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Konec jedné epochy
Ivana HaslIngerová

T ento rok potvrzuje pověsti o nešťastném čísle 13. Přináší 
jen samé negativní až tragické zprávy. Odchod J. Sv. 
Benedikta XVI., nesmírně vzdělaného intelektuála 

a  navíc člověka, který se orientoval v  evropské politice víc 
než většina jejích politiků, ze Sv. stolce. Týden na to odchod 
konzervativního pravicového vlastence profesora Klause 
z  Hradu a  následný nástup levicového intelektuála a  euro-
federalisty Miloše Zemana na jeho místo. V důsledku toho 
vyvěšení protektorátní vlajky EU na symbolu české státnosti, 
Pražském hradě, který je prvním místem svrchovanosti a své-
bytnosti země. Zatímco za panování obou jeho předchůdců 
tam po celých 23 let nenašla místo, protože dobře věděli, že 
vyvěšení cizí vlajky nad sídlem hlavy státu znamená vazalství 
a  podřízenost, a  to nejen státu, ale i  samotného preziden-
ta. Současný prezident si k tomu patolízalsky pozval dokonce 
maoistu a  trockistu – eurokomisaře Barrosu. To by, pane, 
prezident osvoboditel Masaryk koukal!

To, že nad Hradem vlála cizí vlajka, se stalo jen za německé 
okupace. Nikdo jiný, ani Brežněv, dokonce ani Stalin si takové 
pokoření našeho státu nedovolili. Jen při státních svátcích 
se povinně vyvěšovaly československé a  sovětské vlaječky. 
Pouze Adolf Hitler pod hrozbou vyhlášení války donutil ne-
mocného prezidenta Háchu k tomu, že za protektorátu Čechy 
a Morava nad Hradem jako symbol jeho vítězství bude vlát 
jeho vlajka. Nebyl to hlupák a věděl, co to znamená! Přijel 
ji proto s  velkou pompou vyvěsit osobně a  vydal dokonce 
k  tomuto datu na známkách svůj obraz, jak se dívá z okna 
Hradu na  pokořené Čechy a  Moravany, aby je mohl hrdě 
rozesílat po světě. Hitler věděl, že státní vlajka je známkou 
národní hrdosti a hrdé státy nedopustí, aby nad sídlem jejich 
hlav států vlála cizí vlajka. V současnosti jsou toho dokladem 
Buckinghamský palác, Elysejský palác, sídlo švédského krále 
a Královský palác v Madridu, presidentský palác v Německu. 
Tam prapor OSN nenajdete! Hlavy těchto evropských států 
dokazují, že nejsou servilní rozpadajícímu se spolku EU. Že 
nejsou gubernií EU. Pražský hrad se gubernií EU, bohužel, 
dne 3. dubna 2013 stal. A to bez boje a na kolenou. 

A k dovršení všeho přišla zpráva o úmrtí největší evropské 
političky minulého  století (pominu-li Winstona Churchilla 
v  době války), Margaret Thatcherové. O  tom, že naše vláda, 
která si sice říká pravicová ale chová se výhradně levicově, 
netřeba psát. To je již několikaletá národní katastrofa. Situace 
by  šla shrnout: Konec jedné epochy. 

Půjde s touto situací ještě něco dělat, nebo nastal konec epo-
chy budování kapitalismu a svobodné společnosti a vystřídal 
ji již nadobro socialistický pečovatelský stát, který nás povede 
zpět mezi země třetího světa? Zabrání někdo tomuto vývoji?  
Zvedneme opět „Hlavu vzhůru a  půjdeme dál“? 

   Nastal skutečně  konec jedné epochy 
nebo je naděje na cestu do 90. let?

Naštěstí již zvedají hlavu někteří politici, což poskytuje 
nadějí, že ještě snad není vše ztraceno. 

Ladislav Jakl požaduje vyhlásit co nejdříve referendum 
o  vystoupení za  socialistické EU, protože jen v  suverénním 
státě se můžeme cítit svobodně a jen suverénní stát se může 
rozvíjet k obrazu svému. Jakl je ochoten se za  tímto účelem 
spojit s kýmkoliv. 

Petr Hájek vyzývá dokonce ke  kontrarevoluci a  na  boj 
s  mediokracií, která ve  skutečnosti u  nás vládne místo nor-
mální demokracie, jako zkušený novinář založil nový server 
Protiproud.cz.

A  co je nejpotěšitelnější, na  situaci se již nevydržel dívat 
z  povzdálí svých zahraničních přednášek sám Václav Klaus 
a v době uzávěrky našeho čísla avizoval, že se vyjádří k pro-
blému přednáškou: Co učinit s českou politikou i ekonomikou? 

A  abych nebyla nespravedlivá k  Miloši Zemanovi, jeho 
zvolení má i velice kladný dopad. Zamezilo vítězství tzv. ne-
politické politiky pod záštitou Karla Schwarzenberka a návrat 
k normální parlamentní pravolevé stranické politice. Doufejme, 
že ministr zahraničí začne konečně dělat zahraniční politiku, 
která je zdrojem prosperity státu a podnikatelů a přestane se 
zajímat o odporná a vulgární uskupení typu Pussy Riot, které 
hrdinně za souhlasného hýkání Pravdy a lásky znesvěcují křes-
ťanské chrámy. Že se přestane zasazovat o to, aby profesorem 
na  starobylé Universitě Karlově bylo prosazováno vulgární 
a nevychované individuum, jehož jedinou vědeckou aprobací 
je jedna jediná citace jeho vědecké práce, což je hanbou naší 
kultury a vzdělanosti ve světě. Že se konečně začne chovat jako 
představitel starobylého německého rodu a ne jako děcko, které 
rozmazleně trucuje při obsazování velvyslaneckých postů. A že 
začne stejně jako ostatní ministři místo spaní pracovat v oblasti, 
za niž je placen a za niž nese zodpovědnost. 



Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 
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Knížákova smršť 49
Prof. MIlan KnížáK

Začátek předvolebního smršťování

P rezidentské volby změnily 
atmosféru v  zemi. Občan 
Schwarzenberg, kterého zakom-

plexovaná média a někteří podobní politi-
ci nazývají knížetem, i když všichni dobře 
vědí, že jsme šlechtické tituly zrušili už 
v roce 1918 (tedy před 95 lety, pro ty co mají 
potíže s počítáním), ukázal, že není ani 
šlechticem ducha. Nemůže Livii Klausové 
odpustit, že sdělila národu pravdivou 
zprávu o tom, že paní Schwarzenbergová 
pochází z  nacistické rodiny a  proto 
ji odmítá jmenovat velvyslankyní 
na Slovensku, i když je všem inteligentním 
lidem jasné, že bystrá a vzdělaná Klausová 
by na  Slovensku udělala spoustu práce. 
Nehledě na  to, že odtamtud pochází 
a slovenská strana by jí na tom postu ráda 
viděla. Ospalý Schwarzenberský zavilec 
však stále trucuje.

Náš nový pan prezident prohrál ně-
kolik bitev a obávám se, že to znamená 
prohru celé války, která nedávno začala. 
Považuji za normální, že když má někdo 
něco podepsat, bere za  to odpovědnost. 
Připadá mi absurdní dělat z prezidenta 
podepisovací automat. Pokud člověk 
nesmí brát odpovědnost za svůj podpis, 
neměl by podepisovat vůbec. 

Řada politiků (i řada civilů) si předsta-
vuje prezidenta jako automat na podávání 
rukou, kladení věnců a  podepisování 
jmenovacích dekretů, ale prezident je 
také člověk, i když mu to někdy odmítá-
me přiznat. Miloš Zeman však neprohrál 
jen tím, že odmítl podepsat a  nakonec 
podepíše jmenování Putny (zapomněl 
jsem jeho křesní jméno) profesorem. Jak 
v tisíci případech s novým prezidentem 
nesouhlasím, v tomto jsem s ním byl bez 
výhrad. Znám velmi dobře vysokoškolské 
prostředí a  jsem přesvědčen, že mnoho 
univerzitních učitelů nemá na vysokých 

školách co dělat. Být učitelem není jen 
o  vědomostech, i  když i  to je důležitá 
a nezbytná kapitola, ale také o morálce, 
statečnosti, úctě k životu. Jsem přesvěd-
čen, že pevné morální postoje jsou to, co 
současné vysoké školství postrádá. 

Bohužel, problematický je i  Miloš 
Zeman. Nemám nic proti alkoholu, 
může vnášet do  života jemné vzrušení 
a  slavnostnost, ale mám všechno proti 
opilcům, zvlášť když svým chováním 
znehodnotí práci ostatních či znesvětí 
významný svátek. Prezidentské potá-
cení a klaunské grimasy při příležitosti 
odemykání korunovačních klenotů byly 
opravdu nedůstojné. To je další prohraná 
bitva. Korunu všemu nasadilo prohlášení 
hradu o viróze. 

Údajně pravicová TOP 09 začala pod 
vlivem Schwarzenbergova úspěchu v pre-
zidentských volbách s  tlakem na  okolí, 
především proti ODS, aby tak prostor 
na  pravici urvala jen pro sebe. Nebyl 
jsem nadšen primátorováním Bohuslava 
Svobody, připadalo mi, že si hraje na su-
perčesťu jen verbálně a  činů za  ním je 
málo. Na druhé straně vím, jak obtížné je 
vládnout městským úřadům, kde všichni 
(skoro všichni, abych někomu neublížil) 
natahují ruce a téměř nic nejde normálně. 
Korupce na městských úřadech se zdá být 
povinná a musel by to být jiný frajer než 
pan Svoboda, co by s tím uměl zatočit. Asi 
by ho to stálo kariéru, poněvadž by musel 
jít i proti vlastním lidem. Přesto mi útok 
Topky, kterému vévodí agresivně am-
biciózní Hudeček, připadá hodně nefér. 
Do určité doby všechno šlo a najednou 
je všechno špatně. Schwarzenbergská 
injekce změnila ovce ve vlky. Jsem zvědav, 
co se ještě stane. 

Začíná poslední rok před volbami 
a tak se dá očekávat, že politické figurky 
se budou kroutit v předvolebním čardáši. 
Je to trapná nuda. Důstojnost se vytratila. 
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S planoucí 
svatozáří
MILAN KNÍŽÁK
 
A se svazáckým nadšením 
Potíráme všechny co se od nás liší 
Jen pravda a láska z nás čiší 
I z našich lží se line láska 
(přitom slastně mlaská) 
Hrdí pohrobci falše a pýchy 
S intrikami ve štítu 
Kapitalizmus je lichý 
Pomlouváme republiku 
Sepisujem encykliku 
Modlíme se k svatému Václavu 
Přitom si klepeme na hlavu 
Jak je to všechno špatně 
Svatý Václave Havle 
Odpusť nám naše viny 
Nabrus nám naše sliny 
Zapliveme svět 
Pravdou a láskou zahubíme všechny
Co s pochybností v srdci žijí 
Jsme vyvolení 
Jsme trvale v říji 
My neskloníme šíji 
Pravdou a láskou ovládneme svět 
Všichni budou zalévat ten květ 
Ty co se vzepřou zlikviduje kultura 
a věda 
Všem nepřátelům běda 
S láskou ve tváři 
Vzkazujou pravdoláskaři
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nigel Farage: eU není nedemokratická, 
eU je protidemokratická!

Ivana HaslIngerová 

n a  pozvání předsedy konzer-
vativní, pravicové a  euroskep-
tické Akce D.O.S.T. Michala 

Semína navštívil Prahu nejvýraznější 
kritik evropské centralizace, předseda 
konzervativní pravicové euroskeptické 
politické frakce „Evropa svobody a demo-
kracie (EFD)“ v Evropském parlamentu, 
europoslanec Nigel Farage. Názory to-
hoto europoslance budily kdysi výsměch 
evropeistů, nyní se mu již nesmějí. 
Jen ti nezarytější kladou proti jeho 
konkrétní kritice prázdné ideologické 
fráze. I v  jeho rodné zemi jsou již dvě 
třetiny Britů proti členství v EU a jeho 
strana byla v evropských volbách druhá. 
Pro Akci D.O.S.T. a  její příznivce byla 
návštěva pana Nigela Faraga velkým 
povzbuzením v jejich boji za vymanění 
se z  útrob dravé bájné mořské obludy 
Charybdy – EU – která požírá všechny 
národní kultury, stráví je a vyvrhuje jako 
jednolitou páchnoucí hmotu natráve-
ného euroguláše, do  kterého zahrnula 
do  té doby Evropě cizí směry a  hnutí 
jako multikulturalismus, islamismus, 
homosexualismus, ekologismus a mno-
ho dalších nebezpečných -ismů.  A  co 
víc, tato Charybda stříká obsah svého 
žaludku volně do světa. 

Nigel Farage nikdy neustoupil 
od svých euroskeptických názorů stejně, 
jako náš bývalý prezident Václav Klaus 
a v současné době, kdy začíná otevřeně 
probíhat bitva za  záchranu demokra-
cie v EU stojí obě tyto osobnosti v jejím 
čele. „Václav Klaus je skutečným obrem 
v  evropské politice. Nikdy jsem nikomu 
netleskal ve stoje, ale jemu po vystoupe-
ní v  Evropském parlamentu ano. Můj 
zvednutý prst by dostal Václav Klaus. 
Chválí ho ale i další moji kolegové. I teh-
dy ho chválilo 86 % europoslanců, i když 
to nedali tak masivně najevo, jako já,“ 
sdělil našemu listu pan Farage, který se 

podle vlastních slov vrhl do po-
litiky díky neskutečně statečné 
ženě Margaret Thatcherové, 
která dokázala snížit nemravné 
87-93 % daně tak, aby se tyto staly 
pobídkou pro podnikatele zůstat 
v Británii.

„Do  doby, než jsem poznal 
Thatcherovou, jsem žil skvěle. 
Hrál jsem golf, chodil na party, za-
kládal rodiny. Když Thatcherová 
varovala před Maastrichtskými 
dohodami a já si přečetl podrobně 
jejich text, došlo mi, že po  jejich 
přijetí budou naše zákony k niče-
mu, neboť vládu předáme Evropské 
komisi, kterou nevolíme, což je proti všemu 
demokratickému. To mne velice rozčílilo 
a uvědomil jsem si, že musím něco udělat. 
Se skupinou podobně smýšlejících dvanácti 
kamarádů jsem založil „United Kingdom 
Independence Party (UKIP)“ a v doplňu-
jících volbách do EP jsme získali k našemu 
překvapení 48 % voličů,“ uvedl pan Farage.

 A že to myslel s nápravou EU upřímně, 
o  tom svědčí, že hned po  svém nástu-
pu varoval členy EP, že do  něj přichází 
mnoho bezcharakterních a přímo trestně 
stíhaných lidí, jako tehdejší francouzský 
komisař, který je obviněn doma ze zpro-
nevěry a na zbytek života má zapovězeny 
veřejné funkce za  své chování, poslanec 
Mendlson, který byl dvakrát vyhozen z   
britského kabinetu, či Frédéric Mitterrand, 
synovec prezidenta Mitterranda, který 
napsal autobiografickou knihu, podle 
níž platil na zahraničních cestách za sex 
s mladými chlapci. Co se týká posledního 
zmíněného příkladu, k Faragovu překva-
pení se všichni poslanci postavili na stranu 
viníka a naopak panu Faragovi řekli, že 
je ostudou EP, že se má omluvit a vůbec 
nejlépe že by bylo evakuovat ho na nějaký 
ostrov jako Napoleona. Tehdy si uvědomil, 
že čelí opravdu bezcharakterním a špat-

ným lidem. A když si myslel, že Holanďané 
svým NE pohřbili nebezpečnou euroústa-
vu, jakýsi maličký Francouz, europoslanec 
pracující pro Giscarda d´Estaigna, se mu 
vysmál: „Jen si slavte, ale je 50 různých cest, 
jak nakonec vyhrát!“. V tom momentu si 
uvědomil, že EU není pouze nedemo-
kratická, ale přímo  protidemokratická 
– že jde o mocenský nástroj vybudovaný 
k likvidaci svobody a demokracie. Že se 
EU vymkla kontrole a  začala se vyvíjet 
jinak, než ta, do  níž jsme vstupovali. 
A že proti tomu je nutno bojovat. „Nejde 
lidem bez diskuse vmést do  tváře novou 
vlajku, hymnu, prezidenta, policii a novou 
identitu v novém státě. Nelze centralizovat 
ekonomické řízení na desetiletky bez jejich 
souhlasu jednotlivých členských států. 
Zejména Vy Češi byste měli rezonovat 
při vzpomínce na komunistické pětiletky. 
Nicméně vzpomínám, že v roce 2004 přišlo 
do EP mnoho nadšených poslanců ze soci-
alistických zemí. Po čase si je však koupil 
životní styl europoslanců a svůj boj za své 
země vesměs vzdali. Nevadí jim, že nás EU 
chce zbavit myšlenky myslet na  národní 
státy. Já ale budu bojovat! Stále bojovat!“ 
zdůraznil Farage. 
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Václav Klaus: „Pravda a láska 
zvítězila nad lží a nenávistí“ 

JIří Pancíř

D en 26. leden 2013 se zapíše 
do naší historie tím, že vítěz-
ství v prezidentských volbách 

pana Miloše Zemana nad panem 
Karlem Schwarzenbergem zname-
ná  konec  „nepolitické politiky“  a  za-
chování standardní parlamentní 
demokratické soutěže politických 
stran.  Končí pokrytecké plácání 
o „politické korektnosti“ a lží o tom, že 
dělení na pravici a levici již odzvonilo 
a že nejserióznější je tzv. politika středu. 
Prezident Miloš Zeman totiž jako zku-
šený politik zastává názor jiného ne-
méně zkušeného politika Petra Hájka, 
že ve středu čeká smrt. Nebojí se jasně 
vymezit jako levicový politik a  jeho 
vítězství odzvání nepolitické politice 
bez idejí.  Jeho zvolení překazilo do-
končení Sarajevského atentátu, kterým 
se snaží od roku lidé sdružení pod tak-
tovkou prezidenta Havla a nyní kolem 

ministra Schwarzenberga 
zničit Václava Klause za to, 
že svou ekonomickou re-
formou otevřel naší zemi 
cestu k  budování kapita-
lismu a  zamezil budování 
jejich vysněných třetích 
cest k „socialismu s lidskou 
tváří“. Tehdy se jim sice ne-
podařilo zničit tolik nená-
viděného Klause, ale nyní 
by určitě dělali alespoň vše 
pro to, aby ničili vše, co se 
mu podařilo pro svobodný 
život v naší zemi prosadit.

Aby mi bylo dobře ro-
zuměno, nejsem tak naivní, 
abych si myslela, že pan 
Zeman nebude bojovat za své 
levicové ideály, ale pokud si 
pamatuji, byl vždy čitelný 
a nevedl boj licoměrně, jako 
tito farizejové, kteří o  sobě 

tvrdí, že jsou tou jedinou pravicí a  při-
tom sní o opaku. Pan Zeman hodil nyní 
jim i  zbytku této tzv. pravice rukavici 
a neskrývá se nekorektně za nesmyslné 
fráze. Navíc je znám z minula tím, že co 
slíbil, to splnil. Právě proto si ho vážil 
jeho politický protivník, bývalý prezident 
Václav Klaus, který má v  tomto směru 
stejnou povahu. Oba nesnášejí jednání 
za  zády a  neupřímnost.  Proto Václav 
Klaus tak zajásal nad zprávou o  jeho 
zvolení zvoláním:  „Pravda a  láska zví-
tězila nad lží a nenávistí!“. Věří určitě, 
stejně jako mnozí z nás, že přestane vláda 
nikým nevolených spolků, tzv. NGO, 
a vrátí se opět stranická politika. Věří, 
že nám nebudou vládnout nejrůznější 
samozvané aktivistické korporace, jako 
tomu bylo kdysi v Německu za Hitlera, 
ale  nastoupí standardní parlamentní 
demokracie.  Věří, že se v  parlamentu 
povedou politické diskuse pouze mezi 

politiky s  mandátem od  občanů získa-
ným ve svobodných volbách a nepřekřičí 
je nějaká Děcka země či Jihočeské máteře 
či podobné spolky, které mají tu drzost 
vystupovat jménem nás všech. Věří, že 
díky tomu se vrátí do politických debat 
ideje a  souboje o  myšlenky namísto 
neustálých dohadů, kdo bude zastávat 
jakou funkci a  koho má Parlament dát 
zavřít, které jsou bohužel tak typické pro 
současnou vládu.

I  když každý z  těchto mužů stojí 
na jiné straně politického spektra, jsou 
si pánové Miloš Zeman a Václav Klaus 
v  mnohém podobní.  Tedy alespoň 
svými dosavadními politickými osudy. 
Oba vybudovali z ničeho silné politické 
strany. Oběma přichystali jejich straničtí 

„přátelé“ politický podraz, na který měli 
doplatit. Václavu Klausovi podpásový 
Sarajevský atentát, Miloši Zemanovi 
podraz v  přímém přenosu při prezi-
dentské volbě. Oba politici tyto útoky 
ustáli a  troufám si říci, že je zocelily. 
A to natolik, že je toto zocelení přivedlo 
na nejvyšší politické posty, jaké mohli 
získat. Na  svou zradu doplatily pouze 
jejich strany jak ztrátou voličů, tak 
ztrátou idejí. 

Pan Zeman, jak se zdá, se pokusí svou 
bývalou stranu zřejmě postupně očistit 
od zrádců a oživit, ať již pod původním 
názvem či pod křídly Práv občanů, 
Zemanovců. Jeho příchod na sjezd ČSSD 
očekávali proto pánové Zaorálkové a dal-
ší s velkými obavami. S ODS je to horší. 
I  když profesor Klaus byl její poslední 
spásou, její vedení jeho pomoc po dobu, 
kdy byl prezidentem, odmítalo a  nelze 
se mu proto divit, že po těch všech uráž-
kách za to, co pro ODS i naši zemi udělal, 
se mu do  výkonné politiky již nechce 
vracet. Chce se jen věnovat její kultivaci 
přednáškami u nás i v cizině a psaním 
knih a článků.
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Ale obraťme list a vraťme se alespoň 
několika snímky do okamžiku, 

kdy miloš zeman zvítězil

V největším evropském hotelu, TOP ho-
telu Praha, ho očekávaly stovky novinářů, 
jeho přátel a  přívrženců. Samozřejmě 
nechyběl ani generální ředitel hotelu 
Ing. Radek Dohnal. Pak se v doprovodu 
statných mužů z ochranky pan Zeman ob-
jevil spolu se svou dcerou Kateřinou a paní 
Jiřinou Bohdalovou. Za zvuku fanfár mířil 
do hlavního sálu a po uvítání se s nejbližší-
mi přáteli se ujal slova. Poděkoval zejména 
mainstreamovým médiím za  vlezlou, 
nechutnou a manipulativní mediální pod-
poru svého soka, která ve svém důsledku 
vedla k tomu, že znechucení lidé volili jeho. 
Neprofesionální a  zoufalý amatérismus 
českých médií znechutil podle něho tu část 
obyvatel, kteří nesnášejí, aby z nich někdo 
dělal loutky a manipuloval jimi. „Zatím 
jsme vedli zápas Sparty se Slávií, nyní se 
musíme spojit v Národní tým,“ uvedl mj. 
Zeman. 

Vysvětlil, že z ČSSD nevystoupil, jak 
se chybně traduje, poté, co ho strana zra-
dila v prezidentské volbě, ale až čtyři roky 
nato, v  roce 2007, když chtěl Paroubek 
s Topolánkem vytvořit velkou koalici. 

Přislíbil, že i přesto, že investice – jako 
např. silnice – nemají volební právo, on, 
na rozdíl od současné vlády, bude za ně 
lobovat a  tlačit na to, aby se podinvesto-
vaná ekonomika změnila v  prosperují-
cí: „Z krize se musíme proinvestovat. Jako 
vystudovaný ekonom jsem přesvědčen, že 
ekonomický růst země je funkcí investic 
a  budu chodit jako nepřetržitý lobista 
do vlády se zasazovat za investice do eko-
nomiky. A  také budu lobovat za  příliv 
investic z EU. Národní zájmy se totiž dají 
vyjádřit i  v  ekonomické oblasti“.  Do  za-
hraničí prý bude vozit české exportéry 
a pomáhat jim tak při shánění zakázek, 
protože věří, že zdroje jimi získané vy-

produkují růst, který by chtěl v prvé řadě 
použít na valorizace důchodů, které tato 
vláda nedělá, i když ze zákona by je měla 
dělat. Peníze do rozpočtu chce  dále získá-
vat omezením přebujelého státního apa-
rátu a  postihem předražených státních 
zakázek. Jen desítky miliard za vyhozené 
armádní zakázky by pomohly mnohým 
lidem z nejhorších problémů. Je si prý vě-
dom, že růst ekonomiky nebude skokový, 
ale mírný zato však plynulý, a za pět let 
se ukáže. Také prý bude tlačit na zákon 
o majetkových přiznáních, protože bez 
nich podle něho  korupci vymýtit nelze. 

„O korupci se nesmí jen tlachat, ale něco 
s ní začít dělat!“ uvedl doslova. Chce také 
změnit volební zákon tak, aby si z každé 
stranické kandidátky mohli lidi vybrat 
po  několika lidech a  sestavit si z  nich 
tu svou, kterou chtějí. Je přesvědčen, že 
pak budou strany na  kandidátky dávat 
skutečné osobnosti, ne pouze mechem 
a  lišejníkem pokryté funkcionáře. On 
sám za  osobnosti s  morální autoritou 
pokládá Masaryka a Churchilla.

Na dotaz, jak snášel prohru při volbě 
v roce 2003, odvětil s nadhledem: „Já 

neprohrál, prohrála ČSSD, že měla deset 
let za  prezidenta Václava Klause. Já 
naopak Zaorálkovi musím poděkovat, 
že mne nevolil, že jsem si mohl odpo-
činout a  poznat problémy země očima 
běžných lidí.“ 

Současnou vládu, v níž je koaliční 
partner, kterého nikdo nevolil, a  mi-
nistryně kultury z  uskupení starostů, 
kteří nejsou dokonce ani stranou, by 
rád viděl v  demisi. Nehledě na  to, že 
jen 8 % národa si ji přeje zachovat. A ať 
prý se nevymlouvá, že dělá dobré věci, 
a  jen je neumí vysvětlit.  „Vláda dělá 
špatné věci, a ty vysvětlit prostě nejde,“ 
smál se Zeman.

Po skončení jeho proslovu a diskuse 
si zazpíval spolu s ostatními vedenými 
Danem Hůlkou státní hymnu, pak 
všem šťastně zamával a  se slečnou 
Kateřinou se slovy: „Já se vrátím a se 
mnou přijde zákon“ se vydal do České 
televize za  „budoucím prezidentem 
Václavem Moravcem“. Alespoň tak 
prý tato osoba panu Zemanovi připadá 
podle toho, jak na  tuto funkci pilně 
trénuje ve  svých hlubokomyslných 
proslovech.

P ó d i u m  o s i ř e l o ,  a l e  s t o l y 
v  Kongresovém sále II. o  kapacitě 400 
osob se prohýbaly pod dobrotami a ná-
lada přítomných stála za to. K jídlu hotel 
podával vepřové a kuřecí řízečky, hovězí 
guláš, opečené brambory, těstoviny, 
bramboráčky, pečivo, hovězí vývar s ma-
sem a nudlemi, studené nářezové místy 
a variace dortíků. K pití pak nealkoholic-
ké nápoje, kávu a čaj, pivo Staropramen, 
červené a bílé víno ze Šlechtitelské stanice 
Velké Pavlovice.

Přejeme panu prezidentovi Zemanovi 
hodně sil do nelehké práce s konsolidací 
naší zdivočelé politické scény a přejeme 
mu, aby ho provázel Bůh při všech 
počinech, které bude dělat.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Poděkování Václavu Klausovi 
a blahopřání miloši zemanovi
Ivana HaslIngerová

P o  levicovém kosmopolitovi 
Václavu Havlovi a  pravico-
vém konzervativci Václavu 

Klausovi přišel od  7. března 2013 
na Pražský hrad levicový liberál a eu-
rofederalista Miloš Zeman. Všichni tři 
pánové byli nejvýraznějšími politiky 
polistopadové éry. Každý z  nich měl 
ale, bohužel, jiné představy o  tom, 
kam by měla naše země směřovat 
po  pádu totalitárního socialismu, 
zkráceně zvaného komunismem. 
Václav Havel bojoval všemi prostředky 
doslova do posledního dechu za svůj 
nereálný sen – socialismus s  lidskou 
tváří, Václav Klaus naopak za  svo-
bodnou kapitalistickou společnost 
s volným trhem a důrazem na svobodu 
jednotlivce, zatímco Miloš Zeman je 
zastáncem klasického reálného soci-
alismu bez přívlastků. Je škoda, že se 
tyto tři osobnosti nedokázaly po listo-

padu 1989 domluvit a společně bojovat 
za bohatou kapitalistickou společnost, 
o níž jsme po padesát let života v ko-
munistické totalitní nesvobodě snili 
a za niž jsme zvonili klíči. Za společ-
nost, která byla ověřena na  Západě 
jako funkční, bohatá a  svobodná. Je 
škoda, že v  tomto boji zůstal Václav 
Klaus osamocen, a co víc, že oba zbý-
vající dokonce bojovali proti jeho úsilí 
vybudovat z naší komunistickým ma-
rasmem tolik poničené země moderní 
bohatou zem.

P a n  p r e z i d e n t  Z e m a n 
ve Svatováclavské kapli po své inaugu-
raci řekl (parafrázuji), že každý z nás si 
staví během života chrám, který zob-
razuje jeho životní dílo.  Že se každý 
z nás snaží, aby po něm zůstalo něco 
krásného pro budoucí generace. Velká 
škoda, že tito tři mužové sváděli mezi 
sebou neustálé boje každý jen za  ten 

s v ů j  j e d i -
n ě  s p r á v -
ný chrám. 
Ke  cti pana 
prezidenta 
Zemana je 
a le  nut no 
dodat, že on 
bojoval pro-
ti Klausovu 
chrámu pří-
mo a  jasně, 
a   c o  v í c , 
dokázal se 
s  ním do-
h o d n o u t 
n a   f u n k č-
ním fungo-
v á n í  l e v i -
cové vlády 
s   prav ico-
vou opozicí. 
V  opoziční 

smlouvě se dokonce dohodli, že 
v  případě vítězství pravice v  příštích 
volbách bude platit toto uspořádání 
v  opačném duchu. Tedy něco jako 
v USA. Jak se ukázalo, jejich model se 
osvědčil a vyvedl zemi z nejhorší krize 
po  listopadu 1989 způsobené konspi-
račním Sarajevským atentátem pod 
taktovkou tehdejšího presidenta Havla. 
Tímto krokem Klaus se Zemanem vy-
řadili z politického vlivu menší strany 
spolu s  jejich protektorem Václavem 
Havlem. Bohužel jejich agresivní 
Havlem podporovaná kampaň vedla 
nakonec k tomu, že nástupce Zemana 
Vladimír Špidla tuto pragmatickou 
a úspěšnou koalici rozbil. Pana Zemana 
zradila část jeho vlastních lidí natolik, 
že musel nakonec odejít na  dlouhých 
deset let do ústraní. Václav Klaus sice 
osobně nepodlehl, naopak postoupil 
na  stupně nejvyšší, ale cítil vždy  hoř-
kou pachuť při pohledu na  to, co se 
stalo s  jím tak skvěle vybudovanou 
stranou a v důsledku toho se zánikem 
pravicové politiky u  nás. I  když ho 
doma politici i  novináři kritizovali 
snad za  všechno špatné, co se u  nás 
dělo, dosáhl velkého uznání ve  světě. 
Podle významného amerického mys-
litele Edwina Feulnera,  prezidenta 
prestižního amerického  think-tanku 
Heritage Foundation, který prosazuje 
osobní svobodu, svobodné podniká-
ní a  malý vliv státu, se Václav Klaus 
zasloužil o  zrození svobody v  našem 
českém národě a lze ho srovnat se svě-
toznámými pravicovými konzervativ-
ními osobnostmi Ronaldem Reaganem 
a  Margaret Thatcherovou. Označuje 
ho za Margaret Thatcherovou střední 
Evropy. 

Nyní začíná comeback Miloše 
Zemana. Jaký bude, to ukáže čas. 
Václav Havel je mrtev a jeho příznivci 
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prohráli prezidentskou volbu, tak snad 
alespoň na nějakou dobu dají se svou 
podpásovou politikou pokoj. I  když 
už pan Schwarzenberg chystá karika-
turu Občanského fóra – Fórum Karla 
Schwarzenberga. Bohužel stejně jako 
dříve Václav Klaus i nyní Miloš Zeman 
se nevyhnul skryté špíně vrhané z  tá-
bora jeho přívrženců, kteří jsou často 
zváni „pravdoláskovci“ právě pro jejich 
neupřímné a  tajnosnubné působení, 
zcela v  rozporu s  ohranou mantrou 
jejich ideového guru. Je to dost špatné 

– boj s otevřeným protivníkem se vede 
vždy snadněji.

Prezident Zeman slíbil, že mu 
jde jako Karlu IV. o  klid, mír a  bla-
hobyt.  U  sochy Tomáše Garriqua 
Masaryka ale pronesl větu, z  níž 
mne zamrazilo – obdivnou větu 
o  Masarykově pozemkové reformě. 

A  protože právě církev 
tento rok konečně po  23 
letech od revoluce jako po-
slední v zemích EU získala 
zpět majetky a  pozemky 
u k radené komu nist y, 
zněla zmínka o  vyvlast-
ňování pozemků jako 
ledová vyhrůžka. Možná 
to ale jen tak nešťastně 
vyznělo, protože v projevu 
ve  Svatovítské katedrále 
mj.  vzdal Zeman hold 
Karlu IV. za  to,  že hle-
dal rozumnou dohodu 
s  církví a  ona s  ním. 
Doufejme tedy, že po celé 
té kalvárii, kdy se po  23 
letech konečně dospělo 
k oddělení státu od církve, 
nemá pan Zeman skutečně 
v úmyslu zavést pozemko-
vou reformu, jako kdysi 
Masaryk. Jinak řečeno 
opět ukrást právě získané 
pozemky církvi a navíc jí 
neposkytovat ani peníze 
na platy kněží. Vzhledem 
k  tomu, že ukončil svůj 
projev ve  Vladislavském 
sále modlitbou Thomase 
Mora o  odvaze, pokoře 
a moudrosti, věřme, že se 
bude podle ní chovat a že 
se k  podobnému zálud-
nému kroku nesníží. Že 
bude jednat z  očí do  očí 
a na rovinu, jako až dosud. 

Tak, jak si ho za to vážil jeho předchůdce 
Václav Klaus, tak, jak se tomu zpronevě-
řoval předchůdce Klause.

Vá c l av  K l au s  o d c h á z í  ny n í 
do  Institutu Václava Klause,  který je 
vybudován v  Hanspaulském zámečku 
ve  stylu amerických prezidentských 
knihoven. Bude tam pracovat „vedle 
politiky“, i  když slíbil, že  „před aktivní 
politikou si nechce definitivně zabouch-
nout dveře.“ Doufejme, že se do ní vrátí 
a  pokusí se zkonsolidovat zdemoralizo-
vanou a rozhádanou pravici v ČR. Ať již 
se rozhodne jakkoliv, patří mu velký dík 
za to, že jsme díky jemu prožili alespoň 
kousek života v kapitalismu a ve svobodě, 
kdy nám do všeho nezasahoval ve jménu 
dobra všeobjímající stát, a  přejeme mu, 
aby mu Bůh dopřál ještě hodně let v plné 
aktivní síle k boji za náš národ a za svo-
bodný život nás všech. Bude toho určitě 
zapotřebí. Ale to je již na jiný článek.

Vydavatel naší revue, Kulturní 
komise ČR, předala profesoru Václavu 
Klausovi ještě v  roli prezidenta re-
publiky poděkování za zdárné vedení 
státu v  dobách ne vždy příznivých 
a za přeměnu Hradu v kulturní stánek 
veřejnosti. V neposlední řadě vyjádřila 
úctu ke  státníkovi, který jako jeden 
z mála upřednostňuje v politice zdravý 
rozum před obsahově prázdnými líbi-
vými f loskulemi. Kulturní komise ČR 
děkuje presidentu Klausovi za vše, co 
pro náš národ udělal.

A i když je to nerealistický sen, sobě 
si přejeme, aby zase oba tito státníci 
vládli společně jako prezident a  pre-
miér. Ale sen je sen, realita je realita. 
Takže jim oběma alespoň přejeme 
hodně zdraví a  sil v  budování svých 
chrámů pro blaho nás deseti milionů 
v podhradích jejich zámků.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Prázdná obora
Josef fouseK

 Zkušenostmi do moudrosti
Věk nás vede za ruku
Není lehké vládnout lidu
V tomhle Světě podfuků
 
Usmívá se na poddané
Oči tonou v pokoře
Jakpak ještě dlouho budu
Chodit v Lánské oboře?
 
Zaplať Pán Bůh v Institutu
Budu moci pravdu psát
O tom jak se musí občan
V zájmu státu okrádat
 
Až odejdu svedou na mě
Všechny svoje kolapsy
Jenom proto, že jsem vsunul
Blbé pero do kapsy
 
Pošlou na mne idiota
S kuličkovou pistolí
Aby se mi mohli vysmát
Čeští Švejci v okolí
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Velký úspěch europoslance 
Jana zahradila

Iveta valová

P ředseda Aliance ev-
ropských konzervativců 
a reformistů (AECR) Jan 

Zahradil byl  31. srpna  2012 zvo-
len místopředsedou nejpočet-
nější světové organizace pravi-
cových a pravostředových stran, 
jakož i politických organizací ze 
všech kontinentů – Mezinárodní 
demokratické unie (IDU). Jejím 
předsedou je bývalý australský 
premiér John Howard a jediným 
individuálním členem z České 
republiky je ODS. „Své zvolení 
i členství Aliance v Mezinárodní 
demokratické unii rozhodně vní-
mám jako potvrzení rostoucího významu 
racionální eurorealistické politiky,“ řekl 
po svém zvolení.

Tento úspěch nespadl z čistého nebe, 
ale stojí za  ním systematická mravenčí 
práce Jana Zahradila, který si po  svém 
zvolení do EP uvědomil, že hlas našich 27 
europoslanců ve více než sedmisetčlen-
ném Evropském parlamentu nic nezna-
mená. Jakmile ale za europoslancem stojí 
aliance v EU, dostane slovo hovořit jejím 
jménem a  pyšné a  přezíravé vedení EU 
na něj musí brát ohled, protože se vydává 
před voliči za demokratické. Rozhodl se 
proto založit takovou alianci, což ale není 
v EU tak lehké, jako když si někdo roz-
hodne založit stranu u nás, kde stačí se-
hnat si tisícovku podpisů. V EU musí pro 
vznik takové aliance získat zástupce pěti 
zemí EU. A Janu Zahradilovi stále ta pátá 
země chyběla. Vzpomínám na konferenci 
ve Šlapanicích u Brna v roce 2005, na níž 
nás informovala jeho asistentka, jak je 
nesnadné tuto frakci založit, protože 
představitelé EU se snaží dělat vše možné 
i nemožné, aby podobné pravicové frakce 
v socialistické EU nevznikly. Zahradil šel 
ale tvrdě a cílevědomě za svým snem, až 
se mu v  roce 2009 podařilo přesvědčit 

zástupce páté země pro svou představu 
eurorealismu a mohl svou AECR založit 
Dnes čítá AECR přes padesát členů ze 13 
zemí. A co víc, Zahradilovi se podařilo 
začlenění AECR do IDU. Zejména nyní, 
v době současné zelené ekonomické krize 
EU je pro všechny pravicově cítící vlasten-
ce jeho frakce jiskřičkou naděje, že si náš 
národ udrží státní suverenitu. 

A  co víc, Jan Zahradil na  dotaz, co 
říká tomu, kdyby Václav Klaus kandi-
doval do EP odpovídá: „Stál bych samo-
zřejmě o to, aby se Václav Klaus postavil 
do  čela kandidátky ODS v  eurovolbách. 
Byl by to dobrý restart vzájemných vzta-
hů. Budu na grémiu i jinde v ODS velmi 
stát o to, abychom se s panem expreziden-
tem na tom domluvili. Tady nejde o leštění 
vlastního ega, ale o to, abychom společně 
uspěli v eurovolbách. V Evropském par-
lamentu je zapotřebí silná opozice. My ji 
vytváříme dlouhá léta. V roce 2009 jsme 
kvůli tomu založili vlastní frakci. Ten fede-
ralistický hlavní proud, který tvoří hlavní 
strany z pravicové i levicové části spektra, 
potřebuje silnou opozici a každý silný hlas 
je tady potřeba. A hlas Václava Klause by 
tam určitě nebyl neslyšitelný a on sám by 
tam nebyl neviditelný. ODS proto nemůže 

nechat Václava Klause zapadnout 
mezi marginální partaje a figurky. 
Neumím si ani představit, že by 
Václav Klaus kandidoval za něko-
ho jiného, že by se například chtěl 
spojit se Svobodnými nebo s Janou 
Bobošíkovou, to by byla degradace 
jeho autority.“ 

Kdyby se pan profesor rozhodl 
kandidovat do EP měl by vybudo-
vané zázemí klubu ODS a členství 
v Zahradilově frakci, která funguje 
a jsou v ní relevantn strany, jako 
například britská Konzervativní 
strana. Navíc je naděje, že pokud 
by se stal Jan Zahradil předse-

dou ODS po  odchodu Petra Nečase, 
vztah   ODS s  Václavem Klausem by se 
posílil i  na  domácí scéně. Ale to vše je 
zatím jen spekulace a zbožné přání.  Je 
otázkou, zda by profesora  Klause bavi-
lo pracovat místo v  krásném zámečku 
ve  štrasburské kanceláři třikrát čtyři 
metry.  „Je zapotřebí s ním napřed mluvit, 
jestli je to vůbec jeho vážný úmysl. Protože 
Evropská unie a evropská situace je jeho 
silné téma, tak by mi celá věc připadala 
celkem přirozená. Mám proto v  plánu 
s ním o tom hovořit. Předobjednal jsem 
se na návštěvu v jeho Institutu. I kdyby 
se ale rozhodl jinak, chci nabídnout jeho 
Institutu spolupráci ze strany naší frakce 
na společných projektech.“

Bylo by to krásné, kdyby se podařilo 
těmto dvěma politikům spolu s dalšími 
kolegy vrátit EU ke  svým kořenům, 
s  nimiž byla založena, a  chorobně cti-
žádostiví politici v  ní přestali budovat 
megalomanský superstát, na jehož řízení 
nestačí, ale začali se starat o to, aby se stá-
tům v ní sdružených dobře obchodovalo 
bez cel a s volným pohybem jejich občanů 
v  ní. Uvidíme, co přinese budoucnost. 
V každém případě patří Janu Zahradilovi 
dík za to,  co v EP vybudoval. 

Fra
gm

ent
y z

 Po
lit

iKy



FRAGMENTY - 11 - POLITIKA

merkelová – vlk 
v rouše beránčím

Henning Krumrey

K niha „Die Patin“ (Kmotra) 
volá po  pádu německé vlády 
pod heslem: „Merkelová pra-

cuje na  rozpadu demokracie“. Chudák 
Německo, pokud by všechno, co se v ní 
píše, byla pravda. Demokracie jako 
rukojmí zloducha moci a jen prázdná 
fasáda? Asi tak to totiž vypadá, čte-
me-li dnes knihu Gertrudy Höhlerové, 
bývalé politické poradkyně dřívějšího 
kancléře Helmuta Kohla. Kniha, kte-
rou vydalo 23. srpna 2012 v  Curychu 
vydavatelství Orell Füssli, má potenciál 
k  novému politickému skandálu. Lze 
ji chápat jako výzvu k pádu kancléřky 
Angely Merkelové (CDU). První vydání 
vyšlo v 35 000 výtiscích a druhé vydání 
vychází nyní. Členka CDU Höhlerová 
byla kdysi společnicí na  cestách bý-
valého německého kancléře Helmuta 
Kohla a  poradkyní předsedy předsta-
venstva Deutsche Bank zavražděného 
frakcí Rudé armády (RAF) Alfreda 
Herrhausena, nyní jde tvrdě do  boje 
s Angelou Merkelovou. V knize doslo-
va píše: „Kdo degraduje, jako Angela 
Merkelová, normy a hodnoty demokra-
tické společnosti na  pouhou schopnost 
manévrovat, ten pracuje na  rozpadu 
demokracie. To je důvodem, proč jsem 
se  rozhodla touto knihou vzbudit ně-
mecký národ.“ Na  tiskové konferenci 

u  příležitosti vydání své 
knihy v  Berlíně uvedla: 

„Kancléřka Merkelová je 
kvůli systému svých „M“ spo-
luvinnicí snížení demokrati-
zace společnosti v Německu.“

Částečně se sice kniha čte 
zábavně jako politická satira, 
ale v  žádném případě není 
k  tomu určena. Höhlerová 
částečně vykonává i  fak-
tickou kritiku Merkelové 
využívající vášněmi zjitře-

ného postoje lidí po  jaderné katastrofě 
Fukušima. Varuje, že často vede takový 
bojový postoj „Kmotry“ spíš k pádu. 

 Rok před volbami do  Bundestagu 
konzervativní intelektuálka Höhlerová 
rozproudila nespokojenost s Merkelovou 
v některých částech unie. Obvinila starší 
muže, že „s pěstí v kapse“ zbaběle souhla-
sili s tím, aby Merkelová převlékla kabát 
a  aby „jako alfa vlk v  rouše beránčím 
skočila z  temné scenérie východu, pod-
vedla na podzim kancléře Kohla a získala 
zdarma moc pro svou politickou kariéru.“ 
Protože podle ní Merkelovou zajímala 
především moc, a to v celé Evropě. 

Kancléřka pod palbou – jak hodnotí 
merkelovou zahraniční média

Höhlerová s tímto názorem 
není osamocena. V celé EU 
existuje rostoucí odpor proti 
kancléřce. Felix E. Müller 
n a p s a l  „G e r m a n i z a c e 
Evropy dělá rychlý pokrok“. 
Na podzim roku 2011 tento 
hlavní redaktor „Neue 
Zürcher Zeitung“ citoval 
Höhlerovou: „Merkelová 
chce Evropu pod německým 
vedením. Proto zastávala 
integraci směrem k politické 
unii, což jí umožnilo přístup 

k vnitřním záležitostem členských států 
EU v  jižní a  východní Evropě.“ To, že 
vydání knihy převedla do  Švýcarska, 
může mít něco společného s často kritic-
kým názorem švýcarských komentátorů 
na politiku Merkelové a s hodnocením 
názoru Höhlerové. Ale autorka je samo-
zřejmě zaměřená na debaty Merkelové 
v Německu. „Jsou to tiché variace autori-
tářské síly zavedením systému Merkelové, 
které doposud Německo neznalo“, říká 
literární vědkyně narozená v roce 1941 
ve Wuppertalu, konzultantka pro podni-
kání a politiku, která byla v době Kohla 
jeho ministryní v konverzaci. 

Höhlerová to vše považuje za  vhod-
né srovnat s  národním socialismem 
a  komunismem: „Diktatury dvacátého 
století nám přinesly nové poznatky 
z  hlediska politického stylu, přestože se 
jejich ozvěna nedala globálně realizovat. 
Přinesly marginalizaci stran, přejímání 
témat z vyslanectví zemí druhého tábora 
a ožebračení celého národa rukou jedné 
samozvané královny-regentky Merkelové. 
Důsledkem byla její nonšalance v jednání 
s parlamentem se ztrátou právních a etic-
kých norem.“

(Internetová verze www.wirtschaft-
swoche.com, přeložil náš německý kore-
spondent Erhard Müller.) 
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Petr Hájek vyzval 
ke kontrarevoluci

Ivana HaslIngerová

P rávě v  den, kdy přijel na  Hrad 
protektor Portugalec José 
Manuel Durão Barroso a  kdy 

začal fungovat nový portál protiproud.
cz, vyzval na Novotného lávce v Praze 
bývalý vicekancléř prezidenta republiky 
Václava Klause a nynější šéf pro média 
a  kulturu v  jeho Institutu Petr Hájek 
přítomné posluchače ke  kontrarevolu-
ci. Portál nemohl mít lepší ouverturu, 
než byl příjezd marxisty a  maoisty, 
nyní europeisty a  šéfa evropské vlády 
Barrosa. Nálada v  pravicově laděném 
publiku Společnosti pro kulturní identi-
tu - Lipový kříž  v  předvečer vztyčení 
protektorátní vlajky následujícího dne 
3. března 2013 nad sídlem našich pa-
novníků a symbolem naší státnosti byla 
opravdu více než revoluční. A  projev 
zaníceného vlastence Petra Hájka vše 
jen podtrhl.

„Jsme na  prahu kontrarevolu-
ce.  Vítězná socialistická revoluce 
dosáhla svých dalších met vztyčením 
vlajky s pěticípými hvězdami na Hradě 
a  podepsáním stabilizačního paktu. 
Valí se na nás jedna prohra za druhou. 
Zdá se, že nemáme důvod být optimisty. 

Přesto se nesmíme nechat 
zlomit, ale musíme začít proti 
tomu něco dělat. Musíme 
vyhlásit tomu všemu kontra-
revoluci!“  hřměl Petr Hájek 
a pokračoval: „Revoluce není 
nic neznámého, ale odkud 
a proč se zjevilo slovo kontra-
revoluce? Kontrarevoluce je 
obrana proti revoluci. Spočívá 
v řadě aktivit, které odzbrojují 
postupně revoluci a umožňují 
lidem opět vlastní svobodné 
rozhodování. Je to pozvolný 
proces vedoucí k postupnému 
osvobozování a  z  historie je 
známo, že jakmile svobodě jen 

trochu uvolníte cestu, nastane strašlivý 
průvan a  je vyhráno. Vzpomeňme jen 
na  Pražské jaro.  Média tehdy mani-
pulovala s pojmy a slovům dávala nový 
obsah, který postupně    překryl realitu, 
a lidé tomu uvěřili. A podobnou smršť 
bychom měli podle Hájka začít budovat 
nyní my.“ 

Pražské jaro je zářným příkladem 
toho, jak lidé začnou vnímat realitu 
podle toho, jak s  pojmy manipulují 
média. „I  nyní se to děje.  Jsme touto 
mediální mystifikací reality znechuce-
ni a  přesto nevnímáme slova a  zvuky 
v reálné podobě, ale v jejich posunutém 
významu. I člověk, který by se uzavřel, 
je tím prostoupen podobně jako ozářený 
radioaktivitou. Nejvíc mladí lidé bez 
samostatného myšlení. Největší rychlost 
nabral tento vliv   díky technice, která 
vstupuje do našich příbytků a prostřed-
nictvím médií nám implantuje zhoubnou 
ideologii,“ komentoval stav našich médií 
Petr Hájek, který podrobně věnoval 
této problematice své dvě knihy „Smrt 
ve středu“ a „Smrt v sametu“. Proto zalo-
žil Protiproud, aby mohl šířit myšlenky 
skutečné svobody.

Kontrarevolucí se chce Hájek vrátit 
k  demokracii a  jejím institucím, jaké 
zde byly na  počátku devadesátých let 
a které jsou dnes již povětšině nedemo-
kratické. Vrátit se k demokracii oprav-
dové, ne k  té, v  níž žijeme dnes, k  té, 
kterou představuje neomezená vláda 
médií a s nimi propojených elit. Vrátit 
se k budování demokratického moder-
ního státu třetího tisíciletí. V žádném 
případě nebudovat stát se socialismem 
minulého století. 

„Kontrarevoluce neznamená opustit 
společnost a isolovat se od ní. Společnost 
není systém. Ten je na společnost  naor-
dinován jako síť po ní rozprostřená. Je 
pevně nastaven v  dlouhodobé strategii 
proti člověku jako takovému, proti jeho 
duchovní kotvě, proti samostatnému 
myšlení a  schopnosti volit mezi zlem 
a  dobrem. A  proti systému, ne proti 
společnosti, musíme bojovat. Teprve 
až vystoupíme ze systému, je to možné 
nazvat kontrarevolucí,“ vysvětlil Hájek. 

 Ze sytému dokáže vystoupit jen svo-
bodný člověk. Aby se mohl současný člo-
věk stát kandidátem svobodného člověka, 
musí nalézt vnitřní svobodu. Křesťané 
této vnitřní svobodě říkají Bůh. Abychom 
ze systému vystoupili, nepotřebujeme nic, 
než si uvědomit, že jsme děti Boží.

Lidé nešťastní a frustrovaní stále něco 
očekávají. Stranu, vůdce, vizi. Jsou tak v  
nejdokonalejší pozici, jakou systém po-
třebuje. Jsou manipulovatelní. To vše se 
odehrává uvnitř systému. Svobodný člo-
věk je naopak přesvědčen, že on sám musí  
vytvářet něco pro tyto lidi. Svobodný 
člověk ví, že jakékoliv očekávání čehokoliv 
je čekání na falešného mesiáše. Čekat totiž 
může na jedinou realitu, o níž ví, na opě-
tovný příchod Krista. Osvobozením je 
nečekat NIC, nepředpokládat, že se stane 
něco, k čemu se pouze přidám. 
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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Patriarcha Bartoloměj je znepokojen 
situací křesťanů po „arabském jaru“

renáta lucKová

u  příležitosti oslav 1150. výročí pří-
chodu Konstantina a Metoděje 
na Velkou Moravu přijela do ČR 

nejvyšší autorita pravoslavné církve, kon-
stantinopolský patriarcha Bartoloměj. 
Patriarcha Bartoloměj přijel do  ČR již 
potřetí. Poprvé přijel v roce 1998, kdy se 
setkal s tehdejším prezidentem Václavem 
Havlem a  v  Šumperku vysvětil pravo-
slavný kostel. O rok později se zúčastnil 
mezinárodní konference Fórum 2000. 

Konstantinopolského patriarchu 
přijal předseda horní komory našeho 
parlamentu Milan Štěch, pod jehož vede-
ním se Senát aktivně zapojuje do příprav 
oslav. „Jsme velmi potěšeni, že si výročí 
příchodu věrozvěstů můžeme připomínat 
s vámi. Lidé v naší zemi si uvědomují, že 
příchod věrozvěstů byl a stále je jedním ze 
základních kamenů naší kultury, vzděla-
nosti a životního stylu,“ uvítal předseda 
Senátu Milan Štěch pana patriarchu.

Patriarcha předal požehnání, aby 
český národ mohl pokračovat v rozvoji 
a  cestě k  prosperitě. Při příležitosti 
návštěvy Prahy řekl, že jde o  jedno 
z  nejkrásnějších měst, které kdy viděl. 
S předsedou Senátu otevřeli také některé 
další otázky. Patriarcha zejména vyjádřil 
znepokojení nad situací v některých ze-
mích spojovaných s tzv. Arabským jarem. 
Uvedl, že ze Sýrie v důsledku nepokojů 
a  strachu o  vlastní budoucnost uteklo 
400 tisíc křesťanů. Ti, kteří zůstávají, žijí 
podle něj v neustálém strachu. 

„Problémy musíme řešit dialogem, ne 
zbraněmi a násilím,“ zdůraznil konstan-
tinopolský patriarcha Bartoloměj při 
návštěvě Senátu.

  Patriarchu Bartoloměje přivítal 
rovněž v Arcibiskupském paláci v Praze 

nejvyšší zástupce české římskokatolické 
církve, Pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka. „Je to pro nás velmi vý-
znamná událost, neboť konstantinopolský 
patriarcha přichází v jubilejním cyrilo-
metodějském roce z města, odkud k nám 
byli vysláni sv. Cyril a Metoděj,“ přivítal 
kardinál Duka vzácnou návštěvu. 

„Konstantinopolský patriarcha je 
symbolem církve,“  pokračoval pražský 
arcibiskup, „která se zrodila na Východě, 
v oblasti řeckého jazyka a řecké kultury. 
Ta formovala a formulovala naši víru 
a naše dogmata a vyrostla z ní celá křes-
ťanská civilizace.“ Podle kardinála Duky 
je to právě tato kultura, která navzdory 
předchozím misiím ovlivnila u  nás 
ve své době vlastní rozvoj náboženského 

života a  naše zakotvení ve  víře. „Za to 
děkujeme Cařihradu a sv. Cyrilovi 
a Metodějovi,“  zakončil svou řeč kardi-
nál Duka.

Patriarcha Bartoloměj poděko-
val za  uvítání a  navázal na  kardinála 
Duku tím, že veškeré bohatství, které 
Konstantinopol má, nikdy neměla 
pouze pro sebe, ale vždy ho nabízela 
pro dobro celého světa. Proto rozhodl 
jeho předchůdce sv. Fotios Veliký poslat 
na naše území dva vzdělané muže, kteří 
stáli na počátku křesťanské víry zdejších 
lidí. „Snažíme se rozvíjet bratrské vztahy 
s církví římskokatolickou a udržujeme di-
alog i s druhými křesťanskými vyznáními. 
Rád bych ovšem zdůraznil zvláště dobrý 
vztah mezi Římem starým a novým, tedy 
Konstantinopolí,“ 

 K  pravoslavné církvi se v  České 
republice při předloňském sčítání lidu 
přihlásilo 20 500 věřících. Sama církev 
uvádí, že se k ní hlásí zhruba 100 000 
Čechů a  Slováků a  mezi pravoslavné 
podle ní patří zhruba 180 000 cizinců, 
kteří v  obou zemích žijí nebo pracují. 
Proto patří mezi církevní společen-
ství, kterých se také týká majetkové 
narovnání státu s  církvemi. Dostane 
finanční kompenzaci 1,14 miliardy ko-
run. Celosvětově se k  pravoslaví hlásí 
nejvíce křesťanů po  církvi římskoka-
tolické. Podle odhadů je to 225 až 300 
milionů lidí, jde zejména o  obyvatele 
Řecka, Ruska a dalších slovanských zemí. 
Obě církve katolická i  pravoslavná se 
rozdělily při velkém schizmatu v  ro-
ce 1054. Patriarcha Bartoloměj letos 
v březnu v tureckém deníku Hürriyet 
připustil možnost opětovného sjedno-
cení s katolíky.
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Ze Sýrie v důsledku nepokojů a strachu o vlastní budoucnost uteklo 400 
ti síc křesťanů.
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ladislav Jakl: na vystoupení 
z eU jsem připraven 

spolupracovat s kýmkoliv!
Ivana HaslIngerová

Po chvilkovém smutku a  jakémsi 
ochromení, kdy se zdálo, že 
pravice v ČR odchodem Václava 

Klause z  Hradu, už definitivně zanik-
la, zvedla tato opět hlavu a  pustila se 
do boje za svobodu v naší zemi. Ladislav 
Jakl  vyzval tvrdé jádro konzervativců,   
kteří se sešli na „Hovorech na pravici“ po-
řádaných  Akcí DOST  Michala Semína, 
k zorganizování referenda o vystoupení 
z EU. „EU mi dluží deset let života v su-
verénním státě.  Chci vrátit politiku zpět 
k nám, protože politika se dá dělat jenom 
v suverénní zemi a suverénní země nemů-
že být členem EU. Na možnosti vyhlášení 
referenda o  vystoupení z  EU jsem  proto 
připraven spolupracovat s  kýmkoliv! 
Frustrované lidi není možné nechat na po-
spas EU. Nesmějí být obětními beránky 
ani pařezy na štípání dřeva!“ burácel Jakl, 
podle něhož je nesmírně důležité, aby se 
o EU vůbec začala vést u nás relevantní 
debata, která  zvýší cenu našeho ANO či 
NE při prosazování požadavků v Bruselu. 
Na dotazy z pléna, zda se připojí do jeho 
boje za naši národní svobodu i jeho šéf, 
se pan Jakl jen záhadně pousmál a iro-
nicky odpověděl: „Dámy a pánové, milí 
Evropané, Australané a  zbytkosvětáci! 
Nebudeme přeci nepřátelům odkrývat 
všechny karty naráz. Mějte na  paměti, 
že na  všechna tato setkání chodí převle-
čený Barroso. K tomu přece tady nebudu 
mluvit.“

     Jakl uvedl že před deseti lety hlaso-
vali občané o příslušnosti k civilizačnímu 
okruhu, ne o konkrétních zájmech. Tehdy 
EU dalo důvěru   64 % občanů, nyní jen 
40 %. EP věřilo 49 % občanů, nyní jen 
30 %, EK 46 %, nyní 28 %. Prezident EU 
měl v  roce 2010, kdy byl poprvé zvolen, 
sice mizivou podporu 27 %, ale i ta klesla 
na současných 22 %.

„Tato čísla opravňují vlády členských 
států EU zeptat se občanů, zda ještě chtějí 

být členy EU, neboli, zda chtějí být nadále 
stahováni za nohu do hloubky dluhů EU. 
Za  tím účelem by se měli spojit všichni, 
komu leží na srdci svoboda nás i naší vlasti. 
Nejsem stoupencem davového slučování, 
ale někdy může nastat situace jako se sku-
pinou vězňů, která se spojí  za společným 
cílem útěku z vězení. Nehlasují, nedoha-
dují se o tom, co si kdo myslí či v co věří, 
ale   jednají v  pokoře ke  společnému cíli 
a  efektivně. Teprve až vylezou ven, jdou 
každý jinam. I mezi námi by neměly být  
malicherné rozpory prioritou. Na ty je čas 
potom,“ uvedl Jakl.   Jeho slova byla zřej-
mě míněna zejména na adresu předsedy 
Svobodných Petra Macha, který nemůže 
překousnout, že si někteří občané dovolují 
věřit v Boha, a nechce se zahodit na spo-
lupráci s „bigotním katolíkem“ jak veřejně 
hanlivě a  nedůstojně nazval v  televizi 
Michala Semína. Pokud jde o předsedkyni 
Suverenity Janu Bobošíkovou, tak ta nao-
pak vyzvala k překonání osobních neshod 
a všech animozit.

Petr Mach naopak uvedl, že jeho stra-
na sice zahájí sběr podpisů pro případné 
referendum, ale pouze samostatně. Ani 
během hovoru o  přestávce semináře 
nedošlo, bohužel, k  očekávané dohodě 
na společné spolupráci. Očekávané proto, 
že Michal Semín  pronesl větu: „Pokud by 
se Suverenita a Svobodní dokázaly jako 
dvě nejvýznamější euroskeptické strany 
dohodnout, pak by k tomu nezůstal lhos-
tejný ani Václav Klaus.“

Je smutné, že pávě Petr Mach, který 
je předsedou strany, která má již ve svém 
znaku slovo Svoboda, do ní vnesl kastov-
nictví, jaké kdysi existovalo ve stalinistic-
ké KSČ. Přitom to byl právě Mach, který 
v roce 2008 aktivně podporoval Pochody 
na  Hrad pořádané D.O.S.T., zatímco 
nyní stáhl překvapivě svůj podpis i pod 
Manifest D.O.S.T., který nemá se vztahem 
podepsaných k  Bohu vůbec nic společ-

ného. Jak mohou pak jeho členové věřit 
jeho slovu či podpisu. Je ironií, že právě 
Petr Mach, který 12 let vedl Klausovo 
Centrum pro ekonomiku a  politiku 
a od kterého jsme si slibovali při zaklá-
dání jeho strany, že bude pokračovat 
v jím započatém díle, je nyní překážkou 
spolupráce s  ním. A  navíc kvůli věci, 
jako je víra, tedy věci, která ve slušných 
státech je pro vrcholové politiky naopak 
kladem. Michal Semín  jako opravdový 
křesťan projevuje naopak svou toleranci 
ke každému, nikoho nezesměšňuje za to, 
že nevěří v Boha, jako komunisté: „Je po-
třeba najít společnou řeč při obhajobě naší 
svrchovanosti. Chce-li se někdo věnovat 
stranické politice, musí mít nejdříve hřiště, 
na kterém ji  budete moci dělat, jinak to 
za něj udělá Brusel.  Na dohady o méně 
podstatných otázkách, jako jsou potraty či 
libertarianismus, budeme mít po vystou-
pení z EU dost času. Lidé mnohdy nevědí, 
jsou-li pravice či levice, ale EU MAJÍ PLNÉ 
ZUBY. Proč předem klást další překážky 
osvobození se z jejího diktátu?“ 
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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invaze do Sýrie se blíží! média 
zločinným plánům pomáhají… 

ladIslav ZeMáneK

D ejme od Sýrie ruce pryč! Spojenec 
Írán by musel použít svůj jader-
ný arzenál a  vnitřní konflikt 

Sýrie by přerostl v  mezinárodní válku. 
Neustávající krveprolévání, útěky za hra-
nice, bombový útok v  turecko-syrském 
příhraničí, přestřelky mezi Syřany a  ži-
dovským státem, sílící vliv radikálních is-
lamistů podporovaných Západem, ukázky 
barbarství „demokratických“ povstalců, 
kteří vytrhávají a jedí srdce svého protivní-
ka, spekulace o použití chemických zbraní 
vládními vojsky a úvahy o intervenci – to 
vše je syrský konflikt.

Média nás každým dnem zahlcují 
pochopitelně zcela „nezaujatými“ infor-
macemi o  vývoji hrozivé situace v  Sýrii 
a  papouškují to, co do  světa pouštějí 
barbarští povstalci a  jejich západní spo-
jenci. Naštěstí alespoň vlády Ruska a Číny 
mají dostatek zdravého rozumu a sil bránit 
plánům Západu o rozšíření „demokracie“ 
do další země. A jako by skoro všem uni-
kalo to hlavní: my nemáme do toho, co se 
v Sýrii děje, co mluvit! 

syrští křesťané Asada podporují

Tamní křesťané s  výhradami současný 
režim, který sice demokratický pořádek 
nezajišťuje, ale garantuje krom jiného 
svobodu vyznání, podporují. Obávají 
se, že v případě vítězství povstalců o své 
svobody přijdou, což je, přihlédneme-li 
k výsledkům „arabského jara“ (které je 
ovšem „jarem“ leda pro muslimy) v dal-
ších zemích, velmi pravděpodobné.

Nemálo křesťanů, kterých je v  třia-
dvacetimilionové zemi zhruba dva a půl 
milionu, dokonce působí ve  státním 
aparátu včetně nejvyšších míst, jakými 
jsou tajné služby, vedení centrální ban-

ky, ministerstvo obrany či prezidentská 
stráž.  Damašský katolický arcibiskup 
Gregorios Elias Tabé o  prezidentu 
Asadovi prohlásil, že je to muž velmi 
kultivovaný, a povstalce zcela oprávněně 
považuje za teroristy. 

Američané se připravují 
k „bratrské“ pomoci

To Západ je za teroristy asi nepovažuje. 
Naopak Američané si stále více pohrávají 
s myšlenkou, že je budou podporovat ne-
jen verbálně, ale rovnou reálně. Plánuje 
se posílání zbraní povstalcům či zřízení 
bezletové zóny, která v Libyi významně 
přispěla k  porážce Kaddáfího režimu 
a nynějšímu chaosu.

A pokud se prokáže, že syrská armáda 
použila chemické zbraně, bude americká 
armáda připravena k vojenské intervenci. 
Vláda ale opakovaně ujistila, že chemické 
zbraně nepoužila a  nikdy je nepoužije. 
Ostatně k  tomu nemá důvod, protože 
si je dobře vědoma důsledků, jaké by 
to přineslo. Zato povstalcům v  použití 
chemických zbraní nebrání vůbec nic. 
Vlastně by jim to pomohlo. 

Rusko a Čína hlasem 
zdravého rozumu

Odborník na  blízkovýchodní proble-
matiku Said Gafurov připomíná, že 
Severoatlantická aliance čeká na mandát 
Rady bezpečnosti OSN, bez něhož vojenské 
operace nezahájí. Naštěstí nemá šanci ra-
dou cokoli projít bez souhlasu Ruska a Číny. 

Ve středu Valné shromáždění OSN 
projednalo a  schválilo rezoluci, která 
odsuzuje současnou vládu Bašára Asada 
a  prohlašuje Národní koalici syrských 
revolučních sil za jediného legitimního 

zástupce syrského národa.  Jistě nepře-
kvapí, že rezoluce vznikla z  iniciativy 
arabských států. V  čele dvanácti států, 
které hlasovaly proti rezoluci, bylo Rusko. 
Sám prezident Putin za jedinou legitim-
ní vládu pokládá tu Asadovu.

Dejme od sýrie ruce pryč!

Vojenský expert Viktor Baraněc je pře-
svědčen, že  v  případě mezinárodního 
zásahu v  Sýrii dojde i  na  Írán,  který 
Asada významně podporuje. Vzhledem 
k případné převaze aliančních vojsk by 
íránská strana musela použít svůj ja-
derný arzenál, což by nemohlo zůstat 
bez odezvy Izraele.  Vnitropolitický 
konflikt syrský by tak přerostl ve válku 
mezinárodní. I to by mělo být důvodem 
ke  zdrženlivosti a  respektování svrcho-
vanosti každého státu.

Vždyť právě svrchovanost, suvere-
nita jednoho každého státu je podle 
mého názoru conditio sine qua non. 
Nikdo cizí nemá právo ji narušovat, 
a  to ani za  stavu, který je dalek nor-
málního stavu (jako je tomu dnes 
v Sýrii). Tam se jedná o výsostně vni-
tropolitickou otázku, stejně jako o ni 
šlo v Libyi. Ať si své domácí věci řeší 
každý sám. My nemáme žádné právo 
do toho zasahovat do chvíle, kdy daný 
stát nezačne usilovat o územní expanzi 
či likvidaci jiných států. Ptejme se tedy: 
Chce něco takového legitimní Asadova 
vláda? Odpověď zní: Ne!

Dejme proto od  Sýrie ruce pryč! 
Jinak se nám jako už mnohokrát podaří 
zardousit život tam, kde by mohl růst. 
Pokud k  tomu dojde, pravda stejně ne-
zemře. To je jediná jistota, kterou v tuto 
chvíli máme. 
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Pravda se neztratí, ale život je možno zardousit. Příkladů je dost. 
F. M. Dostojevskij
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Prezident zeman si přeje vyhlásit 
cenu „antimanažer roku“

Ivana HaslIngerová

V   letošním roce se v  pražském 
paláci Žofín konal již jubilejní 
20. ročník  nejprestižnější ma-

nažerské soutěže u  nás, MANAŽER 
ROKU 2012 (MR). Letos se manažeři 
na Žofín těšili i proto, že doufali, že pře-
vezmou ceny z rukou hlavy státu Miloše 
Zemana. A pan prezident je nezklamal. 
Vítězům – Ing. Janu Světlíkovi, generál-
nímu řediteli a  předsedovi představen-
stva Vítkovice HOLDING a.s. Ostrava, 
a  Mgr.  Olze Kupec, Ph.D., jednatelce 
z Abydos, spol. s r.o. Hazlov, skutečně vy-
znamenání předal. Přítomen byl i druhý 
nejmocnější muž v ČR, předseda horní 
komory parlamentu ČR Milan Štěch. 

Od  jiných podnikatelských soutěží 
se soutěž MR liší tím, že hodnocení se 
nezakládá jen na metodách a výsledcích 
podniků, ale hlavně jde o osobnosti řídí-
cích manažerů – o jejich profesionalitu, 
odborné znalosti, o vůdcovství, rozhod-
nost, morálku, společenskou odpověd-
nost, obětavost, disciplínu a mimo jiné 
také o naději. MR je soutěží pro ty mana-
žery, kteří pro firmu jim svěřenou dělají 
víc, než jen své povinnosti. A když říkám 
víc, nemyslím tím jen seriózní vedení 
zaběhlého podniku, ale např. vytažení 
krachujícího podniku z červených čísel 
na osmimiliardové obraty či vybudování 
podniku s velkými zakázkami pro gigant 
Siemens z jednoho soustruhu ve stodole. 
Vím, o čem mluvím, s  těmito a mnoha 
dalšími podobnými podnikateli jsme 
přinesli v minulých letech v naší revue 
Fragmenty rozhovory a  na  vlastní oči 
jsme viděli jejich nádherné podniky.

 „Na  rozdíl od  pořadatelů soutěže 
používám termínu podnikatel, protože 
je to poněkud širší pojem než manažer 
a právě případ oceněného Jana Světlíka 
ukazuje, že některý majitel může být 
i  skvělý manažer. Spojuje nás jedna 
věc – úcta a obdiv k Tomáši Baťovi jako 

k  hlavní osobě českého podnikatelského 
prostředí. A doplním – i k nezaslouženě 
opomíjenému Janu Antonínu Baťovi a ze 
současných podnikatelů Františku Čubovi 
ze Slušovic – a jistě bychom našli mnoho 
krajských Baťů, kteří nepokládali dělníky 
za  námezdní pracovní sílu, nazývali je 
spolupracovníky a dokázali budovat jak 
továrny tak dokonce i  města. Takových 
lidí je třeba si vážit a  já jako prezident 
republiky se těším na to, že mnohým z nich 
28. října udělím státní vyznamenání,“ 
uvedl ve  své zdravici prezident Zeman. 
Konstatoval, že si pečlivě prostudoval 
kritéria pro úspěšného manažera. Chybí 
mu tam ale důraz na délku úspěšné kari-
éry: „Kožený byl také na chvíli úspěšným 
manažerem, než jeho bublina splaskla. 
Jan Světlík naopak nejen vybudoval 
prosperující podnik, ale dokázal i z chát-
rajícího plynojemu vybudovat nádhernou 
koncertní síň, kde jsem nedávno byl.“

Pan prezident se přimlouval také 
za to, aby v příštím ročníku vyhlásili po-

řadatelé tzv. anticenu a na ní nominovali 
antimanažery. „Podobně jako americký 
film má vedle Oskarů i Malinu, což je cena 
za nejhorší film roku. Příkladů by se našlo 
dost – Open cards, elektronické zdravotní 
knížky nebo projekt, kde krásné české 
slovo tunel nachází oba dva své významy, 
tedy tunel Blanka. Obávám se, že většina 
by pocházela právě z  veřejné nikoliv ze 
soukromé sféry,“ uvedl prezident Zeman. 

Projevil přání, aby byl konečně přijat 
zákon o  státní službě, který jeho vláda 
přijala v roce 2002, ale jehož platnost se 
stále odkládá, protože méně potentní 
ministři by při existenci tohoto zákona 
neměli podle něj možnost jmenovat své 
méně potentní náměstky a ti opět své mé-
ně potentní ředitele odborů. Pak by nejen 
v soukromém, ale i ve veřejném sektoru 
nastoupili skuteční manažeři na  rozdíl 
od těch, kteří ve své funkci vydrží méně 
než 8 dní. 

Na  závěr si s  oceněnými manažery 
připil se slovy: „Mám-li na  někoho 

Fra
gm

ent
y 

z e
Ko

no
miK

y



FRAGMENTY - 17 - EKONOMIKA

připít, nebude to na konkrétní osobu ale 
na  všechny úspěšné lidi v  této zemi, ať 
se zabývají jakoukoliv činností, protože 
věřím a vím, že Ti úspěšní jsou obklopení 
závistivou malostí, takže často musejí 
trpět na základě neoprávněné kritiky těch, 
kteří sami nedokáží řídit ani ševcovskou 
dílnu, ale o  to více radí těm, kteří řídí 
velké podniky. Připomeňme tedy onu 
závistivou malost, která některé z  nás 
obklopuje. Na zdraví těch skutečně úspěš-
ných na zdraví Baťů, nikoliv Kožených!“ 

Akce probíhaly od  ranních hodin. 
Od 9 hodin začala mezinárodní odborná 
konference České manažerské asociace 
(ČMA) věnovaná především vazbě mezi 
vzděláním a výzkumem na jedné straně 
a  na  straně druhé konkurenceschop-
nosti podniků a tím celé naší země pod 
heslem „Vlak nám ujíždí, nenechme si 
ho ujet“. Vystoupil na ní mj. prof. Tuija 
Hirvikoski z  Finska a  moderoval ji ře-
ditel Microsoftu pro střední a východní 
Evropu Jan Mühlfeit. Ministr školství 
prof. Petr Fiala se zúčastnil následného 
kulatého stolu od  13:30 hodin. Ministr 
průmyslu a  obchodu se omluvil, že je 
v zahraničí. Vše vyvrcholilo v 15 hodin 
předáním cen nejlepším českým mana-
žerům loňského roku, které jsou mezi 
manažery ceněny stejně, jako Oskary 
mezi herci. Jak jsme již psali výš, tento-
krát předání ocenění proběhlo opravdu 
slavnostně, protože mezi manažery zaví-
tal prezident republiky a vítězům ocenění 
slavnostně předal. 

 Prezident ČMA Pavel Kafka zdůraz-
nil, že základní úloha manažera je být ná-
razníkem mezi zákazníky, zaměstnanci 
a  vlastníky.  Pokud tento trojúhelník 
nedostanou do uspokojivého vztahu, jsou 
neúspěšní. „Víme, že největší zátěží pro 
politiky je dobrá konkurenceschopnost 
země. Chceme jim v tom pomoci. Role 
manažerů v tomto procesu je nesporná, 
protože právě oni jsou ti, kteří udržují 
naši ekonomiku a společnost v chodu 
a kteří vytvářejí hodnoty, jistoty a životní 
úroveň statisícům občanů. Naše státní 
správa je méně efektivní než sféra sou-
kromá. Manažeři v českém průmyslu se 
při srovnání výkonnosti umístili nedávno 
v třetí desítce na světě, kdežto státní sprá-
va České republiky se pohybovala kolem 
deváté desítky. V hodnocení kvality 
managementu se naši podnikatelé v me-
zinárodním srovnání umístili na 26. místě, 
manažeři ve veřejné správě až na 85. Je 
z toho vidět, že úsilí ČMA o zkvalitňo-

vání práce manažerů 
v soukromé sféře se 
za léta práce zhodno-
tilo. Management ve-
řejné správy potřebu-
je ale pomoc, a na ten 
se musí ČMA zaměřit 
do budoucna,“ uvedl 
Kafka.

Prezident Svazu 
průmyslu a dopra-
vy (SP ČR), poradce 
prezidenta republi-
ky Jaroslav Hanák, je 
přesvědčen, že manažeři jsou lidé, 
které jsou opravdu úspěšní, na  rozdíl 
od politiků. Čeští manažeři navíc patří 
ke špičce v Evropě a jsou stabilitou země. 

„ I když jsem očekával kritiku, tak jsem 
byl překvapen, jakým přívalem kriti-
ky podnikatelé letos zasypávali vládu. 
Vládnutí koalice jim připadá jako válka 
o moc uvnitř vlády místo starosti vlády 
o občany. Politici mají pouze starost 
o zabezpečení si postů po odchodu z vlá-
dy a nezajímají se o problémy občanů. 
Přitom je jich velké množství. Stěžejní 
problém, který omezuje podnikatele 
v práci, je technické a odborné školství. 
Na základě toho jsme vypracovali s MPO, 
MŠ, HK a rektory strategii technického 
školství, kterou předložíme na tripartitě. 
Nepotřebujeme polovzdělané bakaláře, 
kteří nejsou ani inženýry, ani nejsou 
schopni pracovat manuálně. Moderní 
průmysl potřebuje absolventy technic-
kého školství, jednak vedoucí inženýry 
s dokončeným vysokoškolským vzdělá-
ním, jednak schopné kvalifikované ře-
meslníky a dělníky vyučené v kvalitních 
učilištích. Dalším velkým problémem je 
špatná dopravní infrastruktura. Podpora 
aplikovaného výzkumu u nás je nejhorší 
ze všech zemí v EU. Velký problém je no-
vý pětisetstránkový Občanský zákoník 
obsahující 3000 paragrafů. Jeho hlavní 
tvůrce pan Eliáš nepochopil, že žijeme 
v  moderní době. Firmy budu muset 
vynaložit miliardy korun za proškolení, 
banky budou muset zavést nové systémy 
hardwaru a softwaru. Také požadují, aby 
vláda odpustila firmám nošení závěrek 
na Obchodní rejstřík, když tytéž už ode-
vzdají na Finanční úřady,“ uvedl Hanák 
a  pokračoval:  „Vláda loni schválila 
velkou bichli o konkurenceschopnos-
ti. Neřídí se ale podle ní. Každý rok 
přibývá 3-4 % byrokratů kvůli rozší-
řeným pravomocím. Již máme 425 000 

úředníků, kteří spotřebují 121 mld. Kč. 
Politik musí být dobrý manažer. Bohužel 
u nás tomu brání systém koaličních 
vlád. Rozdíl mezi mnou a premiérem je 
ten, že já se ráno rozhoduji, co musím 
udělat, premiér se musí na to předem 
ptát koaličních partnerů. Přitom podni-
katelé i politici musejí kopat za společný 
nároďák. Největší krádeží za dvacet let 
byly strukturální fondy. Každý si z nich 
nahrabal. Všichni chtějí být náměst-
ky. Nepotřebujeme Ministerstvo pro 
místní rozvoj ani Ministerstvo dopravy. 
Potřebujeme ale velmi silné Ministerstvo 
průmyslu, aby stálo proti Ministerstvu 
financí, které brzdí naši práci. Čekali 
jsme, že nezvedne daně a zlepší podni-
katelské prostředí. „

Slova pana Hanáka potvrdil  Tomáš 
Macků z agentury IPSOS, která provedla 
průzkum o  názorech finalistů soutěže 
na  to, jak vládní opatření ovlivňuje je-
jich práci. 90 % dotazovaných je hodnotí 
negativně. Vadí jim především, že chybí 
hospodářská koncepce státu, nestabilita 
a časté výměny ministrů. Nenašli žádná 
pozitivní vládní opatření za poslední rok. 
Z  těch 10 % pozitivně odpovídajících si 
tito chválí CZECHPointy a podporu ex-
portu. Na otázku, zda se setkali s korupcí, 
odpovědělo přes 50 %, že ano a že ukončili 
jednání. Receptem na konkurenceschop-
nost je podle manažerů jednoznačně roz-
víjení týmu v duchu fair play, solidnosti, 
vytrvalosti, kvalitě a  náročnosti. Naši 
politici jsou prý eurohujeři, zatímco 
na domácí poměry neustále hubují. Měli 
by se přijít podívat na nejlepší tvůrce hod-
not našeho bohatství. Na nejprestižnější 
soutěž těchto manažerských osobností. 
Vláda by si měla konečně uvědomit, že 
podle toho, jak dobré podmínky pro 
podnikatele zákonodárci utvoří, bude 
bohatství státu růst.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Jak se optimálně vypořádat 
s klimatickými změnami 
a problémy celé planety

Ivana HaslIngerová

K ampaň, kterou odstartoval 
pa ř ížsk ý ekologick ý kon-
gres OSN, jehož cílem bylo 

založení nové organizace při OSN 
– Mezivládní panel pro změny klimatu 
( Intergovernmental Panel on Climate 
Change, zkráceně IPCC), neponechalo 
tehdy snad žádné médium bez po-
všimnutí, neboť jeho závěry, o  nichž 
již nyní víme, že byly většinou mylné 
a dokonce mnohé úmyslně podvodně 
zkreslované, byly opravdu katastro-
fické. Není divu, že  naprostý neod-
borník na ekologii, tehdejší evropský 
komisař Stavros Dumas se vyděsil ze 
závěrů kongresu natolik, že vyzval EU, 
aby jeho závěrům přizpůsobila svou 
politiku, což vedlo, a nadále bohužel 
vede k obrovskému ožebračení celého 
kontinentu a nás všech. Naštěstí exis-
tují i  jiné pohledy na  věc od  vysoce 
uznávaných ekologických odborníků. 
Dánský ekolog Björn Lomborg, který 
v současné době patří mezi 100 nejvliv-
nějších mužů planety a mezi 14 nejvliv-
nějších světových intelektuálů ve  své 
knize „Skeptický ekolog“ podal ucelený 
vědecký rozbor, jak je tomu s  klima-
tem doopravdy.  Překlad jeho druhé 
neméně významné knihy  „Chytrá 
řešení klimatických změn“  zajistila 
vysoká škola Ivana Langera  CEVRO 
Institut, která pozvala pana Lomborga 
na  přednášku  „Globální oteplová-
ní aneb Jak se správně vypořádat 
s  klimatickými změnami a  problémy 
celé planety“. Byla jsem zvědavá, zda 
nepozměnil za  těch několik let své 
názory. Ke svému milému překvapení 
jsem zjistila, že na závěrech uvedených 
v první knize trvá, naopak je doplnil 
o nová fakta a co je hlavní, v této kni-
ze uvádí konkrétní návody na chytrá 
řešení klimatických změn naší planety 
oproti megalomanským nesmyslům 

paní Merkelové a  Al Gorů jakými je 
např. Kjótský protokol 1*). Celý svět 
vydá na  ochranu ovzduší  díky nim 
až 350 miliard dolarů ročně,  z  toho 
jen na  splnění Kjótského protokolu 
jde více než polovina peněž, 180 mi-
liard dolarů!

Ve  své nové knize  „Chytrá řešení 
klimatických změn“ se Lomborg zamýšlí 
nad otázkou, zda by nešlo pro zlepšení 
života lidí na  zemi udělat něco důleži-
1*) Kjótský protokol byl výsledkem berlínské 
konference  „Rámcové úmluvy OSN o  změně 
klimatu“, jíž předsedala v  roce 1995 Angela 
Merkelová coby německá ministryně život-
ního prostředí. Dva roky na to byl přijat. Paní 
kancléřka od  té doby neustále teatrálně bila 
vítězně na poplach. Vystoupila dokonce bez-
myšlenkovitě proti prezidentu USA Bushovi, 
když v  době, kdy mu v  USA mrzli občané 
v  mimořádně kruté zimě, Kjótský protokol 
nepřijal. Kárala ho za to, že s počasím podle ní 
nic nedělá a nesnaží se, aby byla ještě větší zima, 
dokonce mu přisuzovala tzv. „Kjótský kolaps“. 

tějšího a levnějšího. Dospěl k závěru, že 
za  polovinu peněz, které ročně vyhodí 
lidstvo na sen o snížení teploty zeměkou-
le o 0,004°C za sto let, můžeme například 
vyčistit vodu pro všechny lidi na  světě. 

„Musíme se zamyslet nad skutečnými 
prioritami světa,“ konstatuje Lomborg. 
A  uložil proto nejlepším ekonomům 
světa úkol, jak by co nejekonomičtěji 
investovali 50 miliard dolarů neboli 
40 dolarů sociálního dobra na  osobu 
na dobro ve světě. Ti zkoumali největší 
problémy, kterým lidstvo čelí, a dospěli 
k závěru, že by investovali zaprvé do pre-
vence HIV, za druhé na podvýživu a léčbu 
malárie. Teprve na 16. místě žebříčku se 
ocitl Kjótský protokol.  Zjistili totiž při 
podrobném rozboru, že za každý dolar 
investovaný do Kjótského protokolu se 
dostane jen 2 centy dobra potřebným. 
Vědci dále zjistili, že záchrana lidského 
života stojí 19  000 dolarů. „Proč tedy 
dávat 180 miliard dolarů na  nesmyslný 
požadavek, aby v roce 2100 klesla teplota 
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o 0,004°C, když tyto peníze lze mnohem 
účelněji vynaložit pro záchranu 9,04 
miliard lidských životů?“ ptá se Lomborg.

 „ Všechny bolesti lidstva nejde svádět 
jen na ekologii. Lidé ve světě nehladovějí 
kvůli znečištěnému ovzduší či nedostatku 
vypěstovaných zemědělských produktů. 
Těch jsou dokonce přebytky, ale tamní lidé 
si je nemají za co koupit. Je to proto otázka 
pro ekonomy a nikoliv ekology. Z ekono-
mického hlediska je lépe řešit současné 
konkrétní dílčí následky klimatických 
změn, než se snažit zakonzervovat 
současný stav celé zeměkoule.  Kjótský 
protokol, který chce to druhé, je špatná 
cesta pro lidstvo,“  říká Björn Lomborg. 
Dospívá k závěru, že ke zlepšení života 
lidí je nutné propojit různé názorové 
skupiny na  jednotném názoru ekono-
mickém, ekologickém a sociálním, pro-
tože na  zdravý vývoj společnosti mají 
vliv všechny tři tyto elementy a nelze je 
řešit odděleně. 

Ekologové sice správně tvrdí, že kde 
není průmysl, neexistuje znečištění, 
ale zapomínají dodat, že tam současně 
neexistují peníze a  v  důsledku toho se 
lidé chovají naprosto neekologicky. Je 
dokázáno, že až od příjmu 3000 dolarů 
ročně lidi něco takového jako životní pro-
středí vůbec zajímá. Naopak, když jsou 
bohatí, mají zájem na prostředí, v němž 
žijí. Díky regulacím ve vyspělých zemích 
došlo k 60-80% zlepšení ovzduší ve světě. 
Proto je nesmysl hospodářský růst brzdit. 
Je sice pravda, že díky znečištění ovzduší 
zemřelo v  Londýně 44  000 lidí ročně 
a že z  jedné třetiny za to mohly špatné 
filtry do aut. Muselo se s tím samozřejmě 
něco dělat, ale byly to lokální problémy 
Londýna. Globálně dýcháme na planetě 
lepší vzduch než ve  středověku v  roce 
1595. Proto kvůli situaci v  Londýně ne-
musíme investovat do  zlepšení ovzduší 
na celé planetě, ale dát příkaz používat 
Londýňanům nové moderní filtry u aut. 
Pokud by došlo například k  zaplavení 
některých ostrovů, je podle Lomborga 
jednodušší pro jejich obyvatele nalézt 
nový domov, než se obrovskými náklady 
stovek miliard dolarů ročně snažit změnit 
počasí na celém světě. Lomborg vysvět-
luje: „Musíme se zaměřit na  ty správné 
priority. Musíme si stanovit, kde z  in-
vestovaných peněz můžeme získat nejvíc 
dobra, abychom zajistili, že se budou 
věci hýbat skutečně kupředu. Ekologické 
daně na uhlí nic nevyřeší. Měli bychom 
namísto toho rozvíjet výzkum nových 

technologií na výrobu tepla, například 
investovat do  výzkumu solárek, nikoli 
jejich dotování, aby jejich výroba nebyla 
tak drahá a dotovat se vůbec nemusela.“ 

Lomborg nezavrhuje nové energetické 
technologie, například solární panely, 
konstatuje ale, že jsou mnohem dražší 
než fosilní paliva a  nemůžeme proto 
nutit všechny občany, aby je kupovali 
místo levnějších fosilních paliv. Cesta 
není ani dotování elektřiny z nich vyro-
bené. Chceme-li je využívat, musíme je 
inovovat a investovat do výzkumu jejich 
technologii výroby, aby se jejich pořizo-
vací cena stala levnější a  dostupná pro 
občany. Neboli doporučuje přesný opak, 
než jakým jdou současní politici, kteří 
zvyšují uhlíkovou daní cenu uhlí, aby se 
stalo dražší než panely. A  navíc dotují 
z našich peněz desetitisíce vypočítavých 
ekomilionářů, kteří vyrábějí z  těchto 
drahých panelů drahou elektřinu, kterou 
nás nutí povinně kupovat. 

Lomborg jako zastánce tržní ekono-
miky navrhuje, aby se solární technolo-
gie v budoucnu využívala, ale vše musí 
vyřešit trh bez dotací. Neboli používání 
solárních panelů musí být levnější a vý-
hodnější pro občany než fosilní paliva. Už 
vidím jak si každý ekologista řekne „No 
jo, ale jak to chce udělat?Kde vezme 
na výzkum peníze? Odpověď Lomborga je, 
že pokud budeme celosvětově investovat 
pouhých 0,2 % HDP do výzkumu a vývo-
je energetických zdrojů, které neemitují 
uhlík, neboli dáme-li do jejich rozvoje 100 
miliard dolarů za rok, tedy méně než po-
lovinu toho, co dáváme na Kjóto, vznikne 
u rč i t ě  de -
setkrát více 
těchto tech-
nologií než 
dnes, určitě 
p a k  b u d e 
z  čeho vybí-
rat a nebude 
nutno nutit 
každého, aby 
kupoval dra-
hé a  přitom 
méně účinné 
panely.

„ J a k 
chceme, aby 
na  nás bylo 
v z p o m í n á -
no? Máme 
utratit 250 
miliard dola-

rů ročně za něco, co nepřinese v podstatě 
nic dobrého za  stovky let od  nynějška 
(Kjoto, EU20…) nebo za 100 miliard dola-
rů za rok vyřešíme všechny základní pro-
blémy: vyčistíme pitnou vodu, zavedeme 
hygienu, zdravotnická opatření, základní 
zdravotní péči, vzdělání, jídlo pro všechny 
občany planety. OSN odhaduje, že by tyto 
peníze na to stačily,“ uzavřel přednášku 
Lomborg.

A  co je nejdůležitější,   Björn 
Lomborg prosí politiky EU, aby nechali 
každou zemi zaměřit na  její vlastní 
problémy a  nápady:  Ať se každá země 
EU i celého světa zaměří na obnovitelné 
zdroje, štěpení atomu, atomovou fůzi, 
ochranu životního prostředí, úložiště ato-
mové energie, úložiště uhlíku, biopaliva 
druhé generace a další technologie podle 
jejích potřeb. Jen tak může nastat rozvoj 
moderních ekologických technologií 
a  zlepšení životního prostředí na  naší 
modré, nikoliv zelené planetě. Jen tak 
vytvoříme lepší svět. Ochranu klimatu 
je třeba dělat racionálně a nikoliv mód-
ně.  To znamená dělat skutečné dobro 
a  ne to, jak ho propagují lidé neznalí 
věci. K tomu je potřeba odstranit naše 
současné mýty. Je nepravděpodobné, že 
by panika byla dobrým vůdcem k dělání 
chytrých rozhodnutí. Přeceňovat některé 
věci znamená méně se znepokojovat jiný-
mi věcmi. Je zkrátka nutné utratit naše 
peníze co nejlépe a nejúčelněji. A návody 
jak jít na tato chytrá řešení klimatických 
změn přináší právě kniha „Chytrá řešení 
klimatických změn“ . 
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Přímé celoevropské bankovní daně –
beranidlo pro vznik federální evropy

Ivana PaMětnIcKá

m inistři financí zemí Evropské 
unie schválili dne 23. ledna 
2013 tzv. kvalifikovanou vět-

šinou možnost, aby část Evropské unie 
zavedla  novou evropskou daň –  daň 
z finančních transakcí (FTT-Finantion 
transaction tax).  Její pomocí si prý 
chce jedenáct zemí EU – Německo, 
Francie, Itálie, Estonsko, Belgie, Řecko, 
Portugalsko, Slovensko, Španělsko, 
Slovinsko a Rakousko vylepšit rozpočet. 
Další země se mohou připojit k  inici-
ativě později. Tlak na  zavedení FTT 
vyvíjely především největší ekonomiky 

– Německo, Francie a Itálie, které ve FTT 
vidí nástroje na  posílení spolupráce 
umožňující skupině jedenácti zemí EU 
postupovat společně v  oblastech, kde 
to není možné v  celé sedmadvacítce. 
Německo a Francie tlačily na zavedení 
FTT dokonce tak silně, že téma o  ní 
prosadily na jednání nejbohatších zemí 
světa G20. Na  štěstí tam s  nápadem 
zavedení této globální finanční da-
ně pohořely. Pohořely s tímto hazardem 
prozatím i v EU jako celku především 
kvůli odporu Británie, ČR i  dalších 
zemí, které se obávaly možného odlivu 
finančních operací z  EU, či přenesení 
nákladů na spotřebitele. 

Otázka je, proč vlastně se Německo 
a  několik dalších států tolik zasazuje 
o zavedení této jednotné evropské daně, 
když i  její zastánci uznávají, že povede 
k  poklesu ekonomického růstu HDP 
až o  2 % a  ke  snížení objemu z  operací 
s  cennými papíry až o  70 %. Na  to se 
snažil dát vysvětlení seminář think-
tanku Efektivní stát (eStat) europoslance 
Edvarda Kožušníka, který považuje otáz-
ku daňové politiky za jednu ze zásadních.

„Jediná jistota na  tomto světě, jsou 
daně a  smrt,“  říká pan europoslanec 
a proto uspořádal seminář „Přímé daně 
EU – hrozba či pomoc?  o  této ožehavé 

otázce, která se stala opětovně vážnou 
příčinou sváru mezi vládními stranami 
ODS a TOP09. A o vysvětlení této proble-
matiky požádal viceguvernéra České ná-
rodní banky, která je poradním orgánem 
EU v  této věci, Mojmíra Hampla. Pan 
Hampl je nejen 4 roky viceguvernérem 
naší Centrální banky, ale koncem roku 
byl nominován prezidentem republiky 
na dalších 6 let. Jedná se tudíž o osobu, 
na  jejímž mínění bude v  budoucnu 
záležet, zda nás tato celoevropská daň, 
proti níž již několik let vystupuje Václav 
Klaus, postihne či nikoliv. Bohužel naši 
pravdoláskovní politici a  jejich média 
jeho výstrahy bagatelizují. Je proto dobře, 
že se touto nesmírně závažnou otázkou 
začal zabývat think-tank  Efektivní stát 
(eStat) europoslance Edvarda Kožušníka, 
který je součástí evropského sdružení 
think-tanků, které začíná být v EU stále 
více slyšet a  jehož závěry začínají být 
brány vážně. Pan Kožušník je místopřed-
sedou sdružení evropských think-tanků 
a nikdo ho nemůže lacině obvinit z eu-
roskepticismu. 

Za  „nevinným“ požadavkem na  za-
vedení celoevropské bankovní daně 
stojí něco mnohem nebezpečnějšího. 
Tento projekt má mnohem dalekosáh-
lejší rozměr politický: Evropští politici 
chtějí ekonomickou krizi EU využít 
ke  zřízení Evropského ministerstva 
financí.  Aby totiž EU mohla vybírat 
daně FTT od  jednotlivých členských 
států, bude muset zřídit nové cent-
rální Evropské ministerstvo financí 
(EMF). A  právě neexistence centrál-
ního Evropského ministerstva financí 
je tím, co brání vzniku jednotného 
superstátu EU. Daně FTT jsou  tudíž 
beranidlem pro ty, kteří chtějí velkou 
federální Evropu. Nejenže budou mít 
díky nim záminku tento úřad vytvo-
řit, ale navíc tyto zdroje z vybraných 

daní utvoří příjmy na  vybudování 
superstátu EU. 

Proto není vůbec radno hrozbu FTT 
podceňovat, a to nejen proto, že zavedení 
této daně by ožebračilo ČR ještě víc než 
dosud. Především by to odradilo inves-
tory, které již nyní odrazují trojčlenkové 
daně pana Kalouska a tato další daň by 
byla už jen pomyslnou třešničkou na dor-
tu, pro niž by naši zem již definitivně 
ignorovali. Znamenalo by to v budoucnu 
trvalou ztrátu národní suverenity.

Ke cti našeho premiéra Petra Nečase 
nutno dodat, že ČR investory touto novou 
daní zatím zatěžovat nehodlá, a to i přes 
velký odpor ministra financí Miroslava 
Kalouska. I když pan Kalousek vyhrožuje 
nepodepsáním nové koaliční smlouvy, 
celá ODS se postavila za premiéra Nečase 
s tím, že „ODS odmítá ultimáta. Názor 
ODS je již více než rok konzistentní. 
Přistoupení k fiskálnímu paktu přichází 
v úvahu jedině poté, co bude schválena 
finanční ústava a ústavní zákon o refe-
rendu o přijetí eura.“ ČR chce dále slyšet 
odpovědi na to, jaké dopady by zavedení 
daně v  části Unie mohlo mít na  neú-
častnící se státy. Dořešit se bude muset 
například otázka toho, kam by vybrané 
peníze šly. Je velice smutné, že se najdou 
u  nás politici, kteří se nesnaží chránit 
vlastní zem jen proto, aby se zavděčili 
Německu a dalším silným státům v EU.

Debata o  zřízení Evropského mi-
nisterstva financí (EMF) se táhne již 
od roku 2009. Německo a Francie tlačí 
neustále na to, aby se koncept jednotného 
ministerstva financí rozvíjel. V září 2011 
předložila EK materiál, v němž navrhla, 
aby daň u obchodů s dluhopisy a akcie-
mi měla sazbu 0,1 procenta a u derivátů 
0,01 procenta. Přinést to mělo desítky 
miliard eur do rozpočtu EU. Země, kte-
ré mají velký finanční sektor, mezi něž 
patří i  ČR, se bránily proti jeho přijetí. 
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Za Fischerovy vlády získala ČR dokonce 
výjimku. Velká Británie, Lucembursko, 
Švédsko a  Dánsko byly ještě mnohem 
energičtěji proti. Nakonec 23. ledna bylo 
kvalifikovanou většinou rozhodnuto, aby 
EU jedenácti zemím umožnila, aby si 
na tomto konceptu pracovaly. A dokonce 
už i EP, přestože nemá na to kompetence, 
hlasoval o výše uvedeném legislativním 
usnesení EK o FTT. Pro bylo 487, proti 152 
poslanců. Deset poslanců za ČR bylo pro 
(komunisté a  socialisté), 7 proti (ODS), 
Lidovci se rozdělili – Roitová pro, zbytek 
se zdržel hlasování. Je smutné, že ani 
v takto závažnému útoku na naši státní 
suverenitu se nedokáže naše politická 
representace v zahraničí sjednotit, že se 
u nás najdou politici, kteří říkají: „Kdo 
toto nechce přijmout, je antievropan“.

Podle Mojmíra Hampla existují čtyři 
zásadní věcné důvody, proč FTT není 
dobré zavádět:

1) Zkušenosti zemí, které FTT zavedly, 
byly takové, že tato daň nebyla trestem 
pro zlé bankéře, jak to populisticky pre-
sentují levicoví politici, jen se naopak 
díky ní zdražily operace pro klienty bank. 

2) Švédsko, které FTT zavedlo již 
v roce 1984, ji po 6 letech zrušilo. Banky 
totiž nejsou hloupé a  finanční operace 
převedly ze Stockholmu do Londýna, kte-
rý se nyní těší na podobné kroky bank EU. 
A nejen on. Protože je FTT celosvětově 
nekoordinované, vše se přesune do New 
Yorku, Hong-kongu…. 

3) FTT je ekonomicky protirůstová. 
Ani její přívrženci nezastírají pokles eko-
nomického růstu o půl až dvě procenta 
a  snížení objemu z  operací s  cennými 
papíry o 70 %. Je nepochopitelné ve fázi, 
kdy EU ztrácí růstové impulsy a konku-
renceschopnost, snižovat vše ještě víc 
touto daní. 

4) Finanční sektor v EU potřebuje po-
sílit kapitál a likviditu. Odtok prostředků 
právě z těchto sektorů je proto nyní ne-
logický. I bez FTT budou evropské země 
mít obrovský problém dostát všem no-
vým požadavkům, které se na ně chystají.

Debata pro oba tábory určitě neskonči-
la. Dá se očekávat, že posílená spolupráce 
těch 11 zemí, které se rozhodly dobrovolně 
sebedestruovat, přinese nový legislativní 
návrh tlačící na 16 zemí, které tam nejsou. 
Zavedení daně v těch 11 zemích bude mít 
dopad na všechny ostatní i na pozici EU 
v celkovém finančním sektoru. Pokud se 
11 silných států EU pro něco rozhodne, 
může se stát, že to budou nakonec muset 

zavést všechny. Naši 
politici by měli být 
proto na  pozoru, 
aby se součástí 
našeho právního 
řádu nestalo něco 
nesmírně závaž-
ného a  hrozného. 
Stát y sdr u ž ené 
v  jedenáctce jsou 
jiného typu, než my, 
naší ekonomiku by 
to ožebračilo. A po-
zor, toto se bude 
týkat každého z nás, 
každé bankovní 
operace. Každý, kdo 
má pojistku, spořící 
produkt či podílové 
fondy, schytá FTT 
na  vlastní kůži. 
Týká se to oprav-
du každého z  nás. 
Proto musíme být 
v  pozoru před tím, 
že až těch jedenáct zemí uvidí negativní 
dopad na jejich finanční instituce, vyvine 
velký tlak, aby se ostatní přidaly. Těžko 
svou jedenáctku rozpustí, i když bude FTT 
i pro ně nevýhodná. Jde jim totiž o prosa-
zení snu o federální Evropě a za ten jsou 
ochotni platit čímkoliv.

„Daněmi je možnost něco vynutit vždy 
jednodušší, než jakýmkoliv jiným způ-
sobem. Zavedení FTT bude mít dopady 
na  ostatní země jako cokoliv, co se děje 
jednostranně. Kdybych chtěl být agre-
sivní, pak bych řekl, že zavedení daně je 
antievropské. Tlačí na refragmentaci jed-
notlivých finančních systémů. Povede to 
i ke zdražování přeshraničních operací. Je 
to daň antiintegrační a refragmentační.“

Za nejzásadnější z pohledu bankéře 
vidí pan Hampl, že kdyby povinnou 
osobou po  zavedení FTT byly fondy 
kvalifikovaných investorů, mělo by FTT 
menší dopad, než když to budou všichni 
občané. Každá derivátová operace zdraží 
exportérovi operace. Jednu přeshraniční 
operaci provádí často přes tři partnery 
a náklady se sčítají. Protože FTT je daň 
kaskádová, bude zatížení díky ní mnoho-
násobné. Řada finančních institucí proto 
zvažuje, jakou právní formu by měly mít 
v těch 11 zemích. Zda dceřinka tam není 
moc drahá a nebude lepší vyvázat ji jinam. 
ČR proto požaduje legislativní návrh, 
aby se stala novým Lucemburskem a lá-
kala investory, aby u nás zakládali fondy.

A pozor, je tu ještě další hrozba, za-
vádět tzv. sektorové daně: EU prožívá 
zásadní krizi univerzálních daní. Daň 
ze zisku už není tou, co byla před sta-
letími. Nezohledňuje způsobilost nést 
břemeno daní. Stejně tak DPH byla 
udělána tak, že řada subjektů z ní může 
utíkat. Proto se vymýšlejí jiné daně. Je 
jen otázkou, kdy nezačne EK uvalovat 
daň např. z chemického sektoru či jiného 
sektoru se zdůvodněním, že univerzální 
daně fungovaly v  podmínkách jiného 
kapitalismu. 

 „Když vstupovaly nové země 
po pádu komunismu do EU, řešil pan 
Jacques Delors velký nezájem světa 
o evropskou politiku. Ve svém nadšení 
z osvobození si to východní země neu-
vědomovaly a nadšeně se do EU hlásily. 
Překrylo to na dvacet let problémy EU. 
Nyní opět je nastolena otázka, jak 
má EU vlastně vypadat. Politici v EK 
přišli s nápadem mít týž bankovní účet 
pro všechny země. To by posunulo EU 
k jednotnému státu. Zaplatí to všechny 
země. FTT je beranidlem eurofedera-
listů k uskutečnění jejich snu o super-
státu. Jako politik činím závěr: ČR je 
na exportu vysoce závislá. Krize EU je 
krize konkurenceschopnosti. Pokud li-
dé mají mít práci, není dobré zavádět 
nové evropské daně,“ uzavřel Edvard 
Kožušník. 
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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institut Václava Klause se přihlásil 
k odkazu margarety thatcherové

Ivana HaslIngerová

I nstitut Václava Klause (IVK) zahájil 
23. dubna 2013 oficiálně svou činnost 
vzpomínkovým seminářem na nej-

významnější světovou političku poslední 
čtvrtiny minulého století, která změnila 
nejen vlastní zemi, ale život obyvatel jak 
střední tak východní Evropy, Margaretu 
Thatcherovou (1925-2013) a přihlásil se 
k jejímu odkazu. Vzpomínali na ni lidé, 
kteří si ji vždy vážili. Především Václav 
Klaus, kterého ne nadarmo v anglické 
Wikipedii nazývají „Thatcherem střední 
Evropy“. Dále Hynek Fajmon, poslanec 
Evropského parlamentu, který napsal již 
před lety obsáhlou knihu  „Margareta 
Thatcherová a  její politika“.  V  nepo-
slední řadě pak publicista Alexandr 
Tomský, který zažil dobu nástupu a slávy 
Margarety Thatcherové při svém životě 
v Anglii. Seminář na její počest pořádalo 
jako svou poslední akci Centrum eko-
nomiky a politiky (CEP), které se po 13 
letech zařadilo do  IVK a  nadále bude 
pracovat pod jeho jménem. K ukončení 
své činnosti pod hlavičkou CEP vydalo 
svou stou publikaci  „Bankovní unie – 
morální hazard evropských rozměrů?“ 

 „Hledali jsme stále téma, kterým by 
měl Institut zahájit svou činnost. Vše, 
co se nabízelo, bylo spíš dílčí a parciální, 
nevyjadřující samotnou podstatu našeho 
myšlení, až nám téma přinesl sám osud 
skonem nejvýznamnější světové poli-
tičky poslední čtvrtiny minulého století 
Margarety Thatcherové. Svobodu jed-
notlivce, volný trh, malý vliv státu, to vše, 
co zastáváme i  my, ztělesňovala měrou 
vrchovatou.“  Těmito slovy zahájil semi-
nář prezident IVK Václav Klaus. Ve své 
přednášce se nezabýval dílem a životem 
Margarety Thatcherové, ale uvedl osobní 
vzpomínky na setkání s touto političkou, 
kterých bylo opravdu hodně. Navštěvoval 
ji totiž při svých návštěvách VB i mimo 
protokol. A  to, že i  paní Thatcherová 

si našeho státníka mimořádně vážila, 
doslova až za hrob, potvrdilo něco neuvě-
řitelného – ve své poslední vůli projevila 
přání, aby se účastnil jejího pohřbu jako 
osobní host rodiny. „Velmi jsem si vážil 
tohoto pozvání. Když jsem ho obdržel, 
nevěděl jsem zpočátku, co to znamená 
být pozván jako ,osobní host‘, ale když 
jsem byl uveden v  katedrále sv. Pavla 
do  první řady, zatímco ostatní politici 
seděli až za mnou, toho jsem si opravdu, 
ale opravdu vážil,“ uvedl s dojetím v hlase 
Václav Klaus. 

Pokud jde o  jeho vzpomínky na  sa-
motný pohřeb, zásadní informace byla, 
že chyběli současní politikové ze západ-
ní Evropy.  Z  EU tam nebyl ani jeden. 
Naopak Dick Cheyney a  další američtí 
státníci zastoupeni byli. Dokonce i Henry 
Kissinger ve svých 90 letech přiletěl uctít 
její památku. Je to opravdu významná 
informace o západní Evropě a EU. Tato 
věc potvrzuje snad nejvíce ze všeho, že 
EU nastoupila cestu k socialismu a myš-
lenky Thatcherismu jsou pro současné 
maoisty a trockisty v jejím vedení cizí.

Profesor Klaus pochválil důstojnost 
pohřbu. Nesmírně ocenil, že v katedrále 
sv. Pavla londýnský arcibiskup zmínil po-
litické hodnocení Margarety Thatcherové 
a  neopomněl hájit tuto levičáky tak 
zesměšňovanou ženu.  „Nedovedu si 
představit, že by taková slova mohl říci 
v  katedrále některý z  našich biskupů. 
Nepředstavitelné,“  zdůraznil Václav 
Klaus.  Margaret Thatcherová ve  své zá-
věti mj. ke čtení jednoho žalmu vybrala 
premiéra VB. „Bylo úsměvné, jak David 
William Donald Cameron, který k  ní 
moc blízko neměl a  dělá politiku zcela 
jinou, než ona, musel při tomto čtení 
trpět. Na  pohřbu vedle sebe seděli čtyři 
ministerští předsedové VB: John Major, 
Gordon Brawn, Tony Blair, a  David 
Cameron. Zakončil bych tím, že po  žád-

ném z nich nezůstane pro historii žádný 
-ismus,“ uzavřel Václav Klaus.

Vá c l av  K l au s  n a   M a r ga re t ě 
Thatcherové oceňoval, že přesně vě-
děla, kdo je kdo, o co usiluje a co chce 
udělat, a  to nejen ve  VB. Jako příklad 
uvedl, že při návštěvě Prahy v roce 1990 
si přizvala do  kouta prezidenta Havla, 
premiéra Čalfu a  jeho jako ministra 
financí a pravila k nim: „Pánové, každý 
prezident a  ministerský předseda musí 
znát jedno zásadní pravidlo – podporovat 
vždy ministra financí.“ Rád prý vzpo-
míná na čestný doktorát, který převzal 
v Buckinghamském paláci z jejích rukou 
a na světovou konferenci v Mexiku, kde 
s  ní měl na  pódiu hodinový rozhovor, 
který moderoval slavný Harry King. 
Nezapomenutelné setkání bylo při de-
sátém výročí revoluce 17. listopadu 1999, 
kdy přijela do  Prahy osobně odhalit 
Churchillův pomník. „Byla tehdy velká 
zima. Všichni jsme byli v kabátech. Ona 
trvala na lodičkách a rozevřené blůzičce. 
Když jsme ji vezli do parlamentu, říkali 
jsme si, že to hodinové rozmrazová-
ní nemůže přežít. Přežila dalších 14 
let.“  Mohu toto potvrdit, já v  kožichu 
jsem ji tehdy fotila a  ona pózovala 
v nádherném klobouku, kostýmkovém 
kabátku lemovaným kožešinkou a v lo-
dičkách. Věděla, co znamená image stát-
níka. Co na  mne tehdy ale zapůsobilo 
ještě víc, že i s tím nejmenším človíčkem 
jednala jako se sobě rovným. A  byla 
ještě jedna věc – lady Thatcherová dala 
velice na  dodržování protokolu. Když 
v roce 2004 na pohřbu Ronalda Reagana 
ve Washingtonské katedrále jí prezident 
Klaus  nabídl, že jí navštíví v  hotelu, 
protože cítil, že jí ubývá sil, neboť její 
projev byl uveden z nahrávky na velké 
plátno, trvala na tom, že ona musí podle 
protokolu přijet za ním, protože již není 
ve funkci. 
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Bohužel tato velká osobnost VB byla 
ke  konci života podle Václava Klause 
nejfrustrovanějším člověkem, jakého 
kdy viděl. Nemluvila prý v  posledních 
letech o jiném, než že neprohrála žádné 
volby a že ji smetla její vlastní politická 
strana. Byl v ní pocit obrovské trpkosti, 
že ji smetli její eurofilní ministři. Je to 
velice smutné, ale je to zřejmě úděl všech 
velkých osobností, že za jejich života je 
nenávidí Ti, kteří jim nesahají po  kot-
níky a docení je až historie. A to nejen 
státníky, stačí otevřít knihu Kámen 
a bolest o životě geniálního Michelangela 
Buonarrotiho. 

Hynek Fajmon, historik a poslanec 
Evropského parlamentu za  ODS  před-
nesl velmi podrobný historický rozbor 
o paní premiérce Thatcherové, který lze 
shrnout tak, že 20. století je tzv. krát-
ké století, které se odehrálo mezi lety 
1914-1989, přičemž rok 1989 by nebyl 
možný bez roku 1979, kdy zvítězila 
ve volbách Margaret Thatcherová a po-
mohla změnit svět. Až do roku 1979 se 
totiž na Západě zdálo, že „pochod k so-
cialismu“  je nezadržitelný. Po  vítězství 
Thatcherové však bylo najednou všechno 
jinak. Udělala čelem vzad od „pochodu 
k socialismu“ a naopak vykročila čelem 
vpřed ke svobodě. V okamžiku nástupu 
Ronalda Reagana do funkce amerického 
prezidenta bylo zřejmé, že se domi-
nantní myšlenkové schéma západního 

„pochodu k  socialismu“ začíná hroutit. 
Thatcherová s  Reaganem se postavili 
proti rozpínavosti mezinárodního ko-
munismu všude na světě. Thatcherová 
navíc zásadním způsobem omezila 
moc odborů, čímž radikálně omezila 
další možnosti „pochodu k socialismu“ 
na domácí scéně. Její radikální snížení 
daní a  program privatizace ukázal, 
že to myslí s  podporou svobodného 

podnikání skutečně vážně. Kombinace 
těchto principů nakonec přivedla 
svět k  roku 1989. Vzhledem k  rozsahu 
projevu pana Fajmona je uveden jako 
samostatný  článek na  www.fragmenty.
cz „Rok 1989 by nebyl možný bez roku 
1979 – vítězství Margaret Thatcherové“. 
I když si člověk říká, že ní ví už všechno, 
Fajmonovo historické zasazení této po-
litičky do kontextu současných událostí 
je velice zajímavé a cenné.

Alexandr Tomský  se věnoval tomu, 
co přinesl nástup Margaret Thatcherové 
do politiky VB z britské strany, protože 
tam od  roku 1968 studoval a  dlouho 
žil. V  době jeho studií tam byl socia-
listický stát dosti podobný tomu u  nás. 
Hospodářství klesalo, vládly odbory, ces-
tovalo se na devizové přísliby s 50 librami 
v kapse. „Odbory žádaly nejen stále větší 
platy, ale i změnu pracovní doby. Snažily 
se takřka nepracovat. Sedm hodin jsme 
například při bouračce čekali na odboráře, 
který měl jediný právo vyměnit pneumati-
ku. Odbory toužily po tom, aby se znárod-
ňovalo. Nejhorší ale bylo, že tyto věci chvá-
lily intelektuální vrstvy a náš argument, že 
stát nevytváří hodnoty, nebyl akceptován. 
O nás tamní lidé říkali, že jsme zapšklý 
druh buržoasie, která prohrála. Bylo to 
jako u nás a my si zoufali. Najednou se 
zjevila mladá politička, která rétoricky 
probouzela povědomí o tom, jak vypadala 
Anglie v roce 1750 a připomínala anglickou 
historii. Já padesátá léta nezažil, ona 
ano. Najednou jsme slyšeli z úst politika 
slova: „Nemůžeme pomoci slabým, když 
oslabíme silné. Není pravda, že vysoké 
daně vedou k prosperitě lidstva,“ uvedl 
Tomský a vzpomínal jak se začal pod její 
taktovkou měnit život Angličanů. 

Tehdy existovala v Anglii gheta pro 
sociálně slabší občany. Pobyt v nich byl 
vázán na sociální podporu. Po odchodu 

z nich nedostali lidé peníze, takže nebylo 
úniku. Centralizovaly se tam kriminální 
živly. Thatcherová měla odvahu těmto 
13 milionům lidí, kteří v  životě nic ne-
vlastnili, dát tyto byty do vlastnictví. Ti 
si začali majetku vážit a velmi rychle se 
změnil charakter těchto sídlišť. Protože 
patřila k  nižší střední vrstvě, chtěla jí 
pomoci zvednout hlavu. Dokázala nosit 
kostýmky, aby i  ony se začaly oblékat 
jako vyšší vrstvy. Postarala se o zničení 
byrokratické zátěže, aby střední vrstvy 
mohly lépe podnikat. Povzbudila je 
postojem:  „Podporujeme odborníky, ne 
flákače. Sociální stát je věcí míry“. Hlásala, 
že státní korporativismus nikam nevede. 
Velmi důležitá byla její teze, že stát není 
totéž co společnost. Společnost má být 
bohatá, stát naopak relativně chudý. 
Daně společnosti mají být proto nízké. 
Stát neumí podnikat a  nemá se tudíž 
plést do  mikroekonomického života 
společnosti. Vláda by měla mít pouze 
střednědobý inflační cíl, a  měla by se 
zabývat makroekonomickou rovnová-
hou. Keynesiánství jako stimul státních 
půjček vedl podle ní dlouhodobě k  in-
flaci. Eurofilní ministři VB nepochopili 
integrační vývoj EU a vytýkali jí, že chce 
zničit vliv Británie v EU. Thatcherová sice 
nakonec boj s  nimi prohrála a  stala se 
první obětí EU, ale přinesla pochopení, 
že EU nemůže plánovat na věčné časy, že 
budoucnost nemůže nikdo naplánovat. 
A za to jí patří ještě větší dík než za to, 
co udělala pro Británii.

„Margaret Thatcherová prohrála 
jako my všichni. V USA se znárodňuje 
jako u nás v roce 1948. roce. Myslím si, 
že prohráli všichni!“  reagoval na  slova 
Alexandra Tomského Hynek Fajmon 
za  souhlasného pokyvování Václava 
Klause.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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naděje lidstva: Břidlicový plyn – nový 
levný a ekologický zdroj energie

JIří Pancíř

V   poslední době se objevil nový 
zdroj energie, který by mohl 
značnou měrou zlepšit naše 

zásoby energetických surovin a  tak 
posunout do vzdálené budoucnosti čas, 
ve  kterém bude svět bojovat s  nedostat-
kem energie, o  kterém mluví tak rádi 
ekologičtí alarmisté původně soustředěni 
kolem tzv. Římského klubu a jeho Knihy 
knih – The Limits of Growths,  Meze 
růstu. Zvládnutí těžby břidlicového plynu 
dalo lidstvu nový velice vydatný energe-
tický zdroj, který by mohl posunout ne-
bezpečí vyčerpání zdrojů přinejmenším 
do daleké budoucnosti. Není divu, že tato 
těžba se stala terčem kritiky „ekologů“ 
všech vyznání, které taková prognóza 
ohrožuje tím, že  se již nebudou muset 
spřízněným firmám platit nestydaté 
subvence na tzv. „obnovitelné zdroje ener-
gie“ (OZE). Dvě z nejvážnějších námitek 
těchto odpůrců jsou, že těžba břidlico-
vého plynu silně naruší čistotu spodních 
vod v dané oblasti a že povede k narušení 
tektonické stability zemské kůry a  tím 
ke vzniku zemětřesení.

V  této situaci je na  jejich vyvrácení 
samozřejmě zapotřebí základní osvěty 
a  lze jen přivítat, že se tohoto úkolu uja-
lo Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) 
uspořádáním semináře  „Je břidlicový 
plyn energetickou revolucí?“ Na  seminář 
moderovaný ředitelem CEPu Janem 
Skopečkem vystoupili následující odbor-
níci: Ing. Stanislav Benada, Ph.D., ředitel 
Muzea naftového dobývání a  geologie 

v  Hodoníně, posluchače seznámil s  pro-
blematikou těžby břidlicového plynu, 
a příslušným přístrojovým vybavením, ja-
kož i ovlivněním kvality podzemních vod. 
Odborník na seismický výzkum Mgr. Leo 
Eisner, Ph.D., z Ústavu struktury a mecha-
niky hornin AV ČR promluvil o možném 
nebezpečí tektonických poruch a tím také 
sekundárnímu ovlivnění čistoty spodních 
vod. Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A., ře-
ditel Laboratoře experimentální ekonomie 
Národohospodářské fakulty VŠE, zhod-
notil možný ekonomický přínos těžby 
zemního plynu jak v USA, tak v Evropě 
potažmo v České republice.

Ing. Benada nejdřív popřel pomluvy, že 
břidlicový plyn má nějaké zvláštní chemic-
ké složení, které mu nedává možnost zemní 
plyn nahradit. Zdůraznil, že i  v  tomto 
případě  se jedná především o  methan 
CH4, který pro svůj vysoký obsah vodíku 
v molekule poskytuje ten nejekologičtější 
zdroj pro automobily i  tepelné elektrár-
ny. Ten vznikal v dávnověku anaerobním 
tlením planktonu v  pravěkých mořích. 
Vzniklá černá bahna byla dále sedimento-
vána do jílovců a nakonec do břidlice. Vše 
se odehrávalo v hloubkách 2000-3000 m 
pod zemským povrchem. Procesem zva-
ným „kitching“ vznikaly uhlovodíky, část 
unikala k povrchu, část uvázla v břidlico-
vých slojích. Tento proces probíhá i nyní, 
takže  zásoby takto vzniklého plynu se 
nevyčerpávají, ale stále se doplňují.

Těžba začíná vrtem, který je stejný, ja-
ko vrty, jichž se provádí ročně tisíce. Zde se 

ale užívá postupného vrtání, kde se v jisté 
hloubce přestane, vrt se vyplní cementem, 
pak se začne vrtat dále, ale menším prů-
měrem vrtné hlavice atd. Tím se kolem 
vrtu vytvoří betonová ochranná vrstva, 
která zcela zabrání tomu, aby obsah vrtu 
pronikal do propustného podloží a  tedy 
i  do  spodních vod. Skutečně, tato tech-
nologie se užívá již 60 let a za tu dobu se 
NIKDY nestalo, aby došlo ke kontamina-
ci spodních vod. K uvolnění plynu z břid-
ličných mikropórů v hloubce 2000 až 3000 
metrů se užívá tzv. hydraulické štěpení 
(hydrofracking). Do místa břidličné sluje 
se zavede trhavina, která se odpálí, čímž 
se vrstva břidlice poruší. Pak se do toho 
místa pod tlakem vhání voda s křemiči-
tým pískem, která trhlinky rozruší a plyn 
se začne uvolňovat. Tato voda obsahuje 
nepatrné přísady solí (nejvíce asi 0,085 % 
surfaktantů, 0,06 % KCl). Tyto soli se ale 
v  současnosti nahrazují zcela inertním 
škrobem. Ovšem další soli se do vrtů do-
stanou z okolí – mají stejné složení jako so-
li v přírodních minerálních vodách, přesto 
je jejich koncentrace podstatně menší než 
v nich. Ostatně ekologové o žádné „konta-
minaci spodních vod“ v okolí lázeňských 
kyselek nemluví ani náhodou. Aby nedo-
šlo ke kontaminaci půdou z povrchu, je 
před těžbou z plochy asi 1 ha odstraněna 
ornice, povrch chráněn nepropustnou 
betonovou plochou. Po ukončení těžby je 
beton odstraněn, ornice znova navezena 
a  okolí rekultivováno, takže ve  výsled-
ku k žádnému hyzdění krajiny nedochází. 

Fra
gm

ent
y 

z e
Ko

no
miK

y

Letos se staly Spojené státy v důsledku těžby břidlicového plynu 
zcela nezávislé na dovozu zemního plynu ze zahraničí a budou 

jeho čistými vývozci. Snižují tím emisní limity bezbolestně 
a ne tak hloupě, jak se to děje v přeekologizované Evropě.
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Mgr.  Eisner  podotkl, že ekologická 
zátěž není větší, než zátěž obrovských 
zásobníků plynu, které se v  posledních 
letech u nás budují ve velkém kvůli zame-
zení potíží se zahraničními dodávkami 
plynu. Navíc zmínil i námitky, že mohou 
během těžby vznikat otřesy půdy případně 
zemětřesení. Jako odborník na seismické 
jevy zdůraznil, že nejde o větší nebezpečí 
zemětřesení než to, které plyne z výstavby 
geotermálních elektráren, jejichž provoz 
ale bůhvíproč ekologickým aktivistům 
nevadí. Ani v tomto případě nemají proč 
protestovat. Přesto se z důvodu základní 
opatrnosti běžně provádějí seismická 
pozorování a  v  případě, že během vrtu 
by nastal i  náhodný otřes větší než 0,5 
magnitude (tedy takový, kterého si vůbec 
nikdo nemůže všimnout), vrt se zastavuje. 
V dosavadní historii byly zastaveny pouze 
dva vrty v souvislosti s geotermálními vrty 
a jediný v souvislosti s vrtem na získání 
břidličného plynu – samozřejmě žádný 
z  nich nepřerostl v  něco vážnějšího. 
Konečně připomněl, že i když v současné 
době dochází k masivnímu rozšíření těž-
by, nejde vůbec o nějakou novinku. První 
vrty v USA prováděla firma Halliburton 
v  roce 1947, už roku 1949 byla zahájena 
komerční těžba. Přesto od té doby až do-
posud nebyl zaznamenán ani jeden únik 
nečistot do spodních vod, takže příslušná 
demagogie ekologů je založena na pusté lži.

Ing Zajíček  připomněl, že  u  nás je 
ročně vyhazováno 38 mld. Kč na podpo-
ru obnovitelných zdrojů, z toho 24 mld. 
na  fotovoltaiku.  Každý si jistě dovede 
představit, jak výhodné by bylo použít 
těchto peněz na  průzkum plynových 
zdrojů. U nás požádala o povolení průzku-
mu firma Cuadrilla, BAS. Ministerstvo 

životního prostředí udělilo průzkumu 
na Náchodsku licenci, ale věc způsobila 
takové vzbouření neinformovaného li-
du, že na průzkum muselo být uděleno 
moratorium. V této souvislosti je také 
třeba vyvrátit opakovaný názor, že 
v USA se plyn těží v pouštích a na ne-
obydlených místech, které v  Evropě 
nejsou. Není tomu tak. Plyn se tam těží 
zhruba stejnou měrou v  obydlených 
i neobydlených oblastech.

Důvodů, proč mají Spojené státy 
před námi takový předstih, je ví-
ce.  Jednak ten, že těžba surovin má 
ve  Spojených státech dávnou tradici, 
není zatížena takovými ekologickými 
předsudky jako u  nás a  zejména, že 
firma Halliburton, která má zejména 

z  těžbou ropy své zkušenosti, a  firma 
Mitchell Energy, která vyvinuje špičko-
vé vrtné soupravy, vnášejí do  těžby již 
hotové technologie. Hlavní důvod je ale 
legislativní povahy.  Na  rozdíl od  prak-
ticky všech evropských států platí v USA 
tzv. „Mineral rights“, podle nichž vlast-
níkovi pozemku nepatří jen jeho povrch, 
ale vše, co je pod ním až do středu Země. 
Cokoliv se tam najde, je jeho výhradním 
vlastnictvím, a jak s tím naloží, do toho 
mu nesmí kdokoliv mluvit, od státu až 
po militantní ekoteroristy. Proto potíže 
s  těžbou se tam minimalizují. A právě 
proto už od letoška se USA stanou čistý-
mi vývozci plynu do světa.

Má to ještě jeden důsledek – zlevnění 
plynu na jednu třetinu světové ceny vede 
k masivní výstavbě plynových elektráren, 
což má za  následek útlum jaderného 
programu.  Na  rozdíl od  fanatického 
Německa běžící atomové elektrárny se 
tam ale nechávají doběhnout, jen nové se 
už neplánují.

Na  základě uvedených skutečností 
lze pochopit, proč nejhalasněji se proti 
těžbě břidličného plynu ohrazuje Francie 
a  Jihoafrická republika. Tyto země se 
samozřejmě obávají, že těžba by mohla 
vážně ohrozit právě jejich jaderné projekty. 
Naproti tomu i v Evropě o těžbě vážně 
uvažuje Británie a Polsko, ve světě pak 
Austrálie a Čína. 

A těžba břidlicového plynu má ještě 
jeden ekologický dopad.  Masivní pře-
stavba uhelných elektráren v USA na ply-
nové povedou k  masivnímu úbytku 
skleníkových plynů, takže Spojené státy 
snižují emisní limity, ale bezbolestně, 
ne tak hloupě, jak se to děje v přeeko-
logizované Evropě.

Sociálně udržitelný výrobní 
postup je nejkratší 

cestou do pekel!
edvard KožušníK

V íce konkurence, větší transparentnost 
a méně byrokracie v zadávání veřejných 
zakázek. To jsou hlavní okruhy, kterým 

by se měla věnovat nová celoevropská právní 
úprava veřejných zakázek. Společně s mým kole-
gou a předsedou Výboru pro vnitřní trh a ochra-
nu spotřebitele europoslancem  Malcomem 
Harbourem,  stínovým zpravodajem k  proble-
matice veřejných zakázek za  frakci  Evropských 
konzervativců a  reformistů,  jsme ocenili návrh 
Komise. Návrh zjednodušuje  přístup malých 
a středních podniků k veřejným zakázkám, stej-
ně jako usiluje o  větší nasazení elektronických 
zadávacích nástrojů. Navržená úprava přináší 
určité posuny v oblasti elektronického zadávání 
veřejných zakázek a  snad i  odbourá některé 
povinnosti kladené na  malé a  střední podniky 
v oblasti prokazování způsobilosti. Tyto návrhy po-
važuji na rozdíl od původních nápadů na zavedení 
preferenčních opatření pro malé a střední podniky 
za rozumné. Ocenil bych také, kdyby se Komise 
více zaměřila na  větší nasazení elektronických 
nástrojů do zadávání veřejných zakázek. Komise 
by měla jít dál, než jde současný návrh. Opravdové 
transparentnosti a vysoké konkurence by se dalo 
dosáhnout, kdyby Komise zadavatelům poskytla 
certifikovaný elektronický nástroj pro zadávání 
veřejných zakázek, který by umožňoval nejen 
transparentní zadávání očištěné o národní a lokál-
ní vlivy, ale také by přinášel přeshraniční přenos 
principu dobré praxe.  Varuji před legislativním 
návrhem zpravodaje, belgického socialisty Marc 
Tarabelly.  Nápady na  upřednostňování těch 
soutěžitelů, kteří nebudou přicházet s  nejnižší 
cenou, ale zato budou zohledňovat společenské 
aspekty a sociální kritéria, považuji za naprosto 
utopistické. Nápad, že zakázku nezíská ten, kdo 
ji nabídne za nejnižší cenu, ale ten, kdo se bude 
nejlépe starat o dlouhodobě nezaměstnané, bude 
mít kolektivní smlouvy vstřícné k zaměstnancům 
či bude nejlépe pečovat o  rovné příležitosti, je 
nejkratší cestou do pekel. Evropa se již dlouhou 
dobu pere se svou vlastní konkurenceschopností. 
Pokud ji budeme ještě podkopávat tím, že 
prostřednictvím veřejných zakázek budeme 
exportovat do  všech států Unie socialistické 
pracovní právo a  jiné výdobytky utopistických 
socialistů, můžeme se velmi rychle všichni začít 
připravovat na nikoliv jen řeckou, ale rovnou ce-
loevropskou ekonomickou tragédii.
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Dvacet let samostatné 
republiky a české měny 

Ivana HaslIngerová

n aše politická i  mediální scéna 
potřebuje kultivaci jako jisté 
růžové zvířátko drbání. Je 

pochopitelné, že někteří mladší politici 
či novináři berou za  samozřejmé vše, 
v  čem žijí, ale že i  mnozí ze zaklada-
telů ODS či starších kolegů novinářů 
se chovají stejně, to je, diplomaticky 
řečeno, zarážející. Dovolím si proto při-
pomenout že rozdělení Československé 
federace a  její měny sehrálo zásadní 
význam v  ekonomickém vývoji naší 
země nejen těsně po rozdělení, ale že sa-
mostatná koruna má obrovský význam 
především v současné době, kdy probíhá 
v EU evidentní krize eura a z ní plynoucí 
finanční krize většiny zemí eurozóny. 

To, jak rychle a  bez problémů vše 
u nás proběhlo, by mělo být poučením 
pro dnešní Evropskou měnovou unii, 
totiž že vystoupení z ní je možno provést 
rychle a efektivně, aniž je občanská po-
hoda a klid v zemi narušena. A pokud by 
se politici v zemích eurozóny i přesto báli 
provést to sami, tak připomínám slova 
nositele Nobelovy ceny za ekonomii, eko-
nomického poradce prezidenta Reagana, 
Miltona Friedmana, která přednesl ještě 
před vznikem eura na  Stanfordské uni-
versitě: „Evropská unie může být ráda, že 
má Václava Klause, který klidně a úspěš-
ně rozdělil československou měnu. Až to 
bude potřeba, bude jistě schopen stejně 
bezbolestně rozdělit měnu evropskou.“

Ale pozor! Osamostatnění měnového 
systému je podmínkou nutnou k nástu-
pu prosperity země, ale samo o sobě není 
podmínkou postačující. Po  zpustošení 
ekonomiky, jaké nastalo v mnoha zemích 
po přijetí eura, to bude záviset i na tom, 
jak ekonomicky schopné politiky bude 
ta či která země mít k disposici k další-
mu rozvoji. ČR měla to štěstí, že třikrát 
po sobě vyhrála v roce 1990, 1992 a 1996 
volby ekonomicky zdatná radikální sku-

pina politiků v čele s ministrem financí 
Václavem Klausem. Samostatnou měnu 
zavedli v  roce 1993 a  růst HDP v  zemi 
zdevastované předchozí komunistickou 
ekonomikou během tří let v  roce 1996 
činil 6,4%. 

Země, které se rozhodnou měnovou 
odluku provést, si také musejí dát pozor 
na zrádce ve svých řadách, jako se tomu 
stalo u nás, kdy v roce 1997 přinutil teh-
dejší prezident Havel za  pomoci svých 
přátel Václava Klause, přesto že státní 
rozpočet byl v  rovnováze a  růst HDP 
byl 6,4 %, odstoupit z  postu premiéra. 
Kdyby nebylo tohoto jejich nepřátelství 
vůči němu, ale hlavně vůči trhu a  ka-
pitalismu, růst HDP by pokračoval dál. 
To není pomluva, stačí si přečíst Havlův 
proslulý rudolfínský projev, v  němž 
toto vše vytrysklo z jeho úst jako gejzír. 
Pádem Klausem vedené koaliční vlády 
nastal počátek konce prosperující eko-
nomiky, který trvá dodnes. Sarajevský 
atentát nastartoval prudký každoroční 
růst státního dluhu. A nikdy již nebyla 
sestavena čistě pravicová vláda.

Jak se to havlistům podařilo? 

Tvrdili, že naše ekonomika nesnese 
takové stopy přehřátí, které nastalo jejím 
růstem v roce 1996. ČNB pod vedením 
bývalého komunisty a  velkého přítele 
prezidenta Havla Josefa Tošovského 
v důsledku toho bez jakékoliv konzultace 
s Klausovou vládou 19. června 1996 snížila 
prudce tempo růstu nabídky peněz a tím 
i úvěrů, zvýšila úvěrové sazby a hlavně 
zvýšila během šesti týdnů o 3 procentní 
body (z 8,5 % na 11,5 %) povinné minimál-
ní rezervy komerčních bank, což vyvolalo 
pád několika menších bank a jedné větší, 
která si dovolila nedbat Havlistů. Otřásl 
se tím celý bankovní systém a s ním i celá 
naše ekonomika. Přesto vláda předpoklá-
dala, že v roce 1997 bude růst HDP 5,4 % 

a rovněž Mezinárodní měnový fond před-
pokládal růst HDP 6 %. Náš rozpolcený 
parlament však pokrytecky prohlašoval, 
že se mu plánované výdaje zdají být příliš 
malé a málo sociální. Zemanova ČSSD 
navíc zcela nezodpovědně naprosto 
radikálně zablokovala v  parlamentu 
privatizaci bankovního sektoru a  ještě 
to provedla tak šikovně, že tento krok 
byl později přičítán Václavu Klausovi, 
protože ten byl tehdy premiérem. Toto 
vše dohromady již rozpočet na rok 1997 
neunesl. 

K radosti (samozřejmě skryté) všech 
strůjců těchto podrazů ekonomika 
klesla a  poprvé od  pádu komunismu 
měla ČR deficitní rozpočet -0,9 %. 
V porovnání se současnými rozpočty se 
to zdá být úsměvné, ale tehdy to stačilo 
k jásotu opozice a k lživému tvrzení, že 
volná ruka trhu je k  ničemu. K  tomu 
ke  všemu ještě MMF předepsal ničivé 
vysoké až 50% úrokové sazby jako lék 
pro ekonomiku, který Tošovský okamžitě 
zavedl. Toto zahubilo řadu podniků 
a  dílo zkázy dokonal koncem listopa-
du 1997 tzv. Sarajevský atentát. Václav 
Klaus odjel tehdy do Sarajeva na setkání 
středoevropských předsedů vlád a  pro-
havlovsky orientovaní koaliční partneři 
Josef Lux a Jan Kalvoda spolu s některými 
stejně orientovanými členy ODS v  čele 
s Janem Rumlem a Ivanem Pilipem, volali 
po demisi vlády. Jakmile premiér zmizel 
do ciziny, okamžitě běželi představitelé 
koaličních stran Josef Lux a Jiří Skalický 
na Hrad za prezidentem Havlem podat 
demisi svých stran. Ten naprosto nestan-
dardně, aniž čekal na návrat premiéra ze 
Sarajeva a aniž to s ním jakkoliv konzul-
toval, ji okamžitě přijal. 

I když tito lidé byli velkými odpůrci 
trhu a kapitalismu, Sarajevský atentát by 
se jim nepovedlo provést s takovou silou 
a  tak rychle – během fakticky jednoho 
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dne a sarajevské noci – kdyby vše nepod-
poroval guvernér centrální banky Josef 
Tošovský záměrně chybnou politikou své 
banky, který spolu s Havlem chtěl pomocí 
toho vyvolat politickou změnu. Chování 
naší centrální banky bylo podle Václava 
Klause nejvýznamnějším důvodem toho, 
že v celém volebním období 1996-2000 
nemohla vláda volně pracovat. Kdyby 
toho nebylo, mohly být všechny základní 
systémové změny i přes podrazy prohav-
lovské kliky provedeny a následně mohlo 
nastat obvyklé pravolevé střídání vlád bez 
zásadního ohrožení systému jako celku. 

Uměle vyvolaná měnová krize gu-
vernérem Tošovským na přání Havlovců 
zahájila po  roce 1997 problematickou 
éru našeho vývoje. Od té doby již nikdy 
nevznikla skutečná pravicová vláda 
a nastal každoroční vzrůst státního dlu-
hu pod vedením neodborných ministrů 
financí, což naší zemi ublížilo přímo 
tragicky. Od té doby již nikdy naše re-
publika nepocítila takový ekonomický 
růst a takovou euforii, jako do roku 1996. 

Když odešel do  ciziny guvernér 
Tošovský, který byl po  pádu Klausovy 
vlády odměněn funkcí premiéra, nastou-
pil na  jeho místo v  roce 1998 socialista 
Miloš Zeman, který se rovněž podepsal 
na neúspěšném předchozím vývoji svými 
hesly: „Půjdeme vládě po krku“, „Přebrali 
jsme spálenou zemi“ a  „Privatizace je 
loupež století“. Ano, spálenou zemi při-
jal, ale díky Sarajevským vzbouřencům. 
Tošovského vláda s  ministrem financí 
Ivanem Pilipem, hlavním strůjcem 
Sarajevského atentátu v ODS, po uměle 
vyvolané měnové krizi předala Miloši 
Zemanovi poprvé zadluženou zemi 
s deficitem 39,5 mld Kč. 

Zemanova vláda se snažila stav zlepšit 
keynesiánským ekonomickým modelem, 
který byl navržen pro vypořádání se 
s akutní krizí ve 30. letech minulého sto-
letí. Za 4 roky panování Miloše Zemana 
a  ministrů financí Ivo Svobody, Pavla 
Mertlíka a Jiřího Rusnoka vzrostl státní 
dluh o 201,2 miliard Kč. Protože ale HDP 
vzrostl o více než 4 %, ekonomický anal-
fabet Vladimír Špidla dovolil dalšímu 
ekonomickému analfabetovi, ministru fi-
nancí Bohuslavu Sobotkovi, tento model 
použít i v době hospodářské prosperity, 
čímž zvýšil během 2 let dluh dokonce 
o dalších 197 miliard Kč. A protože lidé 
vnímají jen růst HDP a  nikoliv dluhy 
státu, Bohuslav Sobotka pod vládou 
dalšího prospěcháře a křišťálového popu-

listy Stanislava Grosse pokračoval vesele 
v zadlužování a během roku navýšili tito 
dva plzeňští JUDři zadlužení státu o 100,7 
miliard. Socialisté díky zadlužování 
opět vyhráli volby a  velepopulista Jiří 
Paroubek si opět vybral pana Sobotku 
za  ministra financí. Ten neodpovědně 
navýšil dluh o  dalších 111,3 miliard Kč. 
Po  osmi letech vlády keynesiánských 
socialistických vlád celkový dluh vzrostl 
o 610,2 mld. Kč, tedy ročně v průměru 
o 76,27 mld. Kč. Přičemž za čtyřletého 
panování současného halasného kritika 
dělání dluhů Bohuslava Sobotky narostl 
dluh o  celých 409,0 mld.Kč, neboli 
ročně průměrně narůstal o 102,25 mld. 
Kč.  A  to vše v  době hojnosti a  hospo-
dářské prosperity! Nevadilo jim, že sám 
Keynes zdůrazňoval, že jeho model je 
navržen pouze pro případ akutní eko-
nomické krize.

Mirek Topolánek převzal od  pana 
Sobotky a  jeho socialistů v  roce 2006 
již skutečně spálenou zemi zadluženou 
892,3 miliardami. To ho ale neomlouvá 
v tom, že místo toho, aby se pokusil tento 
smrtonosný růst dluhu zarazit, pokračo-
val spolu s  dalším ekonomickým anal-
fabetem Miroslavem Kalouskem a  pod 
taktovkou Bursíkových Zelených nadále 
v rozhazování státních peněz. Lidem se 
to líbilo a  Topolánek v důsledku toho 
šestkrát vyhrál volby. Během pouhých tří 
let narostl dluh o 178,7 miliard Kč. Ročně 
tedy narůstal pod taktovkou „finanční-
ho odborníka“ Kalouska dluh v průměru 
o 112,8 mld. Kč. Jak to pak musí vypadat 
v  samotné 
EU, kde pan 
K a l o u s e k 
p l a t í 
za  hvězdu 
a byl oceněn 
ja ko nejú-
spěšnější mi-
nistr financí 
EU a  přileh-
lých galaxií, 
r adě j i  po -
mlčme.

V l á d a 
J a n a 
Fischera pře-
vzala zemi 
po  řádění 
této vlády 
s  obřím dlu-
hem 1,07 1 
bilionu Kč. 

Chovala se ale stejně rozmařile. Vlastně 
nejnehospodárněji ze všech do  té doby 
působících vlád a  za  pouhý rok vypro-
dukovala nejvyšší roční přírůstek dluhu 
165,9 miliard Kč. Petr Nečas v důsledku 
toho přebral zemi s dluhem 1 344,1 mld. 
Kč.  V  říjnu 2011 byl sice nárůst proti 
předchozí vládě „pouhých“ 113 miliard Kč, 
ale co naplat, ministr Kalousek se svých 
více než 110 miliard ročního přírůstku 
stále držel. 

Jak vše pokračuje, je již notoricky zná-
mo. Místo toho, aby již konečně zavedli 
pánové skutečnou rovnou daň a  oživili 
tak zájem cizích podnikatelů a investorů 
o nás, tak se jen zajímají o to, jak naopak 
daně zvýšit, a to nejen podnikatelům, ale 
dokonce i obyčejným nemajetným obča-
nům, kteří nemohou před jejich řáděním 
utéct, jak to již udělali ti nejvýznamnější 
podnikatelé, do zemí s nízkými daněmi. 
Přitom každý vzdělaný ekonom ví, že 
ekonomika státu se oživí výhradně  sní-
žením daní. Nejhorší na tom je, že takto 
postupuje vláda, která si říká „pravicová“. 
V očích občanů tím zostudila pravici již 
nadobro, protože se chová stejně levicově 
jako vlády socialistické. Je smutné, že 
pod vedením tzv. pravicové koalice náš 
stát přejal čistě socialistické finančnic-
tví. A jak se zdá, pokud se nestane zázrak, 
občané se neprobudí k rozhodnému činu 
a  nesmetou tyto keynesiánce do  Vltavy, 
tak se našim současným“ekonomickým 
expertům“ podaří dohnat krach Řecka, 
a  to dokonce navzdory tomu, že ještě 
nemáme euro.
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tajemství úspěchu 
Bulata Subaeva 

Ivana HaslIngerová

V   rubrice „Galerie úspěšných 
osobností“ představujeme ve-
doucí manažery, kteří dokáží být 

i  v  těžkých podmínkách naší současné 
ekonomiky úspěšní a jejich firma vyka-
zovat růst a prosperitu. Ing. Bulat Subaev 
je generálním ředitelem společnosti 
LUKOIL, která působí ve střední Evropě 
a Beneluxu a má centrálu v Praze. V sou-
časné době řídí šest odlišných evropských 
zemí, jako je Belgie, Holandsko, Polsko, 
ČR, Slovensko a  Maďarsko. Strategií 
společnosti jsou nízké ceny, vysoká 
kvalita a  nadstandardní úroveň služeb 
pro zákazníky, jakož i  pružná reakce 
na  rychle se měnící dynamické pod-
mínky na trhu. Společnost se orientuje 
nejen na vysokou kvalitu za nízké ceny, 
ale zejména na  nadstandardní pohodlí 
klientů, těm nabízí od wi-fi připojení až 
po moderní restaurace s vlastními pekár-
nami, čerstvými sendviči připravenými 
před očima zákazníků a kávovými kout-
ky s možností klidného posezení. Bulat 
Subaev má zkušenosti zejména v oblasti 
modernizace čerpacích stanic, tzv. re-
brandingu neboli dosažení jednotného 
moderního vzhledu. Byl zodpovědný 
například za  re-branding čerpacích 
stanic ve  dvanácti státech na  východ-
ním pobřeží USA. Uvědomil si, že řidiči 
kromě zakoupení paliva uvítají příjemné 
posezení před další cestou. 

 � Vystudoval jste uznávaný vzdělá-
vací institut ropného inženýrství, 
Gubkinovu státní univerzitu nafty 
a  plynu, a  věnoval jste se na  Sibiři 
údržbě třiceti ropných vrtů. Můžete 
nám popsat vaši cestu k  současné 
pozici?
Ve  společnosti LUKOIL pracuji 

od roku 1997, kdy jsem začal pracovat 
jako inženýr na ropných polích. Potom 
jsem se přesunul do oddělení maloob-

chodu pro ruský trh a  od  roku 2005 
jsem jej vedl. V  roce 2005 zakoupila 
americká společnost ConocoPhillips 
podíl ve společnosti LUKOIL a v rámci 
této transakce bylo rozhodnuto o vý-
měně mezi manažery obou společností, 
aby získali zkušenosti, jak pracují jejich 
kolegové. 

 � To byl váš první kontakt s meziná-
rodním ropným byznysem?
Ano, tehdy bylo vybráno deset 

lidí, a  já jsem byl jedním z nich, kteří 
mohli jet do  Spojených států do  spo-
lečnosti ConocoPhillips v  Houstonu, 
a  tam získat během roku zkušenosti 
z různých aspektů amerického byznysu 
a globálního byznysu obecně. Poté jsem 
se do USA přestěhoval a pracoval jsem 
jako marketingový konzultant v  ame-
rické centrále ConocoPhillips ve funkci 
marketingového ředitele, která měla 
na starosti deset tisíc stanic na  jižním 
pobřeží USA. 

V roce 2006 jsem se stal výkonným 
marketingovým ředitelem společnosti 
Getty Marketing Petroleum se sídlem 
v New Yorku a New Jersey, která obhos-
podařuje 2 tisíce čerpacích stanic ve  12 
státech východního pobřeží USA.  

 � Kdy jste se vrátil zpět do Evropy?
Bylo to v  polovině roku 2007, kdy 

jsem zastával funkci generálního ředitele 
LUKOIL Belgie, kde jsem byl zodpovědný 
za provoz všech 157 stanicjakož i terminá-
lu v Belgii a Lucembursku. 

 � Pracujete pro LUKOIL více než 20 
let, jste stále motivovaný?
Ano, a jsem velmi hrdý na to, že mohu 

pracovat pro společnost LUKOIL, která 
je velmi mladá a ambiciózní, přitom se 
řadí mezi velké společnosti s  více než 
stoletými kořeny.

LUKOIL mi dal velkou příležitost 
pracovat v ropném byznysu od Sibiře až 
po Spojené státy, být zapojen do lokálního 
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byznysu a zároveň být na centrále a věno-
vat se korporátnímu byznysu.

 � Co Vás ale přivedlo z  New Yorku, 
New Jersey, Belgie a  Lucemburska 
k nám do Prahy?
Společnost ConocoPhilips provozova-

la v Evropě své čerpací stanice pod znač-
kou JET. V roce 2007 společnost LUKOIL 
odkoupila od společnosti ConocoPhilips 
376 čerpacích stanic v  sedmi evrop-
ských zemích v  Belgii, Lucembursku, 
České republice, na Slovensku, v Polsku, 
Maďarsku a  Finsku, čímž se dostala 
na středoevropský trh. 

 � Jaké byly první vaše kroky v  nové 
pozici? 
Bylo třeba provést hladkou integ-

raci nového byznysu do struktury sku-
piny LUKOIL, udržet prodeje a  uvést 
značku LUKOIL na  nových trzích. Já 
jsem se zabýval re-brandingem v USA 
a  byla to pro mne výzva. Od  roku 
2008 proběhl pod mým vedením re-
branding čerpacích stanic, které nyní 
mají výrazný design a charakteristické 
barvy LUKOILU. 

 � Jak se vám daří řídit celkem šest 
odlišných zemí? Dají se vůbec uřídit?
Dají, a  má to dokonce pro LUKOIL 

mnoho výhod. Řízení několika zemí na-
jednou, takzvaný centralizovaný funkční 

model, totiž přináší synergie 
a ekonomické výhody. 

 �Proč jste se rozhodli vybudo-
vat své sídlo v Praze?

Těch důvodů je několik, 
jednak Praha byla zhruba před 
deseti lety prvním místem, kde 
jsme otevřeli naši pobočku, zad-
ruhé má výhodnou geografickou 
polohu a zatřetí to, že  v ČR jsou 
velmi vzdělaní lidé ovládající ně-
kolik jazyků. V neposlední řadě 
je to samozřejmě také proto, že 
Praha je nádherné místo, u které-
ho by nikdo neodmítl tam bydlet.

 �Společnost LUKOIL při-
stoupila po  více jak deseti 
letech opravdu k  radikálnímu 
re-designu, neboli změně in-
teriéru svých čerpacích stanic, 
které iniciovalo právě Vaše 
české zastoupení. Díky tomu 
se čerpací stanice na pražském 

Barrandově stala jedním ze dvou 
míst na  světě, kde se nový koncept 
testuje. Proč jste začal právě v Praze 
zkoušet nový model?
Praha byla vybrána pro otestování 

nového konceptu obchodů a  restaurací 
na  benzinových stanicích, protože zde 
sídlí generální ředitelství a pro její další 
výše uvedené výhody. Věřím, že moderní 
design, vlastní pekárny, čerstvé sendviče 
připravované před zraky zákazníků, 
odpočinková zóna v moderní restauraci, 
to vše posune standard čerpacích stanic 
na další vyšší úroveň. Zákazníci si mohou 
vychutnat kávu v útulném kávovém kout-
ku a díky bezplatnému wi-fi připojení si 
vyřídit vše na internetu. O tuto službu je 
velký zájem. Modernizovali jsme i regály, 
což například pomohlo k minimalizaci 
zásob. 

 � Jaké jsou výsledky? Nalákal projekt 
inovací interiéru a  nabídky jídel 
a možností wi-fi připojení nové zá-
kazníky? 
Je sice brzy na  konečné závěry, nic-

méně již nyní mohu říci, že projekt bude 
úspěšný. Přináší nám tržby navíc a roste 
zájem zákazníků. V blízké budoucnosti 
jej budeme zavádět i na dalších stanicích.

 � V  ČR je vysoká spotřební daň 
z prodeje nafty a pan ministr ji ne-
chce snížit, protože by to podle něj 

ohrozilo příjmy státu. V  důsledku 
toho od roku 2008 dlouhodobě klesá 
prodej pohonných hmot, hlavně ben-
zinu. Jeho spotřeba za posledních pět 
let klesla o patnáct procent. Někteří 
majitelé čerpacích stanic si stěžují, 
že to snižuje jejich příjmy a dokonce 
některé čerpací stanice zanikají. Jak 
to děláte, že když celý trh klesá, Vaše 
čerpací stanice se znásobují a dokon-
ce se modernizují?
Musíme připustit, že prodej pohon-

ných hmot je v  posledních pěti letech 
skutečně proměnlivý, což zaznamenala 
i naše společnost. Nicméně u nás nedošlo 
k takovému významnému propadu pro-
dejů, jak dle Vašich slov uvádějí ostatní 
provozovatelé čerpacích stanic. Věřím, 
že se nám podařilo udržet naše prodeje 
díky naší strategii nízkých cen, vysoké 
kvality a  nadstandardní úrovní služeb 
pro zákazníky. Máme image nízkých 
cen a  kontinuálně se snažíme zvyšovat 
kvalitu a úroveň služeb. 

 � Vedete pobočky v  šesti zemích. 
Můžete porovnávat. Kde se vám 
pracuje nejlépe?
Na jedné straně je i přes různé odliš-

nosti v oblasti struktury trhů i  spousta 
podobností v  tržních trendech, jako je 
stagnující spotřeba či marže. Preference 
zákazníků jsou také stejné – nízká cena, 
vysoká kvalita a vysoká úroveň služeb. 

Na druhé straně, na některých trzích 
jsou výrazní a dominantní hráči. V ČR 
bohužel na  rozdíl od  Belgie nemáme 
tak vysoký tržní podíl a jsme více závislí 
na  trhu, protože zde nemáme vlastní 
palivo. Odebíráme je z České rafinérské.

 � Neboli je pro Vás nevýhodné, že 
na  našem území nemáte rafinerii. 
Neuvažujete o  koupi společnos-
ti Česká rafinérská, která patří 
Unipetrolu, Shellu a ENI?
V minulosti se vedla nějaká jednání 

o koupi, ale nyní si nejsem vědom nabídky 
na prodej České rafinérské. Kdybychom 
ji obdrželi, zvážili bychom ji, podívali, 
se zda splňuje naše kritéria, návratnost 
investice, tak jak to činíme se všemi 
nabídkami. 

 � Není tajemstvím, že se našemu státu 
již roky nedaří zabránit prodeji vel-
kého množství nezdaněných paliv, 
a  ta se pak za  výrazně nižší cenu 
stávají dumpingovou konkurencí 
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poctivým prodejcům. Mnoho pump, 
které řádně platí daně, nedokáže tak 
nízkým cenám konkurovat. Jak tento 
černý trh ovlivňuje tržby LUKOILU 
u nás? Co je proti tomu možné dělat? 
Tak zvaná šedá ekonomika ovlivňuje 

celý český trh a státní příjmy a ne jenom 
LUKOIL. Vždy vítáme férovou konku-
renci, protože ta motivuje ke  zvýšení 
kvality služeb, zlepšuje cenovou politiku 
a  konečným vítězem je pak zákazník 
a stát. Naproti tomu neférová konkuren-
ce vede k tomu, že vyhrává pouze jedna 
strana. Tou ale není zákazník a už vůbec 
ne stát. Společně se sdružením ČAPPO, 
jehož jsme členem, připravujeme návrhy, 
jak tuto situaci zlepšit. Před několika 
týdny byla zaslána naše společná kon-
cepce do vlády a Parlamentu. Snažíme se 
upozornit na tuto šedou zónu ekonomi-
ky, protože díky ní stát ztrácí na daních 
nemalé peníze.

 � Co by mohla vláda pro společnosti 
Vašeho typu udělat? Co byste dělal, 
kdybyste byl rezortním ministrem?
V  první řadě bych chtěl říci, že ne-

mám ambici stát se ministrem, i  když 
by to byla asi velice zajímavá zkušenost 
(úsměv). Kdybych se jím ale stal, soustře-
dil bych se na to, aby bylo z prodeje paliv 
vybráno na daních víc peněz, tím, že bude 
zabráněno daňovým podvodům.

 � Souhlasím, ale jak to provést? Vy vi-
díte do situace hlouběji, než resortní 
ministr. Kde je největší prostor pro 
úniky a jak ho omezit? 
V této oblasti spolupracujeme s ostat-

ními férovými hráči v  rámci oborové 
organizace ČAPPO. V tuto chvíli mohu 
odkázat na zmíněný dokument, jak za-
bránit těmto únikům, který jsme odeslali 
politikům.

 � V  dubnu 2011 došlo k  podepsání 
Memoranda o spolupráci v oblasti vý-
stavby plnících stanic na zemní plyn 
(CNG) mezi společnostmi LUKOIL 
Czech Republic s.r.o., VEMEX s.r.o. 
a  GASCONTROL, společnost s.r.o. 
V loňském roce jste společně se spo-
lečností VEMEX a  GASCONTROL 
ve  vašich čerpacích stanicích insta-
lovali v  Opavě, Ostravě, Bohumíně 
a Olomouci nová plnicí zařízení CNG 
pro auta jezdící na plyn. Pro laika je 
to neobvyklé, spíše by si myslel, že jste 
konkurenti na trhu s palivy. Vám se to 

osvědčilo? Bude Vaše 
společnost i  nadále 
rozšiřovat stávající 
nabídku klasických 
pohonných hmot 
o  tuto alternativu, 
která je šetrná k  ži-
votnímu prostředí 
a  podstatně snižuje 
provozní náklady 
v dopravě?
V   Č R  n e j s m e 

s Vemexem konkurenty, 
jako je tomu v  Rusku, 
k d e  j e j í  m a t e ř s k á 
společnost Gazprom 
našim konkurentem 
je. V  České republice 
nás naopak spojuje zájem o  spoko-
jenost a  lepší obslužnost zákazníků. 
Nevnímáme to proto jako konkurenci, 
ale jako o rozšíření nabídky o alterna-
tivní palivo u  našich stanic. Prodeje 
plynu jsou navíc v  poměru k  benzinu 
velmi nízké a nejde nám o to mít z toho 
profit, ale spíše to chápeme jako přínos 
naší společnosti pro ekologii.

 � Vaše společnost se stala členem 
Rusko-České obchodní komory 
pod vedením JUDr.  Vladimíra 
Ermakova. Co přineslo toto členství 
kromě sblížení firem Vaší společnos-
ti v obchodu a v práci?
Investiční klima v  ČR je velmi přá-

telské a  necítíme, že by se na  nás jako 
na  mezinárodní společnost s  ruskými 
kořeny jakkoliv špatně pohlíželo. Důvod, 
proč jsme vstoupili do Rusko-České ob-
chodní komory, byl pouze ten, abychom 
pomohli více utužit obchodní vztahy me-
zi ČR a RF. My jakožto firma působící jak 
v ČR, tak v Ruské federaci se cítíme být 
jak ruskou, tak českou společností a pro-
to můžeme svými zkušenosti pomoci 
ostatním firmám v ní sdružených. Proto 
jsme po  oslovení panem Ermakovem 
přijali nabídku členství v  Rusko-České 
obchodní komoře.

 � V  průběhu října 2012 probíhala 
na  čerpacích stanicích LUKOIL 
v České republice akce Měsíc charity. 
Jejím cílem byla podpora dětí a mla-
dých lidí, kteří v důsledku dopravní 
nehody přišli o jednoho či oba rodiče 
nebo byli sami trvale zdravotně po-
stiženi. Tým společnosti LUKOIL 
Czech Republic přispěl svou účastí 

na turnaji Oil, Gas & Energy Football 
Challenge 2011 k vybrání peněžních 
prostředků ve  výši 1540 eur, které 
byly následně věnovány Klinice 
dětské hematologie a  onkologie 
v  Kramárech. Chystáte letos opět 
podobnou humanitární akci?
Fotbalový zápas nebyla čistá charita, 

spíše šlo o to udělat něco pro sblížení mezi 
zaměstnanci společností v oboru pohon-
ných hmot, energie a plynu. Charitativní 
činnosti se týká náš vlastní projekt 
ve vzdělávání dětí, které přišly při auto-
nehodě o rodiče. Koupí kávy a sušenek 
na našich stanicích mohli naši zákazníci 
přispět do tohoto fondu. Loni takto naši 
zákazníci přispěli 70 000 Kč a my sami 
jsme přidali dalších 500 000 Kč. 

 � Práce generálního ředitele je časově 
náročná. Máte čas na  vaši rodinu? 
Jaké máte koníčky? 
Rodina je mou největší podporou 

a mým úspěchem, mám dvě děti a  sa-
mozřejmě na  sebe nemáme moc času. 
Stýská se jim, mají ale porozumění. Žili 
jsme ve 4 zemích a každé dítě se narodilo 
v jiné zemi. Doma se tomu smějeme, že 
naše děti jsou opravdu globální. Pokud 
jde o koníčky, mám spoustu oddecho-
vých aktivit: knihy, filmy, cestování... 
Nejvíce času ale nejraději trávím se 
svými dětmi.

 � A vaše plány do budoucna?
To není jednoduchá otázka. Chtěl 

bych   být dobrým otcem, manželem 
a rozšířit si vzdělání a zkušenosti.

Vážený pane generální řediteli, dě-
kuji za zajímavý rozhovor.
Snímky Fragmenty a archiv firmy.
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Dalí: Surrealismus, 
to jsem já!

Hana streJčKová, KoresPondentKa Paříž

D alí – nepřehlédnutelná osobnost 
moderního umění, génius a pro 
mnohé i blázen, nestyda, provo-

katér, kontroverzní osobnost, teatrální, 
a zároveň velmi populární umělec přilá-
kal před třiceti lety do kulturního centra 
na  900  000 návštěvníků!  Tato první, 
jak umělec požadoval – „kolosální“ – re-
trospektiva se konala v letech 1979-1980 
ještě za umělcova života a na  realizaci 
výstavy se podílel. Nyní v  kulturním 
středisku moderního umění  Centre 
Pompidou Salvador Dalí znovu ožil 
skrze své dílo. Bylo v něm téměř půl roku 
k vidění 120 obrazů a dále kresby, sochy, 
předměty, filmy a  fotografie, celkem 
na 200 exkluzivních exponátů zapůjče-
ných z  celého světa. Výstava se konala 
ve  spolupráci s  madridským Muzeem 
Reina Sofía, s  Nadací Gala – Salvador 
Dalí, Muzeem Dalího ve  Figueres, 

s  Muzeem moderního umění 
v New Yorku, s Dalího muzeum 
v  St. Petersburgu na  Floridě 
a  exponáty byly zapůjčeny i  ze 
soukromých sbírek. Hlavní 
kurátor Jean-Hubert Martin si 
kladl za cíl představit dílo Dalího 
v co nejširším spektru a zároveň 
zobrazit i jeho uměleckou osob-
nost. Výstava proto  odrážela 
Dalího velkolepost, extravagan-
ci, narcismus, ale také ukazovala 
na  jeho malířské mistrovství 
a profesní různorodost. Kurátoři 
výstavu uspořádali do  tří hlav-
ních chronologicko-tematických 
celků. Úvodní Ze studentské 
koleje na  cestu k  surrealismu 
přibližoval malíře Dalího všemi 
smysly, druhý Surrealismus a  metoda 
kritická paranoia se věnoval uměleckým 
počátkům a  zahrnoval i  velmi slavné 
surrealistické období a třetí Mýty a his-
torie, Teatrálnost, Věda, mystika a teorie 
nabízel i mnohé filmy, záznamy, videos-
nímky a  fotografie. Výstava ukazuje 
Dalího v kontextu doby a umění. 

Vejce a mozek, úvod a závěr

Vstupní branou do  expozice bylo 
bílé vejce, skrze nějž se rozlévala žlutá 
skvrna a  na  jehož jednu vnitřní stěnu 
směřovala projekce Mémoire Prénatale – 
nahý Dalí schoulený v prenatální poloze. 
Neodmyslitelnou součástí instalace byl 
dunivý rytmus srdce a světelné záblesky. 
Návštěvník, slovy kurátorů, „vchází tělem 
a vychází hlavou“. Výstava ukázala díla 
ze všech tvůrčích období. Prezentovala 
Dalího první práce, kdy portrétoval 
své blízké (Otec, Sestra) i  sebe. Např. 
Autoportrait au cou raphaélesque.

Dalí hledal inspiraci u renesančních 
mistrů a  také experimentoval s  postu-
py kubismu, např. Pierrot jouant de la 

guitare. Výstava mapovala jeho surre-
alistické počátky i  vrcholná díla, např. 
Persistence paměti, Velký masturbátor, 
Metamorfóza Narcise, vystavovala objek-
ty, např. Afrodiziakální telefon s humrem 
místo sluchátka, Afrodiziakální sako se 
skleničkami. Ve smyčce byly promítány 
filmy natočené s Luisem Buňuelem, např. 
Andaluský pes, Zlatý věk a  i  další díla 
vzniklá za  zahraničních pobytů, např. 
Chaos and Creation či Spellbound. 

V  rozlehlém výstavním prostoru 
visela rozměrná plátna i  malé kresby, 
skicy a  studie, snové a  šílené představy 
nejčastěji s erotickým podtextem, zázna-
my happeningů i  televizní vystoupení, 
politicky angažované malby či výtvarné 
reflexe křesťanství a  fotografie vzniklé 
za  dlouholeté spolupráce s  Philippem 
Halsmanem. 

K  výstavě byl organizován dopro-
vodný program sestávající z přednášek, 
filmových projekcí a diskusí. Návštěvník 
měl také možnost zakoupit si 384stránko-
vý bohatě ilustrovaný katalog. 
Snímky: Centre Pompidou
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Autoportrait au cou de Raphael, 1921, Fundactio 
Gala Salvador Dali Figueres Salvador Dali 
Fundacio Gala Salvador Dali Adagp Figueres 
Paris 2012

V replice instalace Mae West se návštěv-
níci se mohli vyfotografovat na proslulém 
tvaru gauče ve známém obrazu - pokoji. 
Snímek zachycuje autorku článku Hanu 
Strejčkovou
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Svatý otče, hodně sil na psaní 
krásných knih při zvuku 

mozartovy hudby
Ivana HaslIngerová

D ne 11. února 2013  mnoho 
věřících na  celém světě zka-
menělo při zprávě, že Svatý 

otec Benedikt XVI. oznámil roz-
hodnutí velké důležitosti pro život 
katolické církve, v  němž uvedl, že 
jeho síly z důvodu pokročilého věku 
již nestačí na  náležité vykonávání 
náročného úřadu a  že na  něj kon-
cem února rezignuje ze zdravotních 
důvodů. Slíbil, že bude nadále chtít 
sloužit z  celého srdce svaté církví 
Boží životem věnovaným modlitbě. 
O  možnosti rezignace na  papežskou 
funkci v případě nemoci či stáří psal 
už v  listopadu 2010 v  knize  Light of 
the World: „Pokud papež zjistí, že 
už fyzicky, psychicky a  duševně není 
schopný zvládat povinnosti svého úřadu, 
pak má právo a za některých podmínek 
i povinnost odstoupit.“ Vědělo se sice, 
že byl postižen mozkovou mrtvicí, 
ale protože vše přestál na pohled bez 
úhony, netušil nikdo, kolik úsilí ho to 
stojí. Naopak se všichni věřící včetně 
J. Em. kardinála Dominika Duky 
těšili na  jeho návštěvu Velehradu 
na  Cyrilometodějských slavnostech 
v  letošním roce. Nicméně dne  28. 
února 2013 ve 20 hodin byl svatý stolec 

uprázdněn  pro jeho ná-
stupce a tím byla  ukon-
čena jedna z epoch, v níž 
zněly nahlas z Vatikánu 
varovné hlasy nad chyb-
ným směřováním sou-
časného globalizované-
ho světa.  Benedikt XVI. 
byl totiž nejen duchov-
ním pastýřem, ale i  jed-
ním z velice významných 
světov ých   státníků, 
který zastával konzer-
vativní přístupy k životu 
podobně jako náš bývalý 

prezident Václav Klaus, který odešel 
symbolicky z  funkce 7 dní po  něm. 
Oba státníci si uvědomovali nebezpečí 
plynoucí ze ztráty tradičních hodnot, 
nebezpečí plynoucí z  rozpadající se 
instituce rodiny a  národního státu 
i z překotného evropského integrační-
ho projektu a uměli to dát najevo. Oba 
byli proto mediálně atakováni.

I  kdyby byla do  čela katolické 
církve zvolena sebelepší osobnost, ne-
bude mít již k naší zemi tak nebývalý 
vztah. Svatý otec Benedikt XVI. byl 
duchovním pokračovatelem svého 
předchůdce, Svatého otce Jana Pavla II., 
který velmi ctil našeho patrona svaté-
ho Václava, a  to tak silně, že všechny 
své životní události směřoval ke  dni 
jeho mučenické smrti.  O spřízněnosti 
duší obou těchto svatých mužů svědčí 
to, že Jan Pavel II. povolal již v  roce 
1981 do  Vatikánu kardinála Josepha 
Ratzingera, aby po  jeho boku hlídal 
čistotu víry jako prefekt Kongregace 
pro nauku víry a vykonával tuto funkci  
až do svého zvolení papežem v dubna 
2005. Benedikt XVI. po  svém zvolení 
papežem pokračoval tedy ve  své celo-
životní práci a v tom, co si přál i jeho 
nezapomenutelný předchůdce, kterého 

si velmi vážil. Důkazem toho je, že 
pouhé tři měsíce po svém pontifikátu 
umožnil výjimku z  nepsaných pravi-
del a  zahájil proces blahořečení Jana 
Pavla II., který ukončil blahoslavením 
v květnu 2011 na mši svaté ve Vatikánu. 

Svatý otec Benedikt XVI. byl 
i  blízkým přítelem osobního sekretá-
ře Jana Pavla II. kardinála Stanislawa 
Dziwisze    (*1939), kterého hned 
po svém nástupu v roce 2005 jmenoval 
krakovským arcibiskupem a rok na to 
kardinálem. A  co víc, tento muž je 
přítelem našeho arcibiskupa J. Em. kar-
dinála Dominika Duky. Pojí je zejména 
odpor k totalitě a to, že oba na vlastní 
kůži poznali její zrůdnost.  A  protože 
oba tito muži měli velmi blízko k  pa-
peži Benediktu XVI. jako jeho poradci, 
dávalo toto propojení velkou sílu a tím 
i naději, že naší zemi po více než půl 
století žijící v  komunistickém atheis-
mu přivedou opět k víře v křesťanské 
kořeny a v Boha.

A proto je odchod Benedikta XVI. 
pro  katolickou církev v naší zemi 
opravdu velkou ztrátou.

Ale vraťme se k  osobě Svatého ot-
ce, který strávil téměř osm let v  čele 
katolické církve. Jaký byl jeho přínos 
po tu dobu? 

Při vší úctě k blahoslavenému Janu 
Pavlu II. snad nejvíce se všech věřících 
positivně dotkla církevní modernizace 
a tím i bezprostřední kontakt s věřící-
mi pomocí IT technologií. I když dostál 
své pověsti konzervativce duší tělem, 
proslul tím, že se nebránil moderním 
technologiím. K  šíření svých myšle-
nek používal Facebook i Twitter, a  to 
zejména proto, že chtěl oslovit mladou 
generaci nejvíce postiženou atheismem 
a  předávat i  jí Boží poselství. Mohlo 
by se to zdát samozřejmé, ale bylo to 
opravdu něco nebývalého a svědčilo to 
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o jeho duševní velikosti a svěžesti, že 
i v tak pokročilém věku toto vše zvládl 
nastudovat. Dokázal se dále vypořádat 
s  noblesou jemu vlastní i  s  několika 
vážnými problémy, které se vyskytly 
během jeho pontifikátu v  katolické 
církvi.  Dokázal odpouštět, omluvit 
se, ale být i  velkorysý, a  to vše, aniž 
ustoupil o krok ze svých rozhodnutí 
a postojů. Posuďte sami:

Snad nejnepříjemnější byla v  roce 
2009 aféra pedofilních kněží z  deva-
desátých let v Irsku, která vyvrcholila 
tím, že v září 2011 skupina obětí těchto 
kněží obvinila Benedikta XVI. a něko-
lik kardinálů u  Mezinárodního trest-
ního soudu v  Haagu z  odpovědnosti 
za  zastírání tohoto sexuálního násilí. 
Svatý otec vše vyřešil tak, že si v  létě 
2011 Vatikán povolal svého velvyslance 
v Irsku ke konzultacím a po té veřejně 
požádal Boha a  oběti těchto zločinů 
za odpuštění.

V roce 2009 byl Svatý otec Pius XII. 
působící za druhé světové války někte-
rými kruhy kritizován, že neudělal vše, 
co bylo v  jeho silách, aby pomohl za-
stavit vyhlazování Židů. Benedikt XVI. 
přesto v  prosinci 2009 podepsal  ne-
ohroženě  dekret k  jeho blahořečení. 
V  témž roce 2009 britský duchovní 
Richard Williamson popřel existenci 
plynových komor za holocaustu. Přesto 
ho Benedikt XVI., který klade svobodu 
slova nade vše, rehabilitoval. Čekal se 
velký povyk, ale papež se 12. května 
2009 zajel pomodlit za oběti holocaustu 
ke Zdi nářků do Jeruzaléma. Udělal věc 
nebývalou, která vše uvedla na  správ-

n o u  m í -
ru a  vztah 
obou církví 
posílila.

Byl člo-
věk nebojác-
ný a  dovedl 
říkat prav-
du i  za  ce-
nu nevole. 
K d y b y c h 
použila po-
l i t i c k é h o 
žargonu, ne-
byl populis-
tou. Přesto 
jeho postoje 
p ř i n á š e l y 
v   d l o u h o -
d o b ě j š í m 

projevu kladné dopady. Jeho projev 
v  německém Řeznu působil v  roce 
2006 v  islámském světě jako rozbuš-
ka. Citoval totiž tehdy byzantského 
císaře ze 14. století:  „Ukažte mi, co 
Mohammed přinesl nového, a  uvidíte, 
že jsou to samé špatné, nelidské věci, 
jako příkaz šířit jeho víru mečem.“ 
Navštívil ale též mešity v  Turecku, 
Jordánsku či Izraeli a setkal se s jordán-
ským či saúdskoarabským monarchou 
a  vše přineslo dobré ovoce. Nehledě 
k  tomu, že v  současné době mu již 
i mnozí politici dávají za pravdu.

O jeho velkorysosti a o tom, 
že jako skutečný křesťan dovedl 
odpouštět i těm, kteří se oprav-
du vážně vůči němu provinili, 
svědčí příhoda, kdy mu jeho 
blízcí spolupracovníci ukradli 
tajné dokumenty svědčící o mo-
cenských šarvátkách církevních 
hodnostářů a  soukromé dopisy 
a vynesli je z Vatikánu. Papežův 
majordomus Paolo Gabriele, 
byl za to v říjnu odsouzen na 18 
měsíců do  vězení a  informatik 
Claudio Sciarpelletti za napomá-
hání Gabrielemu k  podmíněné-
mu trestu. A Svatý otec dokázal 
v  sobě nalézt tolik křesťanské 
lásky, že je oba v  prosinci omi-
lostnil. Když si připomenu, pro 
jaké bezvýznamnosti se často 
soudí naši politici, nemohu než 
konstatovat, že toto svědčí o jeho 
opravdové velikosti.

Ale nejdůležitější je to, že byl 
velkým přínosem pro katolickou 

církev tím, že neohroženě hájil její ti-
sícileté postoje a čistotu víry. Odmítal 
například módní sbližování katolické 
církve s  církví evangelickou a  módní 
volání po  možnosti vysvěcování žen 
na  kněze. Dokladem je např. jeho 
oficiální návštěva rodného Německa, 
na níž v září 2011 odmítl sbližování ka-
tolické a evangelické církve na základě 
údajného kompromisu mezi naukami 
jakož i odvolání australského biskupa 
v květnu 2011, jenž se netajil názory, že 
by církev měla zvážit vysvěcování žen 
a ženatých mužů za kněze.

Pro všechny výše uvedené okol-
nosti je velkou ztrátou, že se rozhodl 
odejít z čela katolické církve. Svědčí to 
o jeho mimořádné osobní síle. Kromě 
Bonifáce VIII. v  roce 1303 to žádný 
z  papežů dobrovolně nedokázal, po-
kud pominu období kol roku 1415 při 
papežském schizmatu, ale to nebylo 
dobrovolné. Možná ale Bůh chce, aby 
měl vzhledem ke svému vzdělání (ho-
vořící plynně šesti jazyky) a sečtělosti 
tento muž víc času věnovat se v klidu 
klášterních zdí svým milovaným 
kočičkám a  Mozartově hudbě při se-
pisování dalších knih, v nichž zůstane 
odkaz pro další generace.  Nezbývá, 
než popřát J. Em. kardinálu Josephu 
Ratzingerovi, aby mu na to Bůh spolu 
s ním tak milovanou pannou Marií 
vyměřili ještě hodně času.
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Václav Klaus: „Hlavu 
vzhůru, jedeme dál!“

Ivana HaslIngerová

P řiznám se, že když jsme s manže-
lem přicházeli na Pražský hrad 
na  90.  jazzový koncert a  roz-

lučkový večer s prezidentem Václavem 
Klausem při příležitosti ukončení jeho 
funkčního období, nebylo nám právě 
do  zpěvu. Zejména proto, že naše po-
litická scéna namísto poděkování, že 
díky jeho ekonomické reformě může 
pracovat ve  svobodné demokratické 
kapitalistické společnosti, vyvolávala 
nedůstojně ostudné mediální skandály 
o vlastizradách jen proto, aby se zvidi-
telnila před svými voliči alespoň něčím, 
když svými vlastními úspěchy to udělat 
nemohla. Jak to trefně vyjádřil profesor 
Milan Knížák: „Dostáváme se díky naší 
politické reprezentaci do  morální žum-
py“. Snad právě o to víc bylo pohlazením, 
jaká atmosféra na Hradě panovala. Sešli 
se tam totiž opravdoví přátelé pana 
prezidenta. Ti, kteří tam chodili jen pro 
svůj úspěch „být viděn s presidentem“, se 
od nich oddělili jako plevy od zrn. A o to 
byla tato „Hradní parta“ (která nemá nic 
společného s nedůstojnou internetovou  

„Hradní partičkou“ pana Svěráka a jeho 
boys) upřímných a  stejně smýšlejících 
lidí, báječnější. Úmyslně říkám parta, 
protože množství těchto lidí zaplnilo 
nejen Španělský sál, kde probíhala ofi-

ciální část večera, ale i všechny přilehlé 
sály a  prostory včetně chodeb. Takže 
se bude mít jistě i v budoucnu profesor 
Klaus o koho opřít. Když někdo vydrží 
mít stejné názory po celou dobu 23 let, 
dá se předpokládat, že to vydrží i  na-
dále. A  právě toto nás naplnilo jistým 
pocitem optimismu i  přesto, že páni 
politici v podhradí se chovali jako zdi-
vočelé hyeny.  Tady se ten lidský hnus 
zdál najednou někde velice daleko. Tady 
se dala naopak vyjádřit atmosféra: Vlci 
vyjí, karavana jede dál! 

Na  devadesátý jazzový koncert 
pod názvem „Díky nejen za jazz, pane 
prezidente“ přišli panu prezidentovi po-
děkovat špičkoví umělci, z jejichž hudby 
a  zpěvu byl cítit jejich vztah k  němu, 
a  přednes byl proto pro posluchače ne-
zapomenutelný. Hráli skutečně srdcem, 
což na běžných koncertech, při vší úctě 
k nim, není.

 Pan Emil Viklický poděkoval panu 
prezidentovi mj. i  zato, že se má čím 
chlubit v USA, protože žádný jiný světo-
vý interpret nemá 64 CD, na nichž hrál 
pro svého prezidenta. A  pak již spolu 
s Jaroslavem Jakubovičem, Miroslavem 
Hloucalem, Josefem Fečo a  Tomášem 
Hobzekem mu  zahráli i na posledním 90. 
jazzovém hradním koncertu. Pan Vágner, 

který z něj chystá 90. nahrávku, navýší je-
jich soubor na 65 CD. Supertrio Františka 
Uhlíře obohatil americký pianiata Skip 
Wilkins, kterému se u  nás tak zalíbilo, 
že se rychle naučil česky a hodlá se zde 
usadit. Jak s  úsměvem okomentoval 
moderátor večera Ondřej Hejma: „Už ta 
emigrace z Ameriky k nám začíná“. Boris 
Urbánek poděkoval mj. panu prezidento-
vi za to, že umožnil mnoha jeho žákům 
vystoupit v předchozích letech na Hradě 
a dodal jim tak sebevědomí do další práce. 
A pak se svým bandem spolu se Štěpánem 
Markovičem, Michalem Žáčkem 
Kristýnou Kachtíkovou, Josefem Fečo 
a Marcelem Buntajem mu zahráli směs 
jemu milých skladeb. A  na  závěr Emil 
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Viklický daroval panu prezidento-
vi  zdžezované fanfáry z  Libuše jako 
znělku jen pro něj do budoucna. Skladba 
měla velký aplaus a těšíme se, že ji pan 
prezident ve  svém Institutu vtipně vy-
užije.

Korunou večera však byla Lucie Bílá 
za klavírního doprovodu Petra Maláska. 
Zpěvačka dvacetiletí (tento titul oficiálně 
obdržela) zazpívala prezidentu desetile-
tí Summertime s takovým citem a slzami 
v očích, že kdo to neslyšel, nepochopí, jak 
jednou písní jde vše vyzpívat.  „Drahý 
pane prezidente, přestože někteří lidé 
Vám zapomněli poděkovat, já to nikdy 
nezapomenu. Přeji Vám zdar, štěstí, sílu 
a hodně pevné nervy,“ uvedla „arizonská 
pěnice“,  když jí šel pan prezident osobně 
poděkovat.

Ve finále koncertu předal moderátor 
večera Ondřej Hejma první dámě Livii 
Klausové  kytici „za to, že těch celých 10 
let vydržela po boku manžela se šarmem 
sobě vlastním“.

A na úplný závěr vystoupil s poděko-
váním ten, kterému tento krásný večer 
patřil, prezident Václav Kalus:  „Díky 
Vám za to, že jste přišli, protože někteří 
již nepřišli. Děkuji za těch 10 let drtivé 
většině z  Vás za  podporu. Někteří pří-
tomní mi byli po celou dobu velmi blízko. 
Především má žena Livie, která v roli prv-
ní dámy mnoho udělala a leckdy za mne. 
Pak moji synové s rodinami. Blízko mi 
byli i moji nejbližší spolupracovníci, bez 
nichž si nedovedu představit, jak bych vše 
zvládl. I když mnozí říkají, že si nedám 
poradit, není to pravda. Ve své nesmě-
losti a nerozhodnosti se potřebuji radit 
pořád. A lituji ty politiky, kteří takový 
tým nemají. Je nesmírně důležité mít 
kolem sebe přátele s podobnými názory 
a  pohledy na  svět. Za  těch deset let se 
nám hodně podařilo. Nevidím důvod, 
proč si to sebevědomě neříci nahlas. 

Smyslem večera je ale něco jiného, a tak 
si projev ponechám na  čtvrteční večer 
v ČT, v němž vysvětlím, o co jsem usiloval 
a  co jsou podle mne největší současné 
problémy naší politiky. Největší problém 
je narůstající rozklíženost České repub-
liky. To je horší problém než oteplování, 
než ekonomická krize a troufám si říci, 
dokonce než celá Evropská unie. Doufal 
jsem, že budu moci říci, že koncertu 
dodal šarm Hejma svými vlasy, ale on 
je před námi schoval,“ uvedl dále pan 
prezident a pokračoval: „Mnozí se mne 
za  ta léta ptali, proč děláme na Hradě 
jazz, zda nesnáším i jinou hudbu. Chtěl 
jsem Jazzem na Hradě zanechat poselství, 
že za mého prezidentování se na Hradě 
hrála hudba svobody.  Protože jazz je 
svobodná hudba. A  o  svobodu mně 
a  věřím, že i  Vám, strašně moc jde. 
Proto musel za  mého prezidentování 
znít na Hradě jazz.“

„A  nyní již dost slov, končím svým 
oblíbeným heslem, že nic nekončí: „Hlavu 
vzhůru, jdeme dál!“, uzavřel pan prezi-
dent a pozval přítomné na pokračování 
slavnostního večera do přilehlých prostor 
Hradu. 

A  večer to byl opravdu nezapome-
nutelný. President dodával přítomným 
povzbuzení za  zvuků rock’n’rollu, kte-
rý tak rád tančí. Takže 
nezbývá než popřát mu, 
aby ho při dalších jeho 
krocích provázel Bůh 
a dopřál mu ještě mnoho 
let pro kultivaci naší poli-
tické scény a mnoho štěstí 
v  osobním životě s  paní 
Livií po  boku. Abychom 
se za  dalších deset let 
mohli sejít v  jeho zámeč-
ku na Hanspaulce a moci 
opět říci: Děkujeme pane 
profesore!

Nemohu ale nenapsat jednu kritickou 
poznámku. Večerem se v kuloárech neslo 
velké odsouzení premiéra Nečase. Bylo 
již urážející, že nepřišel na pozvání pana 
prezidenta na oslavy 28. října 2012, ale to 
i nepřítomnost na obědě v Lánech se ještě 
dalo pochopit, že mu bylo trapné jít bez 
manželky. Zde ale nebylo nutné jít s chotí, 
ale zajít prostě jen tak za svým „taťkou“, 
který ho doslova udělal, to bylo tou mi-
nimální slušností. „Kde by byl ten buran 
bez Klause! To je neomluvitelné chování. 
I kdyby se v zákulisí třeba zfackovali, po-
litik musí vědět, co je jeho povinností 
před veřejností, a nechovat se jako malý 
uražený uličník!“ Tyto a podobné hlášky 
jsme, bohužel, vyslechli během večera. 
Škoda. Po volbách získal pan Nečas hlasy 
právě od  těch voličů, kteří doufali, že 
vrátí jako Klausův bývalý korunní princ 
straně ODS opět její předtopolánkovskou 
noblesu. A  on se chová hůř než Mirek 
Topolánek. Ten totiž poděkovat přišel 
a za to mu patří dík.

P.S. S poděkováním vystoupili před 
koncertem kancléř Jiří Weigl a  první 
místopředseda ODS, ministr průmyslu 
a obchodu Martin Kuba. Jejich projevy 
si zaslouží pozornost na  jejich webech. 
Nebyly to totiž jen formální zdravice. 
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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ahae skrze své pokorné fotografie 
oslavuje Boha Stvořitele

JIří Pancíř

A hae Press pořádal spolu s Keith 
H. Yoo v  paláci Mandarin 
Oriental Prague na Malé straně 

v Praze slavnostní banket, na němž byla 
přítomným hostům představena kniha 
prof.  Milana Knížáka o  významném 
korejském umělci Ahae s názvem Book 
on Ahae  s  podtitulem  So Simple, so 
Beautiful, so Perfect. Pochvala v podti-
tulu patří jeho uměleckým fotografiím.

Banket poctila svou přítomností 
i  Jeho excelence korejský velvyslanec 
Gabriel OH a  mnoho dalších osobností 
z diplomatického, kulturního i politické-
ho života. Snímek zachycuje jeho vítání 
profesorem Knížákem spolu s chotí Marií 
Knížákovou

Korejský umělec Ahae se narodil 
roku 1941. V  mládí kreslil, maloval, 
dělal sochy, zajímal se o  bojová umění. 
Pak začal podnikat a ve 35 letech založil 
svou první firmu. V podnikání měl díky 
svému nadání v  matematice a  techni-
ce mimořádný úspěch. Zaregistroval 
přes tisíc patentů a obchodních značek. 
A  nešlo o  nějaké maličkosti. Vynalezl 
samospínací a  samovypínací ventilátor, 
hydraulicky ovládanou bezpečnostní loď, 
zábavné vodní hračky pro olympijské hry 
v Soulu v roce 1988, mýdlo na bázi papíru. 
Za  své vynálezy získal mnoho meziná-
rodních ocenění. Dostal tři zlaté medaile 
za samoirigační systém čištění tlustého 
střeva. Vysoké částky investoval do  vý-
zkumu zdravých potravinových výrobků, 
přírodních léčiv a  kosmetiky. Mnoho 
peněz věnoval na  neokázalou ochranu 
přírody. Vlastní čajové plantáže v  Jižní 
Koreji, kde se o  hnojení a  odplevelení 
starají hejna hus, vlastní i  levandulové 
plantáže v Kalifornii.

  Srdce umělce v  něm ale nezanik-
lo. Ahae je umělecké jméno znamenající 
v překladu Dítě. V něčem totiž jeho osud 
připomíná neustále hledající dítě, které 

se do všeho pustí s vervou, jako to 
dokáží jen děti a mladí lidé. Po 25 
letech, v roce 2008, přenechal sta-
rosti o  podnikání svému synovi 
Keith H. Yoo, nakoupil si kvalitní 
fotoaparáty a  na  odpočinku se 
věnuje pro potěšení fotografování 
své nádherné zahrady z okna své 
pracovny. Jenže i tuto práci začal 
dělat se stejnou vervou a naplno 
jako vše před tím. Nafotil 100 000, 
pak 300 000, milion a nyní po čty-
řech letech tvorby již 2,6 milionů 
fotografií. A  to ne ledajakých. 
Snímků, o  něž mají zájem nej-
prestižnější světové galerie. Milan Knížák 
říká, že Ahae udělal dobře, že začal 
s uměním až na vrcholu svých tvůrčích 
sil, protože jeho díla odrážejí moudrost 
a vyhraněný styl zralého umělce.

Po  čtyřech letech činnosti požádal 
Ahae svého syna Keitha H. Yoo, zda by 
mu nemohl nalézt nějaký prostor, kde by 
mohl své fotografie vystavit, a  to nejen 
v USA, ale i v Evropě. Syn na banketu za-
vzpomínal, že se zašel poradit se strýčkem 
a tetičkou na velvyslanectví v Praze a ti mu 
poradili, aby to zkusil v Národní galerii 
v Praze, ale ať je opatrný, že je jejím gene-
rálním ředitelem jakýsi Knížák, o němž 
slyšeli, že dokáže lidi pěkně vyděsit. Keith 
H. Yoo poslechl strýčka, pana velvyslan-
ce, a  s  malou dušičkou šel pozvat pana 
Knížáka na večeři. Byl ale mile překvapen, 
že za impozantní figurou tehdejšího gene-
rálního ředitele Národní galerie se skrývá 
člověk, v  němž je ukryto cosi jemného 
a  něžného. Umělec s  podobně dětskou 
duší, jako má jeho otec. Zřejmě i pro tuto 
spřízněnost pohledu na  život a  na  svět 
se profesoru Knížákovi fotografie Ahae 
tak líbily, že se rozhodl uspořádat v nej-
větším výstavním paláci Národní galerie, 
Veletržním paláci v Praze, výstavu děl jeho 
otce pod názvem „Pohled z okna“.

 Profesor Milan Knížák na toto setká-
ní vzpomíná: „Ahae mne prostě zaskočil. 
Jsem poměrně dobře obeznámen se sou-
časnou fotografickou tvorbou, která téměř 
rezignovala na pozorování světa a z velké 
části se soustředila na pečlivě aranžované 
či pečlivě vybírané a velmi sofistikované 
,sociální motivy‘, které vykládají svět 
většinou trochu vulgárním, semiintelek-
tualizovaným jazykem. Najednou se tady 
velmi vážně a od vážného člověka dostává 
naprosto jednoduchý, obyčejný až klasický 
přístup k fotografii. Ahae se vrací k úžasu 
nad bohatstvím světa a  taková funkce 
fotografie už téměř vymizela. V záplavě 
často neradostných a  traumatizujících 
fotografií je Ahaův hold světu za oknem 
přímočarý, nekomplikovaný až normální. 
Podtrhuji termín ,normální‘, poněvadž ho 
vnímám v tom nejkladnějším slova smys-
lu. Tento všední, normální svět obsahuje 
totiž spoustu magie, kterou při pečlivém 
pozorování objevíme.  Ahae je pečlivý 
pozorovatel a  s  vášní využívá pečlivou 
fotografickou techniku, aby zachytil ty nej-
intimnější proměny světa za svým oknem. 
Používám záměrně slovo svět, poněvadž 
při prohlížení Ahaeho fotografií mám 
pocit, že vidím celý svět, ve kterém však 
nebydlí lidé. Jeho fotografie jsou holdem 

Fra
gm

ent
y z

 KU
ltU

ry



FRAGMENTY - 37 - KULTURA

přírodě, ale neobsahují žádná trapná až 
prázdná ekologická hesla, pouze ukazují, 
jak je svět jemný a  velkolepý, skromný 
a  bohatýrský a  vždy vznešený. Podává 
intimní svědectví o plynutí času. Kdybych 
opravdu věřil v Boha, řekl bych, že Ahae 
skrze své pokorné fotografie oslavuje 
Boha Stvořitele.“

profesor Knížák se rozhodl, že s tím 
musí seznámit návštěvníky Národní 
galerie a  uspořádal koncepci výstavy, 
která měla takový ohlas, že podle slov 
Keitha H. Yoo bez přestání chodily 
nabídky o  možnostech vystavit díla 
v  dalších galeriích. Zatím uspořádal 
jeho otec Ahae dvě výstavy v New Yorku, 
jednu v sídle prince Charlese v Londýně, 
další ve Florencii, v Benátkách, v Louvre 
a  v  létě, na  žádost ředitelky paláce 
ve  Versailles, chystá výstavu v  onom 
sídle francouzských králů.

 „Nikdy nezapomenu panu Knížákovi, 
že celý umělecký projekt mého otce má dí-
ky němu kořeny v Praze,“ sdělil syn pana 
Ahae našemu listu

 A co víc. Kromě výstav má projekt 
pokračování i  v  oblasti publikační. 
Před 15 měsíci se sešel pan Yoo opět 
s  prof.  Knížákem, zda by se nechtěl 
na slavnostním banketu podílet na pro-
jektu knihy, která by byla presentována 

české veřejnosti. Pan profe-
sor souhlasil a  paní Marie 
Knížáková se nám svěřila, že 
nikdy neviděla Milana, že by 
pracoval na nějaké knize s ta-
kovou vervou. V knize jsou 
zvěčněny Knížákem vybrané 
nejkrásnější fotografie mistra 
Ahae pro budoucí pokolení 
umělců.

  Syn pana Ahae je kni-
hou upřímně nadšen: „Jsem 
nesmírně šťasten, obsah je 
úžasný a  kniha je krásná. 
Pan profesor Knížák ukázal 
otce jako myslitele,umělce 
a člověka z jiného světa. Chci, 
aby zaznělo poděkování 
za jeho perfektní práci. Moc 
za  všechno děkuji“  Lidé, 
kteří neměli možnost vidět 
díla Ahae v originále, si ale 
nemohou představovat jen 
malé zasklené obrázky foto-
grafií. Pro ně je zde uvedeno 
několik snímků z  výstavy 
ve Veletržním paláci.

 Profesor Knížák má prav-
du, že člověka ohromilo to, že v záplavě 
agresivních a  až vulgárně působících 
obrazů na mnoha soudobých výstavách 
najednou uviděl normální svět. Téměř se 
nechce věřit, že po těch Entropách, obřích 
pistolích, mrtvých koních a  růžových 
tancích pana Černého se objevil umělec, 
který se nebojí divákovi ukázat naprosto 
obyčejný život. Umělec, na jehož fotogra-
fiích spatříme normální rodinku skota-
čících a  skákajících srnčíků korejských 
přicházejících časně ráno k  napajedlu, 
sledujeme v  letu, při odpočinku i  při 
prozaickém jídle spoustu krásných ptáků, 
jejich projevy lásky a  dokonce i  v  letu 
vypouštějících trus. Vidíme stromy, 
kde hnízdí ptáci hrající všemi barvami 
v  různých ročních obdobích. Záběry 
týchž stromů v  zimě, 
na jaře, v létě a na pod-
zim ukazující, jak se týž 
obraz neustále mění 
s  ročním obdobím, mi 
připomněly Monetovy 
obrazy katedrály, kde 
malíř ukazoval, jak se 
pohled na ní mění ráno, 
v poledne a večer pouze 
v závislosti na osvětlení.

I  u  Ahaeho jásavě 
září javory v  podzim-

ním slunci a naopak nahé a smutné tytéž 
stromy slouží ptákům v zimě jako místo 
odpočinku. Na jaře, kdy se sníh setkává 
se slunečním svitem, smutné větve obživ-
nou novými výhonky a kousek půdy pod 
nimi vyživí květinu. Člověk při pohledu 
na tyto nádherné záběry přímo cítí vůni 
tlejícího podzimního listí či mrazivé 
zimní  slunce jiskřící na  zasněžených 
stromech. Ani všichni badatelé celého 
světa nedokáží vyrobit takové změny 
života jako příroda. Ahaovy obrazy nám 
připomínají, že žádný okamžik a pohled 
na  touž krajinu nebude nikdy stejný, 
a  to nejen s měnícími se ročními obdo-
bími, ale ani obraz mraku v kombinaci 
s barvou světla a slunečního svitu se již 
nebude opakovat stejně, proto bychom si 
měli každého okamžiku vážit. Jak říká 
Herakleitos: „Nevstoupíš dvakrát do téže 
řeky.“ Měli bychom proto vždy vnímat 
harmonii okamžiku, který již nikdy 
nebude stejný.

„Jak řekl profesor Knížák, otcovy 
snímky jsou velice prosté. Je to otcův 
záměr. Jsou výsledkem jeho cílevědo-
mého myšlení. Doufá, že po  shlédnutí 
jeho „obyčejných“ obrazů se každý 
podívá po návratu domů ze svého okna, 
uvidí, kolik je venku nádherného života, 
a bude se snažit svůj dvorek či zahradu 
měnit k lepšímu a tím vlastně celou pla-
netu. Přál by si, aby každý z nás pocítil 
odpovědnost za své okolí. To ovlivní jak 
naše zdraví tak i naše myšlení. Jen díky 
tomuto svému přání trpí otec v létě komá-
ry a v zimě mrzne v pokoji u otevřených 
oken. Jen díky tomu vstává ve 4 hodiny 
ráno, aby nafotil srnky při cestě k napa-
jedlům,“  svěřil pan Yoo (uprostřed) své 
bezprostřední pocity rektorovi Akademie 
výtvarných umění doc. Jiřímu Kotalíkovi 
s  chotí, prezidentu Kulturní komise ČR 
doc. Jiřímu Pancířovi a ing. Budinského 
s chotí (zprava)
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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maďarský premiér jasně: evropa 
bude křesťanská, nebo nebude vůbec

ladIslav ZeMáneK

ř ekl to maďarský premiér Viktor 
Orbán během své návštěvy 
Španělského království. Česká 

média o tom pochopitelně pomlčela.
Kromě setkání se španělským 

předsedou vlády Rajoyem se zúčastnil 
akce pořádané Katolickým sdružením 
šiřitelů víry (Asociación Católica de 
Propagandistas) v  baskickém Bilbau. 
Sdružení založil již v  roce 1909 jezuit-
ský kněz Ángel Ayala s cílem nejen šířit 
katolickou víru, ale také ji prosazovat 
na  politické scéně a  na  úrovni státu. 
Zakládala školy, univerzity, knihovny, 
noviny i charitativní organizace.

Za Frankovy vlády (1936-1975) tvořila 
jednu z  opor tohoto národně konzer-
vativního režimu. To se bohužel začalo 
měnit po II. vatikánském koncilu, kdy se 
někteří z  představitelů sdružení přidali 
k opozici a přispěli k porážce režimu.

Je žádoucí solidarita mezi křesťany?

Dubnové setkání, jehož se Orbán 
účastnil, si vytyčilo za  cíl dialog mezi 
konfesemi, a to zejména v otázkách víry 
u mládeže, konverze, domácího vzdělává-
ní a obnovy křesťanské Evropy. Želbohu 
se zdá, že ani tomuto sdružení se nevy-
hnuly neblahé důsledky II. vatikánského 
koncilu vzhledem k tomu, že jednou z je-
jích priorit je mezikonfesijní dialog, který 
se ovšem v podání dnešních ekumenistů 
zvrhává v  popírání samotných kořenů 
katolické víry.

Viktor Orbán vyzdvihl potřebu 
vzájemné solidarity mezi křesťany, což 
je tvrzení dosti problematické, uvědomí-
me-li si, že rozkol v západním křesťanství 
způsobený raně novověkou reformací, 

který dal vzniknout protestantským 
„církvím“, zásadním způsobem přispěl 
k  žalostnému stavu, v  němž se dnes 
nacházíme.

maďarsko jde správným směrem

Orbán správně upozornil na skuteč-
nost, že křesťanství sehrálo prvořadou 
úlohu ve formování evropských národů 
v celých našich dějinách a odmítl před-
stavy, že by svět mohl fungovat, aniž by 
byl poslušen vůle Boží. Vyzdvihl hod-
noty, jakými jsou úcta k rodině a životu, 
k práci a národním kulturám. Zároveň 
zkritizoval bezbřehý individualistický li-
beralismus, který zmíněné hodnoty ničí. 

V tomto ohledu s Orbánem nelze než 
souhlasit. Sledujme proto změny, k nimž 
v  Maďarsku pod jeho vládou dochází, 
neboť se zdá, že jdou správným smě-
rem. Koneckonců silně kritické reakce 
z Bruselu jsou toho nejlepším důkazem.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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„Bez návratu ke křesťanství Evropa nikdy nezíská zpět velmocenskou 
pozici, jakou v minulých staletích měla, ani svou ekonomickou sílu.“

Bůh nás nezprošťuje potíží, 
ale vyprošťuje nás z nich

Ivana HaslIngerová

V Nevěřící spoluobčané říkají, 
že kdyby byl Bůh, tak by 
nedopustil takové problémy 

ve společnosti a tolik násilí ve světě. 
Dokonce i věřící křesťané mnohdy 
pláčí a přemítají: „Pane Bože, kde 
jsi? Proč jsi nás nevzal z  tohoto 
utrpení pryč?“ 

Zapomínají, že nikde v Bibli nám 
Bůh neslibuje, že budeme uchráněni 
problémů. Naopak Žalm 34:19 zní: 

„Mnoho je strastí spravedlivého: ale 
Pán jej ze všeho vysvobodí“. Bůh nás 
tedy nezprošťuje potíží, ale vyprošťu-
je nás z nich.  Stejně jak to činil těžce 
zkoušenému apoštolu Pavlovi, který 
nevěřil v to, co kázal Ježíš, a proná-
sledoval křesťany. Když uvěřil v Boha, 
prožil život ve štěstí.

Podobně i my můžeme mít kajíc-
ného ducha a stále ještě mít problémy 
a  procházet strašnými zkouškami 
jako Pavel. V těchto dobách se pak 
tážeme Boha a  říkáme si: „Pane, 
nerozumím. Vím, že moje srdce je 
v pořádku a kráčím s Tebou, tak proč 
dovoluješ tuto ukrutnou zkoušku?“ 
Nezoufejme ale. Pán Bůh sice mnohdy 
dopouští, abychom šli skrze těžké věci, 
které zkouší naše duše, ale nakonec 
nás z nich vysvobodí stejně jako Pavla.
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Britský euroskeptik laughland: 
Havel byl kulturní bolševik!

ladIslav ZeMáneK 

A k c e  D . O . S .T.  p o ř á d a l a 
na Novotného lávce v Praze další 
ze série přednáškových večerů, 

tentokrát na  téma „Hovory s  Johnem 
Laughlandem“, britským myslitelem pů-
sobícím v pařížském Institutu pro demo-
kracii a spolupráci. Objasnil, jak západní 
demokracie postupně přejímaly mnohé 
z  prvků svého socialistického soupeře 
až nakonec začaly samy pokračovat 
v  marxistickém snu, zatímco východ 
se od něj osvobodil. Absorbovaly ideje 
antistalinských komunistů, tedy v prvé 
řadě trockistů, jejichž koncepce perma-
nentní revoluce se díky tomu úspěšně 
prosadila do myslí jejich obyvatel. Pád 
socialistického bloku neznamenal konec 
marxismu. 

Dobrým příkladem je dědictví 60. 
let, které v současné Unii zapustilo hlu-
boké kořeny. Stačí se podívat na některé 
z  tehdejších komunistických aktivistů, 
mezi nimi nynějšího předsedu Evropské 
komise Barrosa. Tito západní pokrokáři 
přijali za své slova německého kancléře 
Kohla, jenž stále opakoval, že národy 
vedou k nacionalismu a ten vede k válce. 
To ospravedlnilo budování nadnárodních 
struktur, které zajistí svobodu a mír. Tedy 
superstát EU. 

Jako typický produkt vývoje Západu 
šedesátých let uvedl Laughland produkt 
„Václav Havel“: „Václav Havel byl něco 
jako kulturní bolševik, který podporoval 
volný sex a v mnoha směrech propagoval 
postmoderní relativismus. Takto by měl 
být českému národu prezentován ten, 
který je médii vyzdvihován jako vše-
stranný génius a  spasitel národa.“ Když 
socialismus na Východě padl, panovaly 
na  Západě příhodné podmínky pro 
pokračování v marxistickém snu těchto 
levicových intelektuálů. Západ tak přijel 
původně komunistické koncepty – pře-
devším ideu revoluce, která byla během 

studené války rezolutně odmítána, dnes 
je však tomu přesně naopak, jak doklá-
dá podpora nejrůznějších opozičních 
revolučních hnutí ve  východní Evropě 
či v  arabských zemích. Západní politi-
kové se mylně domnívají, že po vítězství 
revolucionářů v  daných zemích zvítězí 
západní model uspořádání společnosti 
založený na liberalismu a postmoderně, 
podobně jako dříve sovětští komunisté 
věřili, že podporou revoluce v  zemích 
třetího světa zvítězí komunismus. 

Dalším charakteristickým prvkem, 
který Západ přijal, je silná podpora 
nevládních organizací, které mají sdru-
žovat lidi nepoliticky angažované. Tím se 
utváří silný mocenský nástroj, který ani 
zdaleka není nepolitický a  který nemá 
žádnou legitimitu, ač výrazně ovlivňuje 
světovou politiku. Analogii lze nalézt 
v raných ruských sovětech, dokud nebyly 
zabudovány do mocenské struktury nově 
se utvářejícího Sovětského svazu. 

Zatímco tedy Západ přebírá komu-
nistické koncepty, 
Rusko naopak se 
sta lo baštou re-
a kce prot i  n im. 
Putinovské Rusko 
odmítlo výše uve-
denou západní ide-
ologii a  stalo se tak 
trnem v oku Západu, 
který je v  zajetí 
svých ideologických 
neomarxist ických 
chimér. Proto je dnes 
vydáváno za  baštu 
reakce. Po  rozpadu 
SSSR a  h luboké 
krizi za  Jelcinovy 
éry Rusko odmítlo 
jak komunismus, 
tak i  liberalismus 
a  vydalo se cestou 

obnovy starých pořádků. Ta spočívá v pr-
vé řadě ve znovuposilování moci církve 
– která se těší široké lidové podpoře, 
jejímž symbolem se stala stavba chrámu 
Krista Spasitele v Moskvě, který nechal 
zbourat Stalin – a  pozitivních hodnot, 
jako je vlastenectví. Pilířem EU je naopak 
výše popsaná ideologie Západu a finanční 
zájmy globální oligarchie. Její situace je 
neúnosná a dojde k jejímu rozpadu po-
dobně, jako došlo k rozpadu SSSR. 

Na  samém konci se přednášející 
vyjádřil i k  současnému bývalému pre-
zidentovi Václavu Klausovi a  jeho bu-
doucnosti. Vysoce ocenil politické úsilí 
Václava Klause. V očerňování jeho osoby 
a odmítavém postoji mnohých západních 
politiků spatřuje důkaz pro svá tvrzení 
o  vládě marxistické ideologie v  Unii. 
Bohatý program zakončil tvrzením, že 
„Václav Klaus po vypršení prezidentského 
mandátu určitě bude vůdčí figurou realis-
tické politiky na evropské úrovni.“
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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John Laughland si z  Prahy odvážel od  Michala Semína 
na památku sošku Pražského Jezulátka
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ohlédnutí za bienále Val-
de-marne/Francie 

Hana StrejčKová, KoreSpondentKa paříž

l etošního 17. ročníku taneč-
ního bienále Val-de-Marne 
ve Francii, se zúčastnilo na 250 

tanečníků a tvůrců z Francie, Belgie, 
Itálie, Holandska, Portugalska, 
Srbska, Slovenska a  České repub-
liky. Prezentovali se na  21 místu, 
ať v  divadlech či tanečních sálech. 
Diváci viděli klasická představení 
i zpola improvizované performance, 
měli možnost diskutovat s  umělci, 
účastnit se mnoha workshopů a také 
navštívit výstavu fotografií Charlese 
Fégera nazvanou „Wilder Mann“.

Dramaturgie festivalu se zaměřila 
na  téma: bestiář a  fantasmagorie. 
Diváky pozvala na cestu od mysteri-
ózních kostýmovaných mužů Josepha 
Nadje, k  choreografickým halucina-
cím Karine Ponties, k  bizarním ča-
rodějným postavám Pedra Pauwelse, 
přes ší lené fantazie Christ iana 
Bourigaulta, vize Miti Fedotěnka, 
chiméry Hervé Diasnase, k  intim-
ním zpovědím Maxence Rey, Sofyie 
Fitas a  dalších. Ve  druhé dramatur-
gické lince, kdy předmětem zájmu 
byl člověk, gesta, tvorba a  tvořivost, 
hra se například představili Ambra 
Senatore, Peter Jasko, 420 People 
– Nataša Novotná a  Václav Kuneš, 
Angelin Preljocaj a  Sylvain Groud, 
a také Carlotta Ikeda a Ko Murobushi. 
Závěrečné performance, s  humorem 
a nadhledem ref lektující letošní téma 
bestiáře, se ujala Claudia Triozzi.

Biená le bylo slavnostně za-
h á j e n o  p r e m i é r o u  i n s c e n a -
c e   O Z O O N   J o s e p h a  N a d j e . 
Choreograf vytvořil dílo inspirované 
fotografiemi Charlese Frégera na té-
ma „Wilder Mann“. Fréger během 
dvou let procestoval Evropu od  se-
veru na  jih, aby v  18 zemích nafotil 
postavy, masky, tradiční loučení se 

zimou, vítání jara, období masopus-
tu. Navštívil i Českou republiku a za-
chytil naše tradiční masopustní mas-
ky. Joseph Nadj akceptoval zakázku 
od ředitele Briqueterie/ CDC Val de 
Marne – nového tanečního centra 
na předměstí Paříže, Daniela Faviera 
a bez nadsázky stvořil úchvatné před-
stavení. OZOON se odehrával na vy-
výšeném kruhovém jevišti o průměru 
8 metrů, diváci seděli kolem dokola. 
Po  celou dobu seděli na  jevišti dva 
hudebníci obklopení bicími, řadou 
zvonků a dalšími hudebními nástroji. 
Nadj a další dva tanečníci vešli do sá-
lu v  plastových maskách kryjících 
obličej a  mohutných kostýmech, 
které z jejich těl vytvořily neforemná 
monstra. Hráli na  housle. A  i  když 
vyměnili kostým za  pánský oblek, 
ať už tančili či vyluzovali na  různé 
nástroje zvuky, jakoby stále jejich 
těla nesla masku – drželi obraz mys-
téria až do závěrečného obrazu. Nadj 
choreografii vystavěl na  zkoumání 
zvířecích stránek v  člověku, a  kladl 
si otázky, jak vnímá společnost po-
stavení muže v dnešní době. Zajímal 
se tradici karnevalu a  v  neposlední 
řadě se opřel o originální, živě inter-
pretovanou hudbu a rytmus. Hudební 
mistrovství předvedli multiinstru-
mentalisté Akosh Szelevényi a Gildas 
Etevenard.

Za  rozbor stojí všechny insce-
nace tanečního bienále Val-de-
Marne, zmíním však  Un coup de 
don  tvůrčí dvojice Carlotta Ikeda 
a Ko Murobushi. Tvůrci se inspiro-
vali filmem „Hirošima, moje láska“ 
(Alan Resnais a Marguerite Duras), 
aby ref lektovali tragické události 
– Hirošimu a  Fukušimu. Technika 
Butoh umožnila tanečníkům v bílých 
plátěných kostýmech prožít na  je-

višti současně smrt i  oslavit život. 
Choreografie vedle sebe postavila 
silné obrazy, například šílený třes 
lidských těl, vibrující hudbu a ostrá 
světla v kontrastu s  tichým přícho-
dem lva k  ležícímu, ale pulsujícímu 
tělu. 

Bienále zakončila zpola improvi-
zovaná performance italské zpěvačky 
a tanečnice Claudie Triozzi Pour une 
thése vivante. Závěrečný počin byl po-
jat jako absurdní syntéza všech moti-
vů spojených s letošním téma bestiáře. 
Na jevišti se tak objevila nejen bizarní 
zpěvačka, ale i  řezník, osel, sochař, 
nahý model, zavěšený kus hovězího 
a  loutkář. Právě zpěvačka byla spo-
jovatelkou všech přítomných aktérů, 
kteří svou akci – například porcování 
masa či tesání do  kamene – vyko-
návali v  reálném čase před zraky 
diváků. Čas ale pro diváky plynul 
čím dál pomaleji. Claudia Triozzi sice 
výborně zpívala, komentovala dění, 
vedla rozhovory, navazovala kontakt 
s  oslem, uváděla filmové vsuvky – 
dokonce i jeden rozhovor přes Skype 
o funkci umění, světě umělců v dneš-
ních dnech, ale performanci chyběl 
rytmus. Performance začala silnou 
rezonancí hlasu o  kovové desky, ale 
končila útlumem znuděného publika. 
Je otázkou, co tvůrci zamýšleli tím, 
aby na scéně bylo živé zvíře, které po-
zoruje, jak se čtvrtí zabité. Absurdní 
tečkou za  více jak dvěma hodinami 
strávených v hledišti byla fronta divá-
ků na právě nařezané bifteky.

Taneční bienále Val-de-Marne 
letos nabídlo pestrou škálu tanečních 
kreací, mnoho zajímavých setkání 
a  v  neposlední řadě otevřelo široké 
veřejnosti zrekonstruované prostory 
tanečního centra Briqueterie ve Vitry 
sur Seine.
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ozoon
Režie, choreografie, scénografie 
Josef Nadj
Hudební kompozice Akosh 
Szelevényi
Tanečníci Josef Nadj, Ivan Fatjo, 
Eric Fessenmeyer
Hudebníci Akosh Szelevényi, 
Gildas Etevenard
Hlavní technik Steven Le Corre
Světelná kompozice Christian 
Scheltens, asistence  Matthieu 
Landré
Zvuk Jean-Philippe Dupont
Kostýmy Aleksandra Pešći
Premiéra: 21.3.2013, Fontenay-
sous-Bois v  rámci 17.tanenčího 
bienále Val de Marne 
 
Coup de don
Umělecké vedení: Carlotta Ikeda
Choreografie: Ko Murobushi
Interpreti:  Carlotta Ikeda, 
Christine Chu, Pierre Darde, Maï 
Ishiwita, Corention Le Flohic, 
Olia Lydaki, Emanuela Nelli
Světelná kompozice: José 
Victorien
Premiéra: 2012
Psáno z  reprízy 19.4. 2013, 
Theatre de Deux Rives de 
Charenton-le-Pont.
 
Pour une thése vivante
Koncepce, scénografie, interpre-
tace: Claudia Triozzi
Nasvícení: Yannick Fouassier
Zvuková režie: Samuel Pajand
Řezník: Pascal Buffard
Sochař: Lucien Maze
Nahý model: Quentin Dewilde
Univerzitní pracovník: Philippe 
Zourgane
Umělkyně: Claire Buisson
Loutky: Thierry Evrard
Psáno z  představení 20.4.2013 
v Briqueterie, Vitry sur Seine
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Krakovský Wawel 
a Pražský hrad

Ivana HaslIngerová

A rcibiskupství pražské uspo-
řádalo v  Mladotově domě 
na Pražském hradě konferenci 

věnovanou srovnání katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha s katedrálou Wawel 
v Krakově. Obě katedrály jsou světově 
unikátní tím, že se nacházejí v areálech 
panovnických sídel. Ostatní katedrály 
stojí ve městech, nikoli na kopci, natož 
pak v areálu, kde přebývá král. A ještě 
jednu věc mají společnou, obě prošly 
ve 20. století díky hrůzným atheistickým 
totalitám bouřlivým vývojem a  mno-
hokráte stály i v centru společenského 
a  politického života. A  do  třetice, obě 
velice miloval Sv. otec Jan Pavel II., 
který byl velkým ctitelem našeho pat-
rona sv. Václava. Všechny své důležité 
životní body směřoval Pavel Wojtyła 
ke dni připomenutí mučednické smrti 
Václava, 28.září. Proto i  své biskupské 
svěcení směřoval k tomu dni, 28.9.1958. 
Po něm vyšel v procesí před Krakovskou 
katedrálu a  všem udělil své první bis-
kupské požehnání. Po  smrti tamního 
arcibiskupa v červnu 1962 byl tam zvolen 
kapitulním vikářem, a pak 8.3.1964 me-
tropolitním krakovským arcibiskupem. 
Den 28. září 1978 byl spojen i s dvacátým 
výročím svého svěcení. Za dva týdny byl 
zvolen papežem. 

Svatý Václav byl v Polsku obecně veli-
ce uctíván. Již jen to, že srdce krakovské 
církve Wawelská katedrála nese v názvu 
kromě polského světce Stanisłava i jmé-
no sv. Václava, hovoří za mnohé. V 10 st. 
stál na Wawelu kostel zasvěcený pouze 
sv. Václavovi, jak dokládají písemnosti 
z roku 1071. Katedrála byla na jeho místě 
vybudována po  založení biskupství. 
Kolem roku 990 se nacházel Krakov 
na českém panství a panoval v něm tu-
díž silný český vliv. Když vzniklo v roce 
973 biskupství v Praze a Olomouci, stal 
se sv. Václav patronem nejen katedrály, 

ale i  ostatních významných kostelů 
v Polsku. Obě země se nazývaly Zeměmi 
sv. Václava a zaujímaly významný církev-
ní prostor. To znamenalo bezprostřední 
vliv nejen církevního, ale i mocenského 
a politického centra. Manželkou polské-
ho knížete Měška I. byla dcera Boleslava 
Ukrutného Doubravka, která se stala 
matkou prvního korunovaného polského 
krále Boleslava Chrabrého. Oživení sva-
továclavské tradice přineslo i to, že v roce 
1250 a  přijali Václav II. a  po  něm i  syn 
Václav III. poctu stát se králem polským. 
Kult sv. Václava je dodnes v  katedrále 
uctíván a to 28. 9. na památku jeho mu-
čednictví a v minulosti v den přenesení 
jeho ostatků.

Poláci jsou zejména hrdí na  mno-
haleté působení ve Wawelské katedrále 
blahoslaveného Karola Wojtyły. Vztah 
ke  katedrále Karola Wojtyły snad nej-
lépe vyjadřují jeho slova (parafrázuji): 

„Nelze do katedrály vstoupit bez vnitřního 
chvění a bez bázně, protože se vyznačuje 
velkolepostí, kterou k  nám promlouvají 
naše dějiny. Celá naše minulost k  nám 
promlouvá množstvím sarkofágů a soch. 
Všechna ta jména nám připomínají obrov-
skou tisíciletou cestu našich dějin. Proto se 
každý příchozí musí pře velikostí katedrály 
zastavit a  což teprve člověk, který chce 
přidat něco nového.“ Karol Wojtyła věřil 
ve vzkříšení těla a život věčný. Zvolil pro-
to katedrálu za místo svých prvních mší, 
aby zdůraznil duševní pouto se všemi, 
kteří v ní odpočívají. Ve svých patnácti 
letech v  ní absolvoval v  roce 1935 svou 
první mši a v roce 1946 ji již sám v kryp-
tě celebroval. Jako papež kanonizoval 
Hedviku a  věřil, že ona a  sv. Stanisłav 
očekávají v katedrále na slavné vzkříšení.

Význam krakovského Wawelu před-
stavil sám bývalý důvěrník blahoslavené-
ho Jana Pavla II., krakovský arcibiskup 
kardinál Stanisław Dziwisz (*1939), který 

přijel do  Prahy na  pozvání pražského 
arcibiskupa J. Em. kardinála Dominika 
Duky OP. Nebyl „jen“ osobním sekre-
tářem blahoslaveného Jana Pavla II, ale 
stál po boku svatého otce po 39 let. Začal 
s ním spolupracovat ještě jako s kardiná-
lem Karolem Wojtyłou brzy po tom, co 
byl po studiích filosofie a teologie roku 
1963 vysvěcen na kněze. A po jeho boku 
zůstal jako osobní sekretář až do  jeho 
smrti roku 2005. Takže jeho svatost znal 
víc než vlastní bratr a je velice uznávanou 
osobností ve  Vatikánu. Nástupce Jana 
Pavla II., papež Benedikt XVI., ho v roce 
2005 jmenoval krakovským arcibiskupem 
a rok na to kardinálem. Jeho slova byla 
proto poselstvím Jana Pavla II., velice au-
tentická a cenná. Připomněl, že Wawelská 
katedrála byla 19 let katedrálou sv. otce 
Jana Pavla II., který v ní byl arcibiskupem 
až do svého zvolení papežem 16. října 1978. 

Pan kardinál připomněl, jak velké 
úctě se těšil nejen u Poláků, ale především 
u Sv. otce Jana Pavla II. náš patron svatý 
Václav a jak papež miloval Svatovítskou 
katedrálu. Nikdy nezapomene na  mši 
svatou v ní 21. dubna 1990. „Byl to zázrak 
po několika desetiletích vlády totalitního 
režimu v  našich zemích. Historie obou 
národů má mnoho styčných bodů,“ za-
vzpomínal pan kardinál. 

Hostitel a iniciátor konference, J. Em. 
kardinál Dominik Duka zasedl spolu 
s přednášejícími k debatnímu stolu a če-
lil obtížným otázkám, jak dnes rozvíjet 
potenciál takovýchto prominentních 
míst minulosti i současnosti? Jaký mají 
katedrály význam pro člověka 21. století? 
Je dnes ještě možné je dostavovat či pře-
stavovat? Jsou vlastně katedrály vůbec 
někdy dostavěné? Je katedrála jen symbo-
lem církve, minulosti, němým svědkem 
zašlé slávy, nebo stále oslovuje člověka 
a společnost? Pokud ano, jak se to dělá 
a jak by to dnes mělo ideálně vypadat?

Fra
gm

ent
y z

 KU
ltU

ry



FRAGMENTY - 43 - KULTURA

Přestavby Wawelu a jejich architekta 
Adolfa Szysko-Bohusze, vynikajícího 
„polského Plečnika“, přiblížil přední 
polský odborník prof.  Jacek Urban. 
Proměny pražské katedrály prezentoval 
přímo na prohlídce jeden z nejpovolaněj-
ších odborníků na Pražský hrad a českou 
moderní architekturu vůbec ing.  Arch. 
Zdeněk Lukeš. Konferenci moderoval 
Norbert Schmidt, vedoucí Centra teo-
logie a umění při Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy. 

Katedrála na Wawelu není velká. Je 
poloviční než naše, která má 130 m délky. 
Je ale exkluzivní farností pouze pro oby-
vatele návrší Wawel a je pohřebištěm mo-
narchů. V současnosti nese kromě jména 
sv. Václava i jméno polského mučedníka 
sv. Stanisłava, který byl kanonizován 
roku 1253. Postupně se domácímu světci 
dostávalo prvenství. Úcta Stanisłavovi 
nebyla ale na překážku kultu sv. Václava. 
Oba patroni jsou považováni za patrony 
Polska. Rok po kanonizaci byla relikvie sv. 
Stanisŀava darována Přemyslu Otakaru II. 
do katedrály na Pražský hrad. 

V  letech 1320-1364 se stavěla 
na  Wawelu nová katedrála, která nese 
silné vlivy české architektury. Hroby sv. 
Václava i Stanisłava jsou v nich podobně 
situovány. V absidě jsou u nás umístěni 
tři světci Vít, Vojtěch a  Václav, tam 
Stanisłav a Florián. Obě gotické přestavby 
si byly časově blízké. V roce 1320 proběhla 
na  Wawelu poprvé korunovace, v  roce 
1333 poprvé královský pohřeb. V katedrá-
le je umístěn Černý wawelský kříž krá-
lovny Hedviky považovaný za zázračný 
a místo, kde je umístěn, považují občané 
za posvátné. 

I  po  přemístění královského sídla 
do  Varšavy králem Zikmundem II. při 
tažení na  Moskvu zůstala katedrála 
ve  Wawelu korunovačním místem. 
Teprve rok 1795, kdy přestalo Polsko 
na mapách existovat a podělily se o něj 
Rakousko, Rusko a  Prusko, znamenal 
pro katedrálu vážnou hrozbu. Krakov se 
stal rakouským městem a katedrálu chtěli 
Rakušané přebudovat na posádkový kos-
tel. Aby Poláci zapomněli na hroby svých 
králů a na svou minulost, přemístili hro-
by z katedrály do kostela sv. Petra a Pavla. 
Přesto, nebo právě proto, se ale katedrála 
stala symbolem národní nezdolnosti, 
polskosti a  vychovatelkou ctností. Svit 
záře slávy Polska v katedrále přetrval. 

I když svit katedrály přetrval a Polsko 
se na  mapu 
opět vrátilo, je 
tato událost 
m e m e n t e m 
pro budouc-
nost. Hlavní 
příčinou, proč 
Polsko zmize-
lo v  roce 1975 
z mapy Evropy, 
totiž byla ta, že 
Poláci přestali 
být vlastenci 
a místo hrdosti 
na  svůj národ 
se zhlédli v  ci-
zích dvorech 

– především 
ruské císařov-

ny Kateřiny Veliké a rakouské císařovny 
Marie Terezie. Nastala tehdy situace 
podobná té, v níž žijí naše národy nyní 
ve vztahu k EU. Měli bychom mít proto 
vždy na paměti, kam obdiv k cizině vede.

19. století bylo přímo stoletím ná-
rodních poutí do katedrál. Z Haliče, ze 
Slezka, z Varšavy i Velkopolska tam pu-
tovali občané, aby v ní zažili pohroužení 
se do národních dějin. V roce 1827 se stal 
Wawel kapitolem i pantheonem polského 
národa. V  roce 1880 bylo v  katedrální 
pokladnici zřízeno muzeum. Katedrála 
se v té době stala nejen královským chrá-
mem, ale i Pantheonem národa, kde byli 
pochováváni národní bohatýři. Z obavy, 
aby se nestala pouze pantheonem, bylo 
zakázáno národní hrdiny pochovávat 
do královských hrobek a významný spi-
sovatel Adam Mickiewicz byl již umístěn 

„jen“ v katedrále a ona si poté uchovala 
nadále ráz katedrály, v níž probíhají bis-
kupská svěcení a bohoslužby. 

Komunistická diktatura zavedla 
zrušení konkordátu, odstranění nábo-
ženství ze škol a šikanovala kněze. Karol 
Wojtyła počítal s  tím, že vláda sáhne 
i na katedrálu. Bál se, aby z ní nevznik-
lo muzeum. Proto vystoupil s  novým 
významem katedrály – svatyně církve 
i národa. Přál si, aby ji lidé chápali nejen 
jako svatyni církve, ale i svatyni národa. 
Z procesí Stanisłava tak vytvořil celopol-
skou událost a katedrálu zachránil před 
komunistickou zvůlí. „V katedrále bije 
srdce Polska i moje srdce,“ říkal prý často.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová




