větr-
níky a na podporu 10 000 vypočítavých 
majitelů solárních elektráren vyrábějících 
tak předraženou elektřinu, že celková 
cena elektřiny stoupla cca o  20 %. Aby 
ho lidé nevynesli na  vidlích, tak výběr 
těchto peněz rozprostřel ministr financí 
Kalousek do zvyšování daní u ostatních 
produktů, protože do rozpočtu těch 500 
miliard poskytovaných těmto „podnika-
telům“, musí získat. I když to sníží životní 
úroveň občanů, je to věc napravitelná ješ-
tě za jejich životů. Náprava toho, co způ-
sobili tito bezcitní ekologisté na Šumavě, 
potrvá ale podle lesníků sto i více než 
sto let. A  právě této šumavské tragédii 
byl věnován seminář CEPu. 

A co že to bursíkovi ekologisté 
na šumavě vlastně způsobili? 

V  letech 1993-98 nastal administrativní 
bojkot těžby poškozeného dřeva, což 
vedlo ke vzniku 490 ha holin. Léta 2003-
4 se situace opakovala. Fatální škody 
způsobil v poničených a oslabených mo-
nokulturách 17. ledna 2007 uragan Kiryll. 
I s tím by si ale nakonec lesníci poradili 
nebýt v  březnu 2007 nezodpovědného 
zásahu ministra Bursíka, který nařídil ze 
zákona ponechat v tzv. nezásahových zó-

nách přiroze-
nému vývoji 
229 000 kubí-
ků nevytěže-
ného dřeva. 
V  roce 2008 
by lo zn iče-
no veselým 
m n o ž e n í m 
kůrovce díky 
tomuto  z á-
konu dalších 
120  000, v  ro-
ce 2009 dal-
ších 129  000 
a v roce 2010 
ještě 550 000 
k u b í k ů . 
Celkem tedy 

bylo v  Bursíkových bezzásahových zó-
nách zničeno 1  078  000  kubíků dřeva. 
Dá se říci, že Bursík vybudoval pro tyto 
škůdce v těchto zónách přímo šumavský 
Manhattan a  zničil tyto nejkrásnější 
části lesa takřka stoprocentně. Kdyby 
ale jeho řádění skončilo „jen“ tam, ne-
byla by to taková katastrofa, nedošlo mu 
však, že broučci neumějí číst a budou se 
šířit ze svých sídlišť 
i  za  hranice bezzá-
sahových zón.  Díky 
tomu muselo bý t 
již v  zásahové zóně 
poraženo 2  700  000 
kubíků dřeva neboli 
2  700  000 stromů 
(z  jednoho stromu se 
získá zhruba 1 kubík 
dřeva). Bursík takto 
vybudoval prostor 
pro šíření kůrovce 
v  plném rozsahu, 
zóna, nezóna. Díky 
Martinu Bursíkovi 
by lo tedy dosud 
na  Šumavě zničeno 
kolem 4 milionů 
kubíků lesa, zatímco 
v celé ČR bylo během 
všech kalamit vytěže-
no „pouhých“ 7 milio-
nů. Škoda způsobená 
tímto nekompetent-
ním šíleným příkazem 
v  žalobách je mini-
málně 200 mil. Kč. 

Ta kov ý smr to-
nosný zásah člověka 
v  celé své tisícileté 

historii nezažily nejen šumavské lesy, 
ale troufám si říci, že lesy v celé repub-
lice. Kůrovcové kalamity v ní totiž zažily 
i  jiné lesy. Protože tam proti nim včas 
zakročili lesníci tak, jak to dělali po sta-
letí, jsou škody již napraveny. Například 
v Krkonošském národním parku bylo vše 
uvedeno do  původního stavu. Po  napa-
dení lesa  kůrovcem a  vykácení napade-
ných stromů v letech 1992-2000 vysázeli 
lesníci 13 milionů nových stromů a od té 
doby si již se vším poradil nový les sám. 
Ve  smíšených nových lesích si pomáhá 
příroda sama. 

Zbývá dodat, že sám ministr Bursík 
by tuto spoušť nedokázal způsobit bez 
dobře placeného pomocníka – Hnutí 
Duha, které působí za  státní pení-
ze  nepříjemnosti i  novému ministro-
vi  Chalupovi. Na  semináři si posteskl, 
že standardní politický svět je založen 
na tom, že když státník řekne A, opozice 
řekne nonA. On není předmětem kritiky 
parlamentní opozice, ale je nucen vést 
neustálé debaty s ekologickými sdruže-
ními složenými z nevolených individuí, 
která jsou veřejností automaticky akcep-
továny jako etablovaná opozice i přesto, 

Ministr Tomáš Chalupa spolu se šéfem ŠNP Janem Stráským 
darovali prezidentu Klausovi jako memento řez údajně nej-
starším 559 let starým smrkem Šumavy, který přečkal všechny 
přírodní kalamity, války, dokonce i nacismus a komunismus, 
ale Bursíkův zelený ekologismus přežít nedokázal. Byl za-
vražděn jím pěstovaným kůrovcem, kterému jeho ekologisté 
postavili obří sídliště v podobě nepokácených stromů a pak 
byl jako souška podél cesty pokácen. Nejdříve se mu 350 let 
příliš nedařilo (kolečko 350 zhuštěných letokruhů uprostřed), 
ale když dostal prostor díky dobrému hospodaření v  lese, 
rozrůstal se a byl ozdobou lesa.

„Přál bych si na každém semináři CEPu takového ministra schopného 
racionální úvahy. Ministra, který si uvědomil, že je tu pro občany. Ale 
to je jen zbožné přání,“ kvitoval vystoupení pana ministra pan prezident. 
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že nereprezentují téměř nikoho. Spor se 
tedy nevede se stínovým ministrem, ale 
s Hnutím Duha. 

I  přes ataky Duhy ministr Chalupa 
hned první týden po  jmenování jel 
na Šumavu, aby se přesvědčil, co si o situ-
aci myslí místní obyvatelé. Byl překvapen, 
jak obrovský stupeň absolutní nedůvěry 
mezi tamními lidmi a starosty obcí k mi-
nisterstvu panuje. „Lidé nám vůbec nevěří, 
že chceme pro ně něco dělat. Je to proto, 
že moji předchůdci si neuvědomovali, 
že kromě kůrovce žijí na  Šumavě také 
lidé, chodí tam děti do školy, pěstují ovce 
a že musí dělat něco nejen pro záchranu 
lesů, ale že musíme tuto situaci řešit 
a  stabilizovat především pro lidi.  Když 
povolila nedůvěra, zjistil jsem, že mezi 
námi nadále nepanují neshody v hledání 
řešení. Katastrofa je, že průměrná život-
nost ministra životního prostředí je 120 
dní. Mám-li tak malý prostor i já, poku-
sím se ho maximálně využít pro zlepšení 
tamní situace. Nechci uzavřít Šumavu 
na  100 let, ale chci ze Šumavy mít opět 
místo, kde se mají lidé radovat, chodit 
na procházky a výlety, a především, kde 
budou zase obyvatelé šťastně žít,“ uvedl 
pan ministr a dodal: „Uvědomil jsem si, 
že k Národnímu parku Šumava musíme 
přistupovat jako k Českému národnímu 
parku Šumava a  nepřenášet do  něj au-
tomaticky bezmyšlenkovitě zkušenosti ze 
zahraničí. To, co se tam stalo, nestalo se 
jen stromům a loukám, ale i našim českým 
lidem,“ uvedl pan ministr.

A  že to myslí pan ministr Chalupa 
doopravdy, o  tom svědčí, že slíbil 
do konce roku předložit vládě návrh zá-
kona o Národním parku Šumava. Resort 
na jeho přípravě intenzivně spolupracuje 
s regionálními politiky i vědci. Největší 
diskusi ministerstvo očekává v otázce vy-
mezení jednotlivých zón. „Nesmíme již 
připustit, aby o takto závažných věcech 
rozhodoval jeden nekompetentní úřed-
ník, jako tomu bylo v případě ministra 
Bursíka. Musíme být rezistentní proti 
ideologickým nátlakům a stanovit jasná 
a striktní pravidla pro Šumavu, aby jed-
nou změnou nedošlo ke změnám pro celou 
Šumavu. Životní prostředí je jednou ze 
základních konzervativních hodnot. Jsme 
připraveni co nejdříve předložit sněmovně 
nový ekologický zákon na ochranu našeho 
životního prostředí. Vichřice ve smíšeném 
zdravém lese jde zvládnout i  bez ekolo-
gických sdružení za  pomoci rozumných 
lesníků. Dnes dostává národní park 200 

mil. Kč dotací a  výsledky jsou tristní. 
Hnutí Duha bylo vyplaceno 15 milionů 
Kč. V  cizině podobná nezisková sdru-
žení nedostávají od poplatníků ani cent. 
Jen v takovém případě jsou skutečně ne-
vládní a pracují jen pro své přesvědčení. 
U nás to tak není. Platíme si sami svého 
oponenta,“ uzavřel Tomáš Chalupa. 

„Šumava je největší a nejméně zalid-
něný lesní komplex u  nás. Dříve tam 
žilo 10  000 lidí, dnes přímo v  parku 
zůstaly jen 2  000. Tito lidé měli k  pří-
rodě skutečný vztah, šlo jim o záchranu 
nádherných hlubokých lesů a zabránění 
bezmyšlenkového odlesňování. A co víc, 
dovedli se po  staletí o  záchranu lesů 
postarat. Moderní představa, že máme 
ponechat přírodu samovolnému vývoji, 
aby se sama rozhodla, jaký les má či ne-
má být na Šumavě, je nesmyslná. Umělý 
les se nedokáže sám o  sebe postarat. 
Změnu musejí dělat lidé. Hospodářské 
lesy se pouhým přejmenováním na lesy 
zvláštního určení nemění. Navíc si mu-
síme uvědomit, že nepopisujeme statický 
stav, ale že je 500 tisíc metrů čtverečních 
s 350 000 stromy stále napadeno kůrov-
cem. Za  2 hodiny, po  které zde disku-
tujeme,  zemře na  Šumavě díky tomu, 
že v  tzv. bezzásahové zóně nesmíme 
zasahovat,  600 stromů. Za  kácení in-
fikovaných stromů, které stejně zemřou, 
dostaneme pokutu. Místo normálního 
k á c e n í  m u s í -
me navíc kácet 
a  loupat stromy 
nastojato, což 
je 7krát dražší. 
S  touto kůrovco-
vou kalamitou 
není navíc ohro-
žen jen celý pro-
stor parku, ale 
i zahraniční lesy 
a  lesy v  Jižních 
Čechách a  po-
tažmo v  celé ČR. 
Lidé, kteří tvrdí, 
že bychom úsilí 
pro likvidaci ků-
rovce měli omezit 
na hranice parku, 
nevědí, o  čem 
mluví, jaké to 
přinese důsledky 
pro oby vate le . 
Veřejný zájem 
neodpovídá to-
mu, jak se záměr 

ochrany přírody dělal na Šumavě. Za čas 
nebude v celém Povydří nesuchý strom,“ 
uvedl expresivně Jan Stráský a  dodal: 

„A to se ještě ozývají na pomezí našeho 
a bavorského národního parku hlasy, že 
by se mělo vybudovat něco, co by mělo 
vyšší ochranu než Národní park. Vyšší 
stupeň než národní park by znamenal, že 
tam nikdo nesmí. Šumavané by ho museli 
obcházet a chodit na houby 18 km od do-
mu. Naštěstí byl tento návrh zamítnut 
všemi obcemi.“

Na  Šumavě jsem byl včera, uvedl 
svou přednášku docent Milan Lstibůrek, 
který se zabývá studiem genofondu lesů 
na České zemědělské universitě. Promítl 
opravdu katastrofické foto současného 
stavu. Stromy podle nejnovějších vědec-
kých výsledků nesou genetickou informa-
ci stejně jako ostatní organismy. Naivní 
představa, že se nová generace jednoduše 
adaptuje bez ohledu na předchozí genera-
ce, proto již neplatí. Prales neovlivněný 
člověkem s vysokou diversitou porostu 
se chová jinak než monokultura stejných 
stromů vysázená člověkem. Genetická 
informace je v takové monokultuře stejná 
jako u jednoho jedince. Necháme-li takto 
naklonovanou monokulturu existovat 
bez lidí, pak porost bez lidské péče za-
hyne. „Smrk ztepilý je pro bezzásahový 
režim speciálně problematický, neboť 
nikde v literatuře není zmínka o geneticky 

Protože podtitul semináře zněl „Argumenty zastánců zdravého 
rozumu“, nemohli pořadatelé pozvat nevzdělané ekologisty a obsa-
zení semináře bylo díky tomu hvězdné. Vystoupili na něm (zleva) 
ředitel Národního parku Šumava (NPŠ) Jan Stráský, ministr 
životního prostředí Tomáš Chalupa, známý ekolog a publicista 
Ivan Brezina a  docent České zemědělské univerzity v  Praze 
Milan Lstibůrek. 
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podmíněné rezistenci smrku ztepilého vůči 
kůrovci. Kůrovec ho má prostě nejraději. 
Smrkový les proto potřebuje mimořádně 
velkou genetickou diversitu. Stanovovat 
v  takovém lese bezzásahový režim pro 
lýkožrouta není proto vědecky odůvodně-
no. Protože nenajdeme v celé ČR les bez 
zásahu člověka, je v rozporu se základními 
principy populační genetiky tvrzení, že 
si takový les sám pomůže,“ uvedl docent 
Lstibůrek. 

Docent Lstibůrek šel ale ve své kritice 
neznalosti ekologistů ještě dál: „Je vůbec 
otázkou, zda takový les vůbec odpovídá 
poslání národního parku.“

Ivan Brezina při současném boji 
s kůrovcovou kalamitou prožívá déjà vu. 
Vybavuje se mu, jak před deseti lety titíž 
lidé nadávali Ivanu Žlábkovi, tehdejšímu 
řediteli Národního parku Šumava, jako 
nyní Janu Stráskému. Žlábek měl dobré 
výsledky s  aktivní protikůrovcovou 
ochranou. Ze 187 tisíc stromů napade-
ných kůrovcem v  roce 1976 srazil toto 
číslo v roce 2003 na 13 000 a dostal tak 
kůrovce pod kontrolu. To ale vadilo 
ministru Ambroskovi, který ho nahradil 
Pavlíčkem, za jehož zdárného působení 
stoupla kalamita rychle vzhůru na dvoj-
násobek.  To ale ještě nic nebylo proti 
tomu, co se stalo v  březnu 2007 po  ná-
stupu Bursíkem jmenovaného Františka 
Krejčího, který znásilňoval nejen fakta, 
ale i samotný jazyk. Zaměstnanci museli 
po jeho nástupu podepsat pod trestem 
vyhození prohlášení, že nesmějí mluvit 
o kalamitě ale o gradaci. Zničil 26krát 
víc stromů než Žlábek. Jen v roce 2010 
padlo za oběť 360 000 stromů. Žlábkovi 
říkali Pařez, ale Krejčí proměnil Šumavu 

v jeden obří dřevařský závod. Dřevařské 
firmy mají díky němu a  ekologistům 
žně. Pod záminkou ochrany přírody ničí 
přírodní hodnoty. Jen v roce 2010 uschlo 
na  Šumavě milion stromů. V  květnu 
2009 Hnutí Duha  zabránila vykácet ti-
sícovky stromů. Za tehdy probíhajícího 
sucha tak odsoudila k smrti nádherný les. 
Pak Bursík zakázal odstranit polomy pod 
heslem „Přírodu zachráníme, kdyby ne-
zůstal kamen na kameni.“ Odpovídající 
škoda je 16 milionů korun. Jan Stráský je 
pro tuto jejich bohulibou činnost, která 
jim přihrávala voliče, velkou překážkou. 

„Kdyby současný ředitel Jan Stráský 
prosadil svůj záměr, bude ka-
lamita do tří let pod kontrolou. 
Duha se proto neštítí používat 
při práci proti němu ani me-
tody ohýbání reality. Dva dny 
po  jeho jmenování na  tajné 
poradě vyzvala své členy, aby 
podávali žaloby, které by 
způsobily jeho odvolání. Jitka 
Marková napsala, že závěr 
porady byl jediný,  za  každou 
cenu odstranit Stráského 
touto kampaní. Hnutí Duha 
se zaštiťuje tím, že na porady 
chodí i  vědci, ale skuteční 
vědci jako Jeník, Krečmer 
a Mrkva nepatří zřejmě podle 
ní do vědecké obce. Fanatismus 
byl vždy založen na  primitiv-

ních zkratkách. Duha používá zkratku: 
,Příroda si pomůže sama.‘ Pomůže, ale 
já jako deskriptivní ekolog na  rozdíl 
od normativních ekologistů, tedy jako 
vědec na rozdíl od aktivisty, vím, že to 
bude bez pomoci člověka trvat stovky let. 
Stojí za to na sto let zničit zelenou přírodu, 
aby se pak případně sama obnovovala?“ 
uvedl Brezina a dodal: 

„Dovoz smrků z různých koutů Evropy 
po roce 1870 udělal ze Šumavy ekologicky 
nestabilní zahrádku. O každou zahrádku 
je potřeba se starat. Stráský by vykácením 
zničených stromů zamezil do tří let zničení 
Šumavy, a to Hnutí Duha nechce, přišlo 
by o svůj job a nemělo za co bojovat. Proto 
blokádou zamezilo kácení pod zástěrkou, 
že aktivisté chtějí vést diskusi. Občanská 
společnost na štěstí blokádu prolomila pod 
hesly: ,Pozor v  lese řádí ekoextrémisté‘, 
,Duho, táhněte ze Šumavy‘, ,Za deset let 
jste ukázali co dokážete‘. Bursík dává 
při argumentaci za  vzor Bavorský les 
jako nám kdysi dávali komunisté za vzor 
Rusko. Je mu jedno, že bavorské stráně 

jsou obráceny k jihu, je v nich více listnáčů 
a les je tam obecně stabilnější. Jako ekolog 
tvrdím, že nejde přebírat automaticky 
mustr na náš nepřirozený les navíc obrá-
cený k severu.“ 

Pan ministr by se měl podle Breziny 
z toho poučit. V minulých deseti letech 
dostali organizátoři blokád asi 15 mili-
onů Kč. „Jak je možné, že se sponzoruje 
organizované porušování zákonů a ničení 
přírodních hodnot? Proč stát podporuje 
princip bezzásahovosti jako náboženskou 
ideologii? Proč lidé podporují takovou 
touhu po  destrukci? Je to zřejmě jakýsi 
patologický hlad po společenství, aby mohl 
dav pochodovat, zpívat a společně nenávi-
dět. To již je poučení pro sociálního patolo-
ga. Proč ale policie není schopna několik 
těchto pomatenců rozehnat?“  ptal se 
s důrazem Brezina.

Zásah policie byl podle Breziny 
nedotažený a  příliš mírný. Soud je 
označil za  shromáždění, mělo být tedy 
rozpuštěno a  pak mu udělit pokuty. 
Nehledě k  tomu, že shromáždění ne-
mohlo v  Národním parku vzniknout, 
protože by muselo mít ke své registraci 
souhlas ředitele Stráského. „Kdo si hraje 
na Gándího, ale není připraven nastavit 
tvář obušku, není občanský aktivista, ale 
obyčejný zbabělec,“ uzavřel rázně Ivan 
Brezina. CEP vydal jeho publikaci Zelená 
apokalypsa.

„Zřejmě nikdo z  přítomných nepo-
važuje tyto dvě hodiny při nichž, jak 
jsme se doslechli, zahynulo na  Šumavě 
600 stromů, za  ztracený čas, protože 
jsme si vyslechli velmi racionální závěry 
proti tomu, aby normativní ekologisté 
nezaplňovali média akcemi, které totálně 
nezodpovědně hrají. Nerad slyším pojmy 
,ambice odborné veřejnosti‘  a  ,ambice 
občanské veřejnosti‘. Odborná veřejnost 
ať se prosazuje ve vědě. Ať píše články, 
vydává knihy, pořádá odborné kongresy. 
Politici musejí ale sloužit občanské veřej-
nosti. Pan ministr použil zásadní pojem, 
když řekl Český národní park je náš český 
problém. Neohánějme se institucemi 
z  cizokrajnými názvy patafyzických in-
stitucí obsazených cizokrajnými ekolo-
gickými  aktivisty z  Bolívie, Patagonie 
či Hong-kongu a  nediskutujme s  nimi 
o tom, co máme dělat u nás doma. Proto 
volám: „Pane ministře vykašlete se pro-
sím Vás na tyto cizokrajné patafyzické 
instituce!“ uzavřel seminář prezident 
Václav Klaus.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Co je hlavním klíčem 
k úspěchu?

Jana valová

n a  otázku, co je klíčem k  úspě-
chu, se snažili v  Malé galerii 
Pražského hradu odpovědět 

vrcholní manažeři nejúspěšnějších čes-
kých společností na konferenci „Klíčové 
faktory úspěchu“.  Konferenci pořádala 
u příležitosti slavnostního vyhlášení vítě-
zů soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” 
panevropská společnost pro kultu-
ru, vzdělávání a  vědecko-technickou 
spolupráci Comenius ve  spolupráci 
s Hospodářskou komorou ČR. Přítomní 
manažeři přebrali večer ve  Španělském 
sále Pražského hradu z rukou prezidenta 
republiky Václava Klause toto ocenění.

Cílem soutěže je v celonárodním měřít-
ku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slav-
nostním způsobem ocenit v ČR zaregistro-
vané firmy, podniky, či společnosti z  co 
nejširšího spektra ekonomických aktivit, 
které dosahují vynikajících, mimořádných 
anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. 
Systém vyhodnocení a  stanovení pořadí 
v maximální míře využívá konkrétní zna-
losti širokého okruhu vybraných odborní-
ků. Nominace proto vycházejí z osobních 
znalostí, zážitků či zkušeností z období po-
sledních dvanácti měsíců získaných jak při 
profesionální činnosti, tak ze soukromých 
kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými 
subjekty. Základním a jediným měřítkem 
konečného umístění je četnost nominací 
jednotlivými respondenty.

O slavnostní zahájení konference se po-
staral Ladislav Minčič, náměstek ministra 
financí Miroslava Kalouska, který musel 
nečekaně odjet do zahraničí. 

„Obecně víme, co znamená úspěch pro 
firmu či manažera. Pro firmu jsou jeho 
ukazateli příjem, zisk, zhodnocení, rozši-
řování podílu na trhu. V osobní rovině jde 

spíše o psychologické 
faktory, jako je pres-
tiž, renomé, zado-
stiučinění. Každý 
jednotlivec navíc 
vnímá úspěch jinak. 
Jde ho proto vůbec 
změřit? Ne, ale cítí-
me ho. Cítíme vše, co 
se týká firmy či osoby 
jako celku. Větší pro-
blém nastane, když 
chceme hodnotit 
jednu danou akci či 
projekt. Jak tento 
jeden ukazatel očistit 
od  ostatních vlivů? 
Jak to bude s  jeho 
přínosy? Jaké kroky 
bude potřeba činit? 
Není to triviální,“ 
uvedl pan Minčič. 
Zdůraznil, že si vláda práce manažerů 
velice váží a ví, že jejich zásluhou existuje 
v ČR i v podmínkách krize v okolním světě 
období prosperity. „Chceme, aby kontakty 
podnikatelů a vlády sílily, a na naše minis-
terstvo máte dveře stále otevřeny,“ uvedl 
pan náměstek. 

Někteří řečníci se sice spíše snažili 
pochlubit výsledky svých společností než 
odpovědí na otázku, ale někteří vzali otáz-
ku presidenta Comenia Karla Muzikáře 
vážně a  zaznělo několik zajímavých 
postřehů. A  padly i  netradiční pohledy 
na věc. Například, že klíčem k úspěchu je 
být sexy, protože i v businessu prý fungu-
je Darwinova evoluční teorie, podle níž 
by například páv neměl existovat, neboť 
neumí dobře ani létat ani běhat. Proč tu 
přesto stále je? Protože je sexy. A totéž platí 

i o společnostech. Naše automobilky prý 
mají celé haly, kde manažeři studují, jaký 
zvuk vydává zaklapnutí dveří a  jaká je 
vůně uvnitř auta, aby bylo sexy. Naopak 
občané prý nechtějí létat British Airways, 
neboť sexy není. I  když s  Darwinovou 
teorií nesouhlasím a  myslím si, že páva 
stvořil Bůh jen proto, aby byl krásný, a má 
proto právo existovat stejně jako každý 
z nás, je pravda, že v průmyslu má zřej-
mě uplatnění. Na konferenci padl i další 
netradiční názor,  že klíčovým faktorem 
úspěchu je neúspěch, protože prožití 
neúspěchu je dialektickou podmínkou 
úspěchu. „Po  revoluci jsem nebyl zvolen 
rektorem VŠE a nyní jsem strašně rád, že 
se to nestalo. Takže někdy i  neúspěch je 
vlastně klika. Každý neúspěch positivně 
myslícího člověka velmi posiluje.  Ne na-
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Na co by nám byl úspěch, kdybychom byli soukromně nešťastní.
Will Smith, americký herec

President společnosti Comenius KAREL MUZIKÁŘ (zcela 
vpravo) vítá přítomné manažery. Zprava mu naslouchají 
Ladislav Minčič, náměstek ministra financí, Zdeněk PELC, 
Generální ředitel GZ DIGITAL MEDIA, a.s., MICHAELA 
CHALOUPKOVÁ, členka představenstva a ředitelka nákupu 
ČEZ a.s., Jan ŽŮREK, řídící partner, KPMG Česká Republika 
s.r.o., a  Luis Aneas FERNANDEZ, CEO Ifield Computer 
Consultancy Ltd.
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darmo asijské přísloví praví: „Procházej se, 
přemýšlej a bojuj,“ souhlasil Karel Muzikář. 
Neúspěch nás žene dál. Nesmíme si ovšem 
plést chyby s  neúspěchy. Chybu lze pro-
minout, ale stále neúspěšní lidé nemohou 
být ve vedení. Nepoučit se z neúspěchu je 
naopak zločinem. 

Velmi netradiční pohled na  možnost 
úspěchu, který si může dovolit kdokoliv 
i ten nejchudší, uvedl David Vrba. A není 
to vždy ani složité. Jde podle něj o  zjed-
nodušení výrobku, neboli INOVACI. 
Popsaný papír se sám vymaže, karta je 
ideální peněženka, lyže se samy navos-
kují... „Šanci mají firmy, které zvládnou 
džungli patentů. Zdroje jsou pro ně všude 
a  inovovat se dá všude. Musí se využít 
všech zdrojů jako v Apollu. Dá se využívat 
věcí i z jiných oborů nebo použít inspirace 
z  přírody. Každý výrobek má svou DNA 
a dá se inovovat. Nebo chytře kombinovat 
s jiným, například teploměr s dudlíkem. Je 
to o nastavení myšlení firem. Inovace by se 
měla učit na vysokých školách. Speciálně 
v krizích je inovace nejdůležitější. Pokud 
si definujeme úspěch ve  tvaru pyramidy, 
pak zjistíme, že úspěšnou firmu dělají tři 
faktory: Ethics, Innovation, Education. 
Pokud jeden nefunguje, je to konec,“ uzavřel 
pan Vrba.

Pak již padaly očekávané předpokla-
dy pro úspěch v  podnikání, jako je víra 
v úspěch, positivní myšlení, odvaha, praco-
vitost, výběr lidí, pokora a také být v pravý 
okamžik na  tom správném místě. Podle 
Michaely Chaloupkové musí být člověk 
sice nejen ve  správný okamžik na  správ-
ném místě, ale musí být na to připraven, 
neboli musí být o krok dopředu, aby tento 
okamžik mohl správně využít.

Byla rovněž zdůrazněna důležitá role 
vůdce společnosti, který musí mít pevný 
etický kompas a  schopnost udělat nepří-
jemná rozhodnutí, k  tomu ovšem musí 
mít emocionální sebedůvěru. Nesmí se ale 
stát kultem. Kult vůdce táhne firmu dolů. 
Důležitá je schopnost vůdce nadchnout 
se pro vizi, získat přesvědčení, umět řídit 
konflikty a dělat nepopulární opatření, de-
legovat rozhodnutí na ostatní a kontrolovat 
vlastní pokušení. 

Odpověďmi všech řečníků na  to, co 
je klíčem úspěchu firem, se jako zlatá nit 
vinul názor, že k  úspěchu je nutné mít 
jasně stanovený cíl a strategii. Dosáhnout 
cíle lze jen s dobrým týmem sestaveným 
z  kvalitních spolupracovníků. Podle 
některých je výběr lidí dokonce zcela 
kritickým faktorem úspěchu, protože 

lidé jsou ti, kteří, jak správně říká nejú-
spěšnější podnikatel Bill Gates, umožňují 
strategické cíle rozzářit do síly betlémské 
hvězdy. Nejdůležitějším faktorem úspěchu 
21. století bude proto správná práce s lidmi. 
Neplatí, že kdo je lidský, je měkký. Úspěch 
ve  21. století budou mít firmy, jejichž 
zaměstnance mají firmy rády. V  blízké 
budoucnosti budou mít na trhu převahu 
ty firmy, jejichž správa intelektuálního 
kapitálu je kvalitnější, a to bez ohledu na to, 
kde se dnes nacházejí. Neboli k dosažení 
úspěchu je nezbytná otevřená komunika-
ce mezi týmem kvalitních lidí, stanovení 
správných cílů a strategie, jak jich v praxi 
dosáhnout. Bez strategie dovnitř i navenek 
firmy není úspěchu. Někteří ji považují 
dokonce za prvořadou k dosažení úspěchu. 
Každý člen týmu musí znát své cíle a kari-
érní postup. Všechny schopnosti jsou ale 
k ničemu, pokud neexistuje vůle. Nesmí 
se podceňovat ani vliv médií. 

Překvapivé proti situaci v  minulých 
letech však bylo, že přítomní manažeři 
se zamýšleli nad otázkou, zda má být mě-
řítkem pro přijetí zaměstnance věk, a ku-
podivu se vesměs shodovali, že to mají 
být především znalosti a nikoliv věk. Že 
fyzická výkonnost je sice největší do  40 
let, ale zkušenosti a znalosti jsou neméně 
důležité.

A  co nesmím zapomenout, úspěšní 
manažeři se shodovali v tom, že k úspěchu 
v práci je nesmírně důležité šťastné rodin-
né zázemí. Není-li člověk šťastný, je mu 
úspěch lhostejný a také podle toho vypadá 
jeho pracovní úsilí a výsledek.

Úspěch firem spočívá na  úspěších 
země,  neboť bez úspěchu země ne-
m o h o u  b ý t 
bohaté firmy. 
Úspěchem ČR 
bylo, že vznik-
la tržní eko-
nomika. Jejím 
neú spěchem 
byla příliš dra-
há transforma-
ce bank a  mo-
rální hazard 
ve  zdravotnic-
tví tím, že se 
systematický 
deficit nesysté-
mově zakazuje. 
Také je problé-
mem  soudní 
systém, v němž 
neexistuje vy-

nutitelnost práva. „Státu dáváme daně, 
ale nic od něj nedostáváme,“ stěžovali si 
někteří. A nemysleli tím peníze. To, co 
osvíceným vládcům umožňuje úspěch, 
jsou správné informace. Podnikatelům by 
proto pomohla propagace ČR vládou, aby 
ostatní země o nás a tím i o nich dostaly 
správné informace. Zaznělo rovněž, že 
nám  chybí národní hrdost, přitom ne-
jsme hloupí a neděláme všechno jen špat-
ně. „U podnikatelů stejně jako v politice je 
nezbytný nejen profesionální ale i osobní 
příklad. Osobní hodnoty budou mít stále 
více značku. Každý máme ,osobní značku‘. 
Ani v politice nemůže každý řídit cokoliv. 
Zatím to u nás příliš neplatí. V makroeko-
nomických úvahách bychom měli využívat 
toho, co dělají jiné země,“ uvedl v diskusi 
slovenský velvyslanec Peter Brňo. 

Největší překážkou lidského štěstí 
je, že chceme být šťastni příliš. Nicméně 
úspěch existuje a je součástí našeho živo-
ta, neboť i hezké auto může být úspěchem. 
Fundamentem úspěchu je talent a vzdě-
lání. Důležitá je též komunikace – vztah 
k  lidem, spolupracovníkům, klientům, 
obchodním partnerům, politickým i so-
ciálním partnerům. Je nutné snažit se 
pochopit jejich situaci i osobní potřeby. 
Důležitý je i osobní příklad a to jak profe-
sionální tak lidský. Abychom byli úspěšní, 
musíme se učit z minulosti, musíme jít 
vpřed, nezastavit se, ale přemýšlet. Co se 
zdálo úspěchem v minulosti, nemusí tak 
vypadat v přítomnosti. Otázkou také je, 
jak se vyrovnat s globalizací. Hlavní pra-
vidlo pro přežití v globálním světě bude 
podle manažerů: „Být stále na vlně“. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Konference byla zakončena slavnostním obědem v přilehlém sále 
Malé galerie Pražského hradu
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Společnost vemex zrušila 
plynárenský monopol a nyní je vidět 

i na trhu s elektrickou energií a Cng 
Ivana HaslIngerová

V  rubrice „Galerie úspěšných osob-
ností“  představujeme vedoucí 
pracovníky,  kteří v  nezávidění-

hodných podmínkách naší přechodové 
ekonomiky dokázali být úspěšní a fir-
ma pod jejich vedením vykazuje růst 
a prosperitu. Osobnosti, které si nestě-
žují, ale pro svou společnost dělají víc, 
než je běžně zvykem. A právě takovou 
osobností je JUDr. Vladimír Ermakov, 
CSc., generální ředitel společnosti 
VEMEX s.r.o. (dále jen VEMEX). Když 
založil doktor Ermakov před deseti lety 
u nás nenápadnou konzultační a pora-
denskou společnost VEMEX věnující 
se především otázkám energetiky, snil 
o  tom, že se jeho společnost dříve či 
později stane jedním z důležitých hráčů 
na českém energetickém trhu. A tento 
sen se mu splnil. Postupně krok za kro-
kem si prošlapávala cestu mezi letité 
a zkušené monopolní hráče na českém 
energetickém trhu. Na rozdíl od nich 
pružně reagovala na  rychle se měnící 

p o d m í n -
ky v  tom-
to dyna-
micky se 
rozvíjejí-
cím sek-
toru trhu. 
Nejdříve 
se věno-
vala pou-
ze trhu se 
z e m n í m 
p l y n e m , 
v  součas-
nosti již 
i  s  elek-
t ř i n o u 
a   C N G 
pro kolo-
v o u  d o -
pravu. 

Ještě před šesti lety na českém plyná-
renském trhu existoval jen jediný hráč, 
společnost RWE. V roce 2006 vstoupila 
na  trh, poprvé v historii evropské ener-
getiky v dodávkách plynu, firma kontro-
lovaná ruským Gazpromem, společnost 
VEMEX. Na  trh se zemním  plynem 
i  elektrickou energií pro domácnosti 
a  malé odběratele vstupuje přes dceři-
nou společnost VEMEX Energie a.s. Je 
to důležitý krok umožňující reálnou 
konkurenci v  těchto dvou významných 
energetických segmentech. A  nejen to. 
Společně s distribucí stlačeného zemního 
plynu pro pohon motorových vozidel 
na  čerpacích stanicích vstupuje na  trh 
s  pohonnými hmotami. Není divu, že 
se tato společnost probojovala mezi 

„Českých 100 nejlepších“ firem u nás. 
Jak se za tak krátkou dobu podařilo 

doktoru Ermakovovi narušit monopoly 
energetických gigantů u  nás se snahou 
omezit tak do  budoucna zdražování 
energií, o tom si s námi povídal v sídle 

své firmy v  krásném prostředí velvy-
slanecké čtvrti Bubenče. V  nádherné 
a  prostorné vile, kterou obýval bývalý 
prezident Beneš.

 � Vážený pane generální řediteli, Vaše 
společnost VEMEX se stává vážným 
konkurentem zaběhlých energe-
tických společností u  nás. Můžete 
přiblížit našim čtenářům její historii 
a současnou situaci?
Společnost VEMEX s.r.o. byla za-

ložena v dubnu roku 2001 a od samého 
počátku se zaměřila zejména na  oblast 
energetiky. V  roce 2003 jsme získali li-
cenci na obchodování se zemním plynem 
a  licenci na  obchodování s  elektřinou. 
O dva roky později do naší firmy vstoupili 
noví společníci. Jedná se o  významné 
společnosti angažující se převážně v ener-
getickém sektoru. Na jaře roku 2006 jsme 
uzavřeli kontrakt se společností OOO 
Gazprom export Moskva na  dodávky 
zemního plynu pro český plynárenský 
trh a  ihned jsme zahájili akviziční čin-
nost. Ještě téhož roku došlo k  realizaci 
prvních dodávek. O  rok později byl 
se společností OOO Gazprom export 
Moskva podepsán dlouhodobý kontrakt 
na dodávky zemního plynu pro léta 2008-
2012 s  možností dalšího prodloužení. 
Vstup společnosti VEMEX na český ply-
nárenský trh je díky tomu velmi úspěšný 
a  vytvořil předpoklady pro další růst 
našeho podílu na  trhu. Byla vytvořena 
i  dceřiná společnost VEMEX Energo 
s.r.o. se sídlem v Bratislavě. Do letošního 
roku, tedy jedenáctého roku své existence 
na českém energetickém trhu, vstupuje-
me s bilancí téměř tří miliard kubických 
metrů zemního plynu dodaných svým 
odběratelům a s obratem 5,1 mld. Kč jako 
největší alternativní dodavatel na českém 
plynárenském trhu s  desetiprocentním 
podílem. 
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 � Společnost VEMEX tedy vstoupila 
do  jedenáctého roku své existence 
na českém energetickém trhu. Jací 
jsou Vaši největší odběratelé plynu?
Především bych rád uvedl, že si 

vážím všech bez diskriminace, i  těch 
nejmenších domácností. Když se ale ptá-
te na největší klienty, pak mezi zhruba 
padesátkou stálých odběratelů tvořících 
zákaznické portfolio nechybějí takové 
firmy, jako například Wienerberger, a.s.,, 
Plzeňský Prazdroj, a. s., , Škoda Auto 
a. s., SPOLANA a. s., E.ON Energie, a.s., 
Pražská plynárenská, a.s.,Borsodchem 
a.s., a další. Znovu ale zdůrazňuji, že si 
vážíme všech, protože víme, že náš roz-
voj závisel a závisí na každém odběrateli. 

 � Odebí ráte  ply n od  r uského 
Gazpromu stejně jako RWE, jehož 
jste nyní hlavním konkurentem 
na našem trhu. Když jsme šli k Vám 
natáčet rozhovor, čekali jsme, že 
všude uslyšíme jako v  ruské firmě 
ruštinu. Přitom nejen zaměstnanci, 
ale i Vy hovoříte plynně česky. Jak 
jste to docílil?
Je to jednoduché. Nejsme ruská fir-

ma. Naši zaměstnanci jsou z 95 % Češi. 
Pletou to z počátku všichni a nejenom 
novináři. Naším hlavním vlastníkem 
je německá společnost, která je sub-
jektem evropského práva, GAZPROM 
Germania GmbH. s  podílem 50,14 %. 
Dále Centrex Europe Energy & Gas AG 
s 33 % a nově KKCG Oil & Gas B.V., jež 
odkoupila 16,86 % od  švýcarské firmy 
EW East-West Consult AG koncem 
loňského roku.

Naopak v  rámci zkvalitňování své 
činnosti společnost pořádá pro řadu 
pracovníků kursy ruského jazyka. A co 
se týká mé češtiny, jsem toho názoru, 
že každý, kdo chce vážně a dlouhodobě 
podnikat v  cizí zemi, je povinen při-
nejmenším zvládnout její jazyk. Proto 
jsem češtinu studoval a  stále se v  ní 
zdokonaluji.

 � A co když se Ukrajina opět vzbouří 
a pan Putin jí uzavře kohoutky. Vy 
k nám plyn dostanete?
To se přece již stalo v  lednu 2009, 

kdy byly dodávky zemního plynu 
z Ruské federace přerušeny. Právě toto 
nás tvrdě prověřilo. Za  nastalé složité 
situace nepocítili naši klienti žádné 
dopady, protože management VEMEXU 
se svými partnery zajistil dostatečné 
dodávky plynu do ČR. A pozici největ-

šího alternativního dodavatele zemního 
plynu pro český trh si VEMEX udržel 
i v podmínkách probíhající celosvětové 
energetické krize. Žádný český podnik 
se v  tomto krizovém období neocitl 
v problémech s energiemi. Na podobné 
situace jsme na  sto procent připraveni 
a nabízíme odběratelům zemního plynu 
více než jistotu dodávek. 

 � Jak toho docilujete? Odkud odebí-
ráte plyn kromě Ruska?
Zásadně si musíme uvědomit to 

nejdůležitější, že máme dlouhodobý 
kontrakt s  Gazpromem.To je garance 
bezpečnosti dodávek jak pro nás, tak 
pro naše odběratele a de facto pro celý 
náš trh. Dalších možností nákupu plynu, 
díky velmi dobrému plynárenskému 
systému v EU, je celá řada. Patří mezi ně 
třeba i to, že více než polovinu v České 
republice vytěženého zemního plynu 
kupujeme od  našich místních produ-
centů.

 �  Vy se také chcete stát konkurentem 
ČEZu?
Každý, kdo vstoupí na  trh s  energi-

emi jako obchodník, se přirozeně stává 
konkurentem. To je naprosto přirozené, 
a proto i jsme se jím stali i my. Tisícovky 
českých domácností jsou již napoje-
ny na  elektřinu přes naši společnost 
VEMEX Energie a.s. Navíc jsme koncem 
roku 2009 zprostředkovali zkušební 
prodej elektrické energie na Slovensku, 
aby se všeobecně zmapovaly možnosti 
trhu s  elektrickou energií, a  od  ledna 
letošního roku se pracuje velmi aktivně 
na  strategii dalšího rozšíření činnosti 
na českém trhu s elektřinou.

 � Jakou strategii chcete použít v boji 
s dalšími dodavateli elektřiny u nás? 
Co chcete klientům nabídnout lep-
šího? Nižší cenu?
Jsme si vědomi, že je nutné posky-

tovat cenu co nejnižší. Systém nákupu 
elektrické energie je sice složitý, ale 
úspěšnost se ve  většině případů od-
víjí i  od  profesionality zaměstnanců 
společnosti. Kromě ceny jde i  o  péči 
o  zákazníky a  o  spolehlivost dodávek. 
V  současné době, kdy se nadále zvy-
šují ceny elektrické energie, nabízíme 
například dlouhodobou garanci stálé 
ceny elektřiny. Sázíme i  na  perfektní 
oboustranně fungující komunikaci s od-
běrateli, přesnou, včasnou a bezchybnou 

fakturaci. Vstoupili jsme na energetický 
trh a musíme dělat vše pro to, abychom 
byli konkurence schopni. 

 � Jen dodávky pro domácnosti v kon-
kurenci se silným distributorem 
elektřiny jako je například ČEZ ale 
nestačí…? 
To dobře víme. Proto se od letošního 

roku kromě dodávek elektřiny domác-
nostem orientujeme na rozšíření klient-
ského portfolia o střední i menší firmy 
s  vyššími energetickými požadavky, 
jako jsou menší pekárny, lihovary, vý-
robci uzenin, hotely a restaurace. Dále 
teplárenské a  energetické společnosti, 
ale také firmy prosazující moderní 
formy výroby a  hospodaření s  energií 
a  teplem, ať již na  bázi kogenerace či 
dalších technologií.

 
 � I  když se Vaše společnost neustále 

rozšiřuje a zabydluje na našem ener-
getickém trhu, určitě musíte jako 
její ředitel narážet i  na  problémy. 
Co byste vylepšil pro společnosti, 
jako je Vaše, kdybyste byl ministrem 
průmyslu?
Co zlepšit je vždy nekonečná otázka 

pro každého kdo něco tvoří (úsměv). 
Přesto Vás překvapím tím, že jsem 
spokojen. Musím především pochválit 
systém, který je pro společnosti nasta-
ven v  ČR, a  to včetně zákonodárství, 
a který je možná nejlepší ze všech zemí 
v  EU. Máte také výbornou infrastruk-
turu. Musím pochválit pozitivní roli 
Ministerstva průmyslu a  obchodu při 
jednání s námi. Nikdy jsme nepocítili dis-
kriminaci. Naopak, od počátku činnosti 
jsme zváni na jednání všech pracovních 
komisí na ministerstvu, včetně zasedání 
komisí mezivládních. Také jsme byly 
zváni na pracovní jednání ERU, která se 
týkala postupné tvorby zákonů, norem 
a  předpisů při zahájení fungování libe-
ralizovaného trhu se zemním plynem. 
Jsme členy Českého plynárenského svazu 
i Plynárenské unie. Musím zdůraznit, že 
i jednání našeho konkurenta, do našeho 
příchodu monopolního prodejce plynu 
v ČR, společnosti RWE, bylo od počátku 
férové, otevřené a efektivní. 

 � Jak se k Vám staví dodavatel plynu 
Gazprom? Pro něj bylo přece lepší 
mít jediného prodejce RWE, který 
stanovil monopolní ceny, jaké mu 
vyhovovaly. Zatímco Vy jste ceny 
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svým příchodem učinil konkurenč-
ními, neboli nižšími?
Gazprom je obr a stojí za všemi svými 

odběrateli. Plynu je v  Rusku obrovské 
množství a  nehrozí jeho vyčerpání. 
Projekt těžby zemního plynu je možno 
srovnat s kosmickým programem. Loni 
jsme zprostředkovali českým odběra-
telům a  specialistům plynárenského 
sektoru cestu do  oblastí, kde Gazprom 
těží plyn. Viděli, jak technologicky 
obtížná je to práce pro tisíce lidí. Právě 
úsilí Gazpromu přineslo zmíněnou libe-
ralizaci trhu s plynem a to nejen u nás, ale 
i v řadě zemí EU. My jsme přinesli na trh 
konkurenční ceny. Kdybychom přinesli 
ceny nižší, asi bychom ovládli celý trh, ale 
tak tomu není, a proto máme 10% podíl.

 � Letos budete slavit již 11 let existence 
společnosti VEMEX. Stojíte v jejím 
čele od jejího vzniku?
Byl jsem jedním z jejích zakladatelů 

a ocitl jsem se v jejím čele. Samozřejmě 
mám radost, že se splnila naše myšlen-
ka vybudovat konkurenčněschopnou 
energetickou společnost a že nyní spíše 
rozvíjíme skupinu ne jedné, ale několi-
ka společností sdružených ve  VEMEX 
Group. Kromě obchodování s  plynem 
a  elektřinou chceme jako jedni z  prv-
ních ve  skupině Gazpromu významně 
pomoci i  ekologii. Ve  spolupráci s  ře-
tězcem čerpacích stanic Lukoil a  tech-
nologickou firmou Gascontrol Havířov 
chceme investovat do  sítě plnicích 
stanic pro automobily poháněné stla-
čeným zemním plynem CNG (anglicky 
Compressed Natural Gas). V evropských 
zemích se nyní nachází již 3,5 tisíce 
plnicích stanic na  plyn, prvenství drží 
Německo s  počtem více 870 stanic. 
Česká republika se 33 stanicemi na plyn 
zatím výrazně zaostává. V  Havířově 
jsme v  roce 2010 tento projekt zahájili 
a v Ostravě jsme na počátku ledna ote-
vřeli, spolu se svými partnery Lukoilem 
a Gaskontrolem, čerpací stanici na zem-
ní plyn pro automobily a chceme tento 
projekt spolupráce dále rozšiřovat. 

 � O  Vaší společnosti je známo, že 
významně přispívá na  charitu. 
Zejména jde o  pomoc dětským 
domovům, v kterých u nás žije více 
než dvě desítky tisíc dětí. Proč právě 
tam?
Musíme pomáhat těm, kteří to sku-

tečně potřebují. Je to naše povinnost. 

Dbáme na  to, 
a b y  v e   v y -
s t o u p e n í c h 
představitelů 
v rc holového 
managementu 
f i r m y  b y l o 
vždy slyšet slo-
va jako lidskost 
o r i e n t o v a -
ná na  pomoc 
těm, kteří se 
ocitli v  tíživé 
situaci, do níž 
se nedostali 
vlastní vinou. 
A  samozřejmě 
děti v dětských 
domovech jsou 
mezi prvními. 
Proto dlouhodobě podporujeme občan-
ské sdružení Peppermint zasazující se 
o materiální i duchovní pomoc dětským 
domovům. V  jednom z  nich proběhla 
soutěž VEMEXU o nejlepší kresbu, která 
by vyjádřila dětskou představu plamín-
ku hořícího plynu. Zvítězil obrázek tehdy 
12leté Kristýnky Výplachové, který se 
stal předlohou pro postavičku maskota 
společnosti VEMEX. Bylo to podle mne 
nejzdařilejší vyjádření života a tepla, kte-
ré může plynový hořící plamínek dávat 
nám lidem. Podporujeme ale i kulturní 
akce. Byli jsme například sponzorem 
výstavy pokladů moskevského Kremlu 

„Carský dvůr pod žezlem Romanovců“ 

v Císařské konírně na Pražském hradě, 
finančně vždy podporujeme Česko-ruský 
ples, společně s  První Česko-Ruskou 
Bankou jsme zajistili návštěvu Ruského 
symfonického orchestru v  Rudolfínu. 
Rovněž pomáháme sportovcům. Jsme 
hodně orientováni na podporu ligového 
hokeje, ale i veteránů. V současnosti pod-
porujeme hokejový tým Energie Karlovy 
Vary, dříve to byl HC Benzina Litvínov. 
V listopadu loňského roku jsme pořádali 
první turnaj mezi českými a  ruskými 
hokejisty-juniory. 

 � O výstavě „Carský dvůr pod žezlem 
Romanovců“ uvedl náš prezi-
dent Václav Klaus, který ji spolu 
s  ruským prezidentem Dmitrijem 
Medvěděvem zahajoval, že doku-
mentuje to, že naše vztahy jsou 
všestranné a plnohodnotné, že jim 
dominuje zájem na  vzájemném 

porozumění a poznání, že minulost, 
která zatěžovala naše vztahy, se daří 
vzájemným úsilím překonávat a ote-
vírat dveře do budoucnosti. Sdílíte 
jeho pocity?
Samozřejmě. Byl jsem přítomen 

při slavnostním otevření výstavy 
ve  Španělském sále Hradu, kterého se 
účastnily i  manželky obou pánů prezi-
dentů. Potěšilo mne, že prezident Václav 
Klaus zdůraznil, že jde o  setkání dvou 
historických a kulturních světů, které se 
nejen liší, ale mají i mnoho společného. 
Například to, že Císařská konírna, kde je 
výstava umístěna, pochází z doby pano-
vání Rudolfa II., kdy vládli první z carské 
dynastie Romanovců, kterým je expozice 
věnována. A zejména mne velice potěšilo, 
že mi pan prezident Klaus se svou velmi 
přívětivou  chotí poděkovali za  pomoc 
při realizaci výstavy. Velmi si vážím po-
zdravu pana prezidenta k Novému roku. 
A  nejen toho, cením si jeho pragmatic-
kého přístupu k  otázkám ekonomické 
spolupráce. Pro ČR je potřeba, aby se hos-
podářství normálně rozvíjelo, a jedním 
z trhů pro její velmi významný rozvoj je 
právě Rusko. A Rusko naopak potřebuje 
dobré obchodní partnery. V  Rusku je 
navíc kvalita českých výrobků historicky 
lépe přijímána než v západní Evropě ne-
bo Číně či Indii. Je proto nutné dělat ma-
ximum pro dobré česko-ruské neangažo-
vané, normální, lidské a obyčejné vztahy. 
Bez klišé zatížených minulostí. Vím, že 
nejde vše z minulosti zapomenout, ale byl 
bych rád, aby lidé v ČR věděli, že Rusové, 
kteří tu nyní žijí, mají rádi vaši republiku 
a cítí se tu mnohdy lépe než doma. I já, 
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přestože mám stále byt i v Moskvě, jsem 
raději zde. Moskva je příliš hlučná, zde 
je klid a pohoda a příjemná atmosféra.

 � V  letošním roce jste se ocitl 
ve  Španělském sále Pražského 
hradu ještě jednou a to na převzetí 
vyznamenání, které uděluje spo-
lečnost Comenius našim nejlepším 
firmám. Z  rukou pana prezidenta 
jste na slavnostním večeru převzal 
cenu „Českých 100 nejlepších“. Je 
jasné, že úspěch firmy vždy záleží 
na  vedoucím manažerovi. Co jste 
musel udělat pro Váš podnik, aby se 
během krátké doby deseti let dostal 
mezi 100 nejlepších firem u nás? Co 
za tím stálo?
Předně musím říci, že si tohoto 

prestižního ocenění velice vážíme. 
Nejdůležitější faktor úspěchu zahranič-
ní firmy u vás je podle mne vystudovat 
češtinu. Chce-li člověk opravdu založit 
dlouhodobě firmu v nějaké zemi, musí 
znát především její jazyk. I  když hovo-
řím česky, chci si znalost češtiny ještě 
prohloubit, abych uměl česky opravdu 
perfektně. Bohužel často vidím vedoucí 
manažery západních firem, kteří ne-
mluví česky. To asi není správné. Navíc 
by se měl zahraniční manažer vyznat 
i v mentalitě místních lidí, historii dané 
země ale také například v místním prá-
vu. Pracoval jsem zpočátku v  armádě, 
vojenské vzdělání jsem si pak doplnil 
o  ekonomii a  práva. Svou disertační 
doktorskou práci jsem založil na analý-
ze právního systému ČR. Jsem jedním 
z prvních právníků, který přeložil český 
právní řád do ruštiny. 

 � Říkal jste, že žijete zde, ale 
i v Moskvě. Tam máte rodinu? Zbývá 
Vám při takovém vytížení na  ni 
vůbec čas?
Moskva je velké město s dopravními 

zácpami a velkým ruchem. Zde je mno-
hem klidnější prostředí. Navíc pravidla 
vůči cizincům jsou v  ČR absolutně ne-
diskriminační. Jste jedním z nejlepších 
států pro život cizince. Jsem proto čím 
dál tím více spokojen v Praze a duší se 
stávám víc Pražanem než Moskvanem. 
Jen snad vízové vztahy by šlo zlepšit. 
Mám čtyři děti a  manželku, která řídí 
jednu z nejstarších advokátních sdružení 
v Moskvě. Proto přejíždíme mezi Prahou 
a  Moskvou. Dvě děti žijí jako právníci 
v  Moskvě, dvě v  ČR. Děti zde dostaly 

perfektní vzdělání. Syn pracuje se mnou 
zde v  rámci skupiny  Gazprom, což je 
velice příjemné. Dcera zná perfektně pět 
jazyků včetně češtiny, což svědčí o tom, 
že v ČR vidí budoucnost. Celkově žijeme 
jako každá jiná rodina. Dokonce si najdu 
čas i  na  odpočinek. Velice rád cestuji, 
jezdím na kole a začínám kvůli českým 
kolegům hrát golf.

 � A Vaše plány do budoucna?
Nedělám plány dalekosáhlé, ale 

můj plán s výhledem řekněme do roku 
2015 je posílit roli VEMEXU a  stát se 
jedním z  rozhodujících alternativních 
dodavatelů zemního plynu v  ČR. Chci 
se i nadále zasazovat za zvýšení podílu 
zemního plynu v energetickém sektoru 
ČR. Rovněž chci, aby společnost VEMEX 
významně a  naplno vstoupila na  trh 
s  elektrickou energií. V  rámci Státní 
energetické koncepce, jako jedné z  al-
ternativ za utlumovanou výrobu energie 
z uhelných elektráren, bych rád pomáhal 
prosazovat zajímavé projekty využívání 
paroplynových cyklů, kogeneračních 
jednotek a  jiných nových technologií. 
Především bych ale chtěl, aby VEMEX 
přispěl k rozvoji čerpacích stanic na stla-
čený zemní plyn. Nehodlám se smířit 
s  tím, že toto ekologicky šetrné palivo 
s minimálními emisemi, které je dnes již 
motoristům dostupné po celé Evropě, je 
v ČR ještě popelkou mezi sourozenci jako 
je benzín a nafta. V Itálii jezdí na CNG 
730  000 vozidel, v  Německu 90  000 
v  Rusku více jak 80 tisíc, je velmi roz-
šířen na Ukrajině, v Arménii, Moldávii, 
Bulharsku.Bohužel v ČR jezdí na CNG 
jen 3 250 vozidel. To je velmi málo, a prá-
vě to by chtěla naše společnost výstavbou 
plnících stanic CNG změnit. 

 � Je to zřejmě tím, že naši občané 
o tom moc nevědí. Můžete přiblížit 
ekologické výhody zemního plynu 
v dopravě?
Výhody CNG jsou jednoznačné. 

Vyplývají z  jeho složení, především po-
měru atomů uhlíku a vodíku v molekule. 
Zemní plyn je tvořen ze zhruba 98 % 
metanem CH4 s  příznivým poměrem 
uhlík:vodík = 1:4. Vozidla na zemní plyn 
produkují tudíž výrazně méně škodli-
vin než vozidla s  klasickým pohonem. 
Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vo-
zidel na zemní plyn menší v porovnání 
s  benzínem či naftou. Oproti benzínu 
zemní plyn nabízí potenciál 20-25% sní-

žení emisí CO2. Kouřivost vznětových 
motorů je u plynových pohonů prakticky 
eliminována. Je snížena tvorba ozónu 
v  atmosféře těsně nad zemí, který způ-
sobuje tzv. „letní smog“. Spaliny z motorů 
na  zemní plyn neobsahují oxid siřičitý 
(SO2). Do zemního plynu se nepřidávají 
aditiva a karcinogenní přísady. Plynové 
motory mají tišší chod, úroveň hluku 
plynových autobusů oproti naftovým je 
díky „měkčímu“ spalování nižší o  50 % 
vně vozidel, o  60-70 % uvnitř vozidel. 
Při tankování nevznikají žádné ztráty 
paliva (odpařování nafty). Není možná 
kontaminace půdy v  důsledku úniku 
nafty na silnici či v garáži.

 � Vidím, že o kladech CNG vzhledem 
k životnímu prostředí jste přesvěd-
čen. Jak je to ale s cenou paliva?
CNG je vůbec nejlevnější pohonnou 

hmotou, navíc je jeho cena dlouhodobě 
garantována z důvodu minimální výše 
spotřební daně podle zákona o  spo-
třebních daních. Cena CNG vč. DPH 
se pohybuje okolo 23 až 25 Kč/kg což 
odpovídá 16,50 - 17,80 Kč za litr benzínu. 
Před naším setkáním jsem projížděl ko-
lem čerpací stanice, kde na totemu byla 
uvedena cena kolem 37,- Kč/ litr Natural 
95. To je skutečně moc. 

 � Nejsou ale tato auta o  moc dražší 
než ta na benzín? Jaká je jejich po-
řizovací cena?
CNG automobily mají obecně ob-

dobnou pořizovací cenu jako vozy s naf-
tovými motory. Záleží samozřejmě 
na výbavě vozu, speciálních technických 
požadavcích, vyjednaných podmínkách 
s konkrétním prodejcem apod. Některé 
leasingové společnosti připravují pro 
tyto ekologické vozy lepší obchodní 
podmínky.

 � Nemusím se bát, že vybuchnu vzhle-
dem k vysokým pracovním tlakům 
CNG?
Právě kvůli vysokým tlakům CNG je 

bezpečnosti vozů věnována výjimečná 
pozornost, takže výsledkem je vyšší 
bezpečnost provozu těchto automobilů 
než u  vozů na  kapalná paliva. Pokud 
došlo k výbuchu vozu tak jen v případě, 
pokud by měl pohon na  LPG neboli 
lidově na propan-butan. 

Pane generální řediteli, děkuji za za-
jímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Jaroslav veverka – šéf společnosti 
noen a „Pirátů“ z Chomutova

david Konečný

V ede neobyčejný tým téměř stovky 
zkušených odborníků, projek-
tantů a konstruktérů. Ti dokáží 

jako jediní v České republice navrhnout, 
detailně popsat výrobní postup, pro-
stě kompletně zdokumentovat vznik 
unikátního mamutího pětitunového 
rýpadla pro těžbu v povrchových dolech. 
Stojí ale v čele i týmu zcela jiného, ryze 
sportovního. Je totiž majitelem hoke-
jového klubu, který si výtečně vede v 1. 
lize a pravidelně bojuje o první příčky. 
Jaroslav Veverka – předseda představen-
stva a majitel společnosti NOEN a také 
týmu KLH Chomutov.

Cesta Jaroslava Veverky k  tomuto 
úspěchu byla velmi rozmanitá. Po  stu-
diu na  elektrotechnické fakultě ČVUT 
se jeho prvním zaměstnavatelem stala 
společnost ŠKODAEXPORT, která jej 
vyslala jako asistenta výstavby tepelné 
elektrárny do  turecké Somy. Zde pobyl 
tři roky a po návratu v roce 1990 založil 

stavební a  develo-
perskou společnost 
Goldex, která působila 
i  v  dalších oborech 

– provozovala restau-
race a kluby, zabývala 
se pronájmem a  pro-
dejem automobilů 
a měla i bezpečnostní 
službu. Ve stejné době, 
tedy začátkem 90. let, 
se Jaroslavu Veverkovi 
jako prezidentu CMC 
Čelákovice (podnika-
telského klubu při Českém manažerském 
centru) podařilo zdárně vybudovat 
funkční strukturu konzultantských 
skupin pro jednotlivé podnikatelské 
záměry českých firem a jejich posouzení 
pro potenciální zahraniční zájemce. 
Po  krátkém působení v  německé firmě 
Palleten pracoval také jako poradce ge-
nerálního ředitele společnosti NAREX, 

kde se podílel na přípravě a vypracování 
privatizačního projektu i detailní finanč-
ní analýzy společnosti, vedl obchodní 
konzultace s potenciálními zahraničními 
zájemci a  zpracovával strategii prodeje 
této společnosti. 

V roce 1998 nastoupil do strojírenské 
společnosti UNEX Uničov, kde se jako 
obchodní ředitel zasadil o  znovu vy-
tvoření image společnosti u  klíčových 
zákazníků, razantní zvýšení jejího obratu 
a  vybudování zahraničního obchodu. 
Podílel se i  na  strategickém rozvoji 
společnosti, vzniku obchodní sítě, po-
stupném získávání dalších výrobkových 
segmentů na  trhu a  zajišťoval investice 
do  nových výrobních sfér. Podařilo se 
mu také navázat strategickou spolupráci 
se zahraničními společnosti, a to v oblasti 
vývoje energetických celků, slévárenství 
a inženýringu. 

Nabyté zkušenosti z  uničovské spo-
lečnosti pak přenesl i do své firmy NOEN, 
kterou založil již v roce 1996. Do NOENu 
se mu podařilo postupně přivést i nejzku-
šenější kolegy z UNEXu. Společně se pak 
pustili do  projektování a  inženýringu 
strojů a zařízení pro povrchové dobývání 
nerostů, transportních zařízení, zařízení 
pro manipulaci s materiálem na složišti 
a  strojů a  zařízení pro skládková hos-
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podářství materiálů sypkých hmot. Při 
zpracovávání studií, projektů a provádění 
specializovaných posudků a poradenství 
pracují se špičkovou výpočetní technikou.

NOEN pod vedením Jaroslava 
Veverky působí na  českém i  zahranič-
ním trhu již patnáct let. Hlavní činností 
zůstávají i  nadále zakázky v  oblasti vý-
zkumu, vývoje a projektování pro uhelné 
společnosti těžící formou povrchového 
dobývání. 

V roce 2005 získala společnost NOEN 
rámcovou smlouvu na  provádění Due 
diligence důlních zařízení pro ČEZ 
na všechny budoucí zahraniční akvizice 
této společnosti. 

Veverkův NOEN spolupracuje 
s mnoha významnými společnostmi, jen 
namátkou jmenujme Prodeco, Vítkovice, 
Škoda Praha Invest. Během svého pů-
sobení se společnost NOEN také stala 
významným partnerem Severočeských 
dolů, pro které mimo jiné navrhla, vy-
projektovala a v loňském roce smontovala 
již zmiňované unikátní obří kolesové 
rýpadlo nesoucí označení KK1300. Že se 
jedná o projekt opravdu ojedinělý, svědčí 
nejen ohlasy na něj, ale i samotné rozmě-
ry stroje. Jeho celková výška dosahuje 
53 metrů, což je zhruba jako Petřínská 
rozhledna, délku má skoro jako dvě fot-
balové hřiště – 180 metrů a koleso rýpadla 
je vysoké 13 metrů, tedy jako čtyřpatrový 
dům. Impozantní je i celková hmotnost – 
téměř 5000 tun. Na váze by jej vyrovnalo 
téměř neuvěřitelných 2 700 vozů ŠKODA 
OCTAVIA. 

Společnost Jaroslava Veverky je, jak 
již bylo řečeno, jedinou v  Čechách, ale 
také jednou z  pouhých šesti na  světě, 
jež je schopná dokumentaci k  výrobě 
takovéhoto stroje celkově zpracovat. 
Skutečnost, že obrovské rýpadlo KK1300 
nemá v  Čechách obdoby, společně 
s faktem, že poslední obdobný stroj byl 
u nás vyroben před čtvrt stoletím, vedly 
Jaroslava Veverku také k tomu, aby slav-
nostní zahájení provozu bylo impozantní. 
Proto rýpadlo uvedl poprvé do  chodu 
český prezident Václav Klaus – dlouholetý 
známý Jaroslava Veverky. 

Jaroslav Veverka si tedy jeden svůj 
pracovní sen nedávno splnil. Tím dalším, 
který je spíše z oblasti srdečních záležitos-
tí, je postup jeho milovaných hokejových 

„Pirátů“ z Chomutova do extraligy. I tady 
se může sen stát brzy realitou. Třeba už 
letos. 
Snímky archiv firmy

Vážení,
ohrazuji se proti prohlášení 

paní Medy Mládkové v  pořadu 
TV 24 Hyde park, které se týkají 
mé osoby. Paní Mládková lže. 
NIKDY jsem u  ní nebydlel. 
Když jsem přijel služebně 
do  Washingtonu a  ubytoval se 
v  hotelu Plaza, bezprostředně 
po  mém příchodu mě volala M. 
Mládková, která si někde opat-
řila informaci o  mém příjezdu 
i  telefonní číslo, poněvadž jsem 
s  ní nebyl v  žádném kontaktu, 
a  sdělila mi, že kvůli mě uspořá-
dává večeři. Na této večeři byl mj. 
přítomen i tehdejší kulturní atašé 
české ambasády ve Washingtonu, 
kunsthistorik dr.  Jiří Šetlík s  dce-
rou a ještě asi tři další lidé, o žád-
ných ředitelích muzeí nevím. 
Rozhodně jsem jí nikdy o žádné 
kontakty nežádal, naopak ona 
chtěla, abych se angažoval při zís-
kávání budovy (tehdy se jednalo 
o  policejní muzeum na  Karlově) 
kde chtěla zřídit vlastní muzeum. 
Vyžádal jsem si Statut její nadace 
a  ten byl opravdu nestoudný. 
Všechno patřilo americké nadaci 
a mělo být do Prahy pouze pro-
půjčeno, přitom všechny náklady 
se zřízením a provozováním mu-
zea měla hradit česká strana. M. 
Mládková si vyhražovala ve všem 
právo veta. Od tohoto okamžiku 
jsem přestal o jakékoliv podpoře 
snah paní Mládkové uvažovat 
a tím jsem si vysloužil její nenávist.  
Rovněž nesmyslné tvrzení o získá-
ní 50 přihlášek pro studenty – ne-
vím jaké přihlášky a pro jaké stu-
denty. To jsou všechno nesmysly, 
kterými živí českou společnost 
skrze česká média, která jí na to 
naskakují. Přitom by stačilo srov-
nat její tvrzení s realitou. Rovněž 
informace o Pavlu Dostálovi  jsou 
fikcí. Nikdy jsem nesháněl žádný 

prostor na Kunsthalle, poněvadž 
jsem přesvědčen, že Kunsthalle 
do Národní galerie nepatří a roz-
hodně jsem   n i  k  d y   neměl 
zájem o  Sovovy mlýny, protože 
jsou ohrožovány každou povodní 
a  tím pádem pro muzeum umě-
ní zcela nevhodné. Osočování 
mé osoby ze zloby, žárlivosti 
a  nenávisti ilustruje její myšlen-
kový arsenál. A osočování české 
společnosti z  korupce je para-
doxem, poněvadž M. Mládková 
neustále hledala někoho, kdo 
by jí nadstandardně pomohl 
a  pokud se to nepovedlo, ob-
rátila proti němu svojí zlobu.  
Paní Mládková porušuje zá-
kon instalováním nevhodných 
reklam a  Praha není schopna 
tomu zabránit, přestože všem 
ostatním nic takového nepo-
voluje a  všichni to respektují.  
Paní Mládková není žádná velká 
americká sběratelka. Po  mnoha 
letech strávených v Americe neu-
mí ani pořádně anglicky a mnoho 
z jejich tvrzení se zcela míjí s reali-
tou. Je ostudou české společnosti, 
že se nechá takto balamutit. 
Co se týká její kolekce Kupkových 
obrazů, nejedná se o žádný pře-
vratný soubor. Chtěl bych upozor-
nit, že naprosto největší a napro-
sto unikátní soubor díla Františka 
Kupky spravuje Národní galerie 
v Praze a je trvale vystaven ve IV. 
patře Veletržního paláce. Na to se 
neustále zapomíná. Sbírky paní 
Mládkové jsou proti této kolekci 
zanedbatelné. Proto také její tvr-
zení o tom, že její kolekce Kupky 
je nejlepší a největší na světě, je 
naprostým blábolem, opovážli-
vou lží. Stačí si zajít do  Národní 
galerie v Praze. S kulturou, kterou 
nám prezentuje paní Mládková, 
by náš národ opravdu zanikl, 
abych parafrázoval její slova.  

Milan Knížák
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Svatovítský poklad skrývá v sobě 
lásku k Bohu a k naší zemi

ivana Haslingerová

P rezident republiky Václav Klaus 
společně s  primasem českým, 
pražským arcibiskupem Mons. 

Dominikem kardinálem Dukou zahájili 
slavnostními proslovy v Rudolfově gale-
rii Pražského hradu v pátek 16. prosince 
2011 novou stálou expozici Svatovítského 
pokladu v kapli Svatého Kříže. Prezident 
republiky poděkoval všem, kteří se na ob-
nově výstavy podíleli, a zavzpomínal, že 
každý den při cestě do práce, když zajíž-
děl kolem kaple do Hradu, sledoval, jak se 
v ní pracovalo. Je rád, že se rekonstrukce 
zdařila, a věří, že expozice s pokladem 
bude velmi cennou součástí prohlídky 
Hradu. Arcibiskup Dominik Duka uvedl, 
že „Svatovítský poklad nemá jen historic-
kou materiální hodnotu. Skrývá se v něm 
ještě větší poklad – láska k Bohu a láska 
k této zemi.“ Po slavnostních proslovech 
si přišli oba naši nejvyšší představitelé 
světské a církevní moci do kaple Svatého 
Kříže výstavu prohlédnout. 

Tuto nádhernou exposici plnou 
skvostů nevyčíslitelné hodnoty vybra-
ných z  největšího a  nejposvátnějšího 
chrámového pokladu v  českých zemích 

shromažďovaného v  katedrále sv. Víta 
připravila Kancelář prezidenta repub-
liky a  Metropolitní kapitula u  sv. Víta 
za  podpory Správy Pražského hradu. 
Jde o výběr 139 nejvzácnějších předmětů 
s vysokou historickou a uměleckou cenou 
ze Svatovítského pokladu s  výjimkou 
lebky evangelisty Lukáše, ubrusu, který 
podle legendy ležel na stole při poslední 
večeři Ježíše Krista a roušky Panny Marie 
s krví Krista. Tyto tři posvátné exponáty 
nemohly být vzhledem ke své křehkosti 
vystaveny. Poklad je prakticky stejně starý 
jako samotný kostel svatého Víta, který 
byl založen v 10. století svatým Václavem, 
když obdržel relikvii ramene svatého Víta, 
pro níž postavil rotundu. 

K  nejvzácnějším exponátům mezi 
vystavenými díly patří více než půlmet-
rový zlatý relikviářový kříž, který nechal 
zhotovit Karel IV. Kříž se označuje také 
jako kříž korunovační, neboť byl užíván 
při korunovacích. Podle písemných 
pramenů ho dal císař Karel IV. zhoto-
vit jako schránu na  relikvie související 
s Kristovým umučením, které byly ulože-
ny pod křišťálové destičky kryjící přední 

stranu kříže. Ostatky jsou tak pohledově 
přístupné. Jsou mezi nimi trny z Kristovy 
koruny, kousek houby, která byla Kristovi 
přiložena k  ústům, kousek provazu 
od  bičování, kus hřebu z  ukřižování 
a ostatek dřeva sv. Kříže. Karel IV. ho jako 
hluboce věřící katolík proto považoval 
za  nejdrahocennější klenot království 
a  za  nejvýznamnější součást českého 
královského pokladu, který budoval jako 
protiváhu pokladu říšského. Nechal ho 
bohatě vyzdobit kamejemi, safíry, spinely, 
smaragdy, akvamaríny, diamanty, perla-
mi a křišťály a byl uložen na Karlštejně. 
Součástí korunovačního obřadu se kříž 
stal zřejmě v 16. století. Panovník jej líbal 
poprvé při vchodu do  chrámu, kde mu 
jej k  políbení podal arcibiskup. Ostatky 
pak král líbal ještě během korunovační 
mše.  Do  Svatovítského pokladu se kříž 
dostal v roce 1645. 

K  velmi vzácným exponátům patří 
i další ostatkový „Kříž s ostatky Kristovy 
bederní roušky“ pocházející z doby kolem 
roku 1376. Kříž je zdobený safíry, spinely 
a  křišťály. Na  jednom z  výjevů na  jeho 
rameni je vyobrazen papež Urban V. 
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předávající Karlu IV. relikvii, která se 
nachází pod křišťálovou čočkou uprostřed 
kříže. Při korunovacích byl kříž používán 
prokazatelně od roku 1526. V roce 1611 byl 
použit i  při korunovaci císaře Matyáše 
na českého krále. 

císař Karel IV. budoval programově 
český národní poklad

Císař Karel IV. jako osvícený panovník 
chtěl z  Prahy učinit  významné poutní 
místo. V tehdejší době patřilo k velkým 
oceněním panovníka při státních návště-
vách odměnit ho ostatkem svatých. Císař 
Karel IV. jako uznávaný a mocný panov-
ník je tudíž dostával. A nejen dostával, ale 
po návratu domů získané ostatky svatých 
osazoval do skvostných relikviářů a pro-
gramově budoval Český královský poklad. 
Jako moudrý panovník věděl, že mají srov-
natelnou, ba větší cenu, než drahé kameny, 
které samozřejmě rovněž dostával a sbíral.

Mezi vystavenými relikviemi je 
i  meč sv. Václava zvaný Svatováclavská 
čepel pocházející pravděpodobně již z 10. 
století. Jeho hlavice a  záštita jsou ze 13. 
století, spodní tkanina na jílci ze 14. století 
byla překrytá další tkaninou v roce 1791. 
Mečem byl král opásán na znamení toho, 
že mu je odevzdáno království a že v něm 
má hájit právo a vykonávat spravedlnost. 
Po obřadu král stejným mečem pasoval 
přední české pány na rytíře – kořeny této 
pocty sahají až do 13. století. 

svatovítský poklad obohatil 
i ladislav Jagellonský

Další z  osvícených panovníků 
Ladislav Jagellonský obohatil 
Svatovítský poklad o  ostatky 
svatých v  podobě jejich bust. 
Na výstavě jsou vystaveny busty 
Svatého Václava, Svatého Víta 
a Svatého Vojtěcha. Ostatková 
busta sv. Václava byla vyrobena 
před rokem 1503 a je zhotovena 
z  částečně zlaceného stříbra 
a  drahých kamenů. Daroval ji 
Svatovítské katedrále Vladislav 
Jagellonský. Na výstavu byla za-
půjčena Metropolitní kapitulou 
u sv. Víta v Praze. 

Rovněž ostatkové busty sv. 
Víta a sv. Vojtěcha jsou zmiňová-
ny v inventáři Svatovítského po-
kladu z roku 1503 jako dar krále 
Vladislava II. Jagellonského 
Svatovítské katedrále. Důvodem 
objednání těchto reprezentativ-

ních bust mohla být nejen snaha upevnit 
postavení metropolitního chrámu, ale ta-
ké zájem využít busty v rámci korunovač-
ních rituálů. Vystavení bust na hlavním 
oltáři během korunovačního obřadu je 
skutečně doloženo. Busty s ostatky světců 
byly vystavovány na oltářích při koruno-
vacích a nosili je při procesích faráři ze 
čtyř významných kostelů ke katedrále sv. 
Víta, kde je umístili na oltář.

na výstavě je možné uvidět 
i tvář našeho spasitele 

Velký dík za výstavu patřil autorce Ivaně 
Kyzourové. Mezi nejstarší vystavené 
památky patří podle ní dřevěný hřeben 
svatého Vojtěcha z konce 11. století a také 

svatováclavský meč a prapor svatého Jiří, 
jejichž některé části mohou pocházet 
až z  10. století. Na  otázku, jaký expo-
nát by si vybrala domů, odpovídá, že 
obrazy pravé tváře Kristovy a Madony 
typu Aracoeli. „Věřilo se, že na každou 
z  věrných kopií se přenáší posvátnost 
originálu, takže tyto obrázky byly uctíva-
né velmi podobně jako ostatky svatých,“ 
vysvětlila Kyzourová. Vřele se slovy paní 
Kyzourové souhlasím. I  přes úžasnou 
nádheru a  cenu vystavovaných před-
mětů bych si jako ona vybrala zmíněný 
nenápadný obraz u vchodu do výstavy. 
Věřím, že pro každého věřícího je určitě 
nejúžasnějším zážitkem, že na  výstavě 
může spatřit obraz pravé Kristovy po-
doby – Veraikon – pocházející ze 70. let 
14. století, který odedávna právem patřil 
mezi nejvýznamnější a  nejuctívanější 
předměty českého královského pokla-
du. Podle Bohuslava Hasištejnského 
z Lobkovic ho získal Karel IV. v Římě 
od papeže Urbana V. 

 Prezident Václav Klaus otevřel 
za  účasti ruského prezidenta Dmitrije 
Medveděva týden před touto výstavou 
na  Hradě v  Císařské konírně výstavu 
Carský dvůr pod žezlem Romanovců, 
která představuje vzácné památky mos-
kevského Kremlu spojené se slavnou car-
skou dynastií. Návštěvníci si tak mohou 
na Hradě prohlédnout jak český tak i rus-
ký „poklad“. Mohou se seznámit s historií 
obou národů a porovnat ji. Podle pana 
prezidenta náš poklad obstojí ve srovnání 
s kremelským velmi dobře: „Jakkoliv se 
mi zdál ten kremelský poklad úžasný, tak 
když jsem dnes procházel kapli Svatého 
Kříže, řekl jsem si, že se dají docela dobře 
srovnat a že jsme obstáli velmi dobře.“
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

 „Kaple Svatého Kříže je místem, které dává 
Svatovítskému pokladu opravdu vyniknout. Nemá 
jen historickou materiální hodnotu. Skrývá se v něm 
ještě větší poklad - láska k Bohu a láska k této zemi.“ 
pochvaloval si pan arcibiskup Duka při vstupu 
na výstavu. Pan prezident vřele souhlasil:“Jsem vel-
mi rád, že se nám podařilo opět něco přidat k tomu, 
co návštěvníci České republiky, Prahy a Pražského 
hradu mohou navštěvovat. 
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moderní a oblíbený 
Dominik Duka

Jiří Pancíř

n akladatelství Petrklíč doktora 
Juraje Himela vydalo jako svou 
367. publikaci knihu dr.  Pavla 

Veselého o  životě a  díle 36. primase 
českého, pražského arcibiskupa Mons. 
Dominika Duky s  názvem „Dominik 
Duka – Moderní a oblíbený“. 

Knihu uvedla do  života místopřed-
sedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena 
Gajdušková slovy: „O kvalitách pana ar-
cibiskupa Duky nikdo nepochybuje. Je to 
velice moudrý člověk s velkým morálním 
profilem a navíc milý společník a člověk 
s  úžasnou vlastností – rád naslouchat 
druhým. Pan Duka má požehnání, 
dar, kouzlo a  úžasnou auru, která ho 
činí morální autroritou v naší zemi. Je 
inspirací a  velkým vzorem pro každého 
kdo  má morální směřování sám v  sobě 
a  to i  pokud nesdílí křesťanské hodnoty. 
Tato kniha bude tudíž hezkým dárkem 
nejen věřícím, ale všem občanům. Přeji 
jí proto hodně čtenářů po celé naší zemi.“ 

Arcibiskupský ceremoniář Vojtěch 
Mátl přišel omluvit pana arcibiskupa, 
že je mu moc líto, že nemůže osobně 
požehnat knize. Představil přítomným 
bratra, jáhna Ludvíka, aby požehnal 
knize za  něho. Bratr Ludvík požehnal 
knize slovy: „Všemohoucí Bože, který 
nás vedeš svými stezkami, žehnej všem, 
kteří budou číst tuto knihu, požehnej jim 
ve  jménu Otce, Syna i  Ducha svatého.“ 
Pan ceremoniář dodal, že provází pana 
Duku již 12 let a že tento nezpychl, i když 
je tak slavný. Pousmál se nad podtitulem 
knihy „Moderní a  oblíbený“, protože 
jak ho zná, hájí konzervativní hodnoty. 
Oblíbenost pana arcibiskupa je ale krás-
nou vizitkou. „Tázal jsem se sám sebe, 
proč je Monsignor Duka tak oblíbený. 
Je to v  tom, že nezpychl, je příjemný 
a každého člověka bere vážně, a i tomu 
poslednímu připisuje lidskou důstojnost. 
Je to zřejmě tím, že jeho oborem je „bib-

lická antropologie, věda o  tom, odkud 
člověk pochází, odkud pochází jeho srdce,“ 
uzavřel pan ceremoniář.

Ano, pan arcibiskup má skutečně 
obrovskou morální autoritu, tak ob-
rovskou, že mu věří nejen jeho „ovečky“. 
Jeho výzva ke všem křesťanům k celoná-
rodní modlitbě za šťastnou budoucnost 
a  za  zachování našeho národa oslovila 
dokonce i  pana prezidenta natolik, že 
vyzval pana arcibiskupa Dominika Duku 
ke společnému boji za zachování našeho 
národa a za konzervativní hodnoty naší 
civilizace, protože ho trápí stále rychleji 
se rozpadající hodnotový systém a přál 
by si, aby EU nepřestala plnit poslání, 
pro které byla založena, a byla garantem 
křesťanské kultury a civilizace. Ale to je 
již na jiný článek.

 Pavel Veselý se mohl po požehnání 
své knize jen šťastně usmívat a nezbývá, 
než mu popřát, aby se splnila slova paní 
Aleny Gajdůškové, aby se kniha stala 
hezkým dárkem nejen věřícím, ale všem 
občanům, a přečetlo si jí hodně čtenářů 
po celé naší zemi. A všem, kteří si ji koupí, 
aby žehnal Bůh, jak to hezky řekl bratr 
Ludvík.

Lenka Filipová   uvedla, že  Pavel 
Veselý měl být příkladem pro všechny 
věřící, že je to edukativní člověk podle 
všech pravidel: „Spojily nás smutné 
zdravotní komplikace a  tyto momenty 
jsou významné právě pro takovéto knihy, 
abychom zaměřili pozornost na správné 
lidi. Jejich četba nás naladí na  tuto he-
misféru. Jsou to knihy, které nás přinutí 
zamyslet se sami nad sebou. Obohacují 
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Slavnostní požehnání bylo knize uděleno v paláci knihy Neoluxor na Václavském 
náměstí v Praze bratrem jáhnem Ludvíkem (na obr. vpravo), kterého pan arcibiskup 
požádal, aby požehnal knize za něho. Kmotrou knihy byla místopředsedkyně Senátu 
Parlamentu ČR Alena Gajdušková (druhá zprava) a Lenka Filipová (druhá zleva). 
Slavnostním odpolednem provázel Petr Jančařík (vlevo). 
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náš život o duchovní ráz.“ Paní Filipová 
má pravdu. Při čtení knihy na  člověka 
dýchne autorův  optimistický přístup 
k  životu, který je mezi přáteli znám 
svým tvrzením: „Každé ráno je novou 
příležitostí k životu.“ A ví, o čem mluví, 
protože v roce 2002 se uzdravil z vážné 
nemoci. Podle jeho slov mu k uzdravení 
pomohl Bůh a víra. 

Jako věřící člověk znám osudy mno-
ha kněží i praktikujících věřících, jejich 
radosti i strasti, cestu za pokáním a za ži-
votem věčným. Znám ale i ty, kteří prošli 
praktickým životem a k víře v Boha se 
museli probojovat sami, mnohdy dokon-
ce i navzdory silně ateistickým rodičům, 
podobně jako pan Veselý. Mají cestu 
k Bohu složitější než ti, kteří se narodili 
v katolické rodině. A o to víc si musíme 
vážit, že dokázali víru v  Boha v  sobě 
nalézt. Zřejmě právě proto, že doktor 
Veselý prošel svým hledáním Boha, má 
takové pochopení i  pro dosud nevěřící 
lidi a vidí nejen to, co je, ale i to, co není 
v  dnešním pojetí víry dobré. Podobně 
jako pan arcibiskup je přesvědčen, že 
pokud nechce být církev jen automatem 
na sňatky, pohřby nebo křty, musí se stát 
její představitelé důvěryhodnými lidmi, 
za kterými ostatní přicházejí, když cítí 
bolest nebo trápení. Ví, že katolická 
církev nesmí být uzavřena. „Církev 
nesmí působit na  lidi jako vymezená 
na vlastním písečku, kde si hrají ti dobří, 
zatímco ostatní jsou špatní. Nesmí půso-
bit na ostatní občany, že je tu pro majetek 
a ne pro ně,“ říká doktor Veselý a dodává: 

„Lidé si ale musejí uvědomit, že i kněži jsou 
lidé, kteří potřebují mít svůj domov, postel, 
židli, stůl, teplo a světlo. Jedním slovem 
střechu nad hlavou. A také automobil, aby 

mohli objíždět své farnosti. A že o střechu 
nad hlavou je konfiskací jejich klášterních 
obydlí  komunisté připravili a  není divu, 
že je požadovali nazpět.“ Já dodávám, že 
to jen neměli dělat tak konfrontačně, že 
to překřičelo poslání církve a  velmi to 

zchladilo porevoluční nadšení pro církev 
v  očích občanů. Věřím ale, že se panu 
arcibiskupovi podaří vše uvést na pravou 
míru a církev získá úctu u národa jaká jí 
právem náleží. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Autor knihy Pavel Veselý se svou přítel-
kyní fotografkou Renatou Luckovou na-
slouchal paní senátorce s velkým zájmem

Carský dvůr pod žezlem romanovců
václav Klaus, Prezident rePubliKy

n emíváme příliš často pří-
ležitost být svědky setkání 
kulturních a  historických 

světů, které mají na  jedné straně 
mnoho společného, na  straně druhé 
jsou odlišné. Pražský hrad jako sym-
bol české státnosti, moskevský Kreml 
jako symbol státnosti ruské. Unikátní 
výstava pokladů uchovávaných v mu-
zeích moskevského Kremlu „Carský 
dvůr pod žezlem Romanovců“ našla 
na  Pražském hradě stejně jedinečné 
zázemí – výstavní prostor Císařské 
konírny postavené v době Rudolfa II., 
který vládl ve stejné době jako první 
romanovští carové, jimž je výstava 
věnována. Význam této výstavy vidím 
ve třech oblastech: 

V oblasti kulturní představuje pro 
naši veřejnost jedinečnou příležitost 
seznámit se se starým ruským uměním 
vyjadřujícím pravoslavnou východní 
křesťanskou tradici, která leží v zákla-
dech ruské kultury. Je odlišná od naší 
západokřesťanské, má jiný výraz i ak-
cent a dosud jsme u nás neměli příle-
žitost ji dostatečně poznat a pochopit.

Současně chci vyzvednout politic-
kou dimenzi této výstavy.  Myšlenka 
na  její uspořádání vznikla v průběhu 
mé pracovní návštěvy v  Moskvě 
na podzim roku 2009. S prezidentem 
Medveděvem jsme se na ní shodli a dali 
jí svou záštitu. Přesto jistě každý, kdo 
trochu tuší, kolik práce a  problémů 
představuje uskutečnění takto mimo-
řádně náročného projektu ve  velmi 
krátké době, ocení dílo všech, jimž tato 
výstava vděčí za svou existenci.

Chci při této příležitosti poděko-
vat prezidentu Dmitriji Medveděvovi, 
jehož podpora nepochybně přispěla 

k  velkorysosti, s  jakou ruská strana 
ke  spolupráci s  Pražským hradem 
přistupovala. Chci poděkovat všem 
našim ruským partnerům, zvláště pak 
ředitelce kremelských muzei Jeleně 
Gagarinové a  jejím kolegům, kteří 
odvedli ohromný kus práce. Stejně 
tak děkuji za součinnost ministerstvu 
kultury ČR, pochopitelně i mým spo-
lupracovníkům z Kanceláře prezidenta 
republiky a  Správy Pražského hradu 
a všem dalším, kteří se o úspěch tohoto 
výstavního projektu zasloužili.

Tuto výstavu otevíráme u  příle-
žitosti oficiální návštěvy prezidenta 
Ruské federace Dmitrije Medveděva 
v České republice. Má proto i výrazný 
symbolický význam. Dokumentuje, 
že naše vztahy jsou všestranné a  pl-
nohodnotné, že jim dominuje zájem 
na vzájemném poznání a porozumění, 
že minulost, která zatěžovala naše 
vztahy, se daří naším společným úsilím 
překonávat a otevírat dveře budoucnos-
ti. Proto je tato výstava o starém rus-
kém uměni nejen výstavou o historii, 
ale mnoho vypovídá i  o  současnosti 
česko-ruských vztahů. Věřím, že bude 
takto i přijata a oceněna naší veřejnosti. 
Bylo mi ctí ji s  panem prezidentem 
Medveděvem otevřít. 
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Bakalovo centrum Dox 
je panoptikem pravdolásky

adaM b. bartoš

Nejvulgárnější otevřená, 
nenávistná a primitivní 
protihradní propaganda 

C entrum současného umění 
(DOX) by se mělo přejmenovat 
na  Centrum současného poli-

tického aktivismu. Výstava „Luciferův 
efekt: střetnutí se zlem“ není totiž ničím 
jiným než nejvulgárnější protihradní 
propagandou. Už ne rafinovaně skrytou, 
ale otevřenou, nenávistnou a primitivní. 
Jejím smyslem je vykreslit současného 
hradního pána v  tom nejděsivějším 
světle. On je ten satanáš. Kdežto hrad-
ního pána předešlého jako hrdinu z lidu. 
Výstava totiž představuje další projekt 
Philipa Zimbarda nazvaný Hrdinská 
imaginace. Jeho cílem je prý inspirovat 
a  připravit „obyčejné“ lidi pro roli tzv. 

„hrdinů v záloze“. Jedním z příkladů ztě-
lesňujících koncept hrdinské imaginace 
je pro Zimbarda Václav Havel.

 frustrace pravdoláskařské 
kliky se stává hysterií

Útok na  Hrad coby jedinou reálnou 
konzervativní sílu v zemi je samozřejmě 
zčásti veden oklikou, skrze oblíbené téma 
korupce, která údajně svírá v  drápech 
celou ČR. Skrze kritiku různých politiků, 
kauz a společenských jevů je tato podpra-
hově dávána za vinu současnému prezi-
dentovi. Zčásti je ale útok na něj veden 
dokonce přímo, protože námětem mnoha 
domácích „umělců“, kteří na výstavě par-
ticipují, je přímo jeho osoba, samozřejmě 
v roli toho zlého. Výstava dokonce končí 
urnami, kde návštěvníci mají hlasovat 
o tom, zda by prezident Klaus měl být 
odvolán pro vlastizradu.

Doprovodný program pak zahrnuje 
neuvěřitelné množství přednášek a  de-

bat na  „palčivé problémy současnosti“, 
u  kterých se nelze ubránit dojmu, že 
nejsou úplně objektivní. Vystupují zde 
totiž všichni ti, kteří v pravdolásce něco 
znamenají. Chybí snad už jen guru sám, 
i když z filmového Odcházení víme, že je 
schopen vlézt si i do bazénku a vynořit 
se z  něj jako vodník, jen aby se někde 
nečekaně objevil, takže možná že ho 
na derniéře výstavy spustí na špagátech 
zpoza opony jako v nějaké antické hře.

Na jednu stranu se nelze divit – pokud 
je samotné centrum financováno panem 
Bakalou, nemůže mít z principu jiný vý-
stup. Zarážející ale je ona míra frustrace 
pravdoláskařské kliky, která už přesahuje 
jakoukoli rozumnou mez a stává se hys-
terií. Klaus jako Lucifer. Ztělesnění zla. 
Havel ex machina, která nás zachrání 
v našem marasmu, nebo alespoň ti, kteří 
nesou jeho odkaz a které vyvolil jako své 
učedníky. To už není kýč a nevkus, to je 
úchylka. Otrocká mentalita. Věřit, že 
někdo, koho před několika desetiletími 
vybrala CIA a z koho mezinárodní židov-
ská intelektuální elita vytvořila loutku 
svých zájmů, je autentickým hrdinou 
z  lidu a  spasitelem českého národa, je 

dětinské a svědčí to o myš-
lenkové ubohosti těch, kdo 
se Václavem Havlem stále 
zaštiťují a  jemu se klaní. 
Těch, kteří ve  svých před-
stavách fantazírují o  tom, 
jak by chtěli být tomu 
Největšímu Čechovi nejblí-
že a závidí každému, komu 
se to podařilo. Tramtarááá.

Ten, kdo se pak proti 
jejich božské ikoně kriticky 
staví, kdo se odvažuje jeho 
gloriolu snímat, je nepří-
tel. Ten, kdo ho nejvíce 
a  reálně politicky ohrozil 
a ohrožuje, musí být nutně 

arcinepřítel. Ďábel sám. Klaus. Satan. 
Nacionalista. Fujtajbl. 

Pochybnosti o havlovi přeneseme 
na Klause jako na obětního kozla

Bojíme se, že by Havel skutečně mohl být 
agentem – a tak uděláme z Klause ruské-
ho agenta. Víme, že Havel byl, slovy Ireny 
Obermannové, „starý prasák“ – a tak se 
pohoršujeme nad Klausovou letuškou. 
Víme, že Havel nikdy nic originálního 
nevymyslel, jen přejímal cizí názory, 
které mu poradili zahraniční opinion-
makeři – a tak se ušklíbáváme nad tím, 
že Klaus prý není ve  světě tak známý 
a že jsou jeho autentické politické názory 
k  popukání zpátečnické a  překonané. 
Víme, jak podivně Havel restituoval 
a  kolik jeho kamarádů přišlo k  bohat-
ství – a tak děláme z Klause krále všech 
zlodějů a mafiánů. Víme, že Havel měl 
dohodu s komunisty, že udělal tlustou čá-
ru a „co-sme-si-to-sme-si“ a že ho zvolilo 
prezidentem všech 323 národofrontových 
poslanců – a tak budeme do nekonečna 
opakovat, že Klausovi v  první volbě 
hodili lístek do urny i nějací komunisti. 
Je nám nepříjemné, že Havel celou svoji 
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politickou kariéru jen poslušně plnil 
příkazy Američanů – a tak se posmíváme 
Klausovi, kdykoli má nějakou schůzku 
s ruským politikem. Přáli bychom si fa-
šistickou, pardon, občanskou, společnost, 
ale bojíme se to říci nahlas – a tak odvra-
címe pozornost ke Klausovi, který se prý 
paktuje s nácky a fašouny. Podporujeme 
americké dobyvačné války, humanitární 
bombardování a  třetí světovou válku – 
a  tak varujeme před tím, že Klausovo 
vlastenčení je cesta do  pekel, protože 
nacionalismus v Evropě vyvolal druhou 
světovou. Víme, že Havel jede v  magii 
a okultismu a tuto víru jen dovedně mas-
kuje za vzletné duchovní fráze o jakémsi 
vyšším mravním řádu – a tak učiníme 
z Klause rovnou Lucifera. A tak bychom 
mohli pokračovat.

Ne, nejsem naivní, abych věřil v to sa-
mé jen s opačnými znaménky. Netvrdím, 
že Havel je ďábel a Klaus spasitel národa. 
Dokonce bych i prezidentovi mohl někte-
ré věci vytknout – například, že nebyl 
tak konzervativní, jako je dnes, i dříve, 
ale každý se vyvíjíme. Nebo že podepsal 
Lisabonskou smlouvu, i  když měl uni-
kátní příležitost prokázat hrdinský odpor 
a zlomit smutné mnichovské dědictví, ale 
na druhou stranu uznávám, že radit takto 
od stolu je jednoduché a člověk si neumí 
představit ten enormní tlak i  ty více či 
méně skryté výhrůžky smrtí a podobně. 
Hájím ale prezidenta pro to, jaké názory 
představuje nyní a že je ochoten obhajo-
vat je i v době, která jim nepřeje.

Doprovodný program = 
Panoptikum pravdolásky 

Ale vraťme se k výstavě. Centrum součas-
ného umění ji doplnilo programem roz-
hovorů „významných osobností politické, 
kulturní i  občanské společnosti zaměře-
ných na palčivá témata a kauzy českého 
veřejného života, o  nichž je důležité se 
bavit!“ Když pomineme, že nám tu někdo 
svévolně vybírá témata, o kterých se bavit 
máme a o kterých ne, pak je plejáda jmen 
samotných také takovou povedenou vý-
stavkou. Panoptikem pravdolásky. 

Některé vystavené exempláře jsou 
skutečně odpuzující zaprášené figurí-
ny – Jiřina Šiklová, Jan Ruml, Hana 
Marvanová, Pavel Štern. Chartisté, kteří 
zřejmě z nostalgie po OF a VPN založili 
VPK (Veřejnost proti korupci). 

Jiná debata patřila filosofujícím 
ženám. Když začaly nad současností 
vzdychat Věra Tydlitátová a  Markéta 

Hejná, vypadalo to, jako když se sejdou 
dvě babky na pavlači. Tydlitátová je prý 
zneklidněna, jak se někteří „náckové“ 
dostávají do významných pozic. Já jsem 
zase zneklidněn, že někdo tak nenávistný 
a vulgární může vyučovat religionistiku 
na Západočeské univerzitě.

Jindy se zase sešli staří známí z české 
pobočky CFR – Petr Drulák a  Jiřina 
Dienstbierová. Přemýšleli naprosto váž-
ně o  tom, jaké alternativní společenské 
organizace mohou nahradit kapitalismus. 
Tomu se říká „doublethinking“ – udržet 
v mysli dvě naprosto protikladné myšlen-
ky. Nepracují snad tito lidé nepřímo pro 
arcikapitalistu Rockefellera?

To t é ž  t é m a  s i  p a k  s t ř i h l a 
Dienstbierová s Václavem Bělohradským 
a  s  Vladimírou Dvořákovou. Strašili 

– jak jinak – nástupem autoritativních 
režimů. Paní Dvořáková ale jistě nemyslí 
nastupující totalitu Nového světového 
řádu USA. Které si například schválily 
zákon, podle kterého může armáda 
zadržovat a vraždit bez soudu i domácí 
obyvatelstvo, ale nejspíše jakýsi Klausův 
autoritářský režim po vzoru Putina, který 
ale existuje jen v její mysli.

A  koho máme v  panoptiku dále? 
Karla Randáka a Jindřicha Šídlo, další 
pravdoláskařské celebrity. Skokana 
roku Andreje Babiše se senátorkou 
Alenou Dernerovou. Lovce psychopatů 
v politice Jana Hnízdila. Téma psycho-
pati na výstavě opravdu „jede“ – mluví 
o něm i Ivan M. Havel spolu s Václavem 
Mikotou. Takže tu máme skoro kom-
pletní partičku, která chtěla dostat prezi-
denta Klause do kazajky. Psychoanalytik 
Mikota se totiž na  Hnízdilově plánu 
taktéž podílel, stejně jako další spik-
lenec, psycholog Slavomil Hubálek. 
Ten zase beseduje s  pravdoláskařským 
Goebbelsem Jiřím Pehem. A do třetice 
o „psychopatech v politice a byznysu“ dis-
kutuje spolumajitel centra DOX Václav 
Dejčmar a  Karel Janeček. To je ten 
pán, který rétorikou boje proti českým 
mafiánům zakrývá fakt, že sám slouží 
mafiánům zahraničním.

Tomáš Halík je takové eso, že měl 
debatu sám, nepotřeboval partnera. 
Přednášel na  téma „Tolerance nebo 
láska k nepřátelům?“ Protože pan Halík 
není schopen ani jednoho, je mi záha-
dou, o čem tedy přednášel. 

Halík nebyl ale jediným duchovním, 
který si našel cestu do  holešovických 
továrních hal. Například biskup Václav 

Malý se zabýval otázkou, jak rozpozná-
vat současné zlo. V  upoutávce na  jeho 
přednášku pořadatelé lákali následu-
jícím zamyšlením: „Jak lze například 
vnímat současné snahy ministra škol-
ství o výchovu k národní hrdosti a jeho 
podporu zaměstnance identifikujícího 
se s  fašistickými názory nebo pokusy 
o sbližování politické moci s nezávislou 
sférou církve, o nichž svědčí vystoupení 
prezidenta Václava Klause během cír-
kevní bohoslužby ve Svaté Boleslavi?“

Že už je výstava pravdoláskařských 
figurín únavná? Já vím. Tak to už jen 
rychle proběhneme. V  další místnos-
ti na  nás vyskočí Jan Payne, v  jiné 
pseudoumělec Jiří David. Za rohem se 
baví člen skupiny „Ztohoven“ s členem 
Antifašistické akce, v  jiném patře na-
jdeme člena iniciativy „V  Ústí neona-
cisty nechceme“ a německého novináře, 
snažícího se Čechům dokázat, že byli 
za války stejně zrůdní jako příslušníci 
jeho vlastního národa (zabývá se totiž 
táborem Lety u Písku). Zdálky slyšíme 
tlachání levicové socioložky s radikální 
feministkou a  plácání dvou pracovní-
ků proamerické úderky Člověk v  tísni 
na  téma „Šluknovsko: varovný příklad 
pro Česko“. A tak dále, a tak podobně…

co to všechno znamená? 
co z toho všeho plyne?

Toto už není normální střet levice 
a  pravice. Toto nemá nic společného 
s  běžnou každodenní politikou. To 
nejsou politické proklamace, to není le-
vicová kritika současné pravicové vlády 
a pravicového prezidenta. To je frontální 
útok na základy národního bytí, na stát, 
na českou suverenitu, na tradice, na řád, 
na  křesťanské hodnoty. To je pokus 
o rozvrat, pokus o destabilizaci. Je to 
soustavné podkopávání základů národ-
ní soudržnosti, je to na několika frontách 
vedený výpad proti stranickému politic-
kému systému, proti prezidentovi, proti 
vlastenectví, proti konzervatizmu, proti 
národu, proti tržnímu hospodářství, 
proti historii, proti rodině. Proti všemu.

Nedá se to vysvětlit běžnými polito-
logickými termíny. Je to hlubší problém. 
Několik tisíc let trvající problém. Problém 
nenávisti jednoho konkrétního národa 
k  národům ostatním. Národa, který si 
svůj nacionalismus bedlivě střeží a pěs-
tuje, ale všem ostatním by ho zakazoval. 
(Vyšlo na www.prvnizpravy.cz.)
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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evropě vládnou 
mandaríni

ivana Haslingerová

s družení europoslance Edvarda 
Kožušníka eStat.cz v ydalo 
v  českém překladu knihu bel-

gického europoslance za  vlámskou 
stranu Derka-Jana Eppinka „Život 
evropského mandarína“. Čtenář se z ní 
dozví vtipnou formou, jak to doopravdy 
chodí za  dveřmi Evropských institucí 
od  člověka, který pracoval v  letech 
2000- 2007 jako člen kabinetu pro dva 
různé evropské komisaře – pět let pro 
Fritse Boekensteina a dva a půl roku pro 
Siima Kallase. Podle jeho vlastních slov 
dělal pro ně především kontakty mezi 
Evropskou komisí (EK) a  Evropským 
parlamentem (EP). V  devadesátých 
letech v Bruselu pracoval jako novinář, 
který pravidelně psal o evropských zá-
ležitostech do  Financial Times, Wall 
Street Journal a dalších prestižních mé-
dií. Když jeho manželka získala místo 
v OSN, rezignoval na místo evropského 
úředníka a odejel za ní do New Yorku. 
Získal tak na čas zdravý odstup od EK 
i od EP a rozhodl se napsat vzpomínky 
na svých sedm let práce v kabinetech ko-
misařů. Nechtěl, aby to byla jen sucho-
párná nuda. Uvědomoval stále více, že 
situace v Bruselu je podobná té v britské 
vládě popsané v knize „Jistě pane premi-
ére“. I  tam si ministři a premiér myslí 
stejně jako evropští eurokomisaři, že 
rozhodují oni, ale ve skutečnosti to dělají 
úředníci typu Humphreyho. Komisaři 
přicházejí a odcházejí, ale úředníci zů-
stávají věčně. Půjčil si tedy metodologii 
ze zmíněné knihy a čtenář se při četbě 
baví snad ještě lépe, protože se ho to pří-
mo dotýká. Přitom se dozví podrobnosti 
ze zákulisí EU jako nikde jinde. Pan 
europoslanec Eppink si navíc uvědomil, 
že toto vše není věc pouze novodobých 
dějin, ale podobná situace existovala 
již odpradávna dokonce i  na  čínském 
dvoře, kde všemocný císař netušil, co se 

děje za  zdmi 
Zakázaného 
m ě s t a , 
a  o  všem ho 
informovali 
a   roz ho do -
v a l i  j e h o 
m a n d a r í n i , 
kteří jediní 
měli ke  vše-
mu přístup. 
Proto brusel-
sk ým úřed-
níkům začal 
pan Eppink 
trefně říkat 
m a n d a r í n i 
a  tak vznik-
la na konec 
velmi vtipná 
kniha „Život 
e v r o p s k é h o 
mandarína“. 
Je velmi záslužné od  jeho přítele a  ko-
legy europoslance Edvarda Kožušníka 
z eStatu, že tato kniha vyšla i u nás a že 
ji představil při udělení Tošovského ceny 
v Senátu Parlamentu ČR a na následném 
křtu v budově Evropského domu. 

Pan Eppink při té příležitosti s úsmě-
vem zavzpomínal, že měl zpočátku jako 
asistent eurokomisaře stejný pocit, jaký 
měli čínští mandaríni – že musí svého ko-
misaře chránit před sebou samým i před 
ošklivými demonstranty a nepříjemnými 
zprávami zvenku. Psát mu projevy a sta-
rat se, aby neměl jako nováček v Bruselu 
nepříjemnosti. Čím déle jako mandarín 
pracoval, tím více si prý připadal „vy-
volený“ stejně jako čínští mandaríni. 
Dokonce prý nechápal stejně jako jeho 
komisař, jak mohou být ti lidé venku tak 
nevděční a demonstrují proti nim, když 
pro ně v EK tolik dělají. Cítil, jak narůs-
tala propast mezi ním, coby mandarínem, 

a  reálným světem. „V  Bruselu panuje 
mentalita jako v  bunkru. Euroelity se 
uzavřely jako pohádkové bytosti ve věži 
ze slonové kosti, kde namísto řešení prak-
tických důležitých problémů vymýšlejí 
virtuální pseudoproblémy,“ uvedl pan 
Eppink a  tuto odtrženost Bruselského 
dvora od lidu demonstroval na příkladu: 

„Když bylo vyhlášeno v Irsku referendum, 
chápala ho EK jako příležitost pro Iry, kte-
rou jim poskytla, aby mohli říci svobodně 
Ano. A oni nevděčníci řekli Ne. Po tomto 
šoku se mandaríni shodli na tom, že je to 
proto, že tam pijí moc whisky, a rozhodli, 
že by měli těmto pomýleným lidem umož-
nit hlasovat znova. Tedy mandaríni měli 
pocit, že Irsku činí privilegium, aby mohli 
opakovat referendum, zatímco celý svět to 
chápal jako porušení demokracie, když vý-
sledky referenda nebyly uznány.“ Podobně 
euro prý mělo být motivací, ale stal se 
opak. A  nyní, když jsou demonstrace 
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Edvard Kožušník představuje v  Evropském domě v  Praze knihu 
svého přítele Derka-Jana Eppinka „Život evropského mandarína“ 
a jejího autora
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v Řecku a Itálii, mandaríni najednou opět 
nevědí co dělat: „Když jsem viděl zasedá-
ní politiků jednajících o této situaci, řekl 
jsem, že je to jako na pohřbu, jen nevím, 
čí je to pohřeb.“ 

Ve vymýšlení nesmyslných projektů 
jsou podle Eppinka evropské elity nepře-
konatelné: „Vzpomínám jak, přestože se 
neustále hovoří o škrtech ve výdajích, byl 
nedávno vyhlášen obří projekt „Evropská 
historie“. Byly utvořeny komise a mnoho 
draze placených mandarínů v  nich usi-
lovně pracovalo, až nakonec zjistili, že 
nevědí, jak ji interpretovat. Nejenže před 
válkou ji měla každá země jinou, ale ani 
nedávné dějiny nebylo možné presen-
tovat jednoznačně. Válku chápali lidé 
v různých zemích různě. Místo toho, aby 
od nesmyslného projektu Komise upustila, 
uzavřelo se nakonec, že evropská historie 
bude chápána až od  roku 1946. To ale 
nejsou dějiny evropských států. Proto 
jsem na  obálce knihy použil karikaturu, 
jak se  evropský byrokrat snaží svázat 
bezvýsledně různé země do jednoho celku.“ 

Bruselský dvůr je podle Eppinka 
něco jako počítač. Má bezchybný hard-
ware – krásné obrovské budovy. Má ale 
i software – evropské instituce – v němž 
bylo nyní nalezeno mnoho chyb. Tento 
mentální software evropských institucí 
by se měl urychleně opravit. Evropské 
instituce by měly opustit postoj mesiáše 
kázajícího o zemi zaslíbené. Měl by v nich 
zaznít a být slyšen i kritický hlas, nikoliv 

jen  v ychva lo -
vání EU blízké 
náboženskému 
fanatismu.

Na dotaz, jak 
vidí roli naše-
ho prezidenta 
v  EU, odpověděl 
pan Eppink, že 
vztah Bruselu 
k  němu prodělal 
zajímavý vývoj. 
Zat ímco ještě 
v  roce 2009 pa-
noval z  jeho ná-
vštěvy velký šok, 
nyní se postoj 
mandarínů mění. 
Tehdy přijel bez 
kompl i me nt ů , 
na  které byl i 
tamní polit ici 
od všech hostů zvyklí, naopak si dovolil 
bruselské mandaríny nemilosrdně kriti-
zovat. „U vás doma vystupuje mírněji než 
v Bruselu. Z jeho tehdejší přednášky od-
cházeli někteří poslanci doslova se slzami 
nevděku v očích a vypadali, jako by dostali 
facku. Jiní vykřikovali něco v tom smyslu, 
že raději přivítají diktátora z Afriky, než 
takového evropského zločince. Václav 
Klaus se stal Voldemortem Evropské 
unie. Temným pánem zla, jehož jméno 
se nesmělo tehdy ani vyslovit. Přitom měl 
tehdy pravdu, když identifikoval jasné me-

ze, které nesmí EU překročit, jinak 
nastane katastrofa. Nyní na jeho 
slova dochází. Kdybychom po-
slechli v roce 2009 Vašeho prezi-
denta, neměli bychom problémy, 
které máme. To ale bruselská elita 
nikdy nepřipustí vyslovit nahlas, 
a to ani nyní,“ uvedl pan Eppink 
a pokračoval:

 „Přesně jak to tehdy pre-
zident Klaus předpověděl, EU 
nyní naráží na  své limity s  eu-
rem, Shengenem a  zejména se 
sociální politikou. Nikdy před-
tím v  dějinách západní Evropy 
se nestalo, aby jediná generace 
spotřebovala tolik peněz na soci-
ální výdaje s tak malým dlouho-
dobým efektem. Ve Španělsku je 
například 44 % mladých lidí bez 
práce i přes velké peníze do nich 
vkládané . Sociální politiku 
prostě EU nezvládá. Nedochází 
jí, že z  Němce neudělá Řeka 

a  naopak. Že lidé v  každé zemi mají 
různé představy o  životě a  že poklá-
dají její možná dobře míněné opatření 
za omezování svých svobod. Podle mne 
je základní problém současného stavu 
EU v nahrazení ideálu svobody socialis-
ticko-komunistickým ideálem rovnosti. 
Snaha po stále větší a hlubší regulaci pře-
šla ve formu sociálního inženýrství, kde 
evropští mandaríni předurčují lidské 
štěstí stejně tak, jak se o  to pokoušeli 
komunističtí plánovači v  zemích reál-
ného socialismu. Tato touha po  stále 
větší rovnosti si vynucuje více peněz, což 
vede k větší byrokratizaci a potřebě ještě 
více finančních zdrojů. Je to bludný kruh, 
který je obtížné rozetnout.“ 

EU by proto měla podle Eppinka 
přenechat sociální politiku k řešení ná-
rodním státům. Nepomohla rovněž jako 
celek Libyi. Bylo to německé a  britské 
letectvo, nikoli vlastní armáda EU, jak 
proklamoval prezident EU van Rampuy. 

„Mandaríni EU si mylně myslí, že 
problémy vyřeší více Evropy a  její větší 
semknutost. Heslo ,více Evropy‘ ale 
znamená ,méně demokracie‘. To by EU 
zničilo. Nová Lisabonská smlouva by 
měla stanovit limity, co řešit centrálně a co 
ponechat v dikci národních států. Pokud 
se to nestane, může se stát, že Evropané 
nebudou mít místo u  stolu, ale budou 
na jídelním lístku. A nám všem nezbude, 
než začít křičet:  ,Daňoví poplatníci celé 
Evropy, spojte se! Nemáte co ztratit, jen 
své okovy!‘“ 
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Senátem zněl 
sborově otčenáš

ivana Haslingerová

V  Senátu Parlamentu České repub-
liky byla otevřena mimořádná 
výstava „Česká Bible v  průběhu 

staletí - příběh jeruzalémského překladu“. 
Výstavu o  nejčtenější a  nejrozšířenější 
knize světa,  Bibli svaté, osobně zahájil 
pražský arcibiskup Mons. Dominik 
kardinál Duka OP, metropolita pražský 
a  primas český. Záštitu nad výstavou 
poskytl první místopředseda Senátu 
MUDr. Přemysl Sobotka a místopředsed-
kyně Senátu PaedDr. Alena Gajdůšková. 
Pořádá ji senátor Jaromír Jermář, 
předseda „Výboru pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva a  petice“ v  součin-
nosti s  ředitelkou projektu Alenou M. 
Kubíčkovou ze „Společností přátel České 
Bible, o. s.“ Slavnostní ráz vernisáži doda-
ly písně Antonína Dvořáka, Gioacchina 
Rossiniho, Johanna Sebastiana Bacha 
a  Wolfganga Amadea Mozarta s  du-
chovní hudební tématikou v  přednesu 
sopranistky Marcely Kubartové a tenora 
Václava Cikánka za klavírního doprovo-
du Stanislava Gallina. 

I   kdy ž je  bonusem v ýstav y 
Jeruzalémská bible, výstava mapuje cestu 
České bible v průběhu všech staletí. Takže 
na  výstavě uvidí návštěvníci například 
i vzácný rukopis Strahovského evangeliáře 
z ranného středověku datovaného kolem 
roku 860, jehož umělecké faksimile vy-
jde v limitovaném nákladu 199 kusů dle 
příslibu Tomáše Žilinčáře v příštím roce. 
Originál je uložen v královské knihovně 
premonstrátů na Strahově. Panelová část 
výstavy informuje o Cyrilometodějské mi-
si a podává přehled o českých překladech 
Bible svaté od 9 století až po současnost. 

I  přesto, že jsou na  výstavě k  vi-
dění historicky nesmírně cenné staré 
výtisky Biblí, jejím zlatým hřebem je 
vydání Jeruzalémské bible v  exkluziv-
ním provedení v  limitovaném nákladu 
600 výtisků, které obsahuje plné znění 

Starého a  Nového 
zákona nově přelo-
žených z  originálu 
a  je provázena 259 
vě r ný m i  re pr o -
dukcemi iluminací. 
Průběh a  klíčové 
moment y jejího 
překladu přiblížili 
ve  svém vystoupe-
ní PhDr.  Dagmar 
a prof. Dr. František 
X. Halasovi, kteří 
zahájili tajně práci 
na  jejím českém 
překladu již v  roce 
1980. V  polistopa-
dové době opubli-
kovali její pracovní vydání v 17 svazcích. 
Kompletní jednosvazková Jeruzalémská 
bible v  českém jazyce vážící 16 kg vyšla 
v listopadu roku 2009. 

Protože tato kniha je pro svou nádheru 
a nákladnost pro běžnou veřejnost praktic-
ky nedostupná díky své ceně 76 000 Kč, je 
skvělým počinem majitele a ředitele vyda-
vatelství Euromedia Group, k.s., Andrease 
Kalfusse, že její přesné a doslovné znění 
vydal v sice také krásném provedení, leč 
až na zlacenou ořízku bez množství zlata 
a ruční práce a může si ho proto jako dar 
již pořídit každý zájemce. Navíc je tato 
kniha provázena 105 neskutečnými ilu-
stracemi biblických výjevů od Salvátora 
Dalího. Vazba je v  pravé kůži zdobená 
pozlaceným odlitkem podpisu Dalího 
zdobeného briliantem a  jedinečnou 
kombinací tří dalších drahých kamenů. 
Vyjádření tohoto génia k  danému bib-
lickému textu podtrhuje jeho sílu tak, že 
na člověka působí mnohem intenzivněji 
než samotný text doprovázený původ-
ními starodávnými byť zlatými obrázky. 
Ty dýchnou staletími, ale obrazy Dalího 
strhnou duchem, ty prostě člověka osloví 

svou dynamikou a působivostí natolik, že 
ho vtrhnou do atmosféry děje, který čte, 
a podtrhnou jeho obsah. Bohužel kniha 
vyšla jen ve 444 tiscích a je v současné době 
v knihkupectvích rozebrána. Musíme vě-
řit, že na příští vánoce se opět na pultech 
objeví. Pan ředitel Kalfuss uvedl, že je ale 
ještě možnost si tento unikát objednat 
na webových stránkách www.bibledali.cz.

Text Jeruzalémské Bible i Bible Dalího 
je špičkové dílo katolické biblistiky 
druhé poloviny 20. století a  je jedním 
z nejuznávanějších moderních překladů. 
Jejich předloha, Jeruzalémská Bible, vyšla 
z práce francouzských biblistů a teologů 
dominikánského řádu, kteří kvůli studiu 
Písma Svatého založili v Jeruzalémě před 
sto dvaceti lety Biblickou školu studia a vý-
zkumu biblických textů, v níž se po desítky 
let převážně francouzští badatelé věnovali 
studiu a výzkumu na poli biblické filologie, 
historie a archeologie. Na základě zevrub-
né a velmi přesné exegetické práce vznikl 
pak z  původních jazyků nejprve fran-
couzský překlad La Bible de Jérusalem 
(JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973, jenž 
se stal základem pro další edice v hlavních 
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evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho 
tvůrců je nevnášet do biblického překla-
du literární kvality, které nejsou vlastní 
originálu. Druhou předností vloženou 
do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým 
biblickým knihám a pomocný poznámko-
vý aparát, které každému čtenáři dodávají 
nejdůležitější poznatky interpretační, aniž 
by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. 

Česká verze Jeruzalémské bible 
vzniká metodou srovnávacího překladu 
z  francouzštiny (originální znění JB) 
a původních biblických jazyků (pro přes-
né rozpoznání předlohy). Její autoři vzali 
v  potaz i  bohatou tradici českých biblic-
kých překladů 20. století, které se staly 
inspirací cennou zejména po  terminolo-
gické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem 
či dokonce svazujícím břemenem v otázce 
jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je 
totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich 
práce byl věrný biblickému originálu 
s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu 
i literární formy.

„Jeruzalémská Bible je ovocem české 
biblistiky. Děkuji Senátu za zodpovědnost 
a ochotu podílet se na oslavách vydání této 
Bible. Tato nová česká bible je fenomén. 
Má velký význam pro slovanské národy 
a  pro jejich kulturu a  literaturu. Jsme 
totiž první slovanský národ, který tento 
klenot vydal pro euroatlantickou civilizaci. 
Setkala se v ní tradice české a židovské bib-
listiky. Zájem o ni a její prakticky okamžité 
rozprodání ukázal, že Písmo svaté, které 
tvoří nejen literární, ale obecně kulturní 
prazáklad křesťanské civilizace, má místo 
i v našem národě,“ uvedl pan arcibiskup 
Dominik kardinál Duka. 

Jeruzalémská bible obsahuje 47 knih 
Starého a 27 Nového zákona včetně deu-
terokanonických knih. Proto její překlad 
je považován za  unikátní klenot překla-
datelského a knižního umění. Jde o jeden 
z  nejrozšířenějších katolických překladů 
ve světovém měřítku. Není náhodou, že 
český překlad inicioval a po celou dobu 
práce koordinoval Dominik Duka, který 
studoval biblickou archeologii. Hlavními 
překladateli byli jeho známí překladatelé 
z  Hradce Králové, manželé Halasovi. 

„V  osmdesátých letech, kdy vznikl nápad 
přeložit Jeruzalémskou Bibli z francouzšti-
ny do češtiny, ji česká veřejnost mimořádně 
potřebovala. Byla proto tajně překládána 
katolickými věřícími. Překlad Bible ale 
není jako překlad běžné knihy. Byl obrov-
ský problém, jak dosáhnout toho, aby byl 
stejně přesný jako původní Jeruzalémská 

Bible. Jak přesně v  češtině vyjádřit heb-
rejské výrazy. Jak chápají kněží smysl 
bible. Museli jsme dokázat rozlišit, co je 
výrazem interpretace biblického textu a co 
je slovo. Nakonec se podařilo předložit zko-
rigovanou část k recenzi. Originální texty 
jsme navíc museli do  republiky pašovat. 
Nakonec jsme ale vše zvládli v duchu toho, 
co jsme si předsevzali – aby Bible vyja-
dřovala krásu, přesnost i  tradici,“ uvedli 
prof. Dr. František X. Halas s chotí

Pan senátor Ing. Stanislav Juránek uve-
dl, že ho Bible provázela doslova od začát-
ku života. První rodinnou Bibli dostal jako 
nejstarší syn od otce při křtu svatém. Svou 
první vlastní Bibli si přinesl z vojny. V 70. 
létech byl svědkem, jak na vojně byla pále-
na na nádvoří kasáren v Karlových Varech 
bible, kterou našli vojáci u jeho kolegy. Šel 
si proto vypůjčit Bibli na kolonádu od pa-
na faráře a při odchodu z vojny ji od něj 
dostal. „Mám tři syny a každému z nich 
jsem koupil Jeruzalémskou bibli, aby ji 
mohli jako mně otec i oni předávat svým 
následovníkům.“

Když člověk slyší o rouhačském cho-
vání vojenských komunistických bossů, 
nechce se mu ani věřit, kde vzal režim 
tu drzost učit nás ve  škole, že jezuité se 
chovali neuctivě k českým knihám a pá-
lili je na hranicích, když soudruzi dělali 
totéž. Bůh je za to potrestal. Jejich režim 
zanikl, křesťansví žije věčně. Jeho Jasnost 
Hans-Adam II. z Lichtenštejna mi sdělil 
na nedávné audienci, že zánik komunismu 
byl neodvratný proto, že každý národ bez 
víry zanikne. Dodávám, naštěstí.

Senátor MUDr. Pavel Lebeda zavzpo-
mínal, že patří ke generaci, která v obecné 
škole měla katechismus na  vysvědčení. 
A  těchto několik let, že mu stačilo, aby 
prostřednictvím pana katechety dospěl 
k  základům náboženství a  biblickým 
příběhům. Po hodině katechismu si doma 
v  Bibli příběhy pročetl a  za  doprovodu 
krásných ilustrací Gustava Dorého se mu 
vše umocnilo do současné doby. „Bible 
svatá byla mým kodexem. Formovala 
mne stejně jako další spolužáky a  celé 
národy. Pro nás Čechy mají její staré 
překlady další význam. V  minulosti 
byly jediným, co udržovalo a rozšiřovalo 
český jazyk, jeho psanou podobu. Bible 
byla první a pro mnohé jedinou knihou 
na venkově.“ 

Pan senátor Lebeda připomněl dále 
důležitou věc, že totiž Bible Kralická je 
pro Čechy mimořádně důležitá a  výji-
mečná především tím, že nebyla přeložena 

na základech tehdy užívaného latinského 
překladu, ale přímo z  řeckých a  aramej-
ských originálů. Jazyk Bible Kralické byl 
v obrozeneckých dobách dlouho vzorem 
spisovné čestiny. I  texty nenáboženské-
ho charakteru na ní byly založeny. Čeština 
tak pronikala do všech vrstev obyvatelstva. 

„Ponechme ale teorie a  nechme doznít 
důstojné staré tisky a obdivujme moderní 
pochopení příběhů v nich ukryté. Věřím, 
že součaný národ nalezne v sobě dostatek 
čistoty, aby na ně navázal,“ ukončil pan 
senátor svůj příspěvek a byl za tuto větu 
odměněn svými kolegy potleskem. 

Ředitelka projektu Alena M. 
Kubíčková ze Společnosti přátel České 
Bible o.s. přednesla nejdříve působivý 
začátek písma svatého „Na počátku bylo 
slovo…“ Chtěla tím ilustrovat působení 
Božího slova na  člověka. „I  přesto, že 
Jeruzalémská bible je nejvýznamnější 
českou biblí u  nás díky svému překladu, 
musím připomenout i  Bibli pražskou, 
Bibli Zlatou, Bibli Svatováclavskou, 
Bibli Českou a další překrásné české bible, 
které vznikaly bez digitalizace, jsou ručně 
malované a  po  staletí  sloužily a  nadále 
slouží ve veřejnosti k šíření poselství Písma 
svatého,“ uvedla paní Kubíčková. Poté pře-
četla všem přítomným Desatero Božích 
přikázání a darovala ho zasklené pánům 
senátorům, druhý tisk poslala pánům 
poslancům. 

Místopředsedkyně Senátu Alena 
Gajdůšková po tomto expresivním vystou-
pení paní Kubíčkové poděkovala: „Velmi, 
opravdu velmi děkuji paní Kubíčkové. 
Hluboce jí děkuji, že umožnila takto 
krásné setkání a uspořádala projekt, který 
bude mít určitě velký význam pro kulturu 
nás všech.“

Výstava je instalována v  předsálí 
Jednacího sálu, takže se vzácnými tis-
ky  Biblí svatých se naši politici budou 
seznamovat při každém příchodu do jed-
nacího sálu. I ti nejateističtější z nich se bu-
dou nuceni v předvánočním čase zamyslet 
nad tím, jak si jejich předkové vážili této 
knihy. S jakou nesmírnou láskou a úctou 
tuto knihu u  nás po  generace vydávali 
a předávali ji jako odkaz svým následov-
níkům. A nejzavilejší multikulturalisté si 
budou nuceni připomenout své kořeny 
a společný duchovní křesťansko-židovský 
základ. 

Na závěr vernisáže se neslo Senátem 
impresivní Alelujá Marcely Kubartové 
a přítomní se pomodlili Otčenáš.
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