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President Kulturní komise ČR 
a vydavatel Fragmentů Jiří Pancíř 

přeje všem veselé Velikonoce
Ani 
v kulturním 
a civilizova-
ném světě není 
stát schopen 
sám sponzo-
rovat a vydr-
žovat vědecké 
a kulturní po-
činy, kterých 
b y  s i 
m ě l i 

všichni lidé vážit a které tvoří „rodinné stříbro“ 
příslušného národa. Většina kulturních akcí je 
proto odkázána na sponzory. Umělci jsou však 
vesměs lidé nepraktičtí a jednotlivě se jim shánějí 
prostředky na jejich projekty velice špatně. Proto si 
založili toto periodikum, aby podnikatelům zaručili, 
že investice do umění nemusejí být nutně ztrátové 
a že budou patřičně zviditelněni. Naše revue všechny 
podnikatele, pro které kultura znamená více než 
znak na tričku fotbalisty, patřičně představuje. 
Uvedené aktivity můžeme realizovat pouze díky 
úzké spolupráci s vládními institucemi, minister-
stvy, parlamentem, senátem a zastupitelskými úřa-
dy. Proto je těmto institucím náš časopis bezplatně 
zasílán a informuje i o jejich činnosti. Snažíme se 
naší veřejnosti přiblížit nejvýznamnější osobnosti 
z kulturního, politického i ekonomického života, 
kteří mají vztah ke kultuře a něco pro ni aktivně 
dělají. Většinu z nich sice znáte ze stránek novin a z 
televizních obrazovek. Znáte je však doopravdy? 
Pokoušíme se o co možná netradiční pohled na ně. 

 Jsme rádi, že se náš časopis stává po sedmi letech 
své existence již známým a to i přesto, že nejsme volně 
prodejní. Díky internetové podobě revue nás čtou naši 
krajané i žurnalisté v zahraničí a co je důležité, začínají 
k nám psát svoje postřehy na dění u nás. V tomto čísle 
uvádíme články politologa a historika Tomáše Haase, 
který vystudoval na University of Toronto historii 
a politické vědy a v současné době žije tamtéž. Jeho 
články, které zatím zaslal do naší internetové revue, 
jsou velmi příjemným vyvážením k názorům našich 
domácích politologických celebrit. Rovněž k nám 
začala psát žurnalistka z USA Tammy Bruce, která 
je komentátorkou druhého programu televize CNN, 
má vlastní rozhlasovou show na stanici KFI-AM 640 

v Los Angeles a je presidentkou kalifornské odbočky Národní 
Organizace Žen. Její úvodníky a komentáře na aktuální politic-
ké a společenské události a jevy jsou přenášeny a tištěny v USA 
a mnoha jiných anglicky mluvících zemích. Píše mj. do News 
Max, populárního tištěného a internetového magazínu známého 
konzervativního novináře a rozhlasového komentátora Davida 
Limbaugha. Je neobvyklá svou kombinací feminismu a kon-
zervatizmu. Její článek o válce v Iráku z pohledu Američanky 
uvádíme na str.12. Byli bychom rádi, aby se Vám náš časopis 
líbil a hlavně aby byl prospěšný našim umělcům. 
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová 

Ze mř e l  j i m  o t e c  a  d o  h r o b u  d á n
s i r o t y  p o  n ě m  zů s t a l y
i  p ř i c h á z e l y  k ažd i č k é h o  z  r á n
a  t a ť k u  s v é h o  h l e d a l y.
 
I zže l e l o  s e  o t c i  j e h o  d í t e k
d u še  j e h o  s e  v r á t i l a
a  v t ě l i l a  s e  v e  s t r o m  p l n ý  s n í t e k
j í mž  m o h y l u  s v o u  z d o b i l a .
 
Poz n a l a  d í t k a  t a t í č k a  p o  d e c h u
p oz n a l a  h o  a  p l e s a l a
a  p r o s t ý  s t r o m e k  v  n ě mž  m a j í c  ú t ě c h u
s v ý m  To p o l á n k e m  n az v a l a .



Internetovou podobu revue naleznete na www.fragmenty.cz.
Na rozdíl od tištěného periodika jsou články denně aktualizovány.

Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 
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Knížákova Smršť 22
MILAN KNíŽáK, GENERáLNí řEDITEL NáRODNí GALERIE čR

Ich smrště
Du smršsť 
Er Sle Es smršť
Wir smrštěn
Ihr smršť 
Sie smrštěn 

Po této brilantní ukázce, jak 
evropsky zacházet s jazykem, 
už nepřijde nic humorného. 

Připadá mi totiž, že v naší republice 
se skoro všechno děje špatně. Nejhorší 
jsou naše média. Chovají se hůře než 
kdykoliv předtím (pokud je to vůbec 
možné). Média zavedla nekompromis-
ní cenzuru, která nemá žádné zákony 
a řídí se jen příchylností a nenávistí 
novinářů. 

Štěstí z toho, že Václav Havel ko-
nečně opustil Hrad, který zanechal 
v pošípkovaném stavu, ze mne, bohužel, 

vyprchává, poněvadž 
vidím, jak jeho duch 
stále vládne lidovými 
i nelidovými novinami 
a valí se v televizních 
vodách. Embargo na 
nového prezidenta 
Václava Klause je 
jedním z hlavních 
projevů Havlovských 
pohrobků. 

Teď, když mám šan-
ci se podívat z určitého 
odstupu na Havlovo 
působení, vidím stále 
jasněji, že se rozpači-
tý disident proměnil 
v kult osobnosti, který 
vyvrcholil závěrečným 
nanebevzetím v ND. 
Václav Havel velmi 
chytře vytvořil legen-
du dramatika a filo-
zofa, člověka z druhé 

strany, který přichází 
s otevřeným srdcem 
(a prýští z něho mo-
rálka), člověka, který 
konečně světu zaru-
čuje, že demokracie 
v zemích bývalého 
socialistického bloku 
se bude standardně 
rozvíjet. Takto ho 
zná svět. Havel straš-
ně stál o to, aby se 
ukazoval mezi tzv. 
velkými prezidenty 
velkých států, ale ke 
svému národu se cho-
val jako polovzdělaný 
elitář, kterému nejsou 
cizí ani intriky. 

Uvedl jsem, že 
se Havel proměnil. 

Obklopil se kamarilou pochlebovačů, 
zcela se izoloval od běžného života 
a z pozice velkého myslitele kritizoval 
ty, kteří se mu nelíbili. Nemyslím si ale, 
že tato proměna byla u něho něčím ne-
obvyklým. Jsem přesvědčen, že takové 
rysy se u Václava Havla projevovaly 
dávno předtím, než ho vlny vynesly na 
prezidentský stolec.

Volby nového prezidenta obsahovaly 
několik až komických prvků. Přestože 
Václav Klaus všechna tři kola vyhrál 
a vyhrál i všechny ankety, média a vládní 
strany ho pořád stavěly do role outsidera. 
A když byl konečně zvolen, tak se mu dává 
za vinu, že se o jeho volbu přičinili komu-
nisté. Asi nikdo neví, na kolik je to pravda, 
chci však v souvislosti s tím připomenout, 
že Václav Havel byl poprvé zvolen ryze 
komunistickým parlamentem. Také nemo-
hu zapomenout, jak při jedné prezidentské 
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„Doufám, že Ti lezu na nervy stejně jako lezeš Ty mně,“ směje 
se Dostál. „To víš, že se s Tebou budu pořád hádat,“ vyhro-
žuje Knížák na slavnostním křtu své knihy „Milan Knížák 
– Osobně“ s podtitulem „Nejsem jako Oni“ v literární ka-
várně Academia na Václavském náměstí v Praze
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Směšné malé Robustní 
Štětinaté Ťululum

volbě získal Václav Havel potřebný počet 
hlasů jen díky tomu, že republikán Sládek 
(pro něhož nemám žádné sympatie), byl 
uklizen do vězení. 

Hnusí se mi, (opakuji doslova hnusí 
se mi,) jak je v této zemi vše pokleslé, 
líné, patolízalské a neprofesionální sta-
věno na piedestal a jak jsou z této pozice 
zatracováni všichni, kteří jsou schopní, 
a jiní. Komunistický režim tento národ 

školil v nenávisti 
ke všemu jinému 
a ukazuje se, že 
byl velmi úspěšný. 
Dodnes se v tomto 
státě potlačuji indi-
viduality a trestají 
schopnosti, poně-
vadž obé je pro 
ty neschopné vel-
kým nebezpečím. 
A objevuje se to 
ve všech oblastech. 
V umění, které-
mu jsem zasvětil 
život, zásadně 
vytváříme idoly 
z těch, k teř í  
jsou symbolem 

průměrnosti a místo, abychom byli 
hrdí na to, že se nám v mnoha oblas-
tech (už od středověku) podařilo být 
jiní a možná i bohatší, než naše okolí, 
tak hledáme cizí řitě (Řitě), které, 
patolízalsky prolézáme. Je to zvláštní 
kombinace adorování vlastní malosti 
a servilita k tzv. velkému světu. 

Nemám už naši společnost rád, 
přestože toto tvrzení celým svým 

životem popírám. 
Vždy jsem až naivně 
dělal všechno proto, 
abych věci,. které mi 
byly svěřeny,dovedl 
ke smysluplnému 
výsledku. Zalykal 
jsem se štěstím, když 
se totalita zhroutila 
a bylo možné pro tuto 
zemí otevřeně praco-
vat. Teď se začínám 
zalykat hnusem nad 
tím, jak malověrní, jak 
nepřejícní, závistiví 
a nespravedliví jsme. 

Samozřejmě, že to, co říkám, neplatí na 
všechny. Je spousta báječných lidi, ale 
to, TI, co tuto republiku reprezentují, je 
ostudné. Jsme pitomá společnost klanící 
se zlatému teleti, které navíc není zlaté 
a dokonce možná jen virtuální. Nejsme 
schopni podpořit to, co je v nás nebo mezi 
námi silné, poněvadž vše, co je silné, ty 
slabé ohrožuje. Dopustili jsme, že vpředu 
stojí ti slabí a zlí a teď vůbec nemyslím je-
nom vládu. Naše média, naše kultura, náš 
veřejný sektor, to jsou oblasti, kde platí 
zákony malosti. Nadáváme svým podni-
katelům a novým zbohatlíkům, že jsou 
barbarští, ale jsou barbarští jenom proto, 

že barbarství je všude kolem nich. 
Napsal jsem tento text ve velkém 

vzteku, ale není to vztek okamžiku, je 
to pocit, který ve mně trvá již dlouho 
a bohužel nemizí, jen zesiluje. Proto 
jsem vystoupil z Rady ČT a proto jsem 
se dostal do konfliktu se spoustou lidi 
kolem.

Nechci nic jiného, než otevřené 
a rovné jednání a odvedenou práci. 
Jenže jsme (asi bohužel ve většině) 
společnost líná, která svoji lenost 
a neschopnost maskuje „spravedlivým 
bojem“ proti schopným. Quo vadis?
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Ředitel nakladatelství VOTOBIA Praha Petr Žantovský před-
stavuje knihu profesora Knížáka „Milan Knížák Osobně aneb 
Nejsem jako Oni“, kterou vydalo jeho nakladatelství

Milan Knížák doporučuje všem přečíst si  knihu Michala 
Pavlaty „Zápisky plebejce“

„Vy tedy skutečně jako Oni nejste,“ směje se 
vydavatel Jiří Pancíř Milanu Knížákovi
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první pravicový president 
v naší historii

IVANA HASLINGEROVá

Nad Pražským hradem opět 
vlaje presidentská stan-
darta. Naše republika má 

konečně po nesmyslném politickém 
handrkování opět presidenta. Co je 
ale podstatné, poprvé v dějinách 
s výjimkou protektorátní doby je 
to skutečně pravicový president. 
President, který po celou dobu 
od listopadové revoluce stál i přes 
všechny štvavé mediální kampaně 
jako balvan proti všem, kdo si přáli 
návrat socialistické třetí cesty místo 
nástupu kapitalismu s tržním hos-
podářstvím, jako je tomu ve všech 
vyspělých zemích světa. Proto si 
dovolujeme tvrdit, že zvolení toho-
to politika naším presidentem není 

pouze událostí roku, ale pro 
náš v minulosti tolik zkou-
šený národ vskutku událostí 
celé naší dosavadní historie. 

Václav Klaus již před 
svojí inaugurací prohlašoval, 
že jeho presidentství nebude 
tak okázalé a formální, že 
bude blíž k občanům než jeho 
předchůdce. Zatím nezklamal. 
Změny nastaly hned dnem je-
ho inaugurace. Samozřejmě 
presidentský slib musel složit 
v rámci protokolu, ale ihned po 
slibu bylo všude cítit, že se vše 
vymyká zaběhlým Hradním 
tradicím. Nejen, že pronesl 
okamžitě ve Vladislavském 
sále projev k přítomným po-
slancům, senátorům, členům 
vlády a sedmistům hostům, 
ale jeho energie strhla všech-
ny natolik, že presidentská 
ochranka a dámy z tiskového 
odboru v té době ještě řízeného 
panem Kraflem si začaly zoufat. 

Snad nejlépe to vystihuje malá příhoda, 
která se mi stala ve Vladislavském sále. 
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Václav Klaus složil ve Vladislavském sále 
Pražského hradu presidentskou přísahu na ori-
ginál ústavy ČR a naše vlast tak získala poprvé 
ve své historii pravicovou hlavu státu

Mezi šťastnými gratulanty právě zvole-
nému panu presidentovi nemohla chybět 
Lucie Bílá

Pokud ale chtěli uvést pana presidenta 
do rozpaků, pak organizátoři prokáza-
li, že ho neznají, neboť by jinak věděli, 
že má vždy sebou pero vlastní a navíc 
píšící

Po přísaze se novopečený president 
musel podepsat pod slib, který právě 
složil. Neuvěřitelným a neomluvitelným 
nedopatřením organizátorů ale pero jimi 
připravené nepsalo… 
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Jako obvykle jsem někam položila kabel-
ku, aby mi nepřekážela při psaní, a než 
jsem ji nalezla, odcházela jsem jako jedna 
z posledních a to ještě zadním východem, 
neboť právě u něj jsem ji našla. Tam mne 
zarazily dvě dámy z tiskového odboru, 
abych počkala na další novináře, že nás 
pak všechny odvedou do Španělského sá-
lu. Pravila jsem jim, že ale všichni už tam 
dávno šli. „Kudy?!!“ „No přece hlavním 
východem, přímo s panem presidentem.“ 
„Ale tam se přece nesmí…“ Nakonec jsem 
byla jako jediný jejich úlovek slavnostně 

dopravena do Španělského 
sálu. Cestou jsem jen slyšela 
jejich údiv, jak je to možné, 
že přece měly být tvořeny 
z novinářů kontrolované 
skupinky a umisťovány jed-
notlivě do sálu. To byl ovšem 
pouze úsměvný začátek celé-
ho odpoledne. 

Ve Španělském sále dala 
hradní ochranka špagáty pod 
nohy fotografů a televizních 
štábů. „Píšícím novinářům“ 
byl přístup zcela odepřen. 
To mne udivi-
lo. Ani jednou 
jsem předtím 
na žádné akci 
s profesorem 
Klausem ne-
zažila, že by 
na akci byl za-
mezen přístup 
n o v i n á ř ů m 
a že by akre-

ditovaní fotografové ne-
mohli volně fotografovat. 
Proto jsem si dala pohár 
šampaňského a pozorovala 
se zájmem zoufalou snahu 
dam z tiskového odboru 
pana Krafla, jak vysvětlu-
jí kameramanům, kdo kam 
smí, a čekala, jak situace 
skončí. Dočkala jsem se 
velmi záhy. Když politici 
pochopili, že jim fotografy 
oddělili, tak prostě šli za 

nimi a nastal opět přirozený mumraj, 
každý si vyfotil koho chtěl a pohovořil, 
s kým chtěl. A to nemluvím o tom, co 
jim všem vyvedl sám nový president 
po vojenské přehlídce. Opět bylo kolem 
celého nádvoří, kde se přehlídka konala, 
nataženo množství špagátů a rozestaveno 
„vojsko Hradní stráže“, které je hlídalo. 
Občané, kteří se tam i přes mírný déšť 
tlačili za vojáky právem brblali, že je to 
zase stejné jako za Havla. „Chtěl jsem po-
třást rukou Klausovi a už je to tady, zase 
bude od něj člověk oddělenej,“ pronášel 
právě jeden pán, když v tom vyzval pan 

Snímek dokazuje, jak se 
občané mýlí v lidech. 
Takto nadšený byl ve 
Vladislavském sále 
přísný ministr financí 
Bohuslav Sobotka

President Klaus vyvolal nefalšovaný smích dokonce 
i na tváři paní Dagmar Havlové

Věřte, nevěřte, takto nefalšovaně šťastní byli 
ve Španělském sále i údajní rivalové Václava 
Klause poslanec Miroslav Výborný s ombud-
smanem Otakarem Motejlem 

„Klaus je bojovník z principu“ prohlašuje nadše-
ný Michal Pavlata spolu s Jiřinou Jiráskovou ve 
Španělském sále Pražského hradu, kam přišli po-
přát „svému panu profesorovi“ hodně sil a štěstí do 
dalších bojů za osudy naší vlasti

Ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach mu-
sel chvíli s gratulací počkat, neboť Libuše Benešová se 
nenechala ošidit jako již tradičně o polibek
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p r e s i d e n t , aby šl i  všich n i 
k němu, že přece nebude stát tak da-
leko od nich. Chudáci „vojáci“ byli 
odstrčeni, špagáty smeteny a dav se 
už valil. Pravda, končilo to téměř 
místním umačkáním, ale občané, 
kteří mají trénink z Klausových 
mítinků, si v davu poradili a přežili 
všechno spolu se šťastným panem 
profesorem i paní Lívií, která ho 
v té vřavě hrdinně doprovázela.

A to byl vlastně teprve 
z a č á t e k celého dne. Na 
Hrad  čanském náměstí se konala 
veselice, hemžilo se tam nápisy 
s pozdravnými hesly typu „Praha 
zdraví svého presidenta“ a na 
Pražany tam čekalo jeviště a stá-
nek s nápisem „Praha pro presi-
denta, president pro celou vlast“. 
Vyhrávalo Šlapeto a Pražský di-
xieland, zněla unikátní zvonkohra 
se sedmapadesáti zvony představujícími 
počet městských částí a vše končilo 
nádherným ohňostrojem. Samozřejmě 
že nechyběl ani president Klaus s paní 
Lívií. Když byl profesor Klaus zvolen 
presidentem, blesklo mi sobecky hlavou, 
že je škoda, že s ním již neprožijeme at-
mosféru zaplněných Staroměstských 
náměstí, pochodů Národní třídou a to 
všechno veselí, které dovedl kolem 
sebe vyvolat. Toto odpoledne mi vše 
vyvrátilo. Potvrdilo, že Klaus zůstane 
Klausem, i kdyby byl presidentem třeba 
celé zeměkoule. Zase tu byla atmosféra 

Staroměstského náměstí, zase se davem 
nabíjel a nakonec se s mávajícími obča-
ny rozloučil slovy: „Doufám, že po pěti 
letech bude nad touto volbou jásat ještě 
více lidí než dnes!“

Od té doby uplynul již nějaký čas 
a zdá se, že se jeho slova začínají plnit. 
Přestala totiž mediální štvanice a obča-
né se konečně začínají dovídat, že Klaus 
není tím Satanášem, jak ho donedávna 
vykreslovala naše média ovládaná 
Hradními eurokomunisty, ale že je to 
Člověk se vším všudy. Někdy mrzutý, 
někdy hubatý, ale Člověk se srdcem na 

pravém místě, který rozhodně nemá 
v sobě ani aroganci ani povýšenost, ale 
naopak je s lidmi rád a žije politikou 
a národem. A na závěr bych chtěla říci 
to podstatné. President Klaus si dal za 
cíl vymýtit „Blbou náladu“. Následující 
fotografie dokladují, že již v první den 
jeho presidentování se nefalšovaný smích 
objevil nejen na tvářích jeho příznivců, 
ale že prostě veselí ztrhlo všechny, poli-
tiky i nepolitiky. Doufejme, že tomu tak 
bude i do budoucna, přejeme mu, aby mu 
v tom pomáhal Bůh. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

President Klaus koná svoji první vojenskou přehlídku

Po přehlídce bylo pro pana presidenta nachystáno 
pódium a jeho lid byl namačkán někde v dáli. Jak to 
dopadlo, je již známo…
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fRagmenty z politiKymirek topolánek: „Socialistickým 
excesům je nutno důsledně říci : 
Stop!“

IVANA HASLINGEROVá 

„Představuji Vám jedinou relevantní 
politickou alternativu k vládě naší 
země. Jako liberálové víme, jak zajistit 
prosperitu a kvalitní život občanů. Vždy 
jsme se snažili za „lidem“ rozeznávat jed-
notlivé lidi a příčí se nám činit z těchto 
konkrétních lidí oběti přinášené na oltář 
socialistických experimentů. V samém 
středu liberálně-konzervativního vidění 
světa stojí svobodný a odpovědný jedi-
nec se svým neopakovatelným osudem. 
Ideologie, která umožňuje vidět v samo-
statném a jedinečném životě lidí pouhý 
materiál, sociální hlínu pro uhnětení 
dokonalé společnosti, je špatná. Proto 
budeme trvat na sociální šetrnosti ne-
zbytných společenských a ekonomických 
změn,“ představil svou stínovou vládu 
Mirek Topolánek. 

Podle senátora Topolánka vysoká 
dlouhodobá nezaměstnanost demorali-
zuje obyvatelstvo. Transformační proces 
musí motivovat – nikoliv demotivovat 
– co největší počet lidí, aby nikomu ne-
vzal perspektivu na zbytek života. Proto 
ODS nikdy nepřipustila v zemi vysokou 
nezaměstnanost. Socialistická vláda ji 
nejen připustila, ale dokonce občany 
k práci nemotivuje. „Naše vláda proto 
musí změnit stav, kdy zaměstnanci a za-
městnavatelé začínají pochybovat o tom, 
že pracovat je normální. Socialistické 
vlády zavedly nejen sebe ale celou spo-
lečnost do pasti. Neřešení situace finan-
cování penzijního fondu, rostoucí dluh 
veřejných financí, alibistické neřešení 
důsledků nepodařené reformy veřejné 
správy v oblasti zdravotnictví, školství či 
dopravní infrastruktury to jen potvrzují. 
Těmto socialistickým excesům je nutno 
důsledně říci: Stop! Zajistíme cestu z této 
pasti,“ uvedl Topolánek a dodal: „Naší 
novou politickou doktrínou se tak stává 
NULOVÁ TOLERANCE. Nejen k socia-
listické vládě ale vůči všem jevům, které 

zvyšují podíl státu, vyšší stupeň přerozdě-
lování a neudržitelný nárůst byrokracie 
do hospodářských a politických struktur, 
ale i vůči drobné kriminalitě, nepořádku 

a neřádu. Vyhlašujeme nulovou toleran-
ci s omezováním svobod občana na úkor 
socialistického Leviathana.“
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Stínový premiér Mirek 
Topolánek uvedl, že jeho 
vláda bude usilovat o ná-
vrat k původním myšlen-
kám evropské integrace. 
Nedopustí rozmělnění ná-
rodních států, bude trvat 
na suverenitě národních 
parlamentů, nepřijme fe-
deralistickou ústavu EU. 
„Věříme v nenahraditel-
nost euroatlantické vazby 
a budeme dělat vše pro 
její upevňování,“ uzavřel 
Topolánek a pověřil stíno-
vého ministra zahraničních věcí Jana Zahradila (vpravo) vypracováním koncepce 
zahraniční politiky do zahájení Ideové konference ODS. Stínová ministryně kultury 
Miroslava Němcová (vlevo) s tím zřejmě vřele souhlasí 
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nikdy nezaplatíme studentům, 
co jsme jim dlužni

JIří PANCíř

Po 55ti letech byla konečně od-
halena pamětní deska připomí-
nající odboj vysokoškolských 

studentů proti nastupujícímu komu-
nistickému bezpráví, který vyvrcholil 
25. února 1948 památným pochodem 
studentů na Pražský hrad, kde chtěli 
vyzvat presidenta Beneše, aby odmítl 
komunistický převrat. Studenti byli 
přesvědčeni o nebezpečí toho, že Beneš 
přijme demisi ministrů a dá tím volné 
pole působnosti komunistů. Tato stu-
dentská demonstrace byla důkazem, že 
ne všichni občané si přáli komunistický 
převrat.  

Pietní akt uspořádal Pražský akade-
mický klub 48 a Senát Parlamentu ČR. 
V roce 1949 vyloučili komunisté ze studia 
v celé republice kolem 10 000 studentů, 
kteří již nikdy nemohli dostudovat. V roce 
1990 byli sice rehabilitováni, ale vláda jim 
mohla již jen udělit čestné tituly. Možná 
si někdo řekne, že se vlastně moc nestalo, 
žádné stovky zabitých a zatčených... Ale 
není to tak. Tito lidé měli poznamenaný 
celý život, protože ho nemohli prožít 
a realizovat podle svých představ. Je to 
horší trest, než když například zatknou 
na čas někoho s jistým postavením 
a ukončeným studiem, přičemž po čase 
se dotyčný vrátí a může začít nový život 
ve svém oboru. Tito studenti byli odsou-
zeni doživotně k přežití, nikoliv k prožití 
plnohodnotného života. Není proto divu, 
že se na odhalení desky dívali se slza-
mi v očích. Zaplatili za svůj hrdinský 
čin svým celým zpackaným životem.  
 Celá akce začala ekumenickou boho-
službou za oběti komunismu v kostele 
P. Marie a sv. Kajetána v Nerudově ulici 
v Praze. „Prosím, abyste se milovali, 
dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy 
každému přáli,“ uvítal slovy Mistra Jana 
Husa přítomné páter Miloš Rejchrt. Akci 
moderoval předseda Akademického klu-

bu 48 Zdeněk Boháč, který byl jedním ze 
studentů, kterého komunisté vyhodili za 
účast na pochodu k presidentu Benešovi 
z Lékařské fakulty University Karlovy. 
Ve svém projevu mj. sdělil: „Až do loň-
ského roku byly soustavně a záměrně 
opomíjeny naše zásluhy. Po 55ti letech 
jsme se dočkali konečně uznání. Děkuji 
Petru Pithartovi, že se rozhodl uskuteč-
nit umístění desky připomínající tuto 
akci studentů v roce 1948 a předávám 
mu slovo.“

 Petr Pithart přítomným sdělil: 
„V roce 1948 pochodovalo mnoho lidí 
různými směry. Zatímco desetitisíce lidí 
pochodovaly do středu města, pochodo-
vali studenti naopak na Hrad. Zatímco 
pochod na Staroměstské náměstí byl 
filmován, studentský pochod filmován 
nebyl. Byli to mladí lidé, neměli zbra-

ně a vždy se o nich mlčelo. Šli proti 
dobovému proudu, který poslouchal 
na Staroměstském náměstí Klementa 
Gottwalda. Prahou se tehdy kráčelo 
dvěma proudy a ti v tom slabším tušili, 
co přijde“. Petr Pithart dodal, že je škoda, 
že se tohoto pietního aktu někteří studenti 
bohužel nedožili.

Páter Miloš Rejchrt uzavřel bohosluž-
bu tím, že jsme se v učebnicích dozvídali 
o únoru 1948 pohádky. „Divil jsem se 
vždycky, že nikdo nevyšel v té době na 
obranu demokracie do ulic. Pak jsem zjis-
til, že nám nejen pohádkově převyprávěli 
minulost, ale dokonce nám mnohé z ní na-
prosto zatajili. Teprve v roce 1980 jsem se 
od jednoho chartisty dozvěděl, že národ 
nešel jako němá tvář na porážku. Sodomu 
by kdysi zachránilo deset lidí, zde jich by-
ly tisíce. Vykládal jsem o tom svému pří-
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„Demokracie je křehká květinka, kterou musíme pěstovat a v případě potřeby účinně 
bránit,“ říká pan Zdeněk Boháč předsedovi Senátu ČR Petru Pithartovi
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teli Oldřichovi v Chartě 
77 a k mému překvapení 
mi odpověděl, že to ví, 
neboť tehdejšímu zása-
hu SNB velel. Uvědomil 
jsem si tehdy, že Charta 
77 je setkáním vítězů 
i poražených. Setkání 
těch, kteří prohlédli, že 
tehdejší vítězství bylo po-
rážkou všech. Uvědomil 
jsem si, že minulost od 
nás nejde oddělit tlustou 
čárou. Naopak je nutné 
ji vědomě a cíleně studo-
vat a všechno to, co není 
dobré, odklidit na rumiš-
tě dějin,“ ukončil boho-
službu páter Rejchrt. 

A pak se již všichni 
přítomní pomodlili za 
oběti komunismu a za 
lepší budoucnost nás 
všech. Mezi význam-
nými osobnostmi byl na 

mši přítomen posla-
nec PSP ČR Miroslav 
Výbor ný,  senátor 
Mar t i n  Mejs t ř í k , 
senátorka Zuzana 
Roithová, senátor 
Miroslav Škaloud. Po 
skončení bohoslužby 
se senátor Pithart spo-
lu s ostatními vydal 
na vrchol Nerudovy 
ulice, tam, kam už 
studentům vystoupit 
bylo komunistickou 
zvůlí zabráněno, od-
halit pamětní desku. 
Tam již na ně čekala 
čestná stráž s květi-
nami. V závěru cere-
moniálu po položení 
věnců (mezi nimiž byl 
i věnec od premiéra 
Špidly, bohužel chy-
bělo cokoliv od ODS) 
a květin čestnou strá-
ží se farář Rejchrt 
(vpravo) a biskup 
Chuan (vlevo s kyti-
cí) ujali slavnostního 
posvěcení desky. „Vy 
co jste zachránili naši 
národní čest, přijměte 

výraz vděčnosti od nás, kteří jsme přišli 
po Vás. Pro nás a pro další generace 
jste se vydali Nerudovou ulicí vzhůru 
na Hrad,“ děkuje přítomným Miloš 
Rejchrt.

 Pan senátor Pithart se mohl šťastně 
usmívat, protože tento jeho čin vstoupí do 
učebnic dějepisu a to navíc velmi pozitiv-
ně. Už slyším protesty těch, kteří znají jeho 
minulost, ale snad nejlépe jeho rozporu-
plnou osobnost zhodnotil rozhovor, který 
jsem vyslechl v davu: „Jak je to možný, 
že sem dal desku takový komunista, co 
vyhazoval spolužáky z právnické fakulty, 
kde tehdy učil?“ „No jo, věřil tomu a teh-
dy byl fuj, ale kdyby každý komanč udělal 
podobné gesto, tak jsme teď už jinde. Sice 
by tu byly na každým baráku desky, ale 
tímto gestem pro mně minulost odčinil. 
A už nenadávej a pojď to zapít. Je to nád-
hera.“ I já jsem šel zapít ke Kocourovi 
spolu s dalšími své dojetí. A i přes svůj 
odpor ke komunistům všeho druhu jsem 
musel v duchu panu Pithartovi poděkovat. 
Za ty slzy dojetí v očích těch osmdesátile-
tých studentů, za tu satisfakci a za tu sílu, 
kterou v sobě našel, že jim poděkoval a že 
se omluvil. I když mám jinak proti jeho 
osobě celou řadu výhrad, pokládám za 
svou povinnost mu říci: „Pane Pitharte, 
děkuji Vám.“
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Biskup Chuan provedl slavnostní vysvěcení desky
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pro děti paní 
Um Hayadarové 

TAMMY BRUCE, KOMENTáTORKA TELEVIZE CNN

Pamatuji se na dobu, kdy feminis-
tické hnutí bylo právem rozhoř-
čeno postavením žen v mnoha 

částech světa. Útisk afghánských žen, 
jejich brutální diskriminace zločinným 
režimem Talibanu byla (a stále je) oh-
niskem zájmu feministických institucí 
a organizací. Barbarské zacházení re-
žimu s afghánskými ženami a dětmi 
bylo našimi organizacemi odsuzováno, 
probíhaly sbírky na podporu afghán-
ských žen, sepisovaly se petice žádající 
vládu, aby jednala proti tyranům. Je 
zvláštní, co se stalo s principy, když 
se vedení hnutí zmocnili pokrytci. 
Způsob a rychlost, jakou ve jménu 
demokratické stranické politiky 
opustily feministické organizace své 
principy v otázce údělu iráckých žen, 
je zavrženíhodný a nemravný. Irácké 
ženy byly zapomenuty, cílem „protivá-
lečných demonstrací“ feministek už 
není zločinný Saddámův režim, ale 
president Bush.

Na Mezinárodní den žen několik 
žen, včetně samoproklamované „Velmi 
důležité černošské publicistky“ Alice 
Walkerové a nepříliš důležité neuspoko-
jené herečky Janeane Garfalo, demon-
strovalo před Bílým domem za, podle slov 
organizátorek, „zastavení této nemorální 
a zbytečné války“. Je odporné, že den, je-
hož významem je údajně podpořit boj za 
rovnoprávnost žen v celém světě, ukázal 
jen sobeckost a bezohlednost dnešního 
amerického feminismu.

Vedení a samozvaná elita Národní 
organizace žen ukázaly své pokrytectví. 
Přiznávají sice, že Saddám je „maniak, 
tyran, surovec a vrah“, ale statečně de-
monstrují za to, aby vláda Spojených států 
a její spojenci proti němu nedělali nic, aby 
dovolili tomuto brutálnímu šílenci mučit 
a vraždit více iráckých občanů, včetně 
žen a dětí. Je to náhle v pořádku, protože 

irácké ženy nejsou nuceny se ob-
lékat do náboženskými fanatiky 
předepsaných hábitů? Politická 
hra feministického establishmen-
tu se životy iráckých žen je zvláště 
odporná, protože ze všech skupin 
a organizací jsou to právě ony, kdo 
by měl stát v čele úsilí za odstra-
nění Saddámova režimu.

Vezměme jen jeden pří-
klad, osud 25 let staré paní Um 
Hayadarové, která podle zprávy 
Amnesty International byla, aniž 
by byla z něčeho obžalována 
a souzena, popravena před svým 
domem, před zraky sousedů 
a jejích vlastních dětí useknutím 
hlavy, protože její manžel byl po-
dezříván z protivládní politické 
aktivity v emigraci. Po popravě byly její 
hlava a tělo zabaleny do plastických pytlů 
a odvezeny neznámo kam spolu s jejími 
dětmi a rodiči jejího manžela. O jejich 
dalším osudu nejsou žádné zprávy. 

Je zajímavé, jak osud žen a dětí – tak 
moralisticky deklarovaný jako zvláštní 
a jedinečný zájem amerických levicových 
feministek – náhle neznamená nic, když 
se presidentem stane republikán. Ano 
paní Um Hayadar, pro americkou femi-
nistickou elitu Vy a Vaše děti nejste zají-
maví, pokud se náhodou nehodíte k tomu, 
aby jeden z jejích oblíbených hochů mohl 
ukázat, jak je morální a pokrokový.

Každý den během této krize si více 
a více uvědomuji důvody, které mne 
vedly k rezignaci na vedoucí posici v ce-
lostátním vedení Národní organizace 
žen v roce 1996. Tehdy bylo důvodem 
mé resignace to, že jsem se odmítala dí-
vat na rostoucí pokrytectví a stranickou 
politizaci hnutí. Je vidět, že od té doby se 
nezměnilo nic. 

Levicové politické aktivistky jako 
Alice Walker a Janeane Garfalo a funkci-

onářky Národní organizace žen, přemýš-
lejte chvíli o Um Hayadar a jejích dětech, 
které jste tak zbaběle opustily. Možná 
se vám o nich bude zdát. Takových jako 
ony jsou tisíce, znásilněných, mučených 
a zavražděných. Pro pacifisty třicátých 
let je možno najít omluvu, nevěděli, jaké 
peklo je připraveno pro ně a pro zbytek 
civilizovaného světa. My tu omluvu ne-
máme. A tak pokračujte, lomte rukama, 
mlaťte pěstmi do stolů, vykřikujte „Ne 
mým jménem“ a pokračujte v nenávisti 
k našemu presidentu, můžete si potom 
dát kávu se šlehačkou a poslat nějaký 
ten dolar na účet Amnesty International 
k uklidnění svého svědomí, můžete se 
cítit spokojeny svou vznešenou „mrav-
ností“. Svým jednáním způsobujete jen 
to, že vaše zbabělost a zrada trpících je 
připisována nám, americkým ženám, 
zatímco slušní a stateční muži a ženy 
riskují a často i obětují své životy za 
tisíce žen a dětí, jako byla Um Hayadar 
a její rodina.
Překlad Tomáš Haas, snímek archiv 
autorky  článku 
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Český novinář je svým způsobem 
jedinečný. Na rozdíl od svých 
zahraničních kolegů se necítí být 

povolán k tomu, aby hledal fakta a smysl 
událostí a svým čtenářům je přibližoval. 
Nemusí hledat, k svému řemeslu přistu-
puje vyzbrojen vědomím, že zná odpověď 
na vše a příčiny všeho. Nějaké hledání by 
ho jenom zdržovalo od jeho ušlechtilého 
poslání nositele osvěty a fakta by jemu 
i jeho čtenářům jen zbytečně stála v ces-
tě. Má intelektuální převahu nad subjekty 
svých slohově bezvadných kreací i nad 
svými čtenáři a zcela jistě by za umělecký 
dojem získal maximum bodů od každého 
rozhodčího krasobruslařských soutěží. 
Sportovní a technická hodnota se v české 
žurnalistice neboduje, nestojí tedy za to 
se s takovými malichernostmi zdržovat. 
Je silný, protože je členem vybrané inte-
lektuální společnosti, ví, že má morální 
převahu, která mu dovoluje se nezamýšlet 
nad etikou jeho povolání, má vznešené cí-
le, proto se nemusí zdržovat uvažováním 
nad tím, zda i prostředky, kterých užívá, 
jsou stejně morální a vznešené. Ví, že je 

dobrý, potvrzují mu to jeho přátelé, píše 
o týchž věcech stejnými slovy jako jeho 
vzory, jeho zkušenější kolegové. Sdílí 
s nimi společný názor na svět a na vše, co 
se v tomto světě, který právem považuje 
za svůj, děje, a pokud se od nich liší, liší 
se jen tím, že pracuje s větším nasazením, 
píše s větším zápalem. 

Je ovšem smutnou skutečností, že ně-
kdy je trochu napřed před svými čtenáři, 
prostý lid někdy nedocení, že jeho vy-
chovatel mu předkládá svět takový, jaký 
by podle vyššího principu mravního měl 
být, jednoduchý čtenář se někdy laicky 
pozastaví nad rozporem mezi tím, co vidí 
a co čte, nerozumí, že posláním českého 
novináře není skutečnost popisovat ale 
tvořit. 

Snad nejlépe to ilustruje následující 
příklad. „Shock and Awe“ je název spo-
jenecké vojenské akce. Tento název spo-
jenecké akce neznamená, jak nám sborně 
tvrdí česká media „Šok a děs“ ale „Šok 
a respekt“. Slovo „Awe“ v angličtině 
neznamená děs. Znamená úžas, obdiv 
a respekt. Na začátku akce vysvětlil 

spojenecký velitel, generál Franks, proč 
bylo toto heslo zvoleno. Značí obdiv a re-
spekt spojenců k iráckému lidu, vyjadřuje 
způsob boje spojenců, který bude veden 
tak, aby osvobození nepřineslo Iráčanům 
utrpení, které by učinilo jejich osvoboze-
ní od Saddámovy brutální tyranie nepři-
jatelným. To se ale český čtenář a divák 
nikdy nedozvěděl. Neoznámila to totiž 
Irácká televize a český novinář přece ni-
kdy nepodlehne americké propagandě.
Snímek: Archiv autora 

Šok a respekt 
TOMáŠ HAAS 

mirek topolánek: „čR by měla 
podpořit jednoznačně zásah USa“

Zásah USA proti teroristickému re-
žimu Saddáma Husajna je zřejmě 
nevyhnutelný. Světový terorismus 

ohrožuje národy celého světa a nikdo si 
nemůže být jist, kdy bude potřebovat 
pomoc. Zbraně v rukou fanatiků jsou 
vždy velmi nebezpečné. Víme, co zla 
dokázal natropit již světu Bin Ládin, 
který byl podstatně méně vyzbrojený 
než Husajn. Dnešní vládní koalice se 
chová tak, jakoby již zapomněla na ne-
bezpečí, které hrozí od těchto zločinných 
fanatiků nejen USA, ale celému světu 
a samozřejmě i naší republice. Alespoň 
postoj naší vlády k pomoci USA v boji 
proti Husajnovi se zdá tomu nasvědčovat. 
Je proto potěšitelné, že naše nejsilnější 
opoziční strana zůstala ve svých po-

stojích nezlomena. Její předseda Mirek 
Topolánek nám sdělil: „V dlouhodobém 
a nejvlastnějším zájmu ČR je, aby byla 
součástí koalice těch zemí, které zásah 
proti režimu Saddáma Husajna podpo-
rují. Na tom se shodlo politické grémium 
naší strany. Proto ODS vyzývá vládu, aby 
zaujala jednoznačné a nedvojsmyslné 
stanovisko. Jsme přesvědčeni, že ČR by 
měla zastávat konzistentní postoje a ne-
provádět účelové obraty o 180 °. Pokud 
česká vláda vychází ze stejných stano-
visek, pak může s podporou ODS – jako 
nejsilnější opoziční strany – počítat.“
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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president Klaus na 
eB&ff 2003 

IVANA HASLINGEROVá

Již po jedenácté proběhlo v naší 
metropoli Evropské bankovní 
a finanční fórum (EB&FF). 

Pořádající společnost Comenius 
dokázala, že získala v uplynulých 
deseti letech již profesionální zkuše-
nosti v pořádání této prestižní akce. 
Z pouhého bankovního kongresu 
se stalo EB&FF postupně institucí 
zabývající se i politickým pohledem 
na evropskou a světovou ekonomiku, 
jak to v loňském roce trefně vystihl ve 
svém vystoupení guvernér Rumunské 
centrální banky. Letošní EBFF bylo 
o to významnější, že poprvé ho poctil 
svojí přítomností president naší repub-
liky s chotí. 

Václav Klaus stál u vzniku myšlenky 
založení EB&FF, od roku 1992 se jako 
jediný politik zúčastnil každého ročníku. 
Přesto jeho letošní účast v roli presidenta 
dodala tohoročnímu fóru mimořádného 
lesku. 

Naše ekonomická situace se podle něj 
netěšila neustálé stabilitě. Prošla otřesy 
transformace a dobou transformační 
obnovy, měnovou krizí a ekonomickou 
recesí do pozitivního ale pomalého eko-
nomického růstu. Rovněž tak firemní 
a bankovní sektor prošly podobnými 
změnami. Od pádu komunismu proběh-
ly velké výkyvy ekonomického vývoje 
směrem nahoru i dolů. Relativní míra 
fluktuací je značně menší než v ostatních 
postkomunistických zemích. Fluktuace 
mohly být podle Klause ale ještě menší. 
Prošli jsme podle něj bouřlivými dobami, 
ale obavy byly větší než to, co se dělo ve 
skutečnosti. Vytváření nových institucí 
je kontinuálním procesem, který nemůže 
být ukončen před dokončením decentra-
lizace a liberalizace. Privatizace musela 
a musí být rychlá a užívat i nestandard-
ní metody. Transformovat celou ekono-
miku je něco jiného než transformovat 

jednu firmu ve standardní ekonomice. 
Inflace by měla být sice minimalizová-
na, ale ČNB by nikdy neměla jít pod 
její přirozenou míru. Transformace je 
velice nákladná věc a příliš velké am-
bice mohou destabilizovat bankovní 
sektor. President Klaus proto vytyčil 
pět základních bodů, které by se měly 
urychleně řešit: 

1. Dokončit „zbytkovou“ privatizaci. 
Je důležité, aby proběhla rychle právě 
proto, že je potřeba zvýšit efektivitu fi-
rem a ukončit neproduktivní lobbování 
kupujících. 

2. Co je ještě důležitější – eliminovat 
obrovský deficit veřejných financí vznik-
lý za posledních několik let. I přes ekono-
mický růst vznikal obrovský deficit, což 
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„Jsem rád, že byl presidentem republiky zvolen Václav Klaus a ještě víc jsem rád, 
že tím nezpychl a zůstal našemu fóru věrný,“ uvedl profesora Klause president spo-
lečnosti Comenius Karel Muzikář (vpravo). „Na tuto konferenci chodím již 11 let 
vždy v 9 hodin ráno v úterý. Svědčí to o veliké stabilitě a kontinuitě jak mojí tak 
její. Zatímco konfernce je stále táž, moje funkce nebyla vždy tak stabilní. Byl jsem 
ministrem financí, premiérem, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu a nyní 
jsem presidentem,“ směje se Václav Klaus
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je podle presidenta nebezpečné a neudr-
žitelné i z krátkodobého hlediska. 

3. Je rovněž nutné překonat deflaci. 
„Když jsem psal před třiceti lety dok-
torskou práci o inflaci, tak tehdy slovo 
deflace prakticky neexistovalo. Zdálo se 
být reliktem z učebnic. Nyní se s deflací 
potýká řada zemí. Musíme deflaci překo-
nat,“ uvedl president Klaus. 

4. Musíme se efektivním způsobem 
vypořádat s tím, co od nás žádá vstup do 
EU. Zpočátku nebude rovnováha mezi 
náklady a zisky pro ČR dobrá. Občané 
to podle Klause příliš nechápou a jejich 
očekávání jsou příliš velká. 

5. V nezbytných institucionálních 
změnách spojených se vstupem do EU 
se musíme prosazovat. 

Protože naše revue monitoruje fóra 
od jejich vzniku, můžeme porovnávat. 
Vzpomínám, jak za vlády profesora 
Klause měli obsáhlé přednášky jeho 
ministři Kočárník, Dlouhý, Dyba, jak 
probíhaly diskuse nejen na pódiu ale pře-
devším v kuloárech. Možnost pohovořit 
si s ministry a premiéry je ve světě velice 
ceněna a právě při těchto neformálních 
setkáních se mohou vytvářet obchodní 
kontakty. Je proto s podivem, že těchto 
možných kontaktů nevyužívají s výjim-
kou loňské účasti tehdejšího ministra 
financí Rusnoka po dobu trvání socialis-
tických vlád naši ekonomičtí ministři. Na 
dotaz Fragmentů, jak si vysvětluje nezá-
jem současné vlády, odpověděl president 
pořádající společnosti Comenius dr. Ka-
rel Muzikář: „Po vyslechnutí rozhovoru 
exministra Rusnoka na BBC bylo zřejmé, 
že nezájem našeho premiéra o ekonomic-
kou oblast je zřejmě horší, než si jsme 

ochotni vůbec připus-
tit. Já osobně jsem byl 
velmi zklamán.“ 

Co je ale ještě více 
zarážející než nezá-
jem vlády, je nezájem 
naší centrální banky. 
Přestože se fórum koná 
v její budově a šéfové 
centrálních bank z ci-
ziny váží na něj cestu 
z obrovských vzdále-
ností, náš guvernér se 
ho neúčastní. Přitom 
guvernérka Kazašské 
centrální banky při-
letěla na pouhý jeden 
den a stálo jí to za to. 
Je neuvěřitelné, že 
president a řada guvernérů z význam-
ných světových bank si čas na tuto akci 
naleznou, ale náš guvernér ji přezírá stej-
ně jako někdejší Hradní nohsled guvernér 
Tošovský. U docenta Tůmy se čekala větší 
noblesa a to, že se bude schopen alespoň 
navenek povznést nad žabomyší válku 
Hradu s Parlamentem, a to speciálně nyní, 
kdy již existuje jiné politické obsazení. Síla 
pánů z Lípy (bankovního spolku blízkého 
Václavu Havlovi) je ale zřejmě silnější než 
zájem o naší republiku a její ekonomiku, za 
níž má centrální banka velkou odpověd-
nost. Přitom se letos poprvé zúčastnla fóra 
Evropská investiční banka, která je rozsa-
hem půjčených peněz největší na světě a její 
dobré kontakty s naší centrální bankou by 
byly žádoucí. Financuje například u nás 
výstavbu nového letiště. Na štěstí doceňu-
je její význam alespoň Magistrát Hlavního 
města Prahy, neboť panelu s Evropskou in-

vestiční bankou se účastnil náměstek 
primátora pro finance Jiří Paroubek, 
což může pro Prahu mít významné 
ekonomické důsledky. 

 V době, kdy vznikla myš-
lenka uskutečnit první EB&FF, 
nebyli u nás prakticky bankéři. 
Proto se tehdy rozhodl president 
pořádající společnosti Comenius 
Karel Muzikář a tehdejší ministr 
financí Václav Klaus, že by zde 
měla vzniknout instituce, která by 
českým bankéřům pomáhala jako 
výukový prostředek v tom, aby 
viděli, jak se to dělá venku, aby 
navazovali kontakty s kolegy ze 
světa. Bohužel se stal opak. Zájem 
světových bankéřů o toto fórum 
byl od počátku veliký a v sou-

časné době patří již takřka k dobrému 
tónu, aby mohli říci, že na něm předná-
šeli. Letošního Fóra se účastnili bankéři 
z 23 zemí. Registrováno bylo 180 účast-
níků a 22 novinářů. Bylo předneseno 60 
referátů.

Naši bankéři této možnosti ale 
nevyužívají, i když pokaždé jsou po-
zváni zástupci všech našich bank a to 
za mimořádně výhodných podmínek. 
„Žádal jsem šéfa naší velké banky, aby 
poslal alespoň mladé spolupracovníky, 
aby se podívali jak to chodí ve světě, ale 
on sdělil, že by chyběli půl dne v práci,“ 
uvedl Karel Muzikář. Pro náš stát má 
podle Muzikáře i přes tuto neuvěřitel-
nou ignoranci našich bankéřů každoroční 
pořádání EB&FF v Praze dobrý dopad 
v tom, že světoví bankéři a ekonomové 
šíří o nás informace, že někde uprostřed 
Evropy existuje malá zemička, která si 
dobře vede a uspěje v konkurenci. 

Ve střední Evropě se jedná o opravdu 
výjimečnou akci. Nosným tématem loň-
ského ročníku byla role Evropy ve světě 
v roce 2002 a po něm. Nosným tématem 
letošního ročníku bylo „Snaha Evropy 
vyrovnat se USA“. Uplynul pouhý rok 
a Evropa se vůči USA vymezila v míře, 
jaká zde nebyla už posledních 40 let, 
což bude mít určitě dopad na ekono-
miku obou stran. Na letošním EB&FF 
měl náš president první možnost od 
nástupu do funkce vystoupit na fun-
dovaném ekonomickém shromáždění 
a rovněž ze současného mezinárodně 
politického hlediska se stane určitě 
toto fórum důležité úplně jinak než 
v dobách míru. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

President Václav Klaus s chotí přicházejí v doprovodu Karla 
Muzikáře na zahájení EB&FF

Pro hosty letošního EB&FF byla pod záštitou 
Evropské investiční banky v paláci České spo-
řitelny v Rytířské ulici uspořádána recepce. 
Snímek zachycuje Karla Muzikáře (stojící 
uprostřed) při uvítání hostů
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manažer roku 2002
IVANA HASLINGEROVá

Tak jako každoročně byly i letos 
na pražském Žofíně vyhlášeny 
výsledky prestižní soutěže 

Manažer roku. Letošní jubilejní 
desátý ročník byl pod záštitou pre-
miéra Vladimíra Špidly. Na Žofín ho 
doprovodili i ministr finací Bohuslav 
Sobotka a ministr průmyslu a obcho-
du Milan Urban. Soutěž pravidelně 
vyhlašuje již od roku 1993 Česká ma-
nažerská asociace (prezident Ladislav 
Macka), Konfederace zaměstnavatel-
ských a podnikatelských svazů ČR 
(předseda Koordinační rady Milan 
Veverka) a Svaz průmyslu a dopravy 
ČR (prezident Miroslav Kázecký). 
Generálním marketingovým partne-
rem byla letos E.ON Bohemia, s. r. o. 
Soutěž a slavnostní vyhlášení organi-
začně zajišťoval Manažerský svazový 
fond (ředitel PhDr. Bohuslav Holub). 

Cílem soutěže bylo vyhledat, popu-
larizovat a ocenit manažerské osobnos-
ti české ekonomiky, prezentovat jejich 
manažerské schopnosti a dovednosti, 
odborné kvality a moderní metody 
řízení. Vyhlašovatelé soutěže chtějí 
podpořit prestiž této nelehké profese 
a zdůraznit osobní přínos manažera 
k prosperitě firmy, odvětví a společ-
nosti. Manažeři představují silnou 
společenskou skupinu, která vytváří 
hodnoty a ovlivňuje rozvoj české 
ekonomiky. Podle slov předsedy hod-
notitelské komise prof. Jaroslava A. 
Jiráska jsou „živou školou řízení“. 

V průběhu devíti let trvání soutěže 
byl oceněn titulem Manažer roku 31 sou-
těžící. Naše revue monitoruje tuto pres-
tižní soutěž od jejího vzniku a přesvěd-
čili jsme se, že až na několik výjimek 
jsou to skutečně obdivuhodné osobnosti, 
kteří i přes komplikované podmínky 
přechodové ekonomiky dokázaly vést 
své firmy k prosperitě. Za všechny 

jmenujme například generálního ředite-
le Českého porcelánu Vladimíra Feixe, 
generálního ředitele Glaverbel Czech 
Teplice Štěpána Popoviče, generálního 
ředitele ZVVZ Milevsko Stanislava 
Kázeckého, předsedu Dřevodružstva 
Lukavec Jiřího Majera. Úspěšnost 
a respekt českých manažerů potvrzuje 
i fakt, že téměř polovina firem se za-
hraniční majetkovou účastí u nás svěřila 
své vedení do rukou českých manažerů. 
Zkušenosti nadnárodních korporací vy-
povídají o tom, že místní manažeři, kteří 
prošli praxí v zahraničí, dokáží nejlépe 
zvládat tuzemské poměry a zvyklosti. 
Často se osvědčí natolik, že vedení ma-
teřské firmy je povolá do vrcholového 
managementu evropských regionů. 
Například Jan Mülhfeit, Manažer roku 
1999, se prosadil do vedení Microsoftu 
pro celou střední a východní Evropu. 
Vratislav Kulhánek patří dnes k vrcho-

lovému vedení Volkswagenu. Rudolf 
Černý, Manažer roku 1998 a ředitel 
Karosy, získal vysoké uznání výrobce 
autokarů v rámci holdingu IRIS BUS. 
Vladislav Chmelař z Tesly Sezam po-
stoupil do vrcholového vedení mateřské 
firmy Motorola. 

V letošním roce bylo oceněno poprvé 
17 manažerů za dané odvětví a z nich pak 
byli porotou vybráni Manažer a Mana-
žerka roku 2002. Manažerkou roku se 
stala generální ředitelka TOP HOTELU 
Praha, s.r.o., Ludmila Koutská a Mana-
žerem roku generální ředitel a předseda 
představenstva SSŽ, a.s., Ing. Bořivoj 
Kačena. Letošní jubilejní ročník měl 
kromě této novinky další dvě a to, že 
vyhlásil za Vynikajícího manažera 
malé firmy do 50 zaměstnanců před-
sedu Zemědělského družstva vlastníků 
Štichovice Ing. Václava Bulína a za 
Vynikajícího manažera střední firmy do 
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Premiér Vladimír Špidla připil na zdraví Manažerce a Manažerovi (uprostřed) 
roku 2002
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250 zaměstnanců, výkonného ředitele 
C&S Olympus, spol. s r.o., JUDr. Petra 
Hanzlíka. Při výběru soutěžících 
Manažerský svazový fond oslovil 42 sva-
zů a asociací, 56 hospodářských komor 
a 350 individuálních nominátorů repre-
zentovaných odborníky na management, 
profesory vysokých škol, vítězi minulých 
ročníků soutěže a dalších. Hodnotící ko-
mise pak doporučila k postupu do finále 
ze 116ti soutěžících 56. Dopoledne ve 
dni vyhlášení soutěže  zasedlo 25 členů 
výběrové komise a tajným hlasováním 
kombinovaným systémem devíti bodů 
vybralo 17 nositelů titulu Manažer od-

větví a z nich 
pak Manažera 
a Manažerku roku 2002. 

P r e m i é r  Vladimír Špidla uve-
dl ve svém projevu k manažerům, že na 
setkání s nimi má vždy zvláštní pocit 
pokory a úcty k jejich lidským schop-
nostem. Jsou to podle něj lidé, kteří 
disponují odvahou neboli něčím, co je 
mimořádně důležité. „Přemýšlel jsem, 
k čemu je přirovnat, a zjistil jsem, že 
snad nejlépe k umělcům. Existuje spousta 
malířů, ale jen některé obrazy jsou vyni-
kající. Podobně osobní vklad manažera 
dělá z řemesla umění. Manažer musí 
mít trpělivost a vytrvalost. Dovedu si 

představit, jak je 
to těžké. Manažer 
musí mít schop-
nost bez křiku říci: 
„Kupředu za mnou!“ 
Manažer znamená 
budoucnost. Existují 
mezi nimi vynikající 
příklady lidí s ob-
rovským formátem. 
V okamžiku našeho 
vstupu do EU to bu-
dou čeští manažeři, 
kteří budou stát na 
straně budoucnosti 
s heslem: „Kupředu 
za námi do EU, 
my na to máme!“ 
Jestliže sami sebou 
zvládnou budouc-
nost u našeho vstu-
pu do EU, je to krok, 

který zvládneme i my a řekneme si, bylo 
to velmi dobré,“ uzavřel premiér.

O tom, že tato soutěž není jen o for-
málních titulech, jsme se přesvědčili 
rozhovorem s loňským Manažerem roku, 
generálním ředitelem Dřevozpracujícího 
družstva Lukavec, a.s., Jiřím Majerem na 
závěrečné recepci v paláci Žofín. Sdělil 
nám, že získání titulu se odrazilo jednak 
uvnitř, jednak vně firmy: „Firma si 
může zajistit naprosto perfektní techno-
logie, ale o jejím úspěchu rozhodují lidé. 
Nejdůležitější je motiovovat je a získání 
tohoto ocenění vnímají, nejen jako moji, 
ale i jejich zásluhu a to vede k jejich velké 
motivaci. Vně firmy zase při prodeji srov-
natelných výrobků rozhoduje schopnost 
komunikace a k tomu napomáhá právě 
toto ocenění. Na okolí musíte působit 
optimisticky. Bohužel většina z nás má 
v sobě ještě kus bolševika, který si myslí, 
že všechno jde nařídit. Aktivitu nenařídí-
te. Lidé musejí chtít pracovat. Kdyby šlo 
vše nařídit jen silou, pak socialismus byl 
nejúspěšnější systém, neboť jiný systém 
uvalení restrikcí na člověka nemá. Vos 
nachytáte na trochu medu víc než na 
sklenici žluči. V případě, že chcete zajis-
tit rozvoj, musíte přijít k lidem s pozitivní 
motivací a tvářit se přitom optimisticky. 
Leckdy si myslíme, že všechno vyřeší 
zákon, ale roli v podnikání hraje i etika. 
Pro fyzické zdraví musíme dodržovat 
hygienická pravidla, v podnikání by to 
měla být pravidla etická.“ 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Loňský vítěz soutěže Jiří Majer se chystá spolu s presidentem 
Svazu průmyslu a dopravy Stanislavem Kázeckým předat ceny 
letošním vítězům Pánové Špidla a Sobotka si vzali zřejmě k srdci slova pana pre-

sidenta, neboť oba šířili dobrou náladu 

Manažer roku 2002 Bořivoj Kačena ve společnosti Bohuslava 
Holuba (vpravo) a Milana Veverky (vlevo) na závěrečném 
gala večeru na Žofíně
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Kdo se odváží zakřičet 
„tak už dost!“?

 ANTONíN DOHNAL

  Přiznám se, že být psem, tak bych 
od energetiků, potažmo od Severočeské 
energetiky, a.s., v Děčíně ani kůrku 
nevzal. Pro jejich zatvrzelost dodržovat 
zákony tohoto státu, vést nekonečná jed-
nání a nechat se při nich deptat rádoby 
odborníky i ukřičenými laiky, za to 
všechno ještě platit, usmívat se, počítat 
ne do deseti ale do tisíce, aby někdy zlost 
neprobublala na povrch a tím ještě víc 
nerozvířila hladinu severočeského ryb-
níka. Řeč je stále o uvažované výstavbě 
posilovacího vedení velmi vysokého 
napětí (VVN) 110 kV z Nového Boru do 
Varnsdorfu, aby lidé ve Šluknovském 
výběžku měli čím svítit a topit, továrny 
měly dostatek elektřiny a svíčky si obča-
né kupovali pouze o Dušičkách nebo do 
vonných lampiček. 

O novém vedení velmi vysokého 
napětí se mluví od roku 1990, tedy 13 
let. Poslední čtyři roky se ale stále pou-
ze zpřesňují trasy. Odborníci se přou, 
kdeže se postaví stožáry nebo zda se 
kabely zakopou do země. A nic se nedě-
je. Přitom Šluknovsku bude brzy chybět 
asi třetina současného energetického 
výkonu. Stávající vedení VVN z České 
Kamenice je na hranici životnosti, mo-
rálně i technicky by potřebovalo vyměnit. 
Jak to ale udělat, když žádné jiné není? 
Padají návrhy vést vedení přes Německo, 

vést ho ve stávající trase nebo nedělat nic 
a počkat na vstup do EU, kdy se všechno 
jistě samo vyřeší. 

Proti výstavbě vedení se zvedají bouře 
nevole. Naposledy v Novém Boru, kde 
místní samospráva svolala veřejné zasedání, 
z něhož jasně vyplynulo, že vedení nechce 
ani venkovní, ani v kabelech a že nechce 
mít Nový Bor zadrátovaný vůbec. Jinak 
řečeno Novoborští vzkázali: „Co je nám 
do Šluknovského výběžku. My jsme přece 
v Libereckém kraji, Šluknovsko v Ústeckém 
a tak ať se o něj starají tam a nás do toho 
nezatahují. Energetika je navíc v Děčíně 
a ten je zase v sousedním kraji a kdo ví, co 
výstavbou vedení sleduje. Určitě bude zase 
víc vydělávat na náš úkor.“ 

Soudného člověka mrazí v zádech i ze 
skutečnosti, že novoborští nevěří tomu, že 
na Šluknovsku žije a pracuje na 60 000 
lidí a že nechtějí být potmě. Myslí si, že 
je tam jen pár lufťáků a ti mnoho světla 
nepotřebují. Inu, až tak daleko došly 
emoce jedinců vhodně rozdmychávané 
některými osobnostmi. Soudný člověk 
by bouchnul pěstí do stolu a řekl, že to 
řešit nebude, že od toho je tu kraj a vláda 
a vůbec. Až se tyto veličiny dohodnou 
a rozhodnou, pak se bude něco dít. Neděje 
se nic stejně, jako se nestaví dlouho sli-
bovaná dálnice Lovosice – Řehlovice 
– Německo nebo jezy na Labi a další 

stavby v tomto státě, do kterých tolik 
lidí mluví a stále hledá další a další dů-
vody proč je nestavět, že je pro přírodu 
lepší jezdit křivolakou silnicí přes České 
středohoří než po moderní dálnici, že je 
dobře, že se Labe v létě stává při velkém 
suchu páchnoucí stokou, že bobr a ne 
člověk je král… 

Energetici jsou trpěliví. Sice při kaž-
dém silnějším větru s obavami sledují, 
zda ještě dráty na Šluknovsko drží, ale 
ještě to jde. Jak dlouho? Asi se musíme 
dostat do stavu absolutní demokracie, 
kdy každý bude mluvit do všeho a nikdo 
se neodváží zakřičet dost a silou úřadu, 
autoritou moci nařídit. Kdyby totiž naši 
předkové jednali a hádali se jako my nyní, 
dodnes by vlaky na žádnou trať nevyjely 
a žádná silnice by nebyla. Nic by neby-
lo. Ani nedělní oběd, kdyby autoritativní 
matka či otec nerozhodli, že bude řízek 
nebo pečené kuře.

Být psem, kůrku bych od energetiků 
nevzal. Chtěl bych raději elektřinu. Je 
hrůzná představa, kdyby mi řekli – rep-
táš, hodně štěkáš a málo vrtíš chvostem, 
nic nedostaneš. Dovolili by Šluknovští 
občané a jejich samosprávy výstavbu 
posilovacího vedení VVN 110 kV pro 
energetické posílení Nového Boru a okol-
ních obcí? Je to skica, velká nadsázka, ale 
tak nějak bych si to představoval.
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]    60 000 občanů na Šluknovsku nechce být potmě.

]    Povedou tam elektřinu přes Německo? 

]   Kdyby naši předkové jednali a hádali se jako my, dodnes by vlaky nevyjely a žádná silnice by 
nebyla. 
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Jiří Šťastný: „Konkurenční 
boj musí mít jasná pravidla“

IVANA HASLINGEROVá

Do redakce nám chodí řada 
stížností na nejrůznější ne-
švary, ale většinou jde o dílčí 

problémy jednotlivců, a protože ne-
chceme suplovat roli našich deníků, 
přeposíláme jim je, ať se na to či 
ono podívají, uznají-li to za vhodné. 
Tentokrát děláme výjimku, protože 
jde o problém 60 000 občanů a pro-
tože se nám nechtělo věřit, že by ve 
třetím tisíciletí vyspělý stát uprostřed 
civilizované Evropy nedokázal vyře-
šit problémy, které vyřešili dokonce 
již před sto lety mužici v zaostalém 
Rusku. Rozhodli jsme se proto zeptat 
na dopis uvedený na předchozí stránce 
člověka nejpovolanějšího, generálního 
ředitele Severočeské energetiky, a.s., 
Jiřího Šťastného. Přijal nás ve své 
útulné pracovně v Děčíně, kde jsme 
si povídali nakonec i o dalších problé-
mech, s kterými se musí Severočeská 
energetika potýkat.

Pokud jde o obsah dopisu, tak mu-
sím konstatovat, že je bohužel pravdivý. 
Problém Šluknovska nás velice trápí. 
Mohl bych o něm hovořit celé hodiny. 
Nejen že jednotlivá města chtějí na vý-
stavbě získat co nejvíce výhod a proto 
nechtějí jen tak povolit výstavbu ve-
dení, ale i někteří jednotlivci dělají až 
dětinské naschvály. Problém výstavby 
této linky eskaloval v okamžiku, kdy 
jsme vyprojektovali trasu obcí Kytlice 
blízko nemovitosti jednoho z dnešních 
politiků. V centru obce stojí současné 
stožáry, jsou staré a možná i rezavé. Tak 
jako tak se na ně veřejnost kouká. My tam 
chtěli postavit nové a pouze o něco vyšší. 
Politik si postavil hlavu, svým sousedům 
předvedl, jakou má moc, a linku jsme vy-
projektovali velkou oklikou. A takových 
věcí se děje mnoho. Občané se pak diví, 
že ceny elektřiny rostou, ale již nikdo 
nevidí proč. Nezajímá je, co stojí obnova 
vedení či výstavba nového a co zaplatíme 

za podobné obstrukce. A kolik ztratíme 
tím, že ne všichni zaplatí za spotřebova-
nou elektřinu. Je vrchol arogance, když 
stát nechá eskalovat dluhy Českých drah 
jako státní organizace. To všechno se 
pak promítá v ceně elektřiny a měli by 
si proto všichni ti křiklouni a ekologičtí 
aktivisté uvědomit, že nedělají problémy 
nám. My postavíme obchvaty, ale zapla-
tí je oni. Bohužel spolu s mnoha dalšími 
spoluobčany. Proto bychom měli ve svém 
vlastním zájmu těmto nezodpovědným 
jedincům a politikům, kteří na ně slyší, 
alespoň vyhubovat. 

¯	To vlastně vysvětluje i náš další 
dotaz na Vás a to, jak je možné, 
že když ČEZ zlevnil elektrickou 
energii, ceny spotřebitelům zlev-
něny nebyly, ale naopak rostou…?
ČEZ skutečně zlevnil elektrickou 

energii, ale náklady s pořízením elektřiny 
se pro nás nesnížily, neboť platíme více 
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¯	Šluknovsku chybí třetina energetického výkonu. 60 000 občanů na Šluknovsku nechce být potmě. 
Severočeské energetice (SČE) jsou přitom kladeny při výstavbě vedení VVN neuvěřitelné pře-
kážky.

¯	ČEZ sice zlevnil elektrickou energii, ale náklady s pořízením elektřiny pro distribuční společnosti 
se nesnížily, neboť platí více za její přenos České energetické přenosové soustavě, která je jeho 
stoprocentní dceřinou společností. Mrzí mne, že se u nás již nemluví tak intenzivně o privatizaci 
energetiky, neboť ta dopadla neúspěšně, ale hovoří se jen o integraci energetiky a především inte-
graci funkcionální.

¯	Nákup elektřiny je liberalizovaný, prodej je stále ještě z větší části regulovaný. Rozvodné energetické 
společnosti (REASy) musejí mít proto možnost nakoupit elektřinu tak, aby mohly přijít s konkurenční 
výhodou.

¯	Jestliže budou patřit jednomu vlastníkovi, který je bude tlačit, aby nabízely jeho elektřinu, zákaz-
ník brzy zjistí, že mu všichni nabízejí totéž, a protože v té době už zřejmě nebudou nabízejícími ani 
nezávislí výrobci, bude hledat zahraničního dodavatele. 

¯	Snaha vytvořit dominátora trhu s elektřinou je proto krátkozraká a navíc kontraproduktivní, neboť 
v takto sloučené energetice je sotva představitelná další liberalizace trhu. 
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za její přenos a provozování energetic-
kého systému. Již jsem uvedl, že mu-
síme vynakládat velké prostředky jak 
na údržbu a rozvoj stávajících vedení 
tak na výstavbu nových. Někdy také na 
financování krachujících či jinak se trá-
pících institucí. Cena elektrické energie 
poroste v každém případě. Nejméně do 
doby, než se objeví nové výrobní zdroje 
a nové technologie. Ke zdražování cen 
elektřiny někdy napomáhá i chování 
samotných zákazníků. Například si 
zákazník s námi domluví, že nakoupí 
určité množství energie, ale ve skuteč-
nosti odebere množství jiné. Distributor 
mu musí odchylky zprostředkovat. Na 
tyto případy je zřízený „Operátor trhu 
s elektřinou“, který funguje podobně 
jako burza cenných papírů. Zpracovává 
tyto odchylky, ale s jeho provozem jsou 
opět spojeny poplatky. Takže je sice 
pravda, že ČEZ prodává silovou elek-
třinu za cenu, která neroste, ale jsou 
dražší poplatky, které vyvolává její 
přenos a distribuce.

¯	Monitorujeme již léta činnosti špič-
kových společností a víme, s jakou 
rychlostí se mění jejich ředitelé. 
Někdy, než stačíme pogratulovat 
k získání ocenění v té či oné soutě-
ži, již mají nového ředitele. Čemu 
přičítáte to, že Vy stojíte v čele 
Severočeské energetiky od roku 

1990 a z čeho jste 
měl za těch 13 let 
největší radost?

Jsem tu rád a vě-
řím, že moji spolupra-
covníci také. Do této 
budovy, kde natáčíme 
rozhovor, jsem přišel 
v roce 1973 požádat 
o stipendium a po 
vystudování oboru 
ekonomika průmyslu 
na Vysoké škole eko-
nomické v Praze jsem 
sem nastoupil již na-
trvalo. Energetika na 
severu Čech zaměst-
návala generaci, která 
toto území po válce 
osidlovala. Odchod 
sudetských Němců 
způsobil, že přišla celá 
generace v jedné vlně 
a také s jednou vlnou 
odešla. V 70tých le-

tech bylo vše zapotřebí obměnit a tím 
nás jako tehdy mladou generaci spojili 
s firmou. Dnes je ve vrcholovém mana-
gementu 35 lidí a téměř polovina z nich 
jsou lidé o deset až patnáct let mladší, než 
je moje generace. Věříme, že důležitější 
než loajalita s vlastníky je loajalita s cíli 
či principy. Mám radost z každého dne, 
i když vím, že mi přinese i řadu problé-
mů a starostí. Mám radost, že můžeme 
prožívat toto nádherné období, kdy po 
stech letech monopolu rozvodných spo-
lečností přišlo něco nového. Máme nové 
úkoly a témata, která mají smysl. Jsem 
rád, že v SČE se podařilo předvést, že 
změna je nezbytná a nevratná, i když ne 
vždy jen radostná. A také mi Bůh dosud 
přál radost a štěstí.

¯	Jste optimista, ale nestane se přece 
jen občas něco zásadního, co Vám 
působí vrásky?
Vrásky mi působí, když ve vlast-

nictví firem hraje významnou roli stát. 
Dominantního výrobce elektřiny ČEZ 
vlastní stát a v rozvodných společnostech 
má významné podíly. V naší společnosti 
vlastní stát přes 48 % našich akcií a ČEZ 
2,9 %, takže po jeho nákupu bude stát 
vlastnit 51 %. Mrzí mne, že se u nás již 
nemluví tak intenzivně o privatizaci 
energetiky, která dopadla neúspěš-
ně, ale hovoří se spíše o integraci 
energetiky. Navíc řešena je především 

integrace funkcí a nikoli integrace ka-
pitálu. Neprobíhá žádná široká diskuse 
s odborníky, což je chybou. Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže vydává 
vyjádření, ČEZ píše rozklady proti těmto 
vyjádřením, ale ptám se, kdo má jasno, 
co je obecně žádoucím cílem a jak bude 
cílový výsledek měřen. Jako přestavitel 
managementu distribuční společnosti 
vím, že budeme součástí nějaké skupiny. 
Byli bychom ale rádi, aby tato skupina 
byla funkční a respektovala uspořádání 
v zemích EU. 

¯	Vzpomínám si ale, že pan Grégr 
odůvodňoval naopak neúspěch 
privatizace energetiky tím, že se 
zájemcům nelíbilo, že neprodáváme 
energetiku jako celek tak, jak jsou 
na to zvyklí v Evropě…
To bylo účelové zdůvodnění. Vím, že 

před lety zájem investorů o nás byl vyso-
ký a že nyní klesá. Pokud vznikne velká 
energetická skupina zahrnující výrobce 
a distributory, je potřeba položit si otáz-
ku, zda vůbec existuje investor, který by 
byl schopen zaplatit za celek naráz.

 
¯	Média hodně hovořila o tom, že 

hlavním důvodem neúspěchu priva-
tizace naší energetiky za Zemanovy 
vlády bylo, že ji řídili především 
politici, kteří neznali nebo úmy-
slně nerespektovali nástroje běžné 
v tržním prostředí…? 
Média měla tenkrát pravdu. Všechny 

dosavadní pokusy o privatizaci energe-
tiky byly poněkud trapné. Výsledkem 
toho je, že současná cena je ve srovnání 
s dobou před sedmi lety podstatně nižší. 
Prodlužování doby transakce obvykle ne-
vede ke zvyšování ceny. Prodávali jsme 
tak dlouho, až jsme přestali prodávat. 
Teď budeme integrovat a reorganizovat 
energetiku, což opět sníží zájem inves-
torů. Pro stát jako prodávajícího nastává 
problém, že zájem o ni není zdaleka tak 
velký, jako byl před několika lety. Jako 
odvětví jsme utrpěli ztrátu, nejen našeho 
image ale i ekonomickou.

 
¯	Možná to ale státu tak nevadí. 

Pokud Vás prodá společnosti ČEZ, 
která je státní, je logické, že vás 
koupí sám pro sebe raději pod ce-
nou. Nebo se mýlím?
Ano, Váš závěr akceptuji. Mne však 

trápí, jak málo se rozlišuje mezi integrací 
kapitálu a integrací funkcionální. 
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¯	Koupí-li Vás od státu ČEZ, tak 
Vás vlastně kupuje stát, neboť ten 
nadpolovičně ČEZ vlastní. Tím Vás 
vlastně vyvlastní. Dá se proti tomu-
to vyvlastnění vůbec něco dělat? 
Přání zákazníka a přání vlastníka 

je správné respektovat. Náš vlastník, 
koneckonců ani náš zákazník nemůže 
mít dostatek zkušeností z liberalizo-
vaného prostředí, a proto je zapotřebí 
diskutovat o cílech. Co však chcete 
diskutovat nad usnesením vlády či 
vůlí vlastníka? 

 
¯	Přece jen mi ale připadá divné, že 

se nebráníte, že se necháte tak bez 
boje vyvlastnit?
Asi jste si všimli, že tam, kde se 

o tom neopatrně diskutuje, dojde k vý-
měně manažerů, a kde se diskutuje 
opatrně, dojde k jejich znelíbení. Pan 
Hünner, kolega ze SME Ostrava je asi 
o deset let mladší a šel hlavou proti 
zdi. Já se ozval trochu jiným způsobem 
a prožil jsem v minulém roce zklamání 
z toho, že jsem napsal článek do médií 
a nikdo ho nechtěl otisknout. Dokonce 
ani v inzerci neměli volný prostor. Vedl 
jsem polemiku s tím, že plynárenství je 
zprivatizované a není liberalizované, 
energetika je zčásti zprivatizovaná a náš 
trh je zčásti liberalizovaný, což zatím ne-
přináší výsledky. V celkovém důsledku 
jsme utrpěli ztráty. Koláč výnosů se pro 
celé odvětví zmenšil. Někteří zákazníci 
přešli na jiné zdroje energie. Velmi tvr-
dě si konkurujeme se svými sesterskými 
společnostmi i se svou matkou, neboť 
integrace dokončena není a privatizace 
také ne, což není logické. Dlouhodobě 
by to byl boj sebezničující pro celou 
finanční skupinu.

 
¯	Říkáte, že jste přišli o některé 

zákazníky. To se ale v tržním 
hospodářství stává a společnosti 
to neřeší stěžováním si v tisku, ale 
tím, že se snaží zákazníky získat 
v konkurenčním boji…
Jenže ten konkurenční boj musí mít 

jasná pravidla, zvyklosti hry a jasnou 
motivaci hráčů. 

¯	Člověk by předpokládal, že se 
REASy spojí v boji proti tomuto 
nekalému prostředí, ale místo 
toho mezi sebou nelítostně bojují 
o zákazníky a trh je v tomto smyslu 
liberalizován… 

Rozvodné energetické společnosti 
mají dvě funkce. Elektřinu jednak roz-
vádějí, ale také s ní obchodují. Z pohledu 
rozvodných sítí jsou monopolní zařízení, 
neboť zde asi nikdy nebudou dvě distri-
buční sítě vedle sebe a naše činnost pro-
vozovatele distribuce elektřiny je proto 
třeba ovlivňovat zásahy Regulátora trhu 
s elektřinou. Obchodní činnost v nákupu 
energie je naopak do jisté míry liberali-
zována. Byla proto jasně oddělena kvůli 
liberalizaci trhu od naší funkce provo-
zovatelské, a to organizačně i účetně. 
Zákazníci jsou oprávněni vybrat si svého 
dodavatele a naší jedinou jistotou je, že 
jim budeme zajišťovat distribuční služby. 
Proto mezi sebou musejí REASy bojovat 
o zákazníka. 

 
¯	Můžete uvést příklady jak se o zá-

kazníka ucházet? Co jim nabízí-
te?
Každý z našich zákazníků může za-

volat na naše náklady na naše Centrum 
telefonické obsluhy zákazníka a získat 
okamžité informace o spotřebě. Většinou 
komunikuje přímo s některým z našich 
operátorů. Ti vyřizují všechny dotazy 
a požadavky – například o ukončení 
odběru, účtech, novém připojení, o plá-
novaných opravách i haváriích. Jen zá-
kazník má právo uznat, jakou cenu zaplatí 
tomu kterému výrobci či obchodníkovi. 
Nabízíme klientům zlevněný víkendový 
objem elektřiny. Nabízíme provozova-
telské služby a vysoký standard spo-
lehlivosti v dodávkách. Investujeme 

a podporujeme tím hospodářský rozvoj 
na našem zásobovacím území. Musíme 
prostě vytvořit podmínky, aby od nás 
zákazník kupoval. K tomu musíme mít 
možnost nakoupit pro něj elektřinu tak, 
abychom byli zajímavější než konkuren-
ce. To si neumím představit v situaci, kdy 
podmínky nákupu nám bude diktovat 
jediný výrobce. Kde vytvoříme prostor, 
abychom měli zákazníkovi co nabídnout? 
Na straně prodeje si budeme konkurovat. 
Konkurence by pak měla být také na stra-
ně nákupu.

 
¯	Není přílišný přepych, aby jen na 

kontrolu toho, zda přenáší REASy 
elektřinu, seriózně existoval nový 
úřad? Dříve regulátora mezi nimi 
dělalo samo Ministerstvo financí 
(MF) a ceny uhlídalo…
Dříve regulátora dělalo skutečně 

samo MF a umělo regulovat ceny. Nyní 
je ale potřeba regulovat asi 18 standardů 
elektrické energie. Vůči zákazníkům 
máme povinnost dát kvalitní elektřinu. 
Především je třeba objektivizovat ná-
klady spojené s provozováním zařízení, 
protože tam je možnost konkurence 
prakticky nulová.

 
¯	ČEZ v poslední době říká, že Vám 

dodává jakousi duhovou elektřinu. 
Co to je? 
ČEZ nám dodává skutečnou fyzikální 

elektřinu, která nateče do sítě a které se 
říká silová. Tato silová elektřina z pro-
dukce ČEZu se jmenuje duhová proto, že 
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elektrický proud má v různých časových 
pásmech různou cenu. Dříve zde byla 
špičková elektřina s vysokým tarifem, 
pak nízkotarifová mimo špičku a běžná 
elektřina. V dnešním pojetí by to byla 
duha se třemi barvami. Nyní je vše roz-
počítáno do více časových pásem a my si 
v každé hodině kupujeme elektřinu za ji-
nou cenu. V pracovních grafech má každá 
hodina jinou barvu a výsledný diagram 
nákupu vypadá duhově. I když v růz-
ných hodinách odebíráme jiné množství 
elektřiny, v průměru je cena za všechny 
barvy táž, jakoby nerostla. Je to velmi 
obratná obchodní politika ČEZu. Těším 
se a přimlouvám za rychlé a úplné otevře-
ní trhu pro všechny zákazníky. Pak jim 
bude moci každý obchodník nabídnout 
své duhové spektrum a bude možné jej 
snáze porovnat s duhou ČEZ. Dnes každý 
REAS má totiž jiný podíl oprávněných 
zákazníků. Komu hrozí riziko, že ztratí 
zákazníky, tak sníží ceny tak, že část své-
ho zisku obětuje ve prospěch konečných 
zákazníků pod tlakem konkurenčního 
prostředí. To je normální. Nepřipadá mi 
normální snižovat cenu pod ekonomicky 
zdůvodnitelnou mez, protože v jiném seg-
mentu trhu s dosud regulovanými cenami 
vzniká marže vyšší než průměrná.

 
¯	O vašem odvětví se často mluví jako 

o velmi ziskovém. I Vaše společnost 
vykazuje pod Vašim vedením dlou-
hodobě vysoký zisk…
Zisk v energetice je zvláštní věc. 

Ocenění našich aktiv je historické. 
Hospodaříme se zařízením, jehož život-
nost je dlouhá, a přestože investujeme 
již několik let ročně 800 milionů korun, 
v celkovém objemu zařízení převládá stá-
le ještě zařízení staré, tedy pořízené ve 

starých cenách. 
K d y b yc h o m 
provedli reálné 
ocenění, rázem 
p ř e s t a n e m e 
být ziskovou 
s p o l e č n o s t í 
a myslím, že 
celé odvětví 
elektroenerge-
tiky by ztratilo 
pověst vysoce 
z i s k o v é h o 
odvě t v í .  Je 
to tedy jeden 
z t radičních 
mýtů a snažím 

se mu nepodléhat. Více mne zajímá, jak 
se vyvíjejí finanční toky, jak řídíme vývoj 
nákladů a jaké jsou nutné výdaje k zajiš-
tění výkonu v budoucnosti.

 
¯	Jestliže ale všechny distribuční 

společnosti budou patřit jednomu 
vlastníkovi, který je bude tlačit, 
aby nabízely jeho elektřinu, zjistí 
zákazník, že všichni mu nabízíte 
totéž, neboť nakupujete u téhož 
výrobce. Co když se rozhodne pro 
zahraničního výrobce?
Pak o něj přijdeme, elektřinu mu 

nevyfakturujeme, jen služby za přenos. 
Snaha vytvořit dominátora je proto 
krátkozraká. Na druhou stranu sloučení 
integrace REASů do skupiny ČEZ je 
obrovská příležitost, aby ČEZ posílil 
svoji pozici.

 
¯	K byznysu patří i péče o rozvoj 

území, na kterém hospodaříte 
a podpora v oblasti vzdělávání 
a výchovy. Jak se v tomto angažuje 
Vaše společnost?
Angažujeme se v oblasti kultury 

a v sociální oblasti. Typickou pro naši 
společnost je podpora sportovních akti-
vit. Sport a výchova k sobě patří. SČE má 
basketbalový sportovní klub. V oblasti 
Liberecka spolupracujeme s lyžařským 
svazem ČSTV a městem samotným. 
Chceme, aby se o regionu vědělo a vy-
růstali zde mladí lidé, kteří tu budou chtít 
žít a pracovat.

 
¯	Od 1. srpna jste se začal objevovat 

i na Děčínské radnici. Co Vás vedlo 
k tomu angažovat se v politice?
Já se v ní nezačal angažovat. Mám ale 

vztah k městu, které má řadu problémů. 

Má spoustu rozestavěných staveb a zá-
vazků. Předchůdci na radnici zahájili 
výstavbu staveb, které nejsou finančně 
zajištěny. A přitom jsou rozestavěné 
a je třeba hledat priority, shánět peníze 
na jejich dokončení, hlídat realizaci. 
Cítím to jako zajímavou výzvu. Je zde 
i nádherný zámek, který spoluvytváří 
panorama Děčína. Byla v něm výstava 
krásných loutek profesora Knížáka, která 
přitahovala podstatnou část návštěvníků, 
kteří přišli na zámek. K mému nepocho-
pitelnému úžasu byla zrušena. Ty loutky 
byly krásné a připomínaly nám dětství, 
zajímaly spoustu lidí a najednou je 
tam nemáme. Nemáme tam navíc ani 
adekvátní náhradu. Je mi to moc líto. 
Všechno toto dohromady mne vedlo 
k myšlence aktivně pomáhat s tím něco 
dělat.

 
¯	A na závěr obligátní otázku, aby-

chom Vás čtenářům ukázali i v ji-
ném světle než jako suchopárného 
ředitele. Co Vás zajímá, záliby, 
koníčci…?
Vyrostl jsem na venkově a mám k ně-

mu hluboký vztah. Bezmezně obdivuji 
přirozenou moudrost starých sedláků, 
kteří vytrvali a tvrdě pracovali pro příš-
tí úrodu a příští generace. Miluji také 
muziku a to i dechovku. Vadí mi, když 
nad ní někdo ohrnuje nos. Já sám hraji 
na klarinet a na saxofon a hrával jsem 
s kapelou. Již můj praděda byl venkovský 
šumař a kapelník. V dětství jsem nikdy 
moc nesportoval, ale troufnu si říci, že 
teď jsem sportovec tělem i duší. Už dávno 
jsem naprosto propadl cyklistice. Mám 
v ní spoustu kamarádů. Jezdíme zde po 
nádherném okolí i po světě. Každý se mu-
sí poučit tím, co sám prožil, a takovou 
příležitost nám dává i sport. Moc rád bych 
hltal beletrii a možná i historii. V této ob-
lasti jsem zaostalý. Mnozí manažeři říka-
jí, že nemají čas se ohlížet zpět. Já si to 
nemyslím. Kdysi dávno jsem si jedny des-
ky na spisy nadepsal „Šanon literárních 
poklesků SČE“ a nesystematicky jsem do 
něj roky vkládal zvlášť vydařené ukázky 
naší firemní korespondence. Je poučné si 
v tom zalistovat, některé formulace jsou 
úsměvné, jiné neuvěřitelné, v některých 
lze nalézt varování, kam se můžeme do-
stat, zapomeneme-li na zdravý úsudek, 
trpělivost, pokoru a zodpovědnost. 

 Pane generální řediteli, děkuji za 
rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř   
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po padesáti letech se 
kruh uzavírá

TOMáŠ HAAS, POLITOLOG A HISTORIK, TORONTO, KANADA 

Antonie Klainerová odsouzená 
v procesu s Miladou Horákovou: 
„Třikrát se zúčastnil mého výsle-

chu i Šváb. Při každé návštěvě mi do krve 
rozbil obličej. Při posledním setkání na 
mne řval: Jestli se přiznáte nebo ne, tím 
se na věci nic nemění. Rozsudky pro vás 
stejně máme ...“   

Tentokrát nikdo při výslechu nerozbíjí 
do krve obličeje členů Rady pro rozhla-
sové a televizní vysílání (Rada). Přece 
jenom jsme trochu pokročili. Ale pod-
stata věci zůstává, rozsudek pro ni máme 
předem napsaný, jestli se přiznají nebo ne, 
není podstatné, není dokonce ani podstat-
né, zda výsledek Stockholmské arbitráže 
skutečně tato rada zavinila nebo ne. Že za 
něj Rada odpovídá, se rozhodli bez jaké-
hokoliv vyšetřování někteří poslanci na-
šeho parlamentu, téhož parlamentu, který 
Radě dříve odebral pravomoc zasahovat 
do smluvních vztahů společnosti CET 21. 
Jsou to titíž poslanci téhož parlamentu, 
kteří dnes nepovažují za nutné věc vy-
šetřit před tím, než rozsudek vynesou, 
a jistě jen náhodou jsou mezi nimi titíž 
poslanci, kteří mediální zákony a jejich 
novely navrhovali a schvalovali. Je to do 
jisté míry od nich velmi humánní, před 
padesáti lety se při výsleších rozbíjely 
obličeje předem určených viníků, dnes 
už nic takového nehrozí, dokonce žádné 
výslechy nebudou, žádné vyšetřování, 
ani tak předstírané jako bylo tenkrát, 
se tentokrát konat nemusí. Roli Státního 
soudu na sebe převzal sám parlament 
a zbytečné vyšetřování, zbytečné pro-
cesní kroky prostě přeskočil. Přechází 
rovnou k rozsudku.  Dokonce neschází 
ani hlas rozhořčené veřejnosti. Roli zá-
vodních výborů dnes hrají komentátoři 
a publicisté, kteří samozřejmě nevolají 
po spravedlnosti, mohlo by se totiž stát, 
že by spravedlivý rozsudek byl ohrožen. 
A tak pan Jan Kraus volá ne po zákon-

ném postupu, který by respektoval ústa-
vu a zákony, volá po „přijetí principu 
‚obecně sdílené odpovědnosti‘“, stejně 
jako „pracující“ v padesátých letech 
nevolali po právu a dodržování záko-
na, jen se tehdy tomuto principu říkalo 
„třídní spravedlnost“. Ovšem ten princip 
podobně jako ten dnešní byl revolučně 
povýšen nad zákon. Pan Kraus není sám, 
jako nebyli sami ti spisovatelé a noviná-
ři, kteří volali po revoluční spravedlnosti 
v padesátých letech. Jako tehdy jsou ti, 
kteří se snad odváží žádat o zákonný 
postup, postaveni kamsi mimo, nejsou 
„s námi“, jsou tedy jistě „proti nám“, 
my jsme lid, a kdo je víc?   

Během procesu s Miladou Horákovou 
nosili příslušníci SNB do soudní síně ko-
še plné rezolucí, v nichž „lid“ požadoval 
spravedlivé tresty. Bylo jich prý přes 6000. 
I za ně dnes existuje náhrada: MFDNES, 
v níž dne 2. dubna 2003 píše Břetislav 
Rychlík: „Nelze si představit jediného ne-
odpovědného poslance, který by hlasoval 
v tomto případě proti všem občanům této 
země.“ A v témže článku hned napovídá, 
co s takovým reakčním protilidovým po-
slancem: „Po volbách by se měl vypařit 
tam, kam patří.“ I tady jsme o něco dál, 
než před padesáti lety. Pan Rychlík je 
ochoten počkat do voleb, po únoru 1948 
se lid s takovými neodpovědným poslanci 
vypořádal ihned. Takovou trpělivost ale 
nemá jeho kolega, pan Jiří Kobělka, který 
v témže listě ve stejný den poslance na-
bádá: „Namísto upírání nadějí na odvo-
lací soud a hledání zástupných viníků by 
měly odpovědné orgány této země raději 
urychleně jednat a rázným chirurgickým 
řezem odstranit vše zhoubné, co vzniklou 
situaci zapříčinilo.“ Ano, nepotřebujeme 
se zdržovat právem a ústavou, co potřebu-
jeme, je rázný chirurgický řez. Proto se 
soudruzi před padesáti lety odvolávali na 
„revoluční spravedlnost“, a proto se dnes 

odvoláváme na „principy obecně sdílené 
odpovědnosti“.

Pan ministr zahraničí známý svou 
ohebností, svým talentem pro mlžení 
a svou zajímavou rétorikou, která je před-
mětem mnoha vtipů, ani tentokrát nezkla-
mal. Vadí mu nejvíce, že opoziční poslan-
ci chtějí hledat spravedlnost: „Neustále se 
hledá ona spravedlnost a neustále se šetří 
a šetří, až lidé zapomenou, kde byl původ 
toho sporu. Bereme to jako fakt. Za tento 
výsledek někdo musí nést odpovědnost. 
My nemůžeme veřejnosti sdělit, že bude-
me nadále čekat na nějaké rozhodnutí 
v budoucnu. Lidé čekají rozhodnutí a já 
si myslím, že sněmovna dnes má jasnou 
příležitost předvést, že ví, že když něja-
ká odpovědnost je, že má odvahu o ní 
rozhodnout.“ Pan ministr, povoláním 
právník, pokládá hledání spravedlnosti 
a volání po právní čistotě procesu za zby-
tečné.  Soudruh president Zápotocký 
kdysi řekl: „Jakmile dělník zradí třídní 
stanovisko, jdeme nemilosrdně proti ně-
mu, neboť v této chvíli je třídním nepří-
telem, i kdyby byl desetkrát dělníkem...“ 
Píše se rok 2003, a náš lid (žurnalisté), 
naši koaliční poslanci a naše vláda nám 
říkají, že spravedlnost je zbytečná. 
Půjdeme nemilosrdně proti těm, které 
si sami určíme, předvedeme, že máme 
odvahu rozhodnout. Tím, že jsme je za 
viníky prohlásili, se viníky stali, i kdy-
by byli desetkrát občany. Pravda je na 
naší straně. To je přeci každému jasné. 
Citát ze záznamu vystoupení Antonína 
Novotného na předsednictvu ÚV KSČ 
5. 9. 1967: „Kruci, kdo má pravdu? Má 
on pravdu nebo já mám pravdu? Znovu 
se na to podivám a vidím, vždyť přeci já 
mám pravdu.“   

Kruh se uzavřel. 
Článek musel být redakčně krácen. Plné 
znění naleznete i s bouřlivou diskusí na 
www.fragmenty.cz.
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generální ředitel čez, a.s., Jaroslav míl: 
„Bojíme se úspěchu a znevýhodňujeme 
domácí investory před zahraničními.“

JIří PANCíř

Oblast energetiky je důležitá 
i v mírových podmínkách, 
ale v dobách, kdy existuje 

válečný konflikt, se stává přímo stra-
tegicko-bezpečnostní otázkou. Jistě si 
každý vybaví noční televizní přenosy 
z bombardovaného Sarajeva bez dodá-
vek elektřiny, ale i z domova v době po-
vodní. Byli jsme proto zvědavi, zda náš 
největší producent elektrické energie, 
akciová společnost ČEZ, se nad těmi-
to otázkami zamýšlí. O tom a o dal-
ších problémech spojených s výrobou 
a prodejem elektřiny u nás a v rámci 
EU jsme si povídali s předsedou před-
stavenstva a generálním ředitelem ak-

ciové společnosti ČEZ ing. Jaroslavem 
Mílem, který nám úvodem řekl:

O některých věcech týkajících se naší 
společnosti, o nichž se dozvídám z tisku, 
se mi ani nechce věřit, že je mohl někdo 
napsat a dovolil mu je někdo vytisknout, 
protože vím, že to není pravda. Například 
naše společnost deset let drží cenu elek-
třiny na stejné hodnotě a přesto se zdra-
žování elektřiny svádí na ni. Státu jsme 
odvedli za posledních deset let zhruba 42 
mld. korun na daních a zhruba 16 mld. 
korun na sociálním a zdravotním pojiš-
tění. Myslím si, že u nás neexistuje spo-
lečnost, která by odvedla takový objem 

peněz. A je podstatné, že jsme to dokáza-
li, aniž jsme zvýšili ceny elektřiny. Trvale 
zvyšujeme produktivitu práce, snižujeme 
náklady, zvyšujeme efektivnost výroby. 
V nominálních hodnotách prodáváme 
elektřinu levněji než v roce 1992 a v reál-
ných za 60 % ceny roku 1992. Inflace šla 
přitom nahoru. Stačí se podívat na růsty 
mezd, cen másla, brambor, pohonných 
hmot, novin, služeb, koncesionářských 
televizních poplatků atd. Je to podobné, 
jako kdyby Škoda Auto prodávala Fabii 
za cenu Favoritu z roku 1992. Elektřina 
výrazně zvýšila své kvalitativní parame-
try, dokázali jsme se synchronně propojit 
s celou Evropou. Naše společnost inves-
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¯	ČEZ, a. s., za deset let investovala doma více jak 150 mld. Kč, 42 mld. Kč odvedla na daních, zhruba 

16 mld. Kč na zdravotním a sociálním pojištění, 1,6 mld. Kč sponzorských prostředků podpořilo dění 

ve všech regionech.

¯	ČEZ, a. s., nezvýšila za celých deset let ceny elektřiny. 

¯	Nerovné podmínky na trhu s elektřinou v EU jsou velkým problémem. Do Rakouska, Polska a na 

území bývalého Východního Německa se elektřina dovážet nesmí. U nás naopak má každý ze zákona 

možnost elektřinu přenést naší přenosovou sítí. 

¯	V EU by měly platit pro všechny státy rovné podmínky. Pokud ostatní státy nerovné podmínky nezmění, 

musíme vytvořit stejnou organizaci trhu, jako je tomu na dominantních trzích okolo nás. 

¯	Vlastní zdroje energie jsou strategicko-bezpečnostní otázkou. Loni jsme importovali za zhruba 80 

mld. Kč primární zdroje energie, v důsledku přetrvávající nestability na Blízkém východě to může 

být ve velice krátké době třeba 130 mld. Kč. 

¯	ČEZ, a. s., chce v roce 2004 zahájit přípravu výstavby nového energetického zdroje, který po roce 

2010 zahájí postupnou náhradu určité části stávajících zdrojů na severu Čech.

¯	Krajské rozvojové programy včetně plánování emisních limitů mohou vybudování elektrárny zamezit. 

Přitom výstavba plynových elektráren je koncepčně špatná. Opětovně zatěžuje obchodní bilanci 

státu.
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tovala v ČR více než 150 
mld. Kč. Žádný domácí ani 
zahraniční investor takový 
objem finančních prostřed-
ků, pokud vím, neinvestoval. 
Přivedli jsme ze zahraničí ka-
pitál ve výši 50 mld. Kč. Což 
opět žádná zahraniční firma 
neudělala a myslím si, že se to 
neprávem opomíjí. Byli jsme 
rovněž první firmou, která 
vydávala obligace na trhu 
v USA a v Evropě.

¯	Říkáte, že jste deset let 
nezvedli ceny elektřiny. 
Přitom její cena pro 
občany stoupá. Je to 
zaviněno distribučními 
rozvodnými energetic-
kými společnostmi?
Ne za všechno mohou 

jenom rozvodné společnosti 
(REAS). Zvedlo se i DPH 
za elektřinu. Je ale pravda, 
že nárůst šel kromě daní ve 
prospěch distribučních spo-
lečností. Speciálně některé 
se chovají mírně řečeno 
nestandardně. Například 
v roce 2001 jsme v určitých 
pásmech nabízeli jednu kWh 
za pouhých 58 hal. Jedna REAS nejenom, 
že odmítla možnost nákupu levné elektři-
ny, ale dokonce prosadila, že ve smlouvě 
mezi námi a ní nesmí existovat odstavec, 
v němž se praví, že taková možnost vůbec 
bude existovat. Na základě jejího poža-
davku byl nakonec odstavec o možnosti 
nákupu levnější elektřiny vypuštěn. 
Velice brzy pak tato společnost požá-
dala o import elektřiny ze zahraničí za 
ceny výrazně vyšší, než jsme nabízeli 
my. Byla sice jediná z osmi společností, 
kterým jsme to nabízeli, ale bohužel je-
den špatný příklad vrhá špatné světlo na 
celé odvětví. Je to podobné, jako když 
se jeden poslanec opije a pak se z novin 
dozvíte, že jsou všichni poslanci notoričtí 
alkoholici. Což není pravda, protože když 
dojdete do Sněmovny a navštívíte pár vý-
borů, vidíte, že ta práce, dělá-li se poctivě, 
není zas tak snadná. Bez ohledu na to, co 
píší média, si troufám tvrdit, že dokonce 
je nedostatečně honorovaná. 

¯	Jak můžete podobnému chování 
REASů zabránit? Nezamezí po-
dobnému bezohlednému chování 

konkurence na zákaznickém tr-
hu?
Je potřeba, aby v oblasti obchodu 

s elektřinou byla nastolena transparent-
ní a jasná pravidla. V roce 2002 byl trh 
otevřen pouze pro 30 % zákazníků a le-
tos pro 40  %. Pouze pro výrobce, jako je 
ČEZ, je trh jednorázově otevřen ze sta 
procent již od 1. ledna 2002.  

¯	Neboli Vás to poškozuje a jste proti 
otevření trhu?
Ne, naopak my bojujeme za co 

nejrychlejší otevření trhu. Je ale třeba 
otevírat trh s elektřinou stejně rychle 
jako s plynem. Nesmí se stát, že s ply-
nem by byl otevírán později, protože to 
elektřinu znevýhodňuje a především to 
znevýhodňuje naše dodavatele. Na jed-
náních v Bruselu se snažíme prosazovat 
tento názor a je pro nás potěšitelné, že si 
tam uvědomují, že plyn a elektřina jsou 
z hlediska zásobení občanů energií na té 
samé úrovni.

¯	To, co uvádíte, se týká domácího tr-
hu. Jak se situace změní po vstupu 

naší země do EU? Dotkne se to Vaší 
společnosti a potažmo cen elektři-
ny?
Na Evropském trhu již jsme. To, že má 

ČEZ svoji hodnotu v očích evropských 
partnerů, potvrzuje, že loni 7. ledna 2002 
nabídla za naši společnost francouzská 
EDF (Elektricité de France) 180 mld. Kč. 
Během velice krátké doby byl připraven 
ohromný a vysoce oceněný privatizač-
ní program, protože EDF akceptovala 
všechny podmínky, které jí vláda před-
ložila.

Majitel (stát) se rozhodl neprodávat 
a následně konsolidovat odvětví, jako je 
tomu například v Rakousku a Německu. 
To, co do budoucna ČEZ především 
potřebuje, je evropské partnerství, ať již 
obchodní nebo strategické v oblasti roz-
voje. Obdobně je tomu v případě začleně-
ní ČSA do skupiny Aliance Skyt. ČEZ od 
státu proto kupuje podíly v distribučních 
společnostech a stát dostává zaplaceno. 
Konkrétně stát získává za přenosovou 
soustavu 17 mld. Kč v hotovosti a na 
daních 4 mld. Kč. Celkový zisk pro stát 
je tedy 21 mld. Kč. A přitom nepřichází 

Generální ředitel ČEZu Ing. Jaroslav Míl ve své pracovně spolu s logem Duhové energie
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o majetek, neboť v ČEZ vlastní zhruba 
67 % akcií. Troufám si říci, že stát za 
posledních 13 let takto dobrý obchod 
neudělal

. 
¯	Přestože říkáte, že v Evropě je 

zvykem prodávat celé energetic-
ké soustavy, nemohu si odpustit 
námitku, zda se neměly prodávat 
jednotlivé distribuční společnosti 
každá zvlášť. Kdyby prodal někdo 
přenosovou soustavu do zahraničí, 
dá se za to získat více peněz.
Vím, že se hodně hovoří o tom, že měl 

stát distribuční společnosti prodat přímo. 
Podle našeho názoru jde však ze strany 
státu o velmi dobrý obchod, který státu 
zaručí, že zůstane majitelem přenosové 
soustavy a zároveň inkasuje více jak 21 
mld. Kč a v neposlední řadě stále mu 
zůstane dohled nad majetkem. Stát má 
navíc majoritu pouze ve dvou rozvodných 
firmách. Jinak nám prodává minoritní 
podíly. Majoritní podíly má pouze s ná-
mi. Pan doc. Dr. Matička, DrSc., který 
vypracovával odhady cen, je soudním 
znalcem jmenovaným dvěma nezávislými 
soudy a ohodnocení přenosové soustavy 
bylo získáno i od jiných firem. Cena za 
akcii, za níž budeme kupovat rozvodné 
společnosti, je vyšší, než vypočtená ce-
na za akcii, za níž rakouská společnost 
nabídla odkoupení minoritního podílu 

v Jihočeské energetice, a je i vyšší, než za 
co se prodávaly energetiky na Slovensku. 
Je-li někdo přesto přesvědčen, že kupuje-
me REASy levně a že je umí prodat lépe 
a zhodnotit v soutěži za vyšší finanční 
prostředky, není nejmenším problémem 
prodat je zpět FNM za tutéž cenu, za 
jakou jsme je získali, a pokud je prodá 
Fond národního majetku za víc, bude to 
pro něj jen výhodou. 

¯	Není však konkurence v energe-
tice na západ od našich hranic 
větší?
Náš energetický zákon je nejliberál-

nější v Evropě. Z hlediska organizace 
energetiky jsme dále než většina zemí 
EU. Z hlediska technické propojenosti 
soustavy již dnes splňujeme kritéria 
Evropské komise platná od roku 2005 a to 
na 300 %. Jsme dále než Španělsko. Je 
otázka, zda všechny evropské země doká-
ží implementovat liberalizující kroky tak 
rychle jako my. Pokud se týče přenosové 
soustavy a jejího oddělení od výroby, tak 
jsme v roce 2000 udělali první změny ve-
doucí k tomu, že v představenstvu České 
energetické přenosové soustavy (ČEPS) 
nebyl jediný z manažerů ČEZ. Jedno 
z míst zastává bývalý ředitel Opatovické 
elektrárny a současný šéf pro strategii 
Východočeské energetiky. Je tam tedy 
daleko větší vliv distribučních firem. 

V dozorčí radě je pouze jeden zástupce 
ČEZu, jinak jsou tam zástupci státu. 

¯	Občané se přesto obávají, že získá-
te monopol na výrobu i na prodej 
elektřiny a logicky její ceny jako 
monopolní výrobce zvýšíte…
Jsme sice dominantním výrobcem 

elektřiny u nás, ale podíváte-li se na 
mapu Evropy a na to, kdo vlastní distri-
buční společnosti, pak na celoevropském 
trhu jsme výrazně menší. V Evropě bude 
jednotná energetická soustava s výraz-
ně menším počtem účastníků. O to víc 
však obchodně a kapitálově silných. 
Nebudeme proto moci v budoucnu 
žádnou regionální energetiku nutit, aby 
kupovala elektřinu od nás za námi stano-
vené ceny, ale jednoznačně jako akcionář 
musíme dohlížet na to, aby byla elektřina 
nakupována transparentně a aby byla na-
kupována ze střednědobého hlediska vý-
hodně pro zákazníky. Dnes se například 
statistika regulačního úřadu rozchází se 
statistikou celní správy na objemy vyve-
zené elektřiny, protože elektřina určená 
na export hranice opustila jen účetně. 
Slyšel jsem, že se jí říká „lehká topná 
elektřina“. 

¯	Říkal jste, že na Evropském trhu již 
jste, jak se Vám tam obchoduje?
Trápí nás ochranářská politika ně-

kterých států. Do Rakouska, Polska a do 
území bývalého Východního Německa se 
cizí elektřina dovážet nesmí. Platí tam 
ochranné bariéry schválené Bruselem. 
Jediné země, kam můžeme vyvážet 
elektřinu, je bývalé Západní Německo, 
Slovensko a Balkán. Ale zpětně pro trh 
v ČR to neplatí. K nám může dovážet 
elektřinu kdokoliv a tyto nerovné pod-
mínky v rámci Evropy nás velmi trápí. 
U nás je dokonce zákonná povinnost 
provozovatele přenosové soustavy, aby 
každý, kdo o to požádá, měl možnost 
elektřinu přenést. Splňujeme více krité-
ria Evropské komise než členská země 
EU Spolková republika Německo, kde 
ke vstupu do přenosové soustavy (E.ON, 
RWE) potřebujete souhlas majitele, což 
je sice výjimka oproti zbytkům zemí EU, 
ale vytváří to výhodné konkurenční pro-
středí pro německé partnery. Abychom 
se dostali na evropské trhy, jenom za 
překonání obchodních a technických ba-
riér zaplatíme ročně přes jednu miliardu 
korun. Při vstupu do České republiky ne-
platí konkurence nic. Česká energetika by 
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měla být organizačně koncipována tak, 
aby mohla konkurovat Evropě.

¯	Není naděje, že ostatní země při-
nutí Německo tuto jeho výjimku 
zrušit?
Myslím, že se to nezmění, a to proto, 

že v Německu neexistuje regulační 
energetický úřad. Abyste mi dobře 
rozuměl, já nekritizuji Němce, že chrání 
své hospodářství. Měli bychom si z nich 
vzít naopak příklad a chránit to naše 
podobnou měrou. Proto se přimlou-
vám za to, aby nebyly žádné obchodní 
bariéry a ochranná opatření a aby 
byly rovné podmínky v celé Evropě. 
Pak tam podnik typu ČEZu nemůže ne-
uspět. Naše energie je čistá, dává práci 
stovkám tisíců lidí. Pokud ostatní státy 
nezmění nerovné podmínky, musíme 
vytvořit stejnou organizaci trhu, jako 
je tomu v dominantních zemích okolo 
nás. Musíme to udělat stejně jako v Ně-
mecku, protože to je pro nás určujícím 
trhem. Každý výrobce musí mít možnost 
jít s produktem na trh a mělo by to být 
za rovných podmínek. Výroba elektřiny 
je stejná jako výroba řekněme hovězího 
masa. Je to stejné, jako když máte doda-
vatele hovězího, masokombinát, velkoob-
chod a prodejce. Když výrobce odříznete 
od prodejců, může mít sebelepší hovězí 
a nic mu to nepomůže. Zrovna tak maso-
kombinát může být obejit, když existuje 

možnost výrobce jít k jinému masokom-
binátu. Jeden poslanec kdysi trefně řekl, 
že můžeme mít skvělé pivo, ale budou-li 
restaurační sítě vlastnit zahraniční pivo-
vary, tak můžeme ty naše zavřít. Prodávat 
hospody, tedy trh, bez zajištění dodávek 
z vlastní výroby, je vždycky špatné. Jen 
ten, kdo bude mít přístup na trh, bude 
mít možnost dávat energii zákazníkům 
a bude s nimi mít smlouvy a tedy bude 
mít rozhodující finanční zdroje. V našem 
případě jsou to rozvodné závody a ob-
chodníci. Ti budou rozhodovat, zda se 
tu bude obnovovat výrobní základna 
v ČR, a pokud se bude obnovovat, tak 
kde a kdo jí bude obnovovat. Tím „kdo“ 
míním dodavatele. Jestli dodavatelem 
bude jako v případě odsíření elektráren 
někdo ze zahraničí nebo naše firmy. 

¯	Dával byste přednost domácím 
surovinám pro výrobu elektřiny?
Mám na srdci jednu věc, která mne 

strašně trápí. Je potřeba vědět, že to, co 
je podstatné, je, jaké máme primární 
zdroje energie, zda chceme být závislí 
na dovozu zdrojů nebo chceme, aby 
pocházely z domova. Je to i strategicko-
-bezpečnostní otázka. Je tu jedno z rizik, 
o němž všichni taktně mlčí. Bude-li po 
válce v Iráku pokračovat nestabilita v ce-
lém regionu, dojde ke zdražení ropy a ná-
sledně i ke zdražení plynu. Jestliže loni 
jsme importovali za 80 mld. Kč primární 

zdroje energie, při jakémkoliv zdražení to 
může být 130 mld. Kč a to má dopad na 
obchodní a následně na platební bilanci 
státu. Měli bychom velice dbát na to, aby 
byla schopnost dodávat energii i v době 
krizí. Klíčové je zabezpečit lidem zdroje 
elektřiny či vody a poučit se z povodní 
a z toho, jaká opatření jsou přijímána 
po 11. září v USA. Musíme si říci, zda 
chceme vytvořit podmínky k tomu, aby 
například 80 % spotřebované elektřiny 
bylo vyrobeno ze zdrojů na tomto území 
či z ciziny.

¯	Je sice pravda, že není nad domácí 
zdroje energie a dvojnásob je to 
dobré ve válce, ale uran už nemáme, 
doly se zavírají a vodní elektrárny 
to nespasí. Kde vidíte domácí zdroje 
pro výrobu elektřiny?
Je jich podle mne ještě stále dost. 

Naše firma by například ráda zahájila 
v roce 2004 přípravu nového uhelného 
zdroje na severu Čech. V letech 2010 až 
2017 bychom pak rádi začali s faktickou 
obnovou našich zdrojů v této lokalitě a to 
v konečné výši 60 % stávajícího výkonu. 
V roce 2004 by se mělo rozhodnout 
o tom, jaký výkon by ten zdroj měl mít. 
V roce 2005 by se rozhodlo, kde bude 
zdroj lokalizován a kdo bude dodávat 
surovinu. Klíčová je pro něj dodávka su-
rovin do roku 2060-70. Měla by být dána 
příležitost pro české dodavatele, protože 
se bude jednat o zakázky v rozsahu 130 
– 160 mld. Kč. Neměli bychom udělat tu 
chybu, že uděláme investici za 45 mld. 
Kč jako v oblasti odsíření a ekologizace 
zdrojů, kde na to v té době a za zákonem 
daných podmínek, žádný z českých pod-
niků kapacitně neměl. Proto by se mělo 
jít krok po kroku a obnovit zdroje během 
deseti let. 

¯	Neboli s trochou nadsázky se dá 
říci, že ten, kdo bude mít příjmy 
od zákazníků, bude vítězem?
Ano. Ten kdo bude dodavatelem, bu-

de vítězem. Uvedu příklad: Francouzská 
společnost EDF koupila Londýnské roz-
vodné závody, což je trh pro deset milio-
nů lidí. Porazila v tendru British Energy, 
která tak nezískala přístup k žádnému 
zákazníkovi ve Spojeném království. 
Pro Francouze to naopak znamená 
trvalý zdroj příjmů na obnovu svých ja-
derných elektráren ve Francii. Angličtí 
zákazníci jim na to budou dlouhodobě 
poskytovat peníze. British Energy se 
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neobešla letos bez subvence vlády přes 
30 mld. Kč k ochraně před věřiteli. Byla 
to strategická chyba vlády, která při re-
strukturalizaci energetiky upřednostnila 
krátkodobé opatření před dlouhodobým. 
Anglie je chválena, jak skvěle liberalizo-
vala. V důsledku tohoto procesu se tam 
ale odstavily téměř všechny uhelné zdroje 
a stavěly se investičně málo náročné ply-
nové elektrárny, jejichž provozy jsou ale 
strašně drahé, což se ukazuje na cenách 
elektřiny v Anglii i na tom, že plyn se 
stane nenahraditelným, neboť znovu 
rozjet důlní činnost v jednou zavřených 
dolech je nemožné. Jakmile důl jednou 
uzavřete, neotevřete ho. Musíme proto 
i my využít některé ze stávajících důlních 
kapacit. Je potřeba vytvořit prostředí, 
aby se prostředky vygenerované v této 
zemi investovaly doma. A aby domácí 
investor měl stejné podmínky jako 
zahraniční investoři.

¯	Bohužel pro Temelín úvaha o využi-
tí domácích zdrojů neplatí. Uranové 
zdroje jsou již vybrakované…
Z ČR je sice uran pryč, ale můžeme 

ho nakoupit a skladovat. Již patnáct let 
se drží jeho stabilní cena. Zásoba by 
mohla zabezpečit několikaleté krizové 
scénáře. 

¯	Obraťme list. V televizi běží velká 
kampaň o duhové energii a její 

nadaci. Co děláte pro potřebné ob-
čany, pro charitu, pro kulturu…
Naše firma dala za posledních 10 let 

na charitu a sponzoring přes 1,6 mld. 
Kč. Děláme celou řadu programů rozvo-
je v regionech, kde jsou naše elektrárny, 
a jsme zde často jedinými sponzory, za-
měřujeme se na ochranu životního pro-
středí a v neposlední řadě je zde úspěšný 
program pro školy. Vydali jsme 150 000 
kompaktních disků výukového programu 
pro školy a přes 300 000 encyklopedií. 
Chtěli bychom být partnerem v každém 
regionu, kde působíme. Trápí mne ale, 
že někteří občané si pletou charitu s po-
vinností. Například městu Kadaň jsme 
při ukládání popílku zaplatili ze zákona 
přes 650 milionů. S nemalými náklady 
jsme nakonec odpad změnili na stavebně 
využitelný produkt. Městu nemusíme již 
proto platit. Byli jsme přesto postaveni 
pod naprosto brutální tlak jejich právní-
ho zástupce, že měli v plánu tolik a tolik 
milionů příjmů a ať jim je dáme, jinak 
budou naši firnu mediálně skandalizovat. 
To je to, co ničí jakoukoliv spolupráci, 
a co lidi odrazuje od toho, aby pomáhali 
charitě. I přes tyto negativní zkušenosti 
bychom chtěli dále pomáhat v oblasti 
sportu, vzdělávání a podpory životního 
prostředí. 

Loni jsme založili nadaci Duhová 
energie. Dodnes tam nepřitekla ani 
koruna, protože jsme chtěli, aby fungo-

vala dobře. Poprvé tam přijdou 
peníze za týden od našeho 
rozhovoru a přesto jsem zasle-
chl, kolik politiků již nadace 
financovala. Jestliže tam nic 
nepřiteklo, nemohlo nic vytéci. 
Tihle „zpravodajové“ si neuvě-
domují, že tím nepoškodí nás, 
ale potřebné občany, neboť to 
nesmírně otravuje ochotu lidí 
pro charitu. Ztrácí tím důvěru, 
že to půjde skutečně na potřebné 
účely.

¯	Co vidíte pro českou spo-
lečnost za klíčovou zprávu?

Za klíčové považuji fakt, 
že zde úspěšně působí firma, 
která vytváří v Česká repub-
lice svým působením více 
jak 100 000 pracovních míst. 
Produktivita práce se ve spo-
lečnosti ČEZ za poslední 2 
roky zvedla o více jak 30 
procent. To souvisí s plněním 

celého programu změn a s transfor-
mací společnosti z čistě výrobní na 
obchodně výrobní, ale i s řadou raci-
onalizačních opatření. Zatímco v roce 
2000 byl celkový počet zaměstnanců 
zhruba 9200, v současnosti je to 7200 
pracovníků. Redukce pracovních míst 
byla zahájena na úrovni vedení společ-
nosti, pokračovala v úseku klasických 
elektráren a v posledním období – po 
zvážení všech bezpečnostních aspek-
tů – také v jaderných elektrárnách. Ve 
světě je ČEZ velice vysoko hodnocen 
tak, že si řada zahraničních manažerů 
pokládá za čest pro ČEZ pracovat. 

Nesmírně bych si přál, abychom se 
nebáli úspěchu a přestali šířit naprosto 
neproduktivní teze, že pouze zahraniční 
manažeři, z míst nejméně 200 km od na-
šich hranic, jsou ti „nej“. Vždyť naši lidé 
se museli za posledních 13 let přeoriento-
vat z východních trhů na západní, z plá-
nované ekonomiky na tržní. Vyrovnat se 
nejen se společenskými změnami, ale i se 
stovkami změn zákonů, daňových přepisů 
a mohl bych pokračovat.

Určitě je třeba se nadále učit a pozná-
vat, ale není to o tom, že bychom v našem 
vystupování měli působit „levně“, určitě 
máme dost důvodů pro zdravé sebevě-
domí.

Pane generální řediteli, děkuji za 
rozhovor. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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do evropy se sklerózou 
nebo flexibilně?

IVANA HASLINGEROVá

Blíží se referendum našeho 
vstupu do EU a tím i otázka, 
co nám vstup do EU přinese, 

se stává stále aktuálnější. Kladou si 
ji nejen běžní občané ale i odbor-
né instituce. Institut pro sociální 
a ekonomické analýzy (ISEA) se 
zabývá souvislostmi vstupu ČR do 
EU a efektivnosti veřejného sektoru 
a veřejných financí. Rovněž tak stu-
duje, jaký vliv bude mít náš vstup na 
sociální systém. Zkoumá otázky tzv. 
„pasti chudoby“, rizika zvyšování mi-
nimální mzdy a sociálního minima. 
Důležité je podle něj rovněž, jak se 
změní trh práce a jak jsou mobilní 

a flexibilní čeští pracovníci 
v porovnání s EU. 

Na semináři ISEA „Do Evropy 
se sklerózou nebo flexibilně?“ 
se zamýšlel jeho člen Ondřej 
Schneider nad efektivností veřej-
ného sektoru a veřejných financí 
u nás v souvislosti vstupu ČR do 
EU. Konkrétně zkoumal, jaký 
vliv má český sociální systém 
a daňové úlevy na rozdělení pří-
jmů ve společnosti. Analýzou dat 
z rodinných účtů zjistil, že český 
sociální systém je velmi výrazně 
zaměřen, s výjimkou přídavků na 
děti, na podporu 20 % nejchudších 
rodin. Je tudíž dobře zacílen, ale 
vytváří nebezpečí tzv. „pasti chu-
doby“, kdy nejchudší rodiny mají 
jen velmi omezenou motivaci zvý-
šit si příjmy vlastní prací. Způsob 
výpočtu sociálních dávek je podle 
Schneidera natolik deformovaný, 
že systém sociálního pojištění je 
spíše nástrojem sociálního pře-
rozdělování. Stát poskytuje na 
dětské přídavky 13, na sociální 
příspěvky 6, na rodičovské dáv-
ky 8, na dávky v nezaměstnanosti 

6, na nemocenské dávky 19 a na ostatní 
4 mld. Kč. Celkem tedy stát rozdělí na 
sociální účely 60 mld. Kč. Schneider 
zkoumal, které typy rodin (nejbohatší, 
průměrné až nejchudší) z těchto dávek 
nejvíce profitují. Zjistil, že nejchudší 
rodiny čerpají 11,8 % a nejbohatší 3,9 %. 
To že jde o 3,9 % z 60ti miliard neboli 
2,34 mld. Kč od státu nejbohatším rodi-
nám je zbytečné. Rovněž tak vzhledem 
k tomu, že je průměrných rodin nejvíce, 
jde většina peněz (84,3 %) tam. Přitom 
sociální systém má pomáhat především 
těm nejchudším.

Proto se Ondřej Schneider zabýval 
otázkou, jak nejlépe zvýšit rozpočet nej-

chudších rodin. Položil si otázku, která 
ze složek sociální pomoci se nejvýrazněji 
projeví na zvýšení příjmů nejchudších 
rodin o 1 %. Dospěl k závěru, že k tomu, 
aby zvýšil stát úroveň nejchudších rodin 
o 1 %, musel by poskytnout buď 1,643 
mld. Kč na dětské přídavky nebo 1,028 
mld. Kč na sociální příspěvky, 924 mil. 
Kč na rodinné dávky, 3,167 mld. Kč na 
podporu v nezaměstnanosti, 2,969 mld. 
Kč na nemocenské či 5,120 mld. Kč na 
daňové úlevy. Je zřejmé, že příspěvky 
do rodinných dávek jsou nejefektivněj-
ším řešením. Proto by se měla pozornost 
zaměřit právě na tuto složku sociálního 
systému a neplýtvat zbytečně ostatními 
položkami, které právě těm nejpotřebněj-
ším tolik nepomohou. Kdyby se například 
těch 3,9 mld. od nejbohatších převedlo na 
tuto položku, zvýšila by se tím úroveň nej-
chudších rodin o 4%. Fakt, že na sociální 
dávky mají nárok i rodiny s čistým pří-
jmem vyšším než trojnásobek průměrné 
mzdy, je podle Schneidera paradoxní. 

Dalším velkým problémem našeho 
sociálního systému je podle Schneidera 
to, že ministr Sobotka chce sice pomoci 
nejchudším, ale ignoruje přitom dopady 
na trh práce. Jeho systém je dobře zacílen 
na nejchudší, ale vznikne jím past chu-
doby, neboť s rostoucími příjmy klesnou 
sociální dávky. Proto Schneider provedl 
podrobnou studii vlivu získaných příjmů 
z práce na sociální podporu. Jak známo, 
systém sociálních péče u nás je řízen 
úrovní životního minima. Schneider se 
zabýval průměrnou rodinou se dvěma 
dětmi. V roce 1992 byla úroveň životního 
minima 5500 Kč, neboli podíl čisté mzdy 
ku minimu činil 66%, v roce 2000 již 
bylo minimum 10 515 Kč a podíl k čisté 
mzdě činil 95 %. Skutečnost, že úroveň 
životního minima je vyšší než průměrná 
čistá mzda, vede k demotivaci hledat si 
práci. A to musíme vzít v úvahu, že 60 % 
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Předseda Institutu pro sociální a ekonomické 
analýzy (ISEA) doc. Petr Matějů naslouchá 
přednášce Ondřeje Schneidera na semináři 
pořádaném jeho institutem v Novotného lávce 
v Praze
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občanů má mzdu nižší než průměrnou. 
Veškerý příjem dané rodiny získaný 
z práce až do výše 50  % životního mini-
ma je okamžitě odečten od vyplácených 
dávek a rodina tak vlastně platí 100 % 
daň ze svého příjmu. Situace se zlepší, 
pokud by nastoupil i druhý člen rodiny 
do práce. V případě rodin s několika 
dětmi je to ale těžko realizovatelné. Na 
úroveň 30 % daně z příjmu se dostanou 
až rodiny s čistým příjmem ve výši přes 
33 000 Kč, t j. s 45 000 Kč hrubého pří-
jmu. Poměrně vysoké implicitní zdanění 
vlastních příjmů vyplývá z postupného 
snižování či úplného rušení různých 
dávek sociální podpory při zvyšování 
příjmů. Například zvýšila-li rodina v ro-
ce 1999 svůj příjem ze 160 % životního 
minima (17 700 Kč) na 170 % (18 800 Kč), 
ztratila na sociálních dávkách 920 Kč tj. 
83 % z nově vydělaných 
příjmů. Sociální dávky 
zasahují tudíž nejen ro-
diny s podprůměrnými 
ale i s nadprůměrnými 
příjmy.

Řešení problému 
pasti chudoby není podle 
Schneidera jednoduché. 
Jednou z možností, kte-
rá je blízká naší vládě, 
je zvyšování minimální 
mzdy. Perspektivnější 
cestu nabízejí státy 
OECD. Například zave-
dení systému dvoustup-
ňového minima. Po šesti 
měsících by rodina při-
šla na nižší úroveň. Bylo 
by možné rovněž nastar-
tovat systém USA, kde 
na sociální dávky má 
rodina nárok jen 5 let. 
Měli bychom ale přede-
vším stimulovat občany 
k nalezení práce pomocí 
daňových úlev. Ve formě 
odečitatelných položek 
na systém daňových 
kreditů. Tyto kredity 
by byly fixní u všech 
poplatníků a pro obča-
ny s nižšími příjmy by 
byly velmi významné. 
Občané s nízkými pří-
jmy by neplatili prak-
ticky nic.
Snímky Fragmenty: Jiří 
Pancíř

Ondřej Schneider při přednášce o nebezpečí vytváření „pasti chudoby“ u nás
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6. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
Turnaj na FSG 
simulátorech

PENÍZE V ČESKÉM GOLFU
– černá díra, nebo 
dobrá investice?
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galeRie úSpěŠnýcH 
oSoBnoStíKarel Weigl: „lázně teplice 

v čechách, a.s., jsou připraveny 
na vstup do eU“

IVANA HASLINGEROVá

K návštěvě generálního ředitele 
Lázní Teplice v Čechách, a.s., 
MUDr. Karla Weigla nás ved-

lo hned několik důvodů. Jednak ten, 
že Lázně Teplice podporují soutěž 
Manažer roku a podílejí se na orga-
nizaci setkání manažerů, které se již 
několikrát uskutečnilo v Teplicích. 
Dalším důvodem byl fakt, že pan dok-
tor 26 let pracoval jako chirurg v tep-
lické nemocnici a nyní pátým rokem 
pracuje ve funkci generálního ředitele 
společnosti Lázně Teplice v Čechách, 
a.s., téměř dva roky současně ve funk-
ci předsedy představenstva a zároveň 
jako chirurg na soukromé Klinice 
CLT, spol.s r.o., v Císařských lázních 
Teplice. Může tudíž porovnat situaci 
lékaře ve státním i soukromém sektoru 
takříkaje na vlastní kůži. V současné 
situaci, kdy naše zdravotnictví prochá-
zí velkou krizí, by mohly jeho postřehy 
být velmi poučné. A konečně hlavním 
důvodem naší návštěvy bylo, že se pod 
jeho vedením Lázně Teplice i ve slo-
žitých podmínkách naší přechodové 
ekonomiky výrazně rozvíjejí a on se 
takto právem zařadil do naší rubriky 
Galerie úspěšných osobností. Seděli 
jsme v jeho útulné pracovně a pan 
doktor povídal:

Do funkce jsem byl jmenován 
v roce 1998, kdy kritériem úspěšnosti 
již byla evropská kvalita. Jako první 
krok jsme se proto rozhodli o zavede-
ní normy ISO 9001:2000, jejíž imple-
mentací jsme narovnali věci ve firmě 
tak, že vše dostalo svůj řád a systém. 
Většina zaměstnanců je u nás delší 
dobu a museli se vyrovnat s tím, že 
některé věci se dělají a budou dělat 
jinak. V naší republice nebylo zvy-
kem orientovat činnost výhradně na 
zákazníka. Zavedli jsme proto i systém 
tzv. proklientského chování. Máme vy-
pracovány standardy a tak každý náš 
zaměstnanec přesně ví, co má dělat, 
a jak se má chovat. Přispívá to nejen 
k vyšší profesionalitě, ale většina na-
šich zaměstnanců získala i větší pocit 
sebedůvěry.

¯	Takže se vstupu do EU nemusíte 
obávat? Nepocítíte to na zisku?
I pro naši společnost bude samo-

zřejmě přechod složitý. V republice 
je průměrný plat cca 25-30 % platu v EU 
a po vstupu do EU se bude asi zákonitě 
zvyšovat. Dojde-li k navýšení na cca 
50 %, znamená to dát ročně v naší firmě 
120 mil. Kč do mezd navíc a tyto peníze 
je nutné vydělat. Můžeme snížit počet 

zaměstnanců, což není v servisní firmě, 
jako je ta naše, dost dobře možné, nebo 
zvýšit ceny. Ale i to je problematické. 
Cesta tedy vede současně se zvyšováním 
kvality poskytovaných služeb k postupné 
úpravě cen. To platí i pro Kliniku CLT. 
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¯ Lázně Teplice, a.s., byly nazývány malou Paříží. Léčili se zde mj. Beethoven, Goethe, car Petr Veliký. 
Nejsou však jen nejstarší, ale snaží se být i nejmodernější. Včasným investováním do modernizace 
budov, zařízení, ale i do vlastních zaměstnanců, vytvořily takové podmínky, že se nemusejí obávat 
vstupu do EU.

¯ Nová Klinika CLT, spol. s r.o., v Císařských lázních Teplice se věnuje špičkové medicíně. Operační 
trakt je propojen s laserovým pracovištěm. Laserové operace se provádějí ambulantně. Komplexní 
zhodnocení zdravotního stavu se provádí během jednoho dne.

¯ V Lázních se léčí nemoci pohybového a nervového ústrojí, stavy po náhradě velkých kloubů, po 
mozkových mrtvicích, po ochrnutí, úrazech a stavy po dětské mozkové obrně.

Generální ředitel akciové společnosti Lázně 
Teplice v Čechách Karel Weigl při natáčení 
rozhovoru
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která byla u nás navržena. Nestávaly by 
se potom takové trapnosti, že se musejí na 
skutečně potřebné zákroky vybírat peníze 
ve sbírkách. Bohužel naši politici se zají-
mají víc o to, zda budou zvoleni, a protože 
zní lépe hlásat sen o bezplatné zdravotní 
péči, tak tato koncepce zatím neuspěla. 
A nemám na mysli jen nesmyslné sliby 
pana Škromacha o lécích pro důchodce 
zdarma, ale spousta lidí je frustrovaná 
i tím, co předvádí Unie svobody a po-
dobné spolky. Ale na štěstí se mne tyto 
problémy už netýkají. Na Klinice CLT 
léčíme tak, jak je to pro klienta potřebné 
podle nejlepšího svědomí, a věřím, že se 
mu to ve svém důsledku vyplatí, i když 
zaplatí za operaci bez přispění zdravotní 
pojišťovny.

¯	Je to sice příjemné mít jistotu ma-
ximální a kvalitní péče, ale že by se 
to vyplatilo? Můžete mi říci jak?
Mohu. Řekněme, že pacient zaplatí 

18 000 Kč za operací hemoroidů. My ji 
provádíme pomocí tzv. PPH stapleru, 
tedy speciálního nástroje na jedno pou-
žití. Jeho cena je mimochodem více jak 
10 000 Kč. S jeho pomocí trvá operace, 
která jako zatím jediná odstraňuje příčinu 
nemoci, ne tedy jen následky, 10 až 15 
minut. Metoda je prakticky nebolestivá, 
vyžaduje maximálně 2 dny hospitalizace 
a návrat k běžnému způsobu života a tedy 
i k práci je možný již po několika dnech. 
Klient tedy nemusí trávit mnoho dnů 
v nemocnici s několika korunami nemo-
censké, ale může nastoupit okamžitě do 
práce a neztrácí ani čas, ani plat. Ve svém 
důsledku vlastně ušetří a navíc je brzy 
zdravý, což mu dodá sebejistoty v práci 
a opět to vede k navýšení příjmů. Klienti 

si to zřejmě uvědomují, neboť jsme již 
ošetřili více jak 50 klientů touto novou 
metodou. Za rok 2002 jsme provedli 
více než 360 velkých operací z chirur-
gie, plastické chirurgie, gynekologie, 
ORL a ortopedie. Postupně se rozběhly 
odborné ambulance a daří se nám reali-
zovat i programy z preventivní medicíny. 
Tyto programy zatím jsou nejvíce vyu-
žívány top-manažery velkých podniků. 
Nabízíme možnost komplexního zhodno-
cení zdravotního stavu, tzv. screeningu, 
který nezabere více než jeden a půl dne. 
Jsem přesvědčen, že každý manažer po 
čtyřicítce by měl znát svůj zdravotní 
stav. Není nic jednoduššího, než zavolat 
na recepci Kliniky CLT 417 550 800 
a k takovému vyšetření se objednat. 
Asi vás budou zajímat i cenové relace, 
např. velký screening včetně zátěžové-
ho EKG, kompletního ultrazvukového 
vyšetření a krevních testů, se pohybuje 
kolem 10 000 Kč.

¯	Říkáte, že uděláte kompletní vyšet-
ření pacienta. Jak postupujete po 
zjištění závažnějšího onemocnění? 
Při vší úctě, rakovinu či leukémii 
Vaše Klinika léčit jistě nemůže?
Každé onemocnění od stanovení 

diagnózy jsme přesto schopni dotáhnout 
až do konce. Pokud by se jednalo o léč-
bu rakoviny nebo mimořádně náročných 
onemocnění, které vyžadují specialiso-
vanou péči, pak pacientovi pomůžeme 
přejít na specializované špičkové praco-
viště. Běžné operace ale provedeme sami. 
Součástí kliniky je operační trakt, který 
disponuje jedním z nejmodernějších ope-
račních sálů v republice. Pracují u nás vy-
nikající externisté, špičky v oboru ortope-

Ta byla již budována nadčasově, a tak 
technologie na operačních sálech i v or-
dinacích jednotlivých oborů odpovídá 
evropskému standardu.

¯	Kde ale na toto navýšení platů vez-
mou nemocnice, které se již teď 
potýkají s dluhy?
Nechci rozhodně dělat paniku, ale 

nechtěl bych být v kůži jejich ředitelů 
ale ani lékařů. Jako primář na chirurgii 
v teplické nemocnici jsem byl zodpo-
vědný za to, jak léčím, ale musel jsem 
se vejít do řady ekonomických omezení. 
Pro doktora je těžké, když ví, že by mo-
hl léčit pacienta mnohem lépe a nemůže 
kvůli penězům. Odešel jsem z teplické 
nemocnice a jsem rád, že již nemusím to-
to dilema řešit. Na naší klinice si pacient 
sice za léčbu zaplatí, ale dostane maxi-
mální péči. Spoluúčast pacientů je podle 
mne absolutní nutnost, ale žádná vláda se 
k tomu zatím neodhodlala, protože to je 
nepopulární. Vede to pak k tomu, že mají 
nemocnice stamilionové dluhy a převede-
ním na kraj se to nevyřeší.

¯	Teď jste mi připomněl doktora 
Macka. Vzpomínám, že podobnou 
koncepci zdravotnictví navrhoval. 
Pokud si vzpomínám, prosazoval, 
aby v nemocnici drahé operace 
hradila pojišťovna, ale levné léky 
typu acylpyrinu, za něž pojišťovna 
vydá několik miliard ročně, si lidé 
kupovali sami a tyto peníze by šly 
do nemocnic na skutečně drahé 
zákroky, které si nemůže pacient 
hradit sám.
Já se nebojím říci, že Mackova kon-

cepce je podle mne nejlepší koncepcí, 

Koupelny prošly rovněž náročnou rekonstrukcí.

V loňském roce proběhla náročná rekonstrukce lázeňského domu 
Beethoven. Pokoje byly vybaveny novým nábytkem a celkově
přestavěny
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die, gynekologie, dermatologie, urologie, 
chirurgie, plastické chirurgie atd. Velkou 
výhodou je, že jsme schopni propojit ope-
rační sál s laserovým pracovištěm. Jsou 
místa, která při operaci chirurg nemůže 
postihnout, ale laserem jsou velmi dobře 
ošetřitelná. Operace jsou pak pro klien-
ta daleko méně zatěžující. Vyhledávané 
jsou například gynekologické operace 
laparoskopickou cestou, laparoskopické 
operace kýly, žlučníku, slepého střeva, 
operace k odstranění chrápání a celá 
škála dalších výkonů. Jako další výhodu 
spatřuji v tom, že čekací doby u nás jsou 
minimální. V převážné většině vyšetře-
ní velký screening odhalí, že úplně stačí 
úprava životosprávy, pohybových a stra-
vovacích zvyklostí a stereotypů, a tak lze 
předcházet budoucím komplikacím.

¯	Manažeři by měli dbát i na svůj 
vzhled. Provádíte i kosmetické 
zásahy?
Jak jsem se již zmínil, součástí klini-

ky je laserové centrum, kde máme řadu 
různých typů laserů poslední generace 
americké provenience. Jsme schopni 
provádět veškeré kosmetické i léčebné 
zákroky. Provádíme i celou škálu výko-
nů z plastické chirurgie, např. vyhlazení 
vrásek v obličeji, operace povadlých 
dolních a horních víček, operace odstá-
tých boltců, operace prsů – zvětšování 
i zmenšování, liposukci – odsávání tuku 
k tvarování postavy, estetické operace 
nosu a další. Naproti tomu pomocí la-
seru jsme schopni provést odstranění 
drobných kožních nádorků a bradavic, 
odstranění cévek speciálním laserem 
i depilaci laserem k trvalému odstranění 
nežádoucího ochlupení u žen i mužů.

¯	Obraťme list. Cestou k vám jsme si 
všimli mnoha restaurací a obcho-
dů s arabsky psanými firemními 
štíty. Jezdí k Vám hosté z těchto 
zemí?
Jsme jedny z největších lázní specia-

lizovaných na arabskou klientelu, která 
k nám jezdí již patnáct let. Naše termální 
prameny mají blahodárný účinek na klou-
by, které mají speciálně tito hosté posti-
ženy. Žijí totiž v zemích s teplotami nad 
40 ° C a doma nebo v kancelářích mají 
klimatizaci nastavenu kolem dvaceti. 
Časté střídání extrémních teplot pak má 
neblahý účinek na jejich pohybový aparát. 
A právě v našich lázních se léčí nemoci 
pohybového a nervového ústrojí. Snažíme 
se naplnit potřeby a očekávání našich 
klientů. Proto pro ně vaříme na arabský 
způsob, personál je školen a prochází řa-
dou tréninků. Učí se i arabsky a hlavně 
zvyklostem těchto hostů. To, co je u nich 
pokládáno za nezdvořilé, může být u nás 
normální a naopak.

¯	Teplice v Čechách jsou nejstar-
šími lázněmi ve střední Evropě. 
Využíváte této tradice?
Snažíme se o to, aby Teplice byly si-

ce nejstarší, ale zároveň nejmodernější 
lázně v Čechách. Pohled na lázeňství se 
zásadně změnil. Nejdůležitějším poslá-
ním lázní již není jen léčit, ale nabídnout 
klientům služby na evropské úrovni, ať 
se to týká možností rehabilitačních, 
relaxačních a rekondičních pobytů, ale 
především vztahu našeho personálu 
k těm, kteří do našich lázní přijíždějí. 
Dnes je každému jasné, že právě klient je 
nejdůležitější osobou v lázních. Svědčí 
o tom i ohlasy těch, kteří naše lázně 

navštívili a vracejí se k nám právě pro-
to, že jsou spokojeni s úrovní lékařské 
péče, s ubytováním i s dalším servisem, 
který u nás poskytujeme. Jsem rád, že se 
k nám vrací i řada zahraničních klientů. 
Když jsem v červenci 1998 nastoupil do 
funkce generálního ředitele, měli jsme 
asi 18 % zahraniční klientely, loňský rok 
jsme měli již 70 % příjmů ze zahraniční 
klientely a naším cílem je tento stav 
udržet.

¯	Zatím jsme hovořili o lázeňských 
hostech. A co Tepličané, mají 
možnost navštívit lázně, zajít si na 
masáž nebo se vykoupat v rehabi-
litačním bazénu?
Samozřejmě ano, jsme otevřeni 

široké veřejnosti. Již je pryč doba, kdy 
tu byly lázně jen pro léčení nemocných 
pacientů. Ve všech lázeňských domech, 
a máme jich celkem pět, má veřejnost 
možnost využít klasickou lázeňskou péči 
ambulantní formou přes ZP nebo celou 
škálu dalších procedur a doplňkových 
služeb, samozřejmě jako samoplátci. Pro 
klienty je zde i široká nabídka kulturního 
a sportovního vyžití, například posezení 
v příjemném prostředí kavárny, baru, či 
společenské večery spojené s hudbou 
a tancem. Teplice poskytují možnost 
aktivně vyplnit volný čas například na 
nově budovaném golfovém hřišti, na te-
nisových dvorcích nebo cykloturistických 
trasách. Naše obchodní politika je taková, 
že chceme za standardní ceny, poskytovat 
nadstandardní služby. Každý, kdo přijede 
do našich lázní, je u nás vítán.

Pane generální řediteli, děkuji za 
rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Pokoje byly vybaveny nejen co do krásy, ale i moderní 
technikou. Hosté mohou kromě sledování televize být 
připojeni přes počítač k internetu a spojeni elektronicky 
s celým světem

Koupele jsou v moderních „vanách“ ovládaných počítači poskytovány 
každému hostu přímo podle jeho indikace
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president zastínil 
Knížákovy milenky

 IVANA HASLINGEROVá

V pražské umělecké galerii Mánes 
probíhá výstava děl generálního 
ředitele Národní galerie Milana 

Knížáka „Slečny z mé hlavy“. Jedná se 
o práce vytvořené převážně v minulém 
roce, tedy vpravdě o práce nejnovější. 
Knížák jakoby vyvedl z omylu všechny 
ty, kteří se domnívají, že myslí především 
na problémy Národní galerie, České te-
levize a na politiku. Jím vytvořená díla 
svědčí o tom, že i velcí muži mají plné 
hlavy myšlenek mnohem prozaičtějších 
a že jako každý obyčejný smrtelník mají 
plnou hlavu krásných žen. Sám Milan 
Knížák říká o ženách: „Ženy mne inspi-
rují především svou jiností. Líbí se mi jejich 

těla, způsob vstupování do 
situací a procento vílovos-
ti, které si v sobě mnohdy 
uchovávají. A právě tato 
vílovost je pro mne nej-
důležitějším magnetem 
ve vztahu k ženě. Hledám 
v ní vlastnosti, které mi 
chybí, abychom tak mohli 
vytvořit dokonalejšího 
jedince.“ 

Ale dlouho neměl 
nikdo čas věnovat se 
Knížákovým vysněným 
slečnám, neboť najednou 
se výstavní síní rozlehl 
výkřik „Ježíši, on je tu 
president!“ a ať se na nás 
profesor Knížák nezlobí, 
president Klaus zastínil 
naráz všechny jeho milen-
ky. „Být panem Klausem, 

a s i  b y c h 
v š e c h n y 
poslal k vo-
dě. Se svý-
mi schop-
nostmi by 
mohl  bý t 
generálním 
ře d i t e le m 
n ě j a k é h o 
v e l k é h o 
koncernu, 
p o s t a v i t 
si vilu na 
M i a m i 
a létat sou-

kromým letadlem na večeři do Paříže či 
do Říma. Že obětoval část svého života 
velmi nevděčné a zcela vysilující práci na 
budování nových struktur naší společnos-
ti, považuji za něco, co by mělo být ma-
ximálně oceňováno,“ řekl kdysi profesor 
Knížák o panu presidentovi a svůj obdiv 
k němu nikdy neskrýval. Nyní má, jak 
sdělil všem přítomným, nefalšovanou ra-
dost, že se stal Václav Klaus presidentem 
a především z toho, že Václava Klause 
získání nejvyšší státní funkce nezměnilo 
a chová se ke svým blízkým stále stejně. 
Jak říká výstižně pani Lívie: „Klaus je 
Klaus, ať dělá cokoliv.“

Rovněž paní Marie Knížáková byla 
návštěvou pana presidenta odměněna po 
zásluze, neboť málokdo ví, že lví podíl 
na uspořádání výstavy měla právě ona. 
Profesor Knížák žije totiž v záporném 
časoprostoru a proto veškeré praktické 
a organizační starosti leží na bedrech 
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Ať si již o ženách myslí profesor Knížák cokoliv, výstava 
ukázala, že vidí slečny skutečně velmi jasně a naplno, 
jak o tom svědčí tento snímek, na němž vydavatel 
Fragmentů právě obdivuje Knížákovu „Něžnou mi-
lenku“ 

Paní Marie Knížáková štěstím, že přišel pan president, skutečně zářila. 
Fotografie potvrdí, že vedle něj omládla  nejméně o dvacet let
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jeho křehké pani. Na štěstí se vzájemně 
doplňují a i když to tak nevypadá, pani 
Marie je velmi houževnatá a schopná 
žena, která je opravdovou oporou svému 
přetíženému manželovi. I při vší úctě 
k němu víme, že by nemohl vše bez ní 
stíhat tak, jak stíhá. Malovat, kompono-
vat, řídit Národní galerii, psát a účastnit 
se mnoha kulturních i politických akcí. 
K tomu je opravdu potřebná opora nebo, 
jak trefně říká Milan Knížák, přímo pro-

línání: „Mám pocit, že tam, kde vstoupí 
do vztahu mezi dvěma lidmi láska, může 
se mezi nimi vyvinout vztah ne nepodob-
ný funkci jednovaječných dvojčat. I mysl 
a intuice začnou pracovat na podobných 
frekvencích. Pro toto je zřejmě nejlepší 
výraz prolínání dvou osobností.“ 

 Houslový virtuos Jaroslav Svěcený 
přednesl na úvod vernisáže skladbu 
Milana Knížáka. Málokdo totiž ví, 
že profesor Knížák skládá i hudbu. 

V šedesátých létech 
z a lož i l  dokonce 
hudební skupinu  
„Apoštolové“, která 
se postupně přejme-
novala na „Děti bol-
ševismu“ a posléze 
na „AKTUAL“. Podle 
vyjádření zahra-
ničních odborníků 
patřila mezi první 
punkové kapely ve 
světě. Zásadně hrála 
vlastní skladby a zpí-
vala česky. Některé 
z jejích písní jako 
např. „Miluji Tebe 
a Lenina“, „Děti 
bolševismu“, „Vana 
rumu“ se staly v té 
době šlágry. A to by 
nemohl být v čele 
skupiny člověk jako 
Knížák, aby nepouží-
vala vedle tradičních 
i velice netradiční ná-

stroje jako např. sirénu, vrtačky, sekeru, 
motocykl, zvony, plechovky naplněné 
sklem.  V současné době skládá profe-
sor Knížák vážnou hudbu a   jak nám 
nedávno prozradil, píše dokonce operu. 
Po vyslechnutí své skladby Milan Knížák 
oficiálně přivítal pana presidenta a poté 
několika slovy vysvětlil přítomným ná-
vštěvníkům, jak vznikala díla zde vysta-
vená: „Rád maluji úplně volně věci, které 
ke mně samy přicházejí. Dělám to, co mne 
vyzve a samo naplní. Většinou jsou to 
věci, které se nezdají moderní. Nedávno 
mi byla položena otázka, co bych dělal, 
kdybych byl teď mladý. Zamyslel jsem 
se nad tím a myslím, že bych maloval 
banální, nedůležité a neaktuální obrazy 
nebo bych nálepkoval. Například někte-
ré reklamy k tomu přímo vybízejí. Zajímá 
mne, co není přímo aktuální bez závazku 
dělat něco důležitého. Velkých gest bylo 
již tolik, že nezávazný postoj působí téměř 
demonstrativně.“ Výstava napovídá, že 
v minulém roce zaplňovaly mysl profeso-
ra Knížáka ženy, ženy a zase ženy. 

„Měli bychom si při každé únavě, 
v každém pracovním kolapsu zachovat 
jiskru radosti, která nám neustále připo-
míná, jak je to báječné, že můžeme pra-
covat. Já jsem totiž v této zemi po dlouhá 
léta nemohl dělat nic, a když, tak v totalit-
ním skrytu, a tak jsem vděčen, že mohu 
pracovat, i když z toho někdy, promińte 
mi ten výraz, ‚padám na hubu‘“, směje 
se profesor Knížák a jak jsme viděli, pan 
president s ním vřele souhlasíl.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Výraz tváře profesora Knížáka nasvědčuje, že má z návště-
vy presidenta Klause nejméně stejně velkou radost jako 
přítomní návštěvníci. Snímek ho zachycuje v momentu, jak 
si nadšeně vede pana presidenta do výstavní síně

Na výstavě bylo kromě pana presidenta i mnoho dal-
ších politických celebrit. Snímek zachycuje kancléře 
presidenta republiky Jířího Weigla spolu s paní Libuší 
Benešovou

Kulturní vložku na vernisáži přednesl Jaroslav Svěcený, kte-
rý  ještě před tím ukázal panu presidentovi slečnu, která je 
podle něj ta nejhezčí. Vlevo naslouchá poslankyně Kateřina 
Dostálová, jejíž kladný vztah nejen k přítomným pánům, ale 
i k umění je známý. Jistě ji mnohé v Mánesu inspirovalo pro 
její činnost v její umělecké galerii v Olomouci
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gala galerie u frantíka
IVANA HASLINGEROVá

Vernisáží kreseb Františka Trnobranského byla otevřena 
v areálu bývalých Vinařských závodů v Praze 9 galerie 
karikaturistů „Gala galerie u Frantíka“, jediná svého dru-

hu v republice. Její majitel František Trnobranský do ní pozval 
všechny ty, kteří se chtějí bavit.
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František Trnobranský předal „Frantíkův 
řád“ za duchovní i faktickou podporu Josefu 
Fouskovi, Oldřišce Telenské, Janu Přeučilovi, 
svému bratrovi a Radimu Uzlovi, kterého za-
chycuje snímek

„Již v prvobytně pospolné společnosti tesali do 
skal lovci mamutů epigramy proti svým vládcům. 
Zdá se mi, že u nás přibývá šašků a ubývá humo-
ru a přitom humor léčí. Naštěstí, ačkoliv humor 
nemůže mít potomky, vymření volů u nás nehrozí 
a tato galerie ho bude pomáhat šířit. Přeji jí proto 
hodně štěstí do budoucna,“ sdělil kmotr galerie 
Josef Fousek (vlevo) Františku Trnobranskému 
(vpravo) v reakci na své ocenění. Pod vousy se 
směje další kmotr galerie Radim Uzel 

Jedním z kmotrů galerie 
byl Herec Přeučil, který 
přečetl dopis virtuálního 
Frantíka a popřál galerii 
vše dobré

Předseda České unie karikaturistů 
Josef Kobra vyhlásil u příležitosti ote-
vření nové Gala galerie soutěž kresle-
ného humoru pro členy jejich unie pod 
názvem „Co Tě nepálí, nehas“. Její 
uzávěrka bude 30.9.2003 a 6.12.2003 
budou vyhlášeny vítězové na vernisáži 
k této soutěži v Gala galerii u Frantíka. 
Prohlásil, že se mu tam tak líbí, že hod-
lá oslavit své šedesátiny koncem roku 
právě v této a žádné jiné galerii

A nebyl by to Josef Fousek, aby se diplomem oka-
mžitě náležitě nepochlubil všem ženám kolemA zde vidíte Frantíka v celé parádě
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zuzana Stirská zpívá 
„vám jen vám“

IVANA HASLINGEROVá

V Jazzovém klubu v pražské 
Redutě proběhl slavnostní 
křest nového alba Zuzany 

Stirské „Vám jen Vám“ s podtitulem 
„Zuzana Stirská & Gospel Time“. 
Producentem alba byl Karel Vágner, 
který ho natočil ve svém Studiu 
Charlies company, s.r.o. „Gospel 
Time Party“ je směsice gospelových 
a country songů, spirituálů a blueso-
vých písní. Nechybí ani muzikálové 
melodie ve vlastní úpravě. Vždy se 
ale jedná se o hudbu velmi melo-
dickou a emotivní. I když se jedná 
o hudbu duchovní, její písně mají 
daleko od náboženských popěvků. 
Píší pro ni textaři jako Jiří Suchý, 
Ivan Mládek a Josef Fousek, jejichž 
texty se vyznačují velkou dávkou 
nejen humoru, ale i moudrosti, nad-
hledu, nepatetickou oslavou života 
a správných mezilidských vztahů. 
Vznikly ale již i původní české „ja-
koby-gospely“ autorů Karla Vágnera 
a Jiřího Kadeřábka. Nechybějí ani 
muzikálové melodie ve vlastní úpra-
vě. Pravidelnou součástí představe-
ní Gospel Time Party v Semaforu je 
rozhovor se zajímavými osobnostmi. 
Na pódiu se již objevili například  mi-
nistr kultury Pavel Dostál, generální 
ředitel Národní galerie Milan Knížák, 
Ivan Mládek, senátor Václav Fischer, 
tajemník a poradce presidenta re-
publiky Ladislav Jakl, Petr Štěpánek, 
Honza Musil a mnoho dalších hostů, 
z nichž většina se na křtu objevila.

Snímky Fragmenty Ivana Haslingerová
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Ladislav Jakl 
projevil obdiv 
nad odvahou 
pani Stirské 
p o z v a t  s i 
ú ř e d n í k a 
a čekat, že 
bude sranda. 
A ona ji do-
konce z něj 
v ymačkala . 
„Měl jsem jít 
na zkoušku se 
svou kapelou 
a když jsem 

řekl, že jdu na Stirskou, smáli se mi: ‚Jó to známe, to je takový to 
dynamo.  Všimněte si, že jí moji kolegové nalezli přezdívku podobnou, 
jako měl Gilbert Bécaud, kterému říkali muž dynamit,‘ uvedl Jakl. 
„Se svým suchým anglickým humorem rozesmál několikrát jeviště 
historkami ze zákulisí Poslanecké sněmovny, ale především šokoval 
přítomné diváky, jak divokým rockerem je. Poprvé se v Gospel Party 
Semafor třásl v základech,“ vzpomíná paní Zuzana na návštěvu pana 
Jakla v jejím představení a dodává: „Pro pana Láďu zazpívám ‚Go li-
ke Elijahout‘, což by mu mělo být blízké a snad se mu to bude líbit“

“Miluji tu-
to muziku 
a měl jsem 
to štěstí po-
slechnout si 
jí v jednom 
z  č e r -
n o š s k ý c h 
k o s t e l ů 
v Harlemu. 
Byl to můj 
n e j v ě t š í 
lidský, kul-
turní, ale 
i duchovní 

zážitek. Když se dá takhle povídat s Bohem, to se poté dá i na něj 
věřit. neboť je cítit člověčinou,“ říká o gospelech paní Zuzany Pavel 
Dostál. A paní Zuzana mu hned zazpívala nádhernou píseň s textem 
Jiřího Suchého „Když je mi  nejhůř“ 
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„Ukradená televize“ aneb  
„co na obrazovce nebylo“

 IVANA HASLINGEROVá

V Paláci knihy Luxor proběhl 
slavnostní křest knihy Petra 
Štěpánka „Ukradená televize“ 

aneb  „Co na obrazovce nebylo“. „V 
Radě pro rozhlasové a televizní vysílání 
(RRTV) je vyváženost klíčové slovo a jak 
se tak dívám na přítomné, nacházejí se 
na křtinách knihy Petra Štěpánka, který 
je členem této ‚zločinecké‘ organizace, 
přátelé i nepřátelé v jednom šiku, což 
je dobře. Kromě toho, že je Petr členem 
RRTV, je též publicista, hudebník a snad 
nejlépe ho vystihuje  jeho přezdívka mezi 
přáteli Padro Padrone. Doufám, že mé-
dia proto přinesou tu nejnekřesťanštější 
a nejhorší recenzi a nenechají na nikom 
z přítomných nit suchou, abych mohl na 

knize nekřes-
ťansky vydělat 
a kniha šla pěk-
ně na odbyt,“ 
uvedl ředitel 
na k l ad at e l -
ství Votobia 
Praha Petr 
Žantovský.

N á z e v 
knihy, který 
v sobě ukrývá 
hned několik 
v ý z n a m ů , 
vymyslel dle 
sdělení Petra 
Štěpánka jeho 

přítel Ladislav Jakl. Předně na přelomu 
let 2000 až 2001 si zaměstnanci České 
televize ukradli veřejnoprávní obrazov-
ku sami pro sebe. Instituce, kterou si 
platí všichni občané a která má sloužit 
všem, se změnila v hlásnou troubu úzké 
zájmové skupiny. Způsobilo to největší 
otřes demokracie od listopadu 1989. Za 
druhé prý také někdo ukradl TV NOVA. 
Kdo a komu? Přesněji Kdo komu? Podle 
našich médií ukradl televizi zlý a zákeř-
ný český podvodník hodnému, poctivému 
a ctihodnému americkému podnikateli. 
Řada faktů a indicií však naznačuje, 
že je leccos jinak, ba dokonce naopak. 
Podobná situace se odehrála později ko-
lem televize TV 3. Do třetice nám mohou 
být všechny televize ukradené. 

„Tato kniha je mým soukromým pří-
spěvkem proti lidské blbosti i když vím, 
že tento boj se vyhrát nedá,“ uvedl autor 
knihy Petr Štěpánek. Dodal, že v knize 
jsou názory Petra Štěpánka, který si od 
nikoho nenechá vzít právo je říkat a bu-
de se jimi řídit. „Žijeme ve zvláštní zemi. 
Stále zde všichni hovoří o odpolitizová-
ní televize. Snad nejvíce ministr kultury 
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Autor knihy a její kmotr těsně před křtinami…

„Cením si toho, že se můj přítel Mirek Topolánek nezachoval jako svatý Petr, neza-
přel mne a přišel jako kmotr. Protože vím, že mi hrozí, že budu podobně jako Ježíš 
ukřižován jistou skupinou politiků a novinářů,“ uvítal autor pana senátora. Kmotr se 
zasmál: „Oba Petrové prý nevěděli, zda skutečně přijdu. To bych jim neudělal, když 
jsem to slíbil, i když to pro mne nebylo lehké, protože poprvé jsem kmotrem nějaké 
knihy. Člověk musí ale občas udělat něco poprvé. Znám všechny lidi od průměrných 
a nekontroverzních až po živé a kontroverzní. Petr je  rocker a rebel, enfant terrible, 
a to nejen mediální ale i politický, ale především je to můj přítel“  
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Dostál, který je přitom nejvíce v zákulisí. 
Před dvěma lety nedaleko u sv. Václava 
demonstrovaly tisíce občanů za svobodu 
slova. Přitom nejznámější mediální kauzy 
mají jinou podobu v médiích, než když 
si sednete k dokumentům a prostudujete 
je. Virtuální realita u nás vítězí nad 
vším. Aby ale nevznikl mylný dojem. 
Nesmírně si práce slušných novinářů 
cením. Devět let sedím na RRTV vedle 
Jiřího Novotného, který je mým otcem, 
bratrem i přítelem v jedné osobě,“ dodal 
Štěpánek.  

Na presentaci byl osobně přítom-
ný senátor Vladimír Železný a první 
dáma publicistiky na TV NOVA Jana 

Bobošíková. Jejich přítom-
nosti byli rádi nejen oba 
Petrové, ale i kmotr knihy, 
předseda ODS a senátor 
Mirek Topolánek, který sdě-
lil: „Záviděl jsem Václavu 
Klausovi, že našel odvahu pozvat k sobě 
Vladimíra Železného a postavit se tak 
proti celé veřejnosti. Kdybych byl udě-
lal tehdy totéž, nebylo by moje gesto tak 
silné. Nyní to mohu udělat, i když to ne-
byl hlavní důvod, proč jsem zde. Budu to 
parafrázovat, ale Voltaire jednou napsal: 
„Nemusím s Vámi souhlasit, ale udělám 
všechno pro to, abyste svůj názor mohl 
presentovat“ a proto jsem přišel. Kniha 

Petra je jedním z pohledů, který pomů-
že  čtenářům utvořit si vlastní názor. 
Přestože se mnohdy hádáme, musíme být 
schopni respektovat názor toho druhého.  
Doufám, že kniha bude brzy ohmataná 
a bude inspirací pro mnohé z Vás.“

      Na dotaz Fragmentů, kdo komu 
tu televizi tedy ukradl, zda Železný 
Lauderovi nebo to bylo naopak, odpově-
děl Petr Štěpánek, že Ronald Lauder chtěl 
prodat svoji firmu CME společnosti SBS. 
Prodej celé TV NOVA měl stát 615 mil. 
dolarů. Lauder ji chtěl ale prodat včet-
ně licence, která mu nepatřila. Patřila 
Železnému a teprve po té, co ji nechtěl 
Železný prodat, strhla se ona mela neboli 
start války o NOVU.  A po této odpově-
di již následoval slavnostní křest knihy 
a přípitek na to, aby byla co možná brzy 
hodně ohmataná.

Od Petra Štěpánka je to skvělý po-
čin, že uvádí věci kolem našich televizí 
na pravou míru, neboť v knize je uvedena 
spousta informací, které nikdy neprošly 
naším tiskem. Je navíc potěšitelné, že 
o tuto problematiku projevují zájem i naši 
vrcholoví politici a nezbývá než doufat, 
že se blýská na lepší časy.

 Ukázky z knihy jsou uvedeny v in-
ternetové podobě revue Fragmenty 
na www.fragmenty.cz, a to v rubrice 
„KULTURA - Naše televize“. 
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Po přípitku autor a kmotr podepisovali a podepiso-
vali...

Senátor Vladimír Železný  a první dáma publicistiky v jeho televizi 
Jana Bobošíková se výborně bavili

Pan senátor  se tak rozjel, že se podepsal i na zeď Paláce knihy Luxor
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