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Tak již máme „Socialistický
demokratismus“
IVANA HASLINGEROVÁ, ŠÉFREDAKTORKA
„Socialistický demokratismus se v EU prosazuje takovým způsobem, který se
nedaří v žádné jednotlivé zemi. A Bruselská Evropa je toho příkladem. Jdete-li
po budově bruselské centrály, tak na Vás dýchá ze všeho možného, ten vzduch
je tím nasáklý.“
Václav Klaus, 22. prosince 2001

Č

asopis,
který dostáváte do
rukou měl uzávěrku v den referenda
o našem vstupu
do EU a pouze na
tento úvodník bylo vynecháno bílé
místo, abychom se
mohli ještě vyjádřit
k jeho výsledkům.
Nyní již víme, že
se naši občané rozhodli pod masivní
jednostrannou
vládní kampaní
pro vstup do dalšího socialistického
souručenství, že
zase budeme poslouchat cizí mocnosti a vyvěšovat vedle naší vlajky i vlajku SESR (Svazu Evropských Socialistických Republik).
Motto článku vyjadřuje to nejpodstatnější o EU a kdyby
pro nic jiného, tak již jen pro tento její „socialistický demokratismus“ nemůže žádný skutečně pravicově cítící občan
mít z výsledku referenda radost. A to nemluvím o hospodářských dopadech. Kdyby naši občané znali jen některá
fakta uvedená v např. v pracích Petra Macha, výkonného
ředitele Centra pro ekonomiku a politiku (CEP) a autora
knihy „Úskalí evropské integrace“, Marka Loužka, analytika Centra pro ekonomiku a politiku a autora knihy
„Zapomenutá transformace“, Mojmíra Hampla, makroekonomického analytika České spořitelny, a.s., nositele titulu
Mladý ekonom roku 1999 udělovaného Českou společností
ekonomickou a Petra Adriana, vysokoškolského profesora
a spoluautora „Manifestu českého eurorealismu“, dopadlo
by určitě hlasování jinak, když ne pro nic jiného tak
z pudu sebezáchovy. Ve svých článcích uveřejněných pod
souhrnným názvem „Víme o čem budeme hlasovat?“ na
www.fragmenty.cz a www.cepin.cz vysvětlují, proč říkají NE
vstupu do EU. Naše média dávala bohužel prostor pouze

jednostranné proevropské kampani a jak známo, občané
volí podle billboardů a podle televizních šotů. Není to jen
naše národní stádní vlastnost. Vzpomínám, jak Němci dělali kdysi po zvolení kancléře Kohla s pečlivostí jim vlastní
průzkum, kolik Kohlů a kolik jiných politiků viselo na
billboardech a zjistili, že procenta získaná ve volbách pro
jednotlivé strany odpovídala poměru počtu obrázků jejich
představitelů. Když se ještě k tomu přidají neuskutečnitelné
sliby, pak z kampaně o EU by si měly naše pravicové strany
vzít příklad. Občané chtějí slyšel líbivé sliby a vidět stokrát
nesmyslný šot o tom, jak se budou mít dobře někde u moře
v Portugalsku a už vůbec nedomýšlejí, že jen na letenku
tam by padl jejich důchod. Pravda se ve volební kampani
nevyplácí. Konečně to vidíme v malém na příkladu v naší
politické scéně. ČSSD slibovala občanům nebe na zemi
a nyní navrhuje reformu veřejných financí, která dopadne
na její voliče mnohem tvrdším způsobem, než by dopadla
reforma ODS. Ti ale mohou již jen na socialistické lži hubovat, změnit je už nemohou.
Možná někoho překvapí, proč vydáváme vlastně již pasé
postoje našich významných opozičních politiků k postojům
k referendu. Není to rozhodně z důvodu nedostatku materiálu.
Denně nám píší naši zpravodajové velmi zajímavé aktuální články do internetové revue a stačilo by je přetisknout.
Chceme ale zachytit názory těchto osobností před výsledkem
referenda, protože po čase je mohou změnit, i když věříme, že
k tomu nedojde.
Ale abych nebyla jen pesimistkou, oceňuji postoj Jana
Zahradila, že jednal přesně podle svého vědomí a svědomí
tak, jak mu káže poslanecká přísaha, a nelegalizoval svojí
přítomností v Konventu Evropského parlamentu něco, s čím
nesouhlasil. Škoda, že taková osobnost není již v současné době
ministrem zahraničních věcí, který má právo veta. Nemohly
by v Evropském konventu projít zákony, které naši republiku
budou v budoucnu poškozovat a do EU bychom vstupovali
v nesrovnatelně lepší posici. Navíc by to sebejisté bruselské
úředníky přinutilo vzít na vědomí, že jsou v Unii i jiné země
než Francie a Německo a že musejí i na ně brát při sestavování
ústavy zřetel. Nezbývá než doufat, že se jednou tímto ministrem
stane a že byť trpaslíci, budeme hrát v EU nezanedbatelnou
úlohu. Velikost státu totiž nedělá pouhá rozloha, ale především
jeho představitelé. Stačí připomenout Karla IV nebo alespoň
presidenta Masaryka.
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Knížákova Smr(d)šť 23
MILAN KNÍŽÁK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ GALERIE ČR

sem pro, abychom vstoupili do
Unie, poněvadž vidím v tomto
členství o něco více pozitiv než
negativ, ale nelíbí se mi způsob, kterým naše vláda tento krok připravila.
Trapná reklamní kampaň, která se
neliší od reklam na čokolády, vložky
a prací prášky i jednorázové přesvědčování o výhodách, to je způsob,
který může přesvědčit hlupáky nebo
lhostejné, ale inteligentní část populace
spíše odradí.

už budou Benešovy dekrety zrušeny nebo ne, se pomalu ale jistě nacpou zpátky
do Sudet, možná ještě dál, a pomalu se
vrátí situace podobná té, kterou jsme po
třista let existovali v Rakousko-Uherské
říši. Možná, že po čase nastane nějaké
další obrození, ale tomu bych tentokrát
nedával velkou šanci. Pohádky o tom,
jak česká a německá populace za první
republiky žila v selankovité shodě, vyvrátí každá realistická učebnice dějepisu.
Málo problémové kontakty existovaly jen
na nejnižší sociální úrovni. Ekonomicky
silnější němečtí spoluobčané byli velmi
agresivní a tvrdě prosazovali své názory,
které zdaleka neodpovídaly jejich reálnému postavení v republice. A tak asi
skončíme jako severoameričtí Indiáni
(promiňte, domorodí Američané, tak
se musejí dneska nazývat), kteří žijí ve
svých rezervacích a provádějí krojované
tanečky pro dychtivé turisty. Taková
budoucnost nás ovšem čeká, ať vstoupíme do EU nebo ne. Naše poloha v srdci
Evropy, na kterou jsme tak pyšní, je velmi
nevýhodná. Láká mnoho supů.
My sami děláme všechno pro to, aby
náš národ neměl identitu. Naše soudy
začínají vracet majetek rodinám nacistů,
jako se to děje (např.) v případě pana
Kinského z Argentiny, který možná ani
Kinským není, poněvadž dodnes nedoZnovu zdůrazňuji, že jsem pro vstup
České republiky do
Evropského společenství, ale také vím,
že naše budoucnost je
v každém případě, ať
vstoupíme nebo ne,
velmi problematická.
Mám na mysli budoucnost českého národa.
Je jasné, že Němci, ať
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Strach M oci Rozkotané
Š edivými Ťuhýky
ložil svoji identitu a v Argentině podle
oficielní zprávy našeho velvyslanectví
není mezi osobami s volebním právem
evidován. Navíc, pokud vím, ani španělsky nemluví a jak jsem již řekl, nikdy se
opravdu ničím neprokázal.
Naše soudy jsou velmi liknavé i v odsuzování totalitních komunistických zločinců, i když chápu, že právní kontinuita
jim možnost odsouzení velmi ztěžuje.
Často se mi však zdá, že se soudy na
nemožnost potrestat komunistické lídry
vymlouvají rády. I když musím pochválit
soud, který právě soudruhu Hofmanovi
nadělil 4 roky. Ten se ovšem bije v prsa,
tváří se jako neviňátko a halasně vyhlašuje svoji nevinu. Byl to vlastně spolek
neškodných zahrádkářů, ti komunisté,
že? Asi tak si to náš minulý pan prezident myslí, poněvadž jeho podivná
polistopadová smířlivost přispěla k tomuto marasmu. Dnes už nikdo nemluví
o tom, že zahrádka, kterou komunisté
obhospodařovali, byla plná krve a zoufalství. Hejna našich spoluobčanů dávají
současným potomkům komunistů, kteří

se ke svým stranickým otcům nepokrytě
hlásí, své hlasy ve volbách. A tak: „S komunisty v čele, s Němci za humny, směle
do p…..“
Kapela Aktual
po letech zahrála
a byla to bomba.
Konečně se ukázalo
to, co jsme vždycky
tvrdili a nikdo tomu
nevěřil – že celá undergroundová scéna
vznikla jako derivát
Aktualu a bez něj
by vypadala zcela
jinak.
Slova a k t uálních písni byla
často jen podivná
hesla. Situaci mého
mládí ilustruje píseň
Miluju Tebe a Leni-
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na, poněvadž tak to za totality vypadalo.
Ani láska nebyla ušetřena politické tendenčnosti. Se svazačkou jsme si brali do
postele i Velkého Vůdce, asi aby požehnal
našemu plození.
Zab se a leť, zab se a zpívej!
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

V článku bylo
použito snímků
z vernisáže výstavy Milana Knížáka
„Slečny z mé hlavy“ konané nedávno v pražské
galerii Mánes.

POLITIČTÍ VĚZNI JSOU
SVĚDOMÍM NÁRODA
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President chce zvýšit
prestiž KPV

IVANA HASLINGEROVÁ

resident Václav Klaus se snaží
napravit snad nejzávažnější
chybu bývalého presidenta,
snaží se vyjádřit úctu k politickým
vězňům setkáváními se s nimi. Již po
několikáté za krátkou dobu od svého
zvolení se účastnil jejich akcí a vyjadřuje ve svých projevech upřímnou
úctu nad tím, co pro znovunastolení
svobody a demokracie u nás udělali.
Jsou to podle něj právě oni, kdo svými
těžkými životními osudy v naší zemi
představují příklad mimořádné občanské a lidské statečnosti a odpovědnosti a kdo udělali pro náš svobodný
život víc než jiní. Nebojí se říci, že si
váží toho, že ho zvou na jejich setkání.
Právě president Klaus patří k těm,
kteří se v našem veřejném a politickém prostoru pokoušejí význam naší
minulosti soustavně připomínat, neboť podle něj bez poznání minulosti
nemůžeme dobře tvořit budoucnost.
Zejména minulosti nepříliš vzdálené,
tedy té, kterou svými osudy výrazně
poznamenali právě političtí vězni.
„Nedělám to z toho důvodu, že bych byl
nějaký staromilec, obrácený do minulosti. Jen si – snad naléhavěji než někteří jiní – uvědomuji, jak velký význam má
pro naši současnost a budoucnost jak
historická paměť, tak neocenitelné tvrdé zkušenosti, které lidé jako Vy za svůj
život získali. Jde o mimořádný kapitál,
jehož prohospodaření by mělo neblahé
důsledky. Žijeme v době, která není jednoduchá. Na jedné straně se sice zdá, že
nebezpečí totalitarismu, které naši zemi
dusilo po mnoho desetiletí, je bezpečně
zažehnáno. Na straně druhé jsme konfrontováni s výzvami a nebezpečími, jaké jsme dosud neznali. My bohužel víme
velmi dobře, že je to spolu všechno propojeno, že se nic nepřihodí náhle a bez
příčiny a že jsou mnohá stará nebezpečí

stále živá – i když dnes na sebe berou
jinou podobu,“ uvedl Václav Klaus na
slavnostním shromáždění Konfederace
politických vězňů (KPV) v pražském
paláci Žofín.
Nikoho z demokratů nemohou podle
presidenta těšit zvyšující se preference
komunistické strany. Ale myslet si, že
právě toto přibližuje okamžik nějakého
nového protidemokratického převratu,
by bylo naivní. Skutečné nebezpečí
pro naši svobodu a demokracii je podle
pana presidenta v něčem mnohem méně
nápadném, mnohem méně hraném médii,
mnohem méně postižitelném, o to však
nebezpečnějším. Vidí je v sílících pokusech sešněrovat náš politický a hospodářský život obrovským množstvím
detailních zákonů a nařízení, které ve
svém souhrnu vedou k oslabování svobody jednotlivce, k daleko většímu podílu
mocenského vlivu státu na veškeré oblasti našeho života a ve svých důsledcích
k ochabování přirozené lidské iniciativy,
aktivity a možnosti rozhodovat se samostatně. Druhou stranou téže mince je pak
vlažný vztah k odpovědnosti.
To není problémem pouze naším.
„Pokud by se Evropa měla proměnit
v přeregulovaný superstát, v němž by
navíc národní celky zcela zanikly, bylo
by to nedobré. Na tyto otázky není dnes
ani u nás, ani v Evropě jednotný názor.
I proto jsem v nedávných dnech svolal
schůzku nejvyšších ústavních a politických činitelů, abychom v této důležité
věci hledali co možná nejvyšší společný
jmenovatel zájmů naší země. Shoda sice
až dosud příliš velká není, ale je nesmírně užitečné v takových otevřených diskusích pokračovat,“ podotkl Klaus.
Pan president také vyvrátil ve svém
projevu obvinění, které proti němu v po-

slední době začalo proskakovat v tisku,
že zastává protiamerickou politiku. Jeho
slova o důležitosti transatlantické vazby
zněla jako balzám na duši, která je pod
neustálým tlakem propagandistických
šotů naší vlády o jediné samospásné
EU: „Stále více a více je zřejmé, jak mimořádně cenná a inspirativní je pro nás
Amerika, se svým bytostným příklonem
ke svobodě, se svou unikátní kombinací
liberalismu a konservatismu, s nevyčerpatelným optimismem, idealismem
a současně smyslem pro praktický život.
Podle svého založení, zkušeností a světonázorového zázemí může každý z nás
s některými konkrétními kroky té či oné
tamní vládní administrativy souhlasit nebo nesouhlasit, ale na podstatě věci to nic
nemění. Pokusy narušovat transatlantické vazby mezi Evropou a jejím zámořským spojencem například vytvářením
alternativních vojenských uskupení
k NATO jsou podle mne pootevřením
dvířek k tomu, abychom byli v budoucnu opět vystaveni rizikům světa, která
jste tak nelítostně pocítili na vlastní kůži
právě Vy. I proto máte nikdy nekončící
úkol o svých zkušenostech a názorech
hlasitě a nápaditě informovat především
naši mladou generaci. Tato Vaše aktivita
je také tím nejlepším památníkem těch
Vašich kamarádů a kolegů, kteří politický
teror minulé doby nepřežili.“
Na závěr slíbil přítomným politickým vězňům, že jako prezident republiky se bude snažit ovlivňovat alespoň tu
oblast, která mu z jeho funkce přináleží,
neboť naše společnost jim zůstává leccos
dlužná. Zcela neformálně je ujistil, že
jsou pro ně v jeho úřadě dveře otevřeny a že bude hledat cesty, kterými by
prestiž někdejších politických vězňů
zvýšil. Poděkoval práci Konfederace
politických vězňů a popřál jí úspěchy
v další činnosti.
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Pomník OBĚTEM ZLA,

Areál pro ozdravení duše člověka

K

onfederace politických vězňů
(KPV) pořádala zájezd do
Meditační zahrady v Plzni.
Přiznám se, že jsem se poněkud obávala, o čem si budu s tolika seniory
povídat, že budu celý den slyšet jen
o nemocech a o bolestech. Tak jak to
ve stáří bývá. Opak byl pravdou. Tolik
činorodých a životaschopných lidí jsem
ještě pohromadě neviděla. Jeden řešil
problém muzea, druhá skupina připravovala letecký den, třetí se zlobil na recenzi své nové knihy. Nikdo nehovořil
o zdravotních problémech, které jistě
ve svých letech mají. Jak jsem brzy
zjistila, je to tím, že se jim současné
problémy zdají úsměvné v porovnání
s tím, co prožili. Jeden z nich mi to
v cukrárně na zámku Kozel vysvětlil
lapidární větou: „Kdo jednou projde
Jáchymovem, tomu se zdá všechno
ostatní jako pohádka“. A i když je
leccos mrzí a chtěli by leccos změnit,
tak je přesto podle nich skvělé, že se
dožili pádu komunismu v jeho nejhorší podobě. „Naše děti a vnuci již
snad budou žít v jiné době a naše oběti
nebyly zbytečné,“ shodli se všichni nad
zmrzlinovými poháry v cukrárně na
zámku Kozel.

IVANA HASLINGEROVÁ
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POLITIČTÍ VĚZNI JSOU
SVĚDOMÍM NÁRODA
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mě křížové cesty. „ Každý neseme svůj
kříž a my jsme ho v tom pekle nesli opravdu těžký,“ uvedl pan Hruška. Sochy na
zastávkách křížové cesty vytesal sochař
Roman Podrázský z Přibyslavi. První je
Večeře páně, poslední Vzkříšení. Je to
jeho životní dílo. Poslední socha vznikla
po revoluci. Plukovník Hruška zde zakládal klub K231 a jezdili za ním estébáci.
Odvezli ho dokonce do Prahy podepsat
spolupráci: „Víte co, vyserte se na mne,
tak jako seru já na Vás, “ řekl jim a přestali za ním jezdit. Po dvou letech na to
ho odvezl nějaký major do konspiračního
bytu. Řekli mu, že se nemohou nabourat
do pobočky K231 v Praze. Ať jim členy
prozradí, že pak budou jeho děti moci
studovat. Zařval: „Zničili jste mi život
a zdraví a přátelství postavené na bolesti
nezradím.
“ Pak již měl klid.
Při prohlídce zahrady pan Hruška vzpomínal: „Otec mne poslal na vojenskou
akademii do Hranic. Při náletech na
Plzeň jsme tahali v 16ti letech jako její

Po příjezdu do Meditační zahrady
nás její zakladatel, rytíř velkokříže řádu
sv. Silvestra plukovník Luboš Hruška,
uvítal slovy: „Při křtu ve vězení v Leopoldově jsem slíbil, že jestli přežiji,
udělám z našeho ovocného
sadu meditační zahradu
pro ozdravení duše člověka a na památku všech
umučených k amarád ů
v komunistických koncentrácích. Těmto lidem jsme
povinni úctou a přitom jsme
jim nikdy veřejně nepoděkovali. Po propuštění na
amnestii v roce 1960 jsem
se do toho pustil. Začal
jsem studovat s Ing. Tykačem zahradní architekturu
v Průhonicích a pak jsem
přebudoval náš ovocný
sad podle svého projektu
na tuto meditační zahradu.“ Maskot oddílu a „Mimořádný řádný člen oddílu“ Dag
Rozhodl se na památku Plocek se svým buršem plukovníkem Karlem Plockem
hrozné komunistické doby neustále vyhledávali ve třicetistupňovém horku stín,
vybudovat památník ve for- ale na zájezdu chybět nesměli
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Večeře páně – první zastavení v Meditační zahradě

Nesení kříže. Symbolicky obaluje kříž celou zeměkouli

Kristus cestou na Golgotu - symbolicky nese alegorii
Narození přímo v hlavě

-8studenti mrtvoly z domů.
Našim šéfem byl plukovník Saša Korda. Ten už
v roce 1946 nabídl
předsedovi Národně
socialistické strany
Zenklovi zásah proti
komunistům. Zenkl odmítl a nastal rychle
konec. V naší baterii
nebyli komunisti, jen
jeden politruk. Kluci ho
chtěli zastřelit a já jim to
hlupák rozmluvil. V roce
1948 náš 48. pluk dělal
průzkum hranic. Kluci
navrhovali zdrhnout.
Já říkal, že když každý
uteče, bude z naší vlasti
ruská gubernie. Ale po
zatčení majora Válka
jsme se rozhodli utéct.
Sto metrů od hranic mne
chytili. Dostal jsem se na
Špilberk.
Po p ř e v o z u n a
Pankrác mi říkal spoluvězeň, že se tam už
netluče. Po půlnoci
přinesli v dece hromadu krvavého masa,
abych se o ni postaral.
Chytili někoho, kdo
přecházel, a mého
spoluvězně vyslýchali,
zda ho nezná. Soudili
nás podle paragrafu
231 komunistického
zákona, jehož iniciátorem byl pozdější
‚slavný‘ mluvčí Charty
77 a přítel bývalého
presidenta Havla
J U D r. Ji ř í Há je k .
Dostal jsem 18 let
a odvedli mne do cely
s 12ti spoluvězni. Tam
ke mně přišel človíček
s kolečkem na hlavě,
s úsměvem a se slovy:
‚Tak tě tady mezi námi pěkně vítám,‘ mne
přijal mezi ně. Byl to
páter Ondřej Karel
Frgal, jehož zatčením
začala likvidace řádu.
Ostatní byli 4 vrazi, 5
zlodějů a jen tři na
§231, přesto jsme se

FRAGMENTY
ten večer všichni společně modlili
s páterem Otčenáš.
Za 14 dní mne odvezli na Bory. Bylo
mi 22 let a bylo to půl roku po zavraždění generála Píky. Drali jsme 60 dkg peří
denně. Byla to norma, kterou nemohl
nikdo splnit, a která byla vymyšlena za
tím účelem, aby nám mohli dávat jen polovinu jídla. Místo jedné plné nabíračky
bobů jen polovinu. Nebyly tam záchody,
všichni jsme chodili do kýble a fasovali
jsme litr vody na den pro celou celu.
Bachař občas zařval: „Kýblováááčka“
a vybraný vězeň musel poklusem odnést
kýbl. Pokud ukápl, musel to slízat. Když
za mnou pustili matku, oholili mi lebku
a nesměl jsem se 14 dní holit, aby se mne
lekla. Na pohled hezký dvacetisedmiletý
velitel Brabec byl sadista. Řezal každého
bejčákem. Čím víc kdo řval, tím víc řezal.
Ukájel se přitom. Nakonec byl za týrání
zavřený a jak jsem se dozvěděl, dělníci
ve Škodovce ho chtěli hodit do pece. Na
podzim 1950 řval na chodbě bachař jména padesáti generálů a pak šli na řadu
plukovníci. Já byl mezi nimi. Navlékli na
nás uniformy od krve tak, jak je z nás při
nástupu do vězení svlékli. Byli mezi námi
samí hrdinové, letci, brigadisté, vojáci od
Dukly. Byl to ďábelský režim, když dokázal ponižovat tyto lidi.
Dvakrát jsem byl v Leopoldově. Byli
jsme prvním transportem, který měl za
úkol zasypat šance, aby se nedalo utéct.
Při vstupu do vězení vítal každého vězně vedoucí Pergl pendrekem do krku.
Kamarád Čabrada mu pendrek vytrhl
a Pergl ho dal za vraty pověsit mezi čtyři kruhy a bičovat. Druhý transport byli
kněží, kteří dostali za úkol bořit kostel.
Bachaři stříleli před nimi do obrazů. Třetí
transport jsme byli opět my a sdělili nám,
že je to pro nás tábor likvidační. Při 38
stupních jsme se museli plížit, dělat přískoky, polili nás a znovu a znovu. Celý
den jsme museli v cele pochodovat bez
vycházek. Za tři měsíce jsem shodil 30
kg. Kdo neměl víru, zemřel. Bachaři byli
absolutně primitivní.Neznali ani hodiny.
Jeden z nich mi řekl: ‚Prečo sa modlítě.
Když si nemužem kupit motorku, tak buoh neni‘. Zachránil nás nakonec tyfus.
Z Bratislavy přijela komise a přikázala
nás léčit na společných celách. To byla
universita. Každý večer jeden z nás něco vyprávěl. Byli tam kněží, filosofové,
básníci.“
Při návštěvě krásné prostorné kaple
pan plukovník o ní vyprávěl: „Plzeňský

FRAGMENTY
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Rytíř velkokříže řádu sv. Silvestra plukovník Luboš Hruška ve své kapli. Rytířem
velkokříže řádu sv. Silvestra ho jmenoval papež Jan Pavel II. za myšlenku a založení
Meditační zahrady
biskup František Rathouský slavil 10 let
působnosti v Plzni a při té příležitosti
mi poslal 15 000 marek. Ministr kultury
Kabát přidal 200 000 Kč a tak jsme sehnali na kapli, kterou nám v roce 1991
vysvětil opat Vít Tajovský. Zasvěcena
je Maxmiliánu Kolbemu, který se při
výběru vězňů do cely smrti v Osvětimi
přihlásil místo spoluvězně, který měl
děti. Být to u nás, řekli by: ‚táhněte tam
oba, dobytkové,‘ ale gestapák ho vzal
místo spoluvězně. Tři týdny tam umírali
žízní a hlady. On se dvěmi spoluvězni
přežil a pak dostal smrtící injekci. Tento
hrdina je zobrazen vlevo dole na oltáři,
který navrhl Roman Podrázský. Dále je
na oltáři blahoslavený Hroznata – patron
politických vězňů, svatá Ludmila a svatá
Anežka.“
Padla také vzpomínka na Pravoše
Reichela, který prodělal gulag v Rusku.
„Stavěli železnici v padesátistupňových
mrazech. Denně umírali lidé hladem
a mrazem. Házeli je přes plot vlkům
a dokonce se našli i chlapi, kteří je před
vyhozením ořezali a pak opekli. Ptali
jsme se ve Vatikánu Jana Pavla II., zda
se nedopustili z hlediska křesťanství
hříchu, a ten odpověděl, že bylo-li to
pro zachování života, tak ne. Reichel
se pokusil o útěk z gulagu, ale chytili ho
a dostal trest smrti. Heliodor Píka věděl

o těchto lidech a když komunisté uznali
Benešovu exilovou vládu, přimluvil se
na žádost Píky Beneš u Stalina za jejich
propuštění. Tito propuštění tvořili pak
základ Svobodovy armády. V Buzuluku
je půl roku cvičili a vykrmili a pak nasadili do první linie bitvy u Sokolova. Stáli
jsme tam s deseti tanky a jednou protitankovou puškou proti 80ti německým. Byl
jsem tam velitelem tankové čety. Báli jsme
se všichni. Před každým útokem jsme se
napili vodky
a pak jsem
otevřel poklop
tanku a zařval
‚hurá‘ a pak
už nevnímáte
strach a nic.
Prostě nemáte
čas myslet, jen
bojujete o přežití. V roce
1944 jsme se
vraceli přes
Jasnou. Jeden
z největších
zločinů 2.
světové válk y bylo, že
Rusové poslali
Svobodovu
armádu na
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Duklu. Němci tam byli v přesile a zakopáni v lesích. Padlo tam 80 000 lidí ne
25 000, jak dnes říkají. Rovněž tam Stalin
poslal své vojáky, kteří bojovali v průběhu války v Evropě. Rozhodli se nechat
si Podkarpatskou Rus a chtěli, aby tam
padli všichni hrdinové ze západu a zbavili se jich. Přitom stačilo Duklu obejít.
Nakonec k těm, kteří přežili, promluvil
na podzim 1945 president Beneš: ‚Vlast
a národ vám to nikdy nezapomene.‘
Pokud někdo hned potom neutekl, za
2,5 roku byl pověšen,“ uzavřel Luboš
Hruška.
Na zpáteční cestě jsem si říkala,
že by každý z nás měl povinně prožít
alespoň jeden den mezi těmito lidmi,
aby se naučil dívat na život jejich očima
a naučil se překonávat každodenní obtíže
s úsměvem. Aby se netopil jen ve svých
problémech byť mnohdy vážných, ale nalezl si vyšší smysl existence, aby se ještě
v sedmdesáti naučil pracovat s počítačem
a bavilo ho spojení se světem, prostě aby
již ve čtyřiceti neumíral na stálé stresy
a blbé nálady, ale ještě v osmdesáti žil
naplno a šťastně a to i po desítkách operací a s francouzskými holemi v rukou.
Měla bych říci „Děkujeme Vám za to,
že jste bojovali celý svůj život za naši
lepší budoucnost“. To je samozřejmé.
Ale já ještě dodávám zcela soukromě
„Děkuji Vám za to, že jste mně ukázali,
jak se radovat z maličkostí, které život
přináší, a jak překonávat i ty nejhorší
okamžiky s vírou, že po nich nastane
něco lepšího.“
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

S EU NA VĚČNÉ ČASY
A NIKDY JINAK?
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Mirek Topolánek:

„Když do EU, tak s ODS!“

IVANA HASLINGEROVÁ

¯

Chci Evropu mající ve svém štítě slovo SVOBODA a ne slovo SOLIDARITA.

¯

Chci Evropu národních států.

¯

Nechci Evropu příkazů a direktiv.

¯

Nechci žádné Spojené státy evropské.

¯

Nechci další prohlubování evropské politické, měnové či bezpečnostní integrace.

¯

Nechci ani jednoho evropského prezidenta, natožpak dva.

¯

Nechci porcování národních států do samosprávních euroregiónů a konec státních
vlád.

R

ok před předpokládaným
faktickým vstupem proběhla
pod heslem „Když do EU,
tak s ODS“ v Národním domě na
Vinohradech IV. Ideová konference
ODS. Je známo, že ODS je jediná
česká relevantní politická strana, která velmi vážně a otevřeně diskutuje
o postojích, o pochybnostech, o prioritách, které chce prosazovat, o výhodách a nevýhodách našeho vstupu,
či nevstoupení do EU. Hovoří rovněž
o budoucnosti EU a pohledu na tuto
budoucnost, o tendencích a trendech
vývoje a možnostech jejich ovlivnění,
o alternativách, které se nabízejí, nebo nenabízejí, o současném a budoucím
postavení na české i evropské politické
scéně, o partnerech v EU, o nejrůznějších aspektech integračního procesu.
Proto jsme byli rádi, že nám věnoval
chvíli její předseda a místopředseda
Senátu PČR Mirek Topolánek a sdělil
nám několik postřehů z konference:
Odvažuji se tvrdit, že na konferenci
nebyl nikdo, kdo by bezvýhradně a tupě
přijímal současnou evropskou realitu,
natož potenciální budoucí podobu EU.
Nevěřím, že se tam našel jediný snílek,
který by naskakoval na drahou, plochou

až ubohou eurokampaň naší, tzv. proevropské vlády. Takový hlupák v ODS
určitě není. Představa člena, či voliče
ODS, jak s „Ódou na radost“ na rtech,
s budovatelským pohledem upřeným
ke světlým zítřkům, s kytičkou růží pro
soudruha komisaře vesele poskakujícího k volební urně, je fantasmagorií.
Naše členy a voliče musí nutně přístup
vlády urážet a vůbec se jim nedivím.
Budou to ale oni, kdo v referendu nakonec rozhodnou a žádné monstrkampaně
k tomu nepotřebují. Přesto nebo právě
proto, aniž to naši voliči vyžadují a my
sami to nepovažujeme za nutné a aniž
bychom o tom dnes tady chtěli hlasovat,
musíme po zhodnocení alternativ, rizik
a souvislostí, dát všem občanům České
republiky jasné poselství, jasnou zprávu
a čitelné doporučení.
¯ Váš názor je konsistentní a známý.
Ve svých vystoupeních na Ideové
konferenci Mladých konzervativců,
na řadě českých univerzit, ve Vašich
textech „ Proč nejsem eurofederalistou“ a mnohých dalších jste své postoje dostatečně ozřejmil. Přesto se
zeptám: Jaké doporučení pro naše
občany z konference vzešlo?

V referendu letošního června vhodím
do urny lístek se slovem ANO. Byl bych
rád, abyste po všech pochybnostech,
které máte, po všem, co jsem naznačil
ve svém projevu a s plnou zodpovědností, odvahou a sebevědomím udělali totéž.
Platí totiž jednoznačně: když do EU, tak
s ODS. Jsme pravicovou, sebevědomou,
eurorealistickou a antifederalistickou, ale
také zodpovědnou stranou. Jsme jedinou
stranou, která se v otázkách evropské integrace dlouhodobě nevyhýbá otevřené
diskusi, snaží se pravdivě informovat
české občany, snaží se je připravit na evropskou realitu, povstupní šok, stranou,
která by nepochybně k vyjednávání přístupových dokumentů nepřistupovala
s takovou naivitou a poraženectvím jako
vládně-koaliční vyjednávači. Jsme stranou, která má jako jediná rozpracovanou
evropskou politiku a která je připravena
účinně hájit zájmy České republiky a jejích občanů.
¯ Jakou Evropu tedy skutečně chcete?
Chci Evropu nesocialistickou, tj.
umožňující soutěž, nedusící těžce
vyvzdorovanou svobodu jednotlivce.
Chci Evropu mající ve svém štítě slovo
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evropské politické, měnové či
bezpečnostní integrace. Nechci
ani jednoho evropského prezidenta, natožpak
dva. Nebudu
podporovat vytváření žádné
kon k urenční
bezpečnostní
nebo vojenské
struktury, jež by měla omezit manévrovací prostor Severoatlantické
alianci. Nechci, aby kdokoli v Bruselu uvaloval diplomatické či jiné
sankce na země, kde si občané svobodně zvolili politickou reprezentaci, jež se právě nehodí do krámu
stávající bruselské elitě. Nechci
se vzdát našeho práva určovat
výši daní pro naše občany a jejich
snížením přispět k přílivu investic a zvýšení tempa růstu. Nechci
statisíce stránek nových a nových
směrnic, které regulují absolutně
vše. Nechci Evropu příkazů a direktiv. Nechci ani Evropu, která
provádí takovou politiku, že hodinové pracovní náklady v zemích
Evropské měnové unie jsou o třicet procent vyšší, než ve Spojených
státech, díky čemuž je průměrná
nezaměstnanost oproti USA
dvojnásobná. Nechci Evropský policejní
sbor s právem odposlouchávat telefonáty
a otevírat dopisy komukoli, kdekoli v celé
Evropě. Nechci evropský zatykač. Nechci
ani Evropský soudní systém umožňující trestat zločiny „antievropanství“.
A zejména odmítám porcování národních států do samosprávních euroregionů
a konec státních vlád. Sečteno a podtrženo, nechci, aby nám někdo ukrajoval
z našeho, socialisty už dnes okleštěného
prostoru svobody. Děsí mne možnost, že
na mezivládní konferenci EU, která by
měla projednávat závěry Konventu, bude Českou republiku zastupovat tandem
eurokomiků Špidla - Svoboda. Varuji je
už teď. Naše doporučení v následném
nutném referendu, pokud bez konzultací
a národního konsensu přistoupí do špatného eurovlaku, bude NE, NE, NE!
Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová

S EU NA VĚČNÉ ČASY
A NIKDY JINAK?
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SVOBODA a ne slovo SOLIDARITA.
Evropu obchodujících, spolupracujících
národních států, které kooperují jen
v těch oblastech, kde je to výhodnější
a efektivnější, než samostatný postup.
Chci Evropu, která má společnou politiku
jenom tam, kde existuje jasný konsensus
a ostatní záležitosti ponechává v kompetenci národních států. Vyznávám
Evropu mezivládní spolupráce, Evropu
bez nárůstu centrální a ve své podstatě
nedemokratické moci. Chci Evropu, ve
které se každá země může svobodně
rozhodnout, které oblasti kompetencí
si ponechá a které bude sdílet s dalšími
členskými zeměmi. Chci Evropu národních států, jejichž občané budou vědět,
kdo jim vládne, jak je zvolit a také jak se
jich zbavit, Evropu národních vlád, odpovědných svým a pouze svým občanům.
Chci svobodně obchodující Evropu, která
podporuje podnikání a neuvaluje dusivé
regulace na kdeco a kdekoho. Chci tako-

vou evropskou integraci, která daňovou,
hospodářskou a sociální politiku ponechá
národním státům, protože to jsou hlavní
oblasti ideologických rozdílů mezi stranami. Integraci, jež respektuje suverenitu národních států ve věcech zahraniční
a imigrační politiky. Chci integraci,
která nebude ohrožovat čtyři základní
principy Evropského hospodářského
prostoru. Chci takový dokument, a ať se
klidně jmenuje ústavní smlouva, který
všechny výše uvedené principy jasně
vymezí a zaručí.
¯ Jakou Evropu tedy nechcete?
Jakou Evropu nechci? Nechci žádné Spojené státy evropské, dnes spíše
v podobě Evropské antiamerické federalistické socialistické republiky. Nechci
tedy umělý, bruselskými byrokraty nadekretovaný, evropský superstát. Nechci
evropskou ústavu, protože ústavu mají
pouze státy. Nechci další prohlubování

S EU NA VĚČNÉ ČASY
A NIKDY JINAK?

POLITIKA

P

-12-

FRAGMENTY

NE politické integraci
do Evropské Unie!

JAN ZAHRADIL, STÍNOVÝ MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A 1. MÍSTOPŘEDSEDA ODS

ojďme se vrátit na chvíli do
minulosti, na začátek 90. let.
Taková cesta je poučná, protože
ukazuje, jak některá zdánlivě jednoduchá rozhodnutí komplikují ještě velmi
vzdálenou budoucnost. Budiž nám to
určitým mementem při našem rozhodování. Tehdy na začátku 90. let bylo
módním heslo „Zpět do Evropy“. Nebylo
příliš jasné, co si pod tím představit,
nakonec to vyústilo ve smluvní přidružení k tehdejšímu ES, které se právě
tehdy začalo měnit na EU. Představte
si ale, že by tehdejší politická reprezentace zvolila jinou cestu.
Představte si, že by tehdy např. zvolila cestu začlenění do EFTA - evropské
zóny volného obchodu. Dnes bychom
byli součástí volného evropského trhu,
evropského ekonomického prostoru
a jeho čtyř základních svobod. Neřešili
bychom problémy politické integrace
společné zahraniční a bezpečnostní
politiky tzv. evropské Ústavy, existence
či neexistence evropského prezidenta,
evropského ministra zahraničí, nebo dokonce evropského prokurátora, nemuseli
bychom poslouchat výtky těch, kteří si
myslí, že jim Evropa patří, že jsme měli
tehdy či onehdy raději mlčet, byli bychom
ušetřeni řady nesmyslných regulací, které
jsme museli zavést do našeho právního
řádu, a také řady dezinformací, kterými
nás v rámci své tzv. komunikační strategie zavaluje socialistická vláda. V tomto
výčtu by bylo možno pokračovat velmi
dlouho.
Konstruktéři evropské politické unie
si však brzy uvědomili, že ekonomické
členství v EU bez nutnosti podílet se na
politické integraci je pro ně riskantní
a pootevřené okno této možnosti rychle
uzavřeli. Mohlo by to posloužit jako příklad k následování těm členským státům,
které se již tehdy dívaly na uměle urych-

lovanou politickou unifikaci Evropy
s krajní nedůvěřivostí. To by ovšem
zmařilo jeden z nejdůležitějších záměrů,
s nímž část evropských politických elit
přistupovala k integračnímu procesu, záměru, který dnes vystupuje do popředí
více než jasně: vytvořit centralizovaný
superstát Evropa. Superstát, v němž
budou postupně vymazány kompetence
členských zemí nebo spíše zredukovány
na jakýsi kulturně-folklórní element.
Superstát, ovládaný kartelem několika
silných zemí – tedy tzv. tvrdým jádrem,
superstát, který bude pod pláštíkem tzv.
„evropských zájmů“ určovat jednotnou
zahraniční, bezpečnostní, ale stále více
i ekonomickou politiku, superstát, který
bude konkurentem a nikoliv spolupracovníkem nejdůležitějšího evropského
spojence, totiž USA.
V důsledku toho dnes stojíme před
jedinou volbou : „koupit“ spolu s ekonomickou integrací, s integrací do
ekonomického prostoru EU, o kterou
jistě stojíme, i integraci politickou,
v níž se naopak pro nás skrývají nemalá
rizika. Ekonomická integrace, vytvoření
jednotného trhu, je úspěchem evropské
spolupráce. Jistě, regulace evropského
trhu je nadměrná a nadbytečná, objem
komunitární legislativy je příliš velký,
za zdánlivě ušlechtilými úmysly – jako je ochrana spotřebitele či životního
prostředí – se skrývají lobbystické tlaky.
Části evropské ekonomiky – jako je třeba
společná zemědělská politika – jsou deformací tržního prostředí a výsměchem
tržní ekonomice. Přesto však vstup i do
takto regulovaného prostředí považuji
pro malou otevřenou ekonomiku, jako je
ČR, za lepší, než zůstat mimo. Míra regulace je navíc předmětem standardního
pravolevého ideologického střetu a tam
ODS zná své místo. A koneckonců, budou-li evropské země ekonomickou dy-

namikou zaostávat za zbytkem světa, za
jinými světovými centry, vynutí si tato
skutečnost nezbytné reformy sama. Tomu
prostě nelze vzdorovat.
Jinou otázkou je politická integrace Evropy. Zde se dostáváme mimo
standardní pravolevý střet a ocitáme se
v oblasti velmocenské politiky. Politická
integrace není nutnou, není nezbytnou
podmínkou pro mírové a bezkonfliktní
soužití evropských států a národů. Pro
takové soužití by existence jednotného
trhu byla naprosto dostačující. Politická
integrace proto daleko spíše ukazuje,
že historické archetypy chování národů
v dlouhé časové perspektivě se příliš nemění. Ti, kdo chtěli Evropě dominovat
v minulosti, chtějí jí dominovat i dnes.
Změnily se pouze nástroje – místo násilné
expanze je zde politický proces směřující k vytvoření evropského superstátu.
Konvent o budoucnosti EU, jehož jsem
členem, se pokouší právě takovou podobu
EU kodifikovat v tzv. ústavní smlouvě.
Dosavadní výsledky práce Konventu tedy nejen že nejsou – bohužel – důvodem
k přílišnému optimismu, ale naopak jsou
důvodem k obavám.
Pokud bych měl najít v historii Evropy
nějakou paralelu ke struktuře, vytvářené
na Konventu, nejvíc ze všeho připomíná
tzv. koncert velmocí, který nastal po
vídeňském kongresu v roce 1815, který
sice trval několik desetiletí, ale který
skončil – jak jinak – nevyhnutelným
konfliktem. Náš stát tedy stojí na jakési
křižovatce: na jedné straně je nebezpečí
naší ekonomické marginalizace, pokud
bychom do EU nevstoupili. Na straně
druhé je zde nebezpečí naší politické
marginalizace, pokud do EU vstoupíme.
Kdyby taková politická marginalizace
byla nevyhnutelným důsledkem našeho
vstupu do EU, bylo by naší povinností
takový vstup odmítnout. Naštěstí situa-
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skutečnosti podružné. které nakonec neomylZásadní je, ne kdo, ale ně vcucne každého, ať
kde se bude o té či oné je blízko či daleko. ODS
úrovni kompetencí roz- je schopna si pro svoji
hodovat. A tady je vláda vizi najít spojence na
na naprosto špatné kole- evropské úrovni – již
ji ať už ze servility vůči dnes pracujeme na tom,
EU či ze špatného odha- abychom po evropských
du a analýzy. Vládní po- volbách v příštím roce
litika podpory evropské dokázali spoluvytvářet
federace, předávání dal- dostatečně silný proud
ších a dalších pravomocí realistické evropské pona evropskou úroveň, litiky, který bude vidět
posilování kompetencí i slyšet i v Evropském
celoevropských institu- parlamentu. Jsem přesvědčen, že veřejcí, rozšiřování většino- nost bude naslouchat našim názorům,
vého hlasování téměř na našim argumentům a že si naši představu
všechny možné oblasti je evropské integrace osvojí.
pro tuto zemi smrtícím Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
koktejlem.
Jediná ODS
nabízí v tuto
chvíli v této zemi
aktivní a pozitivní alternativu
evropské politiky, alternativu,
která vychází
z národních záSnímek zachycuje stínového ministra ODS a člena jmů tohoto státu
„Konventu o budoucnosti EU“ Jana Zahradila v rozho- a která chápe
voru s poslankyní Dolní komory britského parlamentu naši integraci do
a členkou presidia „Konventu o budoucnosti EU“ EU jako prostřeGiselou Stuartovou na brífinku, který s ní uspořádal dek, nikoliv jako
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Paní poslan- cíl, alternativu,
kyně sdělila našemu listu, že Jan Zahradil je nejaktiv- která není pronějším členem její skupiny, kterou vede v Konventu
duktem tenké
v r st v y novo ce ještě tak daleko nedospěla. EU stále pečených euroelit, již dnes de
ještě je především mezivládním celkem, facto „zkorumpovaných“ tím,
byť se silným nadnárodním prvkem. že v orgánech EU mají své
V klíčových oblastech se stále ještě roz- vlastní osobní či pracovní záhoduje jednomyslně, nikoliv většinovým jmy, že jsou napojeni na různé
hlasováním. Nejdůležitější kompetence evropské programy či granty
stále ještě nebyly definitivně předány apod. Ústřední myšlenkou naší Zdaleka nejserióznější a nejúplnější bylo
evropským institucím. Je ale za pět minut alternativy musí být pružná, tzv. odmítnutí našeho vstupu do EU v knize NE,
dvanáct. To vše navíc v situaci, kdy v této flexibilní integrace. To znamená, NE, NE, Jediná pozitivní volba, kterou vydala
zemi vládne vláda, která nemá o budouc- že různé státy a skupiny států si konzervativní politická strana Česká pravice.
nosti EU žádnou představu a proto jen vybírají stupeň a hloubku svého Řada kritických studií z per našich předních
papouškuje názory zvenčí. Skutečně, propojení podle svých národních osobností pravicového spektra, jako je Michal
evropská politika této vlády je pro naši zájmů. To znamená, že nikdo ni- Simkanič, Petr Mach, Jaroslav Čvančara,
zemi dnes největším rizikem. Nemylme komu nebrání v hlubší integraci, Martin Říman, Milan Knížák, Martin Štěpán
se, paradoxně existují i postoje, v nichž ale na druhou stranu nikdo také a Benjamin Kuras podávají nezaujatý a povýmůžeme vládu podpořit: jde o zachová- nikoho k takové integraci nenutí. tce kritický náhled na danou problematiku. Ve
ní tzv. rotačního principu předsednictví, To znamená, že v Evropě mohou svých pohledech se nedali ovlivnit masovou
o odmítnutí evropského prezidenta, o po- a budou existovat různá zájmová proevropskou kampaní vládnoucí koalice,
žadavek na jednoho komisaře pro každou spojenectví států, která se budou která pamětníkům silně připomíná komuniszemi. Potíž je v tom, že tyto záležitosti, vzájemně vyvažovat a ne jenom tické kampaně let padesátých o znárodňování
které vláda vydává za zásadní, jsou ve jedno „gravitační jádro EU“, průmyslu a kolektivizaci zemědělství
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Česká pravice říká
jasné NE EU
IVANA HASLINGEROVÁ

Česká pravice (ČP) je kromě
Národní strany Jana Kopala
jediná pravicová strana
v našem politickém spektru,
která říká jasné NE Evropské
Unii. Zajímalo nás, co ji vede
k tak radikálnímu postoji.
Navíc tentokrát stojí poprvé
od svého vzniku po boku
s komunisty. Její předseda
Michal Simkanič nám k tomu
sdělil:
Mám vážné podezření, že pokud
jde o komunisty, je to z jejich strany
jen falešná hra. Je všeobecně známo,
že soudruzi z Komunistické strany mají
v Unii řadu přátel a kamarádů a je jasné,
že v socialistickém systému, který tam
vzniká, se budou cítit jako ryba ve vodě.
Nevylučoval bych, že je to účelová hra, že
se dohodli, že když budou říkat, že do EU
nechtějí, tak tím víc utvrdí hlavní masu
pro vstup. Možná se jim to ale vymstí,
protože jejich voliči se vyznačují velmi
vysokým věkem a velmi nízkým IQ, tak
velký počet jich může říci nakonec skutečně ne. Naše důvody jsou ale odlišné od
důvodů těchto nešťastníků. Jde o důvody
politické, ekonomické a kulturní.
¯ Jaké politické důvody podle Vás hovoří proti našemu členství v EU?
Pokud jde o politické důvody je to
v první řadě ztráta suverenity. Jestli někdo diskutuje, že to je jen sdílení čehosi,
tak mu na to postavím příklad: Jednoho
krásného večera u Vás zazvoní soused, že
vymyslel výbornou věc, že se v baráku
zbourají všechny vnitřní zdi a bude všech
deset rodin žít dohromady. Sice nebudou
mít úplné soukromí ale sdílené soukromí. Bude to mít řadu výhod. Společně

budeme vychovávat děti a hlídat si byt,
v klidu budeme jezdit na dovolenou a do
práce, ze společného rozpočtu budeme
dělat snídaně a večeře, takže budeme
mít stále švédské stoly. Prostě nás čeká
jedna výhoda za druhou. Jsem si přesto
naprosto jistý, že dotyčného souseda by
většina občanů hnala klackem. Každý národ potřebuje mít schopnost rozhodovat
o svém vlastním osudu a nést za něj plnou
zodpovědnost, protože je to jediná cesta
vedoucí k pokroku. Na rozdíl od západní
Evropy máme padesátiletou zkušenost se
socialismem, která spolehlivě vede k tomu, že v takovém systému každý začne
zákonitě spoléhat na ostatní. Každý začne
natahovat ruku a nic neprodukuje. Další
politicky velmi důležitá věcí jsou pouhá
tři procenta našeho hlasovacího práva.
Měl jsem řadu spolužáků, kteří vstupovali do komunistické strany a tvrdili, že
ji jdou opravovat zevnitř a že tam udělají pořádek. Skončilo to tím, že strana
opravila je a to stylem, že je pak člověk
nepoznal. I kdybychom šli do EU se
sebelepšími myšlenkami, jsou naše 3 %
akorát pro legraci. Jsem si jist, že startovací motiv našich stát reprezentujících
činitelů je osobní prospěch. Naši politici
a někteří státní úředníci jsou jediní, kteří na EU vydělají. Všichni ostatní buď
prodělají nebo v nejlepším případě jejich
možnosti zůstanou, jaké jsou.
¯ Tato ztráta státní suverenity ale bude podle slibů naší vlády vyvážena
ekonomickými výhodami, nebo se
ministři mýlí?
Pokud jde o ekonomiku, na niž
nachytává vláda občany v televizních
šotech, kde se nám podsouvá, že budou
dotace, z čehož pro nás vyplývá, že se
nebude muset tolik pracovat, je to slibování pečených holubů. Nemůžeme
porovnávat ani s posledně vstupujícími

zeměmi, jako bylo v roce 1995 Finsko,
Švédsko a Rakousko, protože tehdy
ještě EU měla jakés takés peníze. Dnes
je jádrem EU krachující německá ekonomika a velice rozhozené francouzské
hospodářství a nejsou tam vyprodukované žádné peníze navíc. Trendy všech
hospodářství sdružených v EU jdou dolů.
To znamená, že představa, že my v tomto
uskupení něco získáme, je velice zcestná. Trend je velice důležitý. Každý, kdo
vyjede z dálnice, uvidí, jak neuvěřitelně
rychle se životní úroveň v západní Evropě
snižuje. V tuto chvíli na tom nejsme sice
lépe než Německo či Francie, jejich obrovský náskok, který vznikl právě proto,
že to byly svobodné země, je veliký
a z této podstaty ještě pár let může EU
žít docela dobře. U nás dokonce i přes to,
že máme šílenou Špidlovu vládu, která se
snaží českému hospodářství škodit, jak
může, tak nastartované mechanismy jsou
stále natolik funkční, že česká ekonomika
jednoznačně stoupá.
¯ Násilně sjednocená evropská měna
spadá též pod ekonomickou oblast.
Ptala jsem se nedávno německého
kolegy jak cítí jako běžný občan
dopady zavedení eura. On mi odpověděl s úsměvem: „Před zavedením
stál šálek kávy na hranicích 2 eura,
po zavedení 4 eura a teď jsem platil
6 eur. Co chcete ještě slyšet?!“ Jaký
je Vás názor na jednotnou měnovou
unii?
Já to mohu ilustrovat příkladem, který
dnes a denně začínají pociťovat němečtí
turisté zvláště na východě Evropy. Jak
známo, když dříve dali na stůl marku,
bylo to platidlo, o které se všichni prali,
dneska, když vytáhnou jakýsi pomalovaný papírek, jehož cena neustále klesá, tak
dokonce i u nás člověk přemýšlí, má-li si
to od nich vůbec vzít. Dnes máme za je-
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dinou poctivou měnu dolar. Vytvoření
jednotné měny přišlo minimálně předčasně, pokud to není jako celkový koncept vůbec špatné. Je to faktor, který
zprůměrovává Evropskou ekonomiku
a vede k tomu, že méně pracovité
národy se snaží z kasy něco získávat
a celek to ochuzuje.
¯ Chápu politické a ekonomické
výhrady, ale kultura snad ovlivněna nebude, nebo ano?
Obecně platí, že pokud je umělec
dobrý, lidi na něj chodí a on vydělává.
Pakliže není dobrý, bude se stále rozhlížet po dotacích a ohánět se národní
kulturou, kterou se právě on snaží za
každou cenu udržet. Bude vnucovat
televizní kvóty. Všechny české televize dostanou příkazem vysílat tzv.
evropské pořady. Svého času jsme se
posmívali slovenským pondělkům jako
výrazu socialistické kultury, kdy nám Michal Simkanič ve své pracovně, kde nemůže chybět obraz presidenta USA
bylo vnucováno něco, co nám nebylo
až tak úplně blízké, a dneska nás čekají státy, bez nichž by naše republika nikdy cenu republiky systémem: „Když se
finské detektivky, portugalský balet, be- nevznikla a nikdy by nebyla alespoň Vám nechce jet přes nás z Drážďan do
sídka o belgickém zemědělství, kteréžto částečně osvobozena v roce 1989. To Ruska, vezměte to klidně přes Vídeň
věci se do televize dostanou jenom proto, jsme si nevycinkali klíči na Václavském a Mnichov.“ Pak by nám určitě nabídli
že tamní pseudoumělci se potřebují prodat náměstí, to za nás zařídili pánové Reagan důstojné podmínky.
a my ztratíme možnost svobodného vý- a další. Dnes jsou USA v pozici, kdy čelí
běru. Mám spoustu přátel a když s nimi jako jediná mocnost hrozbám světového ¯ Jak si vysvětlujete, že to vše, o čem
hovořím o kultuře, zjišťuji, že téměř bez terorismu a velice potřebují spojence.
jsme hovořili, si neuvědomují naši
výjimky čtou angloamerické detektiv- My máme ideální geografickou polohu
politici. Vždyť Ministerstvo zahraky, sledují americké filmy a pokud se a ideální historickou vazbu na Spojené
ničí musí o tomto všem vědět…?
zeptám na muziku, pokud není česká, státy a velmi dobře bychom mohli proto
Pan ministr Svoboda byl nešťastný, že
je to takřka výlučně britská či americká spolupracovat v rovině přímé spolupráce. nemůže podepsat přistoupení k EU, ale
muzika. Nikdo mi není schopen jmenovat Další možností je vstoupit do Evropského jsem si jist, že kdybych se ho zeptal, kolik
španělského muzikanta, dánského malíře sdružení volného obchodu. Není tam jen stránek z toho, co by podepsal, četl, bude
či německý kvalitní film. Ne že by nee- Moldávie a Rumunsko, jak nás straší to veliké minimum. Vysvětluji si to tím,
xistovaly, ale prostě nejsou tak dobré, aby vláda, ale i Švýcarsko a Norsko, které že především pan Svoboda je representant
byly pro naše lidi zajímavé. S hrůzou čtu jsou si dobře vědomi, že spolupráce těch politiků, kterým nezáleží na osudu
v novinách, jak nám jako Evropanům je je velmi vítána především na obchod- ČR a jde jim výlučně o to dostat se včas
evropská kultura blízká.
ním poli. Speciálně s Norskem je naše do Bruselu a zaujmout, dokud jsou tam
spolupráce absolutně ideální. Oni mají volná místa, ta nejlukrativnější a pokud
¯ Dobře. Řekněme, že byste přesvěd- ryby, naftu a vše související s mořem, možno nevolitelná. Z nich se nemusí ničil občany, že nemají do EU vstu- my zase výbornou polohu pro obchod… komu z ničeho zodpovídat a dominantní
povat. Jakou ale jinou alternativu Další alternativa je vstoupit později do otázkou, kterou bude řešit, je rozdělování
jim nabídnete. Budeme obklopeni EU, ale ne za tak ponižujících podmí- vzájemných prebend a výhod z nich vysousedy, kteří na nás jistě uvalí nek. Nevstupovat v tomto referendu. Za plývajících. Naše strana se snaží využít
embargo a co dál?
několik let bude EU v jiném stavu, opustí každou volnou minutu k tomu, abychom
Toto je ta nejhorší součást manipulač- ji ony šílené diktátorské vize. Kdybych mohli vydat knihu, proč nevstupovat do
ní státní ideologie, která nás má dostat měl dneska odhadovat, kdo bude slav- EU. Je to pro nás otázka svědomí, i kdyby
do EU. Vykřikování, že nejsou jiné al- ným Evropským presidentem, typoval nestačila na zvrácení výsledků, alespoň
ternativy. Že jsme uprostřed Evropy… Já bych jméno Adolf Bonaparte, protože víme, že v mezích možností neparlamohu říci, že jediné místo, kam musíme to přesně vystihuje snahu Německa mentní strany jsme udělali vše, co bylo
všichni, je hřbitov. Existují i jiné alter- a Francie o vytvoření nástroje nenávisti v našich silách. 200 milionů korun na
nativy. Jedna z nich je samostatná exis- vůči Americe. Kdysi nám rodiče říkali, kampaň jako vláda nemáme.
tence, druhá přímá transatlantická vazba že uděláme díru do světa, tak já teď Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
neboli přímá spolupráce se Spojenými navrhuji udělat díru do Evropy. Zvýšit Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová

S EU NA VĚČNÉ ČASY
A NIKDY JINAK?
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Přemysl Sobotka:

„Evropa musí být opět pravicová
a bez komunistů!“

IVANA HASLINGEROVÁ

¯ ODS je spolu s Republikány v USA, Konservativci v Anglii a Španělskou lidovou stranou jedinými
skutečně vlivnými a silnými pravicovými stranami na světě. V žádné postkomunistické zemi taková
strana po pádu komunismu nevznikla.
¯ Musí se proto po vstupu do EU posílit vliv pravicových myšlenek tak, aby EU přestala být socialistickým nefunkčním soustátím, ale pravicovým liberálním prostředím.
¯ Za presidentování Václava Havla bylo nemožné se vypořádat s komunisty. Navenek se s nimi
sice nebavil, ale jeho výrok o tlusté červené čáře za minulostí a boj proti lustračnímu zákonu jim
umožnil postupně získávat velkou moc.
¯ Toto pokrytecké chování Hradu zmizelo a postupně by měli být komunisté za pomoci ODS vytlačeni
z politiky. Hodně také záleží na médiích. Stačilo by na komunisty uvalit stejné embargo jako kdysi
na Sládkovy Republikány.
¯ Pravicová vláda u nás skončila v roce 1996. Postarali se o to především Jozef Zieleniec a Jan
Ruml. Vše bylo pečlivě připravené a vyvrcholilo již notoricky známým „Sarajevským atentátem“.
Proto je velkou otázkou, s kým tvořit povolební koalici, komu se dá věřit.
¯ Pod touto socialistickou vládou je již možné všechno. V civilizovaných zemích se odstupuje za
milenku, u nás ani za stamiliardové chyby.

„EU je nádherný zlatý palác, ale vevnitř se žije na dluh.“

Joshka Fischer

V

těchto dnech se jedná o velmi důležitou věc v dějinách
naší země, o jejím vstupu do
Evropské unie. Názory politiků zastoupených v levicové Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR k této otázce jsou již
notoricky známé. Jak je tomu v středopravé horní komoře Parlamentu, na
to jsme se zeptali jejího místopředsedy,
senátora za ODS Přemysla Sobotky.
Seděli jsme v příjemné senátní jídelně
a pan senátor se rozhovořil o EU i o jiných neméně zajímavých věcech:
Především bych chtěl malou opravu,
že nevím, kde se v občanech bere názor,
že Senát je středopravou horní komorou
parlamentu. To je virtuální zkreslení. Nás
pravicových senátorů ODS je v Senátu 26

a několik dalších jedinců navíc, ostatní
tzv. středoví senátoři vždy váhají, ke komu se přihlásit, zda k pravici nebo levici.
Zdánlivě „nezávislí senátoři“ prakticky
neexistují, jde jen o to, jestli kuloárně
(a to často) souhlasí a naším (ODS) názorem, anebo nás nemají rádi (ODS). Potom
někteří hlasují proti našemu názoru a není
to z vnitřního přesvědčení, jediným důvodem je : „Co pochází z dílny ODS, je
od ďábla“. Doufám, že tato taktika brzy
skončí a zvítězí vlastní rozum a ne jen
negace k ODS.
¯ Je sice smutné konstatovat, že i Senát je levicově zaměřenou komorou,
ale přesto se zeptám. Jaký je v něm
názor na to, že všechny fondy, které

dostaneme z EU, budou dohromady
činit 2,1 mld. eur neboli asi 20 mld.
Kč. Což jsou stejné peníze, které
ČR zaplatí za členství Unii. Nebylo
by rozumnější toto přelévání peněz
nedělat, když nejméně 10 % z nich
se ztratí přes Brusel na unijní administrativu? A to nemluvím o zemědělcích, kteří tvrdí, že nastane
konec zemědělství v ČR…
Podle mne, pokud se sami nevzpamatujeme ekonomicky, nepomůže nám
nikdo, ani Unie. Na štěstí pro naše zemědělce u nás proběhla transformace
zemědělství, takže se tito dostanou na
západní trhy. Těm i ostatním budou dotace klesat, protože je nemají státy EU
už z čeho financovat, takže se vše začne

FRAGMENTY
srovnávat. Němci dávají do evropského
rozpočtu 25 % a nemají už více financí.
Joshka Fischer na návštěvě v Senátu
veřejně prohlásil: „EU je nádherný zlatý
palác, ale vevnitř se žije na dluh.“ Málem
mi připadal při svém projevu jako pravicový politik. Já osobně pevně doufám, že
v Evropě začnou opět vítězit pravicové
strany a EU bude o něčem jiném, bude se
transformovat a zvítězí standardní ekonomická pravidla bez dotací a kvót.
¯ Vidím, že Vaše pověst optimisty je
oprávněná, když věříte, že po našem
vstupu do EU se Vám podaří její socialistické tendence rozvrátit. Jenže
v EU nemáte téměř žádné spřízněné
pravicové síly. Je tam většinou levice, v nejlepším případě lidovci. Jak
to chcete změnit?
Máte pravdu, že naše strana je kromě
Španělské lidové strany a Konservativců
v Anglii jedinou silnou pravicovou
stranou v EU a že kromě Republikánů
v USA jsou tyto strany našimi největšími
současnými partnery. Je to sice na jednu
stranu smutné, ale jinak na to můžeme být
patřičně hrdi. V žádné postkomunistické
zemi taková strana po pádu komunismu
nevznikla. Nadějné je, že se v EU objevují další politické strany, které jsou nesocialistické anebo z ekonomické reality
krize EU se stávají z levostředových stran
spíše pravicové. V tom vidím naději, že
EU se bude transformovat v duchu liberálně-konservativních idejí.
¯ Máme sice jednu z mála silných
pravicových stran ze všech post-
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komunistických zemí, ale
v médiích jsou stále víc vidět
komunisti. Dokonce i president Klaus je nucen je k sobě
zvát. Jak se chcete vypořádat s levicí v EU, když u nás
jste je nechali dostat takto
k moci? Nebo věříte, že jsou
již demokratičtí, jak o sobě
stále hlásají?
Rozhodně ne. Komunistům
nelze věřit ani slovo. Víme již
z minulosti, co udělali, když se
dostali v roce 1948 relativně
demokraticky k moci. Převrat
udělali až potom. I nyní se budou chovat jako demokratická
levicová strana až do té doby, než se
ujmou moci, a pak si už zjednají pořádek.
Je proto potřeba tomu zabránit. Za doby
presidentování Václava Havla to bylo ale
nemožné. Sice navenek se s nimi nebavil,
ale jeho výrok o tlusté červené čáře za
minulostí a boj proti lustračnímu zákonu jim umožnil postupně získávat velkou
moc. Věřím, ale, že postupně zase bude
jejich síla klesat. Hodně také záleží na
médiích. Stačilo by na komunisty uvalit
stejné embargo jako kdysi na Sládka.
Jenže někteří novináři jsou bohužel levicoví (to jim nevyčítám, to je jejich názor,
jen asi zapomněli,) a jásají nad skvělými
utopiemi o světlých zítřkách a přitom si
dovolí kritizovat presidenta, když je nucen s komunisty jednat. Rozhodně v Parlamentu nejsou ani jeho ani naší vinou.
My je nevolili a po celou dobu jsme se
snažili jejich vliv omezovat. Asi nám
chybí skutečná revoluce v r. 1989, tehdy
měl mít samet
trochu smirkového papíru.
¯ Po Vašich
krásných snech
o prav icové
Evropě a zániku komunismu
se vrátím k přízemnějším dotazům. V Senátu
proběhl seminář
s několika sty
starosty, primátory a hejtmany
o reformě veřejné správy. Snad
nejvíce si stěžovali starostové

obcí s tzv. rozšířenou působností.
Mají pravdu nebo neumějí převzít
větší odpovědnost, kterou stát po
těchto obcích vyžaduje?
Při konzultacích se starosty jakékoli
obce s rozšířenou pravomocí zjišťuji, že
jsme měli pravdu, že reforma veřejné
správy byla špatně připravena a stát se
pomocí ní pouze zbavil své odpovědnosti.
Celá reforma se dostala do situace, kdy
věci, které stát neuměl, či nechtěl řešit,
přenesl na tyto obce a na kraje. Ukazuje
to na velkou nekompetentnost nebo
„chytrost“ vlády. A hlavně chybí závěr,
reforma ministerstev s absolutním úbytkem byrokratů.
¯ Podle stínového ministra zdravotnictví pana Julínka je naše
zdravotnictví jedním z posledních
ostrůvků socialismu u nás, protože
v něm nefunguje pojem cena a konkurence. Vy jste lékař, nepřehání
pan senátor?
Samozřejmě nepřehání, jen nemá
pravdu, že jde o jeden z posledních
ostrůvků socialismu, je jich daleko víc.
Ale zpátky ke zdravotnictví. Poslední
pokus o reformu byl v roce 1996 a potom se jen udržoval sociální kompromis
vlády ČSSD s odborářským uskupením
Lékařské komory pana Ratha a LOKem
pana Kubeka. Zdravotníci chtějí peníze
na úrovni EU, někteří si je zaslouží.
Pracují totiž velmi kvalitně, ale někteří
vůbec ne. A v tom je jeden z problémů.
Ve zdravotnictví v současnosti chybí
vliv základního článku, tj. pacienta. Ten
totiž platí daně (ne pojištění) na svou
péči a tak musí rozhodovat. Pojišťovny
musejí nabízet své služby, ty nasmlouvat
se zdravotníky a nemocnicemi a hlavně
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s pojištěncem, tj. s občanem, který chce
nejlepší nabídku a tou je kvalitní péče. To
je ale moje představa a o tom si můžeme
povídat příště. Socialistické vládě se podařil husarský kousek. Pět let nic neřešila a nyní „horký“ brambor přehodila na
kraje, které jsou převážně pod vedením
hejtmanů ODS. Ale i hejtmani z ostatních
stran jsou přinejmenším rozladěni.
¯ Vláda se ale této zodpovědnosti za
zadlužení nemocnic za vlády ministra Fischera nemůže zbavit. Každý
přece pamatuje jeho šílený rozkaz
zvýšit povinně platy a nedat na ně
ani korunu a to v době, kdy byly
již některé nemocnice na pokraji
zhroucení. Přece si nemůže myslet,
že když tam posadí jiného ministra,
zříká se zodpovědnosti…?
Pod touto vládou je již možné všechno. Důležité je, co bude dále. Tato vláda
si snad myslí, že po ní přijde potopa, ale
my zde budeme žít.
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¯
Proč
takové
nezodpovědné
vládě
nevyhlásí ODS nedůvěru
a jen přihlíží, jak nás
novodobá
Národní
fronta žene do záhuby?
Navíc máte preference
podle výzkumů takové,
jaké jste měli naposledy
před Sarajevem. Proč
tedy mlčky přihlížíte
a nic nepodnikáte?
Především my nepřihlížíme mlčky. Kritizujeme,
co se dá. Ale věc není
tak jednoduchá. Občané
si neuvědomují, že vláda
nemá ve Sněmovně pouze
101 hlasů, ale 142 a v nejhorším případě minimálně 111 a že
nestane-li se zázrak, vláda zůstane do
roku 2006. Našich 58 poslanců
na její svržení prostě nestačí. Je
to pro mne smutné zjištění, ale
tak si občané vybrali ve volbách. Vláda sama neodstoupí,
možná udělá výměnu ještě některých ministrů, aby se zdálo,
že něco dělá, ale jinak maluje
lidem něco na obláčcích, tvrdí,
že čím větší bude dluh, tím se
budou mít lépe. Sociální demokracie prostě zapomněla, že 1+1
jsou 2 a ne 3. Navíc si musíme
uvědomit, co bude po volbách,
pokud nezískáme 51 %, což při
současné volebním systému
není možné. S kým se budeme
moci spojit? Obávám se, že lidé dají hodně hlasů nezávislým,
ale jak se s nimi domlouvat, když nemají
vedení ani program, ale pokud vytvoří
politickou stranu s programem, mohou
být samozřejmě partnery…

vrh na volení právo dětem vážně, tak mne
úsměv přechází. Chceme jít do Evropy
a oni nás chtějí vracet do předminulého
století. Tady je jeden z příkladů, proč
je tak obtížné být s takovou stranou ve
vládě.

¯ To zní strašně depresivně.
Abych to trochu odlehčila, nevyřešil by tuto situaci návrh zákona Vašeho senátora Jaroslava
Kubery, že by mělo být uděleno
volební právo živým spermiím
a pak by se konalo veliké vítězství
ODS nad lidovci?
Bylo by to sice na zapsání do
Guinessovy knihy rekordů, neboť
takové volení právo by bylo ve
světě jediné, ale když si pomyslím,
že lidovci předkládali, na rozdíl od
vyhlášeného recesisty Kubery, ná-

¯ To slovo raději ani nevyslovovat,
když víme, jaký problém naší zemi
přinesl. Raději končím s otázkami,
přeji Vám i našim občanům, aby se
Vaše optimistické vize o pravicové
EU bez komunistů vyplnily co nejdříve a děkuji Vám za rozhovor.
A já osobně přeji občanům České
republiky standardní ekonomiku
s nízkými daněmi a také pravicovou
Evropskou unií. Potom bychom mohli
být v takové EU rovnocenným členem
a to je asi snem nás mnohých.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

¯ No, kdyby šlo jen o podobné výstřelky, které Parlament smete, to
by ještě nebylo nejhorší, ale nikdy
nezapomenu, jak pan Lux nesl na
Hrad demisi svých členů pravicové
koaliční vlády a jak v důsledku toho
zvítězila u nás levice…
Pravicová vláda skutečně skončila
v roce 1996. Postarali se přitom o to bohužel i politici z naší strany, především
Jozef Zieleniec a Jan Ruml. Vše bylo
pečlivě připravené. První útok udělal
Zieleniec svou demisí. Jenom nedomysleli, že Václav Klaus nalezne tak rychle

za něj náhradu v panu Šedivém. Tak se
to vše odložilo na podzim a vyvrcholilo
již notoricky známým „Sarajevským
atentátem“.
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Ivan Mikloš: „Přímá daň zvýší

EKONOMIKA

ekonomickou aktivitu a sníží daňové úniky“

N

IVANA HASLINGEROVÁ
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aši republiku navštívil na
pozvání presidenta Václava
Klause slovenský ministr financí Ivan Mikloš. Pro naše přední
ekonomy přednesl v Národním domě
na v Praze na Vinohradech referát
o tom, jak se snaží Slovensko zlepšit
svou ekonomickou situaci. Nejvíc si
podle ministra Mikloše slibují od
zavedení jednotné dvacetiprocentní rovné daně.
„Slovenský daňový zákon měl
v roce 1993 jedenáct tisíc slov, nyní
má v důsledku stálých novelizací
čtyřicet čtyři tisíc slov. V dnešním
daňovém zákonu existuje 90 výjimek
a v důsledku toho 21 různých sazeb
daní a 443 různých druhů příjmů.
Rozhodli jsme se proto, že to musí
přestat. Zavedení jednotné rovné
daně zpřehlední, zjednoduší a sníží
přímé daně a zjednoduší DPH na jednu sazbu a to 20 %. Odpočitatelnou President Václav Klaus vítá svého hosta ministra financí SR Ivana Mikloše na semináři
položku na hlavu zvýšíme na 80 000 Centra pro ekonomiku a politiku „Daňová reforma na Slovensku“
Sk. Neboli občan s příjmem 7 000
Sk. měsíčně nebude platit žádnou daň. Přesto předpokládáme kladný efekt, že jich má 212. „Již před několika lety jsme
Občané s platy 11-23 000 Sk. nezazna- se zvýší ekonomické aktivity a investice předkládali návrh patnáctiprocentní rovmenají žádnou změnu a protože průměr- a poklesnou daňové úniky. Neplatí vý- né daně s odečitatelnou položkou 60 000
ný plat je 15 000 Sk., platí to pro většinu jimky pro zahraniční investory. Pouze Kč. V současné době se stal daňový únik
obyvatel. Střední vrstvy kompenzujeme staré dohody nemůžeme zrušit,“ uzavřel a daňová optimalizace velkým byznysem.
změnou způsobu vyplácení dětských ministr Mikloš.
Rovná daň je jedinou možnou snahou, jak
přídavků. Část je vyplácena přímo na
„I u nás daňová reforma z roku 1993 tento byznys učinit nevýhodným. I tento
dítě a polovina bonusem, což má efekt bobtnala namísto aby se zjednodušovala. morální efekt by byl přínosem a i kdyby
k motivaci hledání práce,“ uvedl Ivan Přesto vláda stále o rovné dani nechce na počátku nastal záporný efekt, je nutné
Mikloš. Mezinárodní měnový fond ani slyšet, i když ji ODS navrhuje již řadu ho brát za investici, kterou zlepšíme povyzýval Slovensko k rozložení reformy let. Závidím Slovákům, že mají ministrem tíže. Jedinou výhradu k panu Miklošovi
na dva roky, ale Ivan Mikloš se rozhodl financí ekonoma. Jako neutrální pozo- mám, že hezčí by vypadalo, aby jednotná
pro okamžitou akci. „Jsme si vědomi, že rovatel naší politické scény si to mohu daň začínala číslicí jedna a ne dvě. Přeji
každé procento DPH znamená 6 mld. Sk. dovolit říci,“ reagoval na přednášku Ivana Slovákům úspěch už jen proto, abychom
do státního rozpočtu a že musíme daňo- Mikloše president Václav Klaus.
přesvědčili již konečně naší vládu, aby je
vé změny dělat s ohledem na tuto míru
Místopředseda rozpočtového výbo- následovala a aby netvrdila, že hypotéza
fiskálního rizika. Odhady rozpočtových ru Poslanecké sněmovny Parlamentu ODS, že existuje souvislost ekonomickédopadů jsou od –2,5 do +9,3 mld Sk. ČR a stínový ministr financí za ODS ho rozvoje a výše daní, je lživá,“ uzavřel
Pro rok 2004 nepředpokládáme změ- Vlastimil Tlustý uvedl, že před dvěmi lety Vlastimil Tlustý.
nu v rozsahu celkového výběru daní. měl náš fiskální zákon 128 výjimek, nyní Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Stop veřejnoprávnímu
perpetuu mobile!

IVANA HASLINGEROVÁ

¯ Reforma veřejné správy nesplnila slibovaná očekávání. Na kraje přišlo dosud 450-500 nových
úředníků, přičemž na každé místo doplácí stát 330 000 Kč ročně.
¯ Je proto nezbytně nutné přehodnotit její současný stav a posílit rozpočty 205ti obcí vykonávajících tzv. přenesenou působnost. Tato bývalá převážně okresní města vynaložila na chod
státní správy již celkem 8 mld. Kč.
¯ Návrh zákona o rozpočtovém určení daní ničí soukromé školství a brání financování projektů
ze strukturálních fondů. Proto nesmí být přijat. Podaří-li se ale vylepšit, měl by být ústavním
zákonem.
¯ ODS nesmí přesto rezignovat na podobu veřejné správy, ale musí předložit koncept moderního
státu, ve kterém musí klást stále větší důraz na moderní technologie, aby obíhaly po úřadech
údaje a ne lidé.
¯ Nesmíme se stát kryptofederací 14ti krajských celků. Stát by měl mít možnost korigování,
přístupu ke vzdělání a k nemocenské péči a dalším veřejným službám, které nemohou být
v každém kraji jiné.
¯ Socialistické přerozdělování peněz ochuzuje občany o velké částky a musí proto přestat. Bohužel ho dělá i EU: Všechny strukturální fondy EU dohromady dostanou asi 20 mld. Kč., což je
stejná suma, kterou ČR zaplatí za členství Unii. Navíc nejméně deset procent této sumy padne
na úřady, které budou přerozdělování dělat.

I

když je ODS celostátně opoziční
stranou, je na úrovní obcí stranou
s obrovským potenciálem. Ze
třinácti hejtmanů je devět hejtmanů
ODS, z dvaceti primátorů je třináct
primátorů ODS. Toto je obrovská síla
a navíc ČSSD je natolik neschopná, že
vyklízí těch několik málo levicových
pozic ve prospěch komunistů, jako je
tomu například v Karviné a Havířově.
Je proto jen na ODS, jak tohoto svého
obrovského komunálního potenciálu
dokáže využít. Její vedení je si toho
vědomo a proto se rozhodlo uspořádat setkání svých starostů pověřených
obcí s rozšířenou působností, hejtmanů a primátorů této strany v budově
Senátu PČR pod záštitou Senátního
klubu ODS. Přítomných 130 zúčastněných přišel pozdravit předseda

ODS senátor Mirek
Topolánek, který ve
svém zahajovacím projevu mimo jiné uvedl:
„Setkali jsme se tu,
abychom se zamysleli
nad tím, jak přejít na
lepší reformu veřejné
správy. Všimněte si, že
jsem natolik korektní,
že nepoužívám slovo
„deformu“. Chceme
motivační stav pro obce
a ne přerozdělování prostředků na hlavu. Věřím,
že Ti z Vás, kteří zatoužili vybudovat pověřenou obci třetího typu, pochopili po
prvním lednu, že si naběhli na naprosto
smrtící cestu, neboť 330 000 Kč, které
obce dostaly od státu na jednoho úřední-

ka, jsou naprosto nedostatečné. Věřím,
že ohrožené obce budou přes Svaz měst
a obcí (SMO) a Asociaci krajů (AS) iniciovat tlak, aby Strakovka spadla pod
silou jejích vlastních argumentů.“
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Hejtman Středočeského kraje, stínový ministr dopravy a spojů a místopředseda ODS Petr Bendl uvedl,
že zákon o rozpočtovém určení daní je
špatný a zásadně ho odmítá. Likviduje
prosazování projektu strukturálních
fondů a soukromé školství tím, že si
chce licenční řízení škol ponechat vláda,
ale financovat je mají kraje. „ Populisté
jásají, neboť my jsme pak ti zlí, kteří
školám házejí klacky pod nohy, zatímco
paní ministryně školství vesele rozdává
licence, když ji to nic nestojí,“ zlobil se
Bendl. „Nechci 14 ani 2000 států uvnitř
ČR. Přitom to ale již vzniká. Kraje dostávají 3 % podílu na daních, čímž mají
možnost říci si, co chtějí preferovat. Stát
by měl mít možnost korigování, chceme-li stát jednotný. Přimlouval bych se
za „územně vyrovnávací dotace“. Měli
bychom také mít možnost hlídat zadluženost obcí,“ uzavřel Bendl.

Místopředseda ODS a stínový ministr obrany Petr Nečas upozornil na to,
že se vláda snaží přenést politický střet
mezi ní a ODS na střet mezi kraji a obcemi, a jelikož tam jsou vesměs zástupci ODS, chce takto mezi ně vrazit klín.
Starostové jsou navíc v nezáviděníhodné
situaci, neboť špatně probíhající reforma
veřejné správy dopadá na lidi a ti obviňují
ze všeho místní orgány a ne neschopnou
vládu. Starostové musejí dělat různá nepopulární rozhodnutí a věci, které ODS
nezpůsobila. „V mnoha případech vyžíráme, dámy prominou, problémy způsobené sociální demokracií. Je tu pokus
nastolit veřejnoprávní perpetuum mobile a je otázkou, nakolik to máme brát
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opatření,“ rozhořčil se Nečas. Podle něho
by se ODS měla snažit vytvářet racionálnější koncept veřejné správy a využít
přitom rozvoj informačních technologií.
„Musíme klást stále větší důraz na to,
aby obíhaly údaje a ne lidé. Pokud jde
o budovy, měly by sloužit jen jako kontaktní místa pro občany, kdyby si nevěděli rady a podnikatel by je měl potřebovat co nejméně. Nesmíme dopustit, aby
se podařilo vládě mezi nás vrazit klín,“
uvedl dále Nečas. „Nechceme být kryptofederací 14ti krajských celků. Přístup
ke vzdělání a k nemocenské péči nemůže
být v každém regionu jiný. Chceme, aby
přístup k veřejným službám byl týž.“

Stínový ministr průmyslu a obchodu Martin Říman sdělil, že všechny strukturální fondy EU dohromady
dostanou 2,1 mld. eur neboli asi 20 mld.
Kč. Jsou to stejné peníze, které ČR zaplatí
za členství Unii. Neboli, co získáme od
fondů, totéž zaplatíme a to ještě, když dokážeme peníze z fondů získat. Pro rozvoj
regionů by bylo podle něj lepší nedělat
přelévání peněz a zbytečné obrovské papírování, ale vložit peníze přímo na jejich
restrukturalizaci. Nejméně 10 % peněz se
totiž ztratí přes Brusel na tuto administrativu. „Je to jako s průmyslovými zónami.
Bylo by lepší, kdyby projekt neexistoval,
ale žádný starosta si nemůže dovolit se
o ně neucházet,“ uzavřel Říman.

Seminář nakonec shrnul pořadatel
konference předseda senátorského
klubu ODS Zdeněk Liška: „Reforma
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veřejné správy nesplnila slibovaná
očekávání. Výkon veřejné správy se
většinou nepřiblížil občanům, jednání
na úřadech se nezjednodušila, počet
úředníků a agend se nesnížil. Finanční
náklady na reformu jsou vysoké, přenos
některých kompetencí není finančně zajištěn a veřejná správa musí být dotována
z vlastních rozpočtů obcí. Nezbytně nutné je znovu přehodnotit současný stav.
S přesunem kompetencí především na
kraje v oblasti školství a zdravotnictví
(ale i v dalších oblastech), je nutné převést také odpovídající finanční prostředky a zároveň snížit počet pracovníků na
těch ministerstvech, odkud jsou kompetence přesunuty. Při přípravě rozpočtu na
příští rok, ale také při novelizaci zákona
o rozpočtovém určení daní, je nezbytné
posílit rozpočty obcí vykonávajících
tzv. přenesenou působnost. V systému
přerozdělování daní je nutné posílit
motivační složku navýšením daňových
výnosů v závislosti na daňových příjmech
v dané obci. Zásadně odmítáme vládní
návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který neřeší problémy veřejné správy,
ale naopak je prohlubuje. Návrh tohoto
zákona zásadním způsobem ohrožuje
existenci soukromého školství, nepomáhá řešení akutních problémů v systému
fungování středního školství a brání
v rychlé přípravě financování projektů ze
strukturálních fondů. Celková reforma
veřejných financí je nutná a musí vést
k přímé motivaci zastupitelstev krajů,
měst a obcí na podpoře rozvoje území.
Měla by obsahovat prvky vyrovnávající
rozdíly v důležitých oblastech života společnosti tak, aby uvnitř ČR nevznikalo
14 států a musí rovněž bránit nesmyslnému a neefektivnímu zadlužování
rozpočtů, a to jak obcí, krajů tak i státu.
Žádáme dále zavedení povinnosti pro
předkladatele návrhů zákonů uvádět
v komentáři finanční nároky nikoli
jen na státní rozpočet, ale na celkové
veřejné finance, tedy i obce a kraje.
Trvajícím úkolem pro všechny stupně
veřejné správy musí být snaha omezovat
byrokracii a zjednodušovat občanům život. Pokračujícím úkolem je koordinace
zahraniční politiky s výstupem na obce,
města a kraje s cílem prosazovat jejich
zájmy i v mezinárodním měřítku“.
(Článek byl redakčně zkrácen, plné znění
naleznete na www.fragmenty.cz v rubrice
EKONOMIKA – Perspektivy naší ekonomiky)
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Jaroslav Kubera:
„Starostové nedejte se!“
IVANA HASLINGEROVÁ

Senátu ČR proběhl seminář o státní samosprávě.
K vystoupení přítomných
delegátů proběhla bouřlivá diskuse,
z níž jednoznačně vyplynulo, že největší problémy mají tzv. obce s rozšířenou
působností, které vznikly jako novinka při nově budované samosprávě. Za
všechny přítomné starosty těchto 205ti
obcí snad nejlépe vyjádřil postoje starosta města Teplice senátor Jaroslav
Kubera. Jeho projev mi připomněl
film „Děvčata nedejte se“ s tím rozdílem, že místo „děvčata“ by se dalo
říci „starostové“. Při příjemném obědě
v senátní jídelně jsme mu proto položili několik otázek a on s energií jemu
vlastní odpověděl:
Státu docházely peníze a přesto si
vymýšlel další a další agendu, kterou
nebyl schopen ufinancovat a napadla
ho „geniální myšlenka“ převést agendu
na obce, kde se peníze vždycky nakonec
najdou. Stačí přece zastavit investiční
akce. Další motiv byl ten, že socialisté
mají chorobnou touhu ovládat a dělat
hodné tatíky, kteří rozdávají bonbónky,
a samosprávy se vymykaly z tohoto
jejich řízení, protože jsou relativně samostatné. Čím víc státní správy na ně
stát přenese, tím víc je dostane pod kontrolu. Jako úlitba, aby prošly nové kraje,
bylo slíbeno, že budou zrušeny okresní
radnice. Dokonce to přivítali i někteří
pravicoví politici netušíce, jaký bude
konec. Z bývalých městských radnic
se staly fakticky nové okresní úřady.
Například Teplice jsou obcí s rozšířenou
působností, do jejíhož obvodu spadá 26
„podobcí“. Dříve trvaly porady od devíti
do desíti hodin, nyní trvají do dvanácti
a přitom 90 % problémů je o tom, jak
snížit fronty na občanské průkazy
a o podobných svízelích, které jsme
nikdy předtím neměli.

¯ Na semináři se hovořilo o nadřízenosti samospráv samosprávám. Příliš jsem tomu nerozuměla. Můžete mi to vysvětlit?
To je jednoduché. Obce s rozšířenou působností jako např. Teplice
dělají práci za ministerstvo. Mailem
nám pošlou z ministerstva dotazníky
a vyhlášky a my je musíme vytisknout, rozmnožit a rozesílat poštou
na nižší obce, které spadají do naší
působnosti. Proto tyto mají pocit, že
jsme jim nadřazeni a nelíbí se jim
to. Při velkém množství oběžníků
to stojí navíc velké peníze. Proto
jsem se rozhodl to nedělat, dokud
na to neposkytnou ministerstva peníze.
Chtějí to ony a ne my. Například jsem
v počítači v noci objevil obrovský mail
obsahující všechny regionální jízdní řády Českých drah a bylo mi uloženo ho se
všemi 26ti obcemi v mém obvodu projednat. Dovedlo mne to k nepříčetnosti,
než jsem se vzpamatoval a vzpomněl
si, že se v Senátu odhlasovalo, kdo je
povinen něco takového projednávat.
Zjistil jsem, že nejsme nic takového
povinni dělat a zkazil jsem náladu pro
změnu panu ministrovi dopravy sdělením, že tento mail odhazuji do koše a nic
projednávat nebudu. Ono to totiž není
zadarmo. Obce je nutno obeslat, pozvat
do Teplic a to něco stojí. Toto je dennodenně. Jedno překvapení za druhým.
Ministři se chovají stále stejně, jako se
chovali k národním výborům. Nebo
další věc. Ministerstvo vnitra zakázalo
obcím přístup do centrální kartotéky.
Vyzývám proto k tomu, abychom mu
přestali dodávat do ní údaje a schválně,
kdo to déle vydrží.
¯ Je pravda, že Katastrální úřady
udělají jeden výpis zdarma, ale za
soubor prý chtějí peníze?

Je. Katastr nemovitostí odmítá dát zadarmo výpisy obcím, neboť má spočteno,
že má od obcí vyzískat 40 milionů korun.
Nás to již stálo 480 000 Kč. Budeme nyní žádat o jednotlivé výpisy v papírové
podobě na všech 1000 parcel města.
Donutíme je k tomu, že pochopí, že je
jednodušší dát nám to na CD. Bohužel
tyto své blbosti úřady pochopí, až když
vymyslíme podobné legrácky, kde vidí,
jak jsou trapní.
¯ Ale stát Vám na úředníky platí…?
Peníze dávají pouze do 330 000 Kč
takže na ně doplácíme. Nejde totiž jen
o platy úředníků, ale i o budovy, kde sídlí. Musíme například místo státu vyplácet
sociální dávky. Stát nám dal sice budovy,
ale je to Danajský dar. Jen jedna z těchto
budov již stála za opravy a provoz 19,5
milionu Kč. Lidi vynadají vždy tomu,
kdo je nejblíže, a ne přímo Grossovi,
který je daleko. Rozhodl jsem se proto,
že kromě této částky 330 000 Kč na tyto
jejich klukoviny nevydám ani korunu.
Ministerstvo sociálního zabezpečení
hradí náklady související s počítačovou
sítí na vyplácení dávek. Náplně do tiskáren ale za chvíli dojdou a nechce je dál
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platit. Prý se to týká jen přístrojů. Tak
jim účtuji, že je nefunkční celá tiskárna,
neboť netiskne. Chtěli na nás platit na
odvody branců i když je hradí ze zákona
stát. Volal jsem panu ministrovi, který
mi řekl, že ušetřil 800 mil. Kč za zrušení
oblastní vojenské správy a tak že mi to
zaplatí, ale ať to nikomu neříkám. Nic
tedy neříkám, ale nic mne to nestálo.
¯ Poznávací značky aut nemají dírky na šrouby a přitom je nařídilo
Ministerstvo vnitra úředně přišroubovat…
Značka je státním majetkem, který
nesmíte poškodit a tudíž ani provrtat.
Musíte ji správně zanést zpět na úřad
k provrtání. Dám na dveře příslušného
odboru nadpis: „Reklamace přijímají
Špidla & Gross“. Tu bílou barvu šroubu
doporučuji získat přelepením samolepkou.
Je to kšeft pro firmu, aby vyrobila nové
značky s dírkami a až vstoupíme do EU,
budeme přidělávat loga a znovu budou
nové značky. Podobně chtěli, abychom
si objednali za několik milionů výrobu
průkazek pracovníků Živnostenského
úřadu. Udělali jsme si je sami za režijní
náklady v počítači, zatavili a je to. Zase
pak poslali oběžník, že se spletli, že na
nich podle zákona na ochranu osobnosti
nesmějí být rodná čísla, ať je uděláme
znova. To nás uvedlo do nepříčetnosti
a máme ty staré osobnost neosobnost.
¯ Daňový systém musí být podle Vás
takový, aby se nedal jen tak obejít.
Jak to chcete udělat?
Chci především rovnou daň. Když
řeknu 15 %, je to jasné a není o čem
hovořit. Speciálně Češi jsou nesmírně
vynalézaví. Zakážete prodávat cigarety
a přidají k nim sirky a jako dárkový
balíček je prodají dvakrát dráže. Nejde
na každou věc hledat zákon. Podobně
největší blábol, který znám, je zdaňovat
prostitutky za jednotlivé úkony. Ale bylo
by řešení dát jim paušální daň za licenci
a správní poplatek za licenci, jejíž součástí je zdravotní prohlídka. Za to vše vybrat
50 tisíc za čtvrtletí a bude-li říkat, že to
nevydělá, tak odpovím, že holt asi není
dost hezká a ať jde k soustruhu. Dal bych
také jedinou komunální daň 1000 Kč na
občana za rok, kde by bylo vše od popelnic až po daň z nemovitosti a byl by
klid a nemuselo by se stále vymýšlet, jak
co ošidit. Šlo by to jen do infrastruktury
obcí a lidé by to vzali za své. Jak již jde
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z toho neustále poplatky na provoz. Na
mém saku je 90 % nabaleno za režii.
¯ Měl jste mnoho výhrad k našemu
zákonodárství. Jak byste ho řešil
Vy?
Zákon musí být obecně jasný
a u některé výjimky holt musí soud přimhouřit oko a ne pro ni tvořit speciální
zákon. Například musí posuzovat jinak
přestupek opilce, který veze manželku
do porodnice, ale dělat pro to speciální
zákon je nesmysl. Tvůrci zákonů si musejí
uvědomit, kolik lidí toto udělá. Vydáte-li
zákaz vstupu s mačetou do nemocnic, tak
si vezmou sekeru a my budeme doplňovat novelu, že se sekerou také ne. Šílenci
nepřemýšlejí podle zákonů, bohužel.
Podobně, když plošně snížíme rychlosti
u aut, tak nevyřešíme havárie
aut. Já na každé
auto, které předjíždím, pro jistotu troubím, aby
náhodou řidič
nespal, a funguje
to. Okamžitě se
tak lekne, že je
skoro ve škarpě
a vyhne se mi.
Jsem pro snížení
trestní hranice
na 14 let. Holky
jsou v yspělé
a Opočenský bude bez starosti,
že nepozná, že
chodí s dítětem. Navíc zločinnost u dětí
obrovsky narůstá, když se mohou každému vysmát do obličeje. Vláda stále říká,
že je proti korupci, ale dělá stále opatření,
která jí nahrávají. Policisté dávající složenky, to je bezzubost. Radím občanům,
neplaťte 1000 Kč pokuty policistům za
nepřiměřenou rychlost. Jděte raději před
přestupkovou komisi, která vám dá pokutu poloviční a navíc to jde do rozpočtu města. Město i Vy tím získáte peníze.
Není administrativní obrana odebírat řidičáky. Každý podnikatel dá rád 20 000
policistovi za to, že nic neviděl.
¯ Zákonodárství za nás vyřeší EU.
Tam bude tolik zákonů, až nás to
bude mrzet. Nebo se mýlím?
Když jsem tuhle lamentoval, že zákony, které kvůli EU přijímáme, nikdo
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nezná, bylo mi sděleno, ať nezoufám, že
v Bruselu je také neznají. Je to na pohled
fraška, ale jak to bude vypadat, když nebudou zákony v budoucnu dodržovány,
nikdo neví. Takže zřejmě toto za nás EU
nevyřeší.
¯ Takže i v EU budeme na všechny
podvody muset zakládat poslanecké
komise…
Nesnáším dvě slova: Dotace a Komise. Kdyby poslanecké kluby nedostávaly
žádný příspěvek, tak by nebyly v jednacím řádu. A neznám komisi, která by
nakonec něco opravdu vyřešila.
¯ Jak Vás tak poslouchám, bylo by
vlastně výhodné, aby každý starosta a primátor byl senátorem
nebo alespoň poslancem. Pak by

procházely jen životaschopné zákony.
Je skutečně škoda, že mnozí naši
poslanci nikdy nepracovali na obecních
úřadech. Z pozice shora bych hlasoval pro
některé věci v domnění, že je to správné,
ale díky tomu, že jsem primátorem, ihned
vidím příslušný dopad a křičím. Rád bych
pozval některé politiky, aby chvíli bydleli
např. mezi cikány nebo aby alespoň museli v praxi řešit jejich problémy na radnici a mluvili by za týden jinak. Nejsem
rasista, ale v domech musí být pořádek.
Na to nepotřebuji žádné placené romské
poradce. Propustili jsme romského poradce a stále nás nutí ho zaměstnávat,
i když ho nepotřebujeme a on nic kloudného nedělal.
Pane senátore, děkuji za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Deflace v ČR: záměr
nebo nechtěné dítě?

IVANA HASLINGEROVÁ

Po několikaměsíční přestávce
začal semináře
CEPu opět moderovat předseda
jeho správní rady
president Václav
Klaus. Byť poprvé v roli presidenta
republiky, v ničem
se jeho moderování nelišilo od
předchozích let.
Potvrdilo se, že
Klaus je především profesorem
ekonomie a jakmile je nastolen
ekonomický problém, zapomene
na všechno ostatní
a nezná v diskusi
bratra.
„Jsem rád, že
mohu hovořit na
„Stýskalo se mi už po Vás. Přinesl jsem si na dnešní CEP největším semieurotužku, kterou jsem podepisoval přístupovou smlouvu náři o deflaci na
v Athénách, a budu si s ní zapisovat vše, co se dozvím o tom, světě a pokládám
zda je deflace záměrná a zda na ní něco vyděláme. Před 37mi toto téma za velmi
lety byla tématem mé kandidátské práce inflace. V mladičké vážné,“ uvedl svoji
nerozvážnosti jsem tehdy přečetl všechno možné i nemožné, přednášku výkonale slovo deflace se tehdy v odborné literatuře téměř nevy- ný ředitel CEPu
skytovalo. Zdálo se, že je to prehistorické slovo. Nyní nastává Petr Mach. Cílem
změna. Jedna země má deflaci již řadu let a deflace se nyní ČNB byla 3-5tiobjevuje i u nás. Podle mne to určitě positivní jev není,“ uvedl procentní inflace,
seminář president Václav Klaus a vyzval k mikrofonu k úvodní nastala-li deflace,
přednášce Petra Macha
byla a je podle
Macha nechtěným
aše ekonomika se dostala do dítětem. ČNB zřejmě čekala, že spotředeflace. Podle ekonomů je to bitelské ceny půjdou nahoru, ale místo
závažný problém a proto se toho byli investoři zklamaní a odcházejí.
Centrum pro ekonomiku a politiku Jak vláda tak ČNB vytlačují podle něho
(CEP) rozhodlo o tomto problému soukromé investice. Dříve šlo z každých
uspořádat seminář „Deflace v ČR: 100 Kč půjčených bankami 50 Kč na souzáměr, nebo nechtěné dítě?“.
kromé úvěry, nyní jen 25 Kč a zbytek jde
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do ČNB za tzv. repo-sazbu. Jelikož deflace je v zásadě důsledkem velkého počtu
peněz v oběhu, stahuje je ČNB z oběhu.
Nedávno zaplatila přes 100 mld. Kč, aby
znehodnotila korunu. „Je paradoxní, že
tímto bojem proti inflaci ČNB současně
snižuje zisk, který by mohl jít do rozpočtu,
čímž by mohl být lepší ekonomický růst.
Ostatně i významný ekonom Ludwig
von Miles varuje, že deflační politika
je drahá,“ konstatoval Mach a zakončil
přednášku tím, že některé ekonomické
studie ukazují, že inflace kolem 10 - 15 %
je optimální a vede k růstu ekonomiky.
„Jsem zvědav co na to řekne pan
poslanec,“ uvedl Václav Klaus poslance
Jana Mládka, který s úsměvem spustil:
„Jsem žákem pana presidenta a naučil
jsem se u něj říkat, že otázka je špatně
položena. Podle mne je otázka v názvu
semináře špatně položena, protože
podsouvá odpověď, kdo za inflaci může.
Nechtěné dítě má být asi dítětem ČNB
a má dojít k její kritice, jak ostatně potvrdil ve svém vystoupení pan Mach. Já
bych položil otázku: ‚Jaké jsou příčiny
deflace v ČR a kdo se na ní podílí.‘“
Hlavní příčinou naší deflace je podle
poslance Mládka importovaná deflace,
neboť dvě třetiny zboží máme dovezeno. Třetina zboží v Evropě je dotovaná
(potraviny...), třetina zboží je neobchodovatelná (nájmy, služby...). Čekalo se
zvýšení cen ropy, které nenastalo. Jediné,
co půjde nahoru, jsou neobchodovatelné
ceny. Neexistuje tudíž zázračné a jednoduché opatření proti deflaci, neboť jsme
závislí na vývoji v Německu, v celé EU
i v USA. ČNB může ovlivnit jen třetinu
a zbytek leží na světové ekonomice. Je
sice žádoucí, aby ČNB snížila sazby,
ale snížení úrokové míry vše nevyřeší.
Se vstupem do EU ceny vzrostou, takže
nemusíme administrativně ceny zvyšo-
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vat. Ekonomický růst je v USA tažen
důvěrou amerických spotřebitelů. U nás
naopak začíná omezování investic, neboť
zprávu, že se blíží nový skvělý svět, bereme jako bublinu. „Investoři si půjčují
na pevný úrok a inflací se snižují jejich
výnosy. Inflace 10 % není ale velkou
zátěží,“ uzavřel Mládek.
„Pan Mládek předvedl keynesiánský
pohled oproti extrémně monetaristickému pohledu Petra Macha. Uvedl, že válka
v Iráku je keynesiánským opatřením, já
říkám, že to je levičácká válka. Dále říká,
že naše deflace je importovaná. V EU je
ale inflace 2,4 %. Ptám se ho, proč je
tedy u nás minus 0,4 %. Jsme rigidnější
a je naše ekonomika avantgardou flexibility?“ zdůraznil moderátor. „Samozřejmě
to myslím s pružností naší ekonomiky
ironicky,“ dodal s důrazem, když viděl
ohromený sál.

President Václav Klaus přichází do paláce Žofín na seminář CEPu. Je na něm
vidět, že se už opravdu těšil mezi „své“
lidi, kteří již léta navštěvují jeho ekonomické semináře. Spolu s ním přichází
místopředseda rozpočtového výboru
PSP ČR Vlastimil Tlustý
Docent Stanislav Šaroch uvedl, že
deflace je způsobena především konzervativní politikou ČNB a je nechtěným
dítětem. Přesto podle něj i nechtěné děti
mohou přinášet radost. „Když klesají
ceny, tak především v obchodovatelném
zboží. Ceny obuvi, potravin, oděvů...
klesly proti roku 1999 o 7,7 %. Takže pro
zaměstnance a důchodce je tato zpráva
příjemná,“ uzavřel Šaroch. „Deflace
v ČR není deflací japonskou. Polemizuji
s tím, že ČNB dělá cílenou inflaci. Reálné
chování ČNB je minimalizace peněz
pouštěných do ekonomického systému
ČR, což je fatální omyl prvních z keynesiánců raného typu žijících v uzavřené
ekonomice,“ namítal Václav Klaus panu
Šarochovi a uvedl dalšího přednášejícího
Vladimíra Tomšíka. Ten se především za-
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mýšlel nad tím,
že prognózy
ČNB jsou nyní
p o d s t ř ele ny.
Tak v letošním
roce ČNB
prognózovala
inf laci 2,2
- 3,5 % a je
d ef l a c e 0,4
%. Přitom pro
pod nikatele
by bylo podle
Tomšíka lepší,
kdyby Č N B
prognózy
nadstřelovala.
P ůjčk y pro
podnik řádově
v miliardách
si berou podnikatelé na cca „Velmi protestuji proti slovu optimální míra inflace. Je to protimluv
10 let. „ČNB se a do positivní ekonomiky toto slovo nepatří. Neprošel jsem na prásnaží, aby byla vech u Svobody, Mach by neprošel u mně na ekonomii,“ rozhořčil se
k r e d i t ib il n í , profesor Klaus. „Pamatuji se, jak jste kritizoval nositele Nobelovy
p r o t o p o d - ceny za ekonomii Mandelu za pojem ‚optimální měnová oblast‘,
střeluje a její takže je pro mne ctí kritika za ‚optimální míru inflace‘ a už se na
inflační trend Nobelovu cenu těším,“ oponoval s úsměvem Petr Mach. Zleva Petr
vždy ukazuje Mach, Stanislav Šaroch a Jan Mládek
do inflačního
cíle, přičemž ve skutečnosti jde o dlou- bych to slyšet od analytika ČNB, pak
hodobý pokles. Podnikatele toto jednání to, že inflace je makroekonomický fepoškozuje. Nechci říci, že ČNB záměrně nomén a nelze ji dělit na části. Nikdo
mate veřejnost, ale volám po větší ote- nebude více spořit podle cílů inflace.
vřenosti prognóz. Deflace podnikatelům Jsou-li cílem při cílování inflace jiné
škodí. České podniky vyčíslují náklady věci, jsou exogenní, ale inflace je env korunách, ale tržby v devízách,“ uvedl dogenní veličina. Proto si myslím, že
Tomšík. Pokud jde o importovanou infla- cílování inflace je fikce,“ udělal tečku
ci, jiné země jako např. Švýcarsko ji také za seminářem Václav Klaus.
importují a podle Tomšíka je otázkou, zda Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
nejsme proti
Švýcarům příliš ambiciózní.
„Cílování
inf lace je
fikce. Je to
dobrý pojem
pro zahraniční konference.
Směřování
inflačního cíle na reálnou
ekonomiku
má zanedbatelný vliv.
Jestli jsem si
ze studia ekonomiky něco
odnesl a chtěl Stanislav Šaroch z VŠE při projevu

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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Ludmila Koutská: „Z ubytovny Košík
vyrostl luxusní 4* hotel, který je
největší v Evropě“

JIŘÍ PANCÍŘ

této rubrice představujeme
osobnosti, které i v podmínkách přechodové ekonomiky
dokázaly společnosti jim svěřené dovést
k prosperitě. Chceme nalomit všeobecně zažitý názor, že co manažer, to podvodník vedoucí nás do spálené země,
neboť právě tyto osobnosti vytvářejí
hodnoty a vedou k prosperitě naší ekonomiku. A ti, kteří získají v prestižní
soutěži Manažer roku nejvyšší ocenění,
jsou lidé, kteří skutečně pro svoji společnost dělají mnohdy až neuvěřitelné
věci. Nevěříte? Posuďte sami. Letošní
Manažerka roku, generální ředitelka
TOP HOTELU Praha a kongresového
centra Ludmila Koutská, nám na dotaz, co za získáním tohoto prestižního
ocenění stálo, sdělila:
Je důležité, jak firma funguje, ale jedno z hlavních hledisek k posouzení práce
vedoucích manažerů je, jak firma prosperuje během několika let. Naše firma se
dostala na vrchol v průběhu sedmi let. Ze
zdevastované ubytovny pro Vietnamce
hotelu Košík jsme vybudovali největší
hotel v Evropě s velkým kongresovým
centrem, japonskou zahradou, čínskými
masážemi, bazénem, wellness a špičkovým sportovním zázemím, největším ze
všech hotelů u nás. Přišla jsem do hotelu,
který byl v katastrofálně zdemolovaném
stavu, v dubnu 1996 a vše jsme začali od
základů přestavovat. Studovala jsem v zahraničí a neznala jsem historii Košíku.
Možná, že kdybych to věděla, neměla
bych zájem tady začít pracovat, neboť hotel měl strašně špatnou pověst. Zpočátku
jsme měli velké problémy nalézt dobré
pracovníky, protože každý chtěl pracovat v „lepším“ prostředí. Nakonec se ale
vše zdařilo a jsem hrdá na to, že hotel je
ryze český subjekt a že nemáme a nikdy
jsme neměli ani korunu úvěrů. Všechno
hradíme ze zisků firmy. Je to navíc

největší hotel v Evropě
mající 3000 lůžek. Jsem
opravdu pyšná, že z té
nuly na začátku jsme
tam, kde jsme.
¯ Říkáte, že nemáte
úvěry ani zahraničního spoluvlastníka. Jak jste to
ale mohli dokázat?
Přestavba musela
stát velké peníze
a navíc do hotelu
s tak nechvalnou
pověstí se jistě návštěvníci nehrnuli…
Majitel hotelu, pan Ing. Dohnal, dotoval na počátku investice ze zisků svých
dalších firem. Není hoteliér ale stavař.
Inženýr architekt. Vše si sám navrhne
a navíc zná a má veliké zkušenosti se
stavebními firmami. Jenže výstavba je
pouze jedna strana mince, druhá je hotel
naplnit, což nebyla jednoduchá záležitost. S panem majitelem jsme společně
objeli snad celý svět a nabízeli služby
hotelu. Dále bylo nutné získat schopné
zaměstnance, neboť se spoustou lidí jsme
se museli rozloučit. Nebyli schopni se přizpůsobit novým podmínkám a držet krok
s rychle stoupající úrovní hotelu.
Na kulatém stolu s panem
Cibrianem primátor Bém řekl, že
po vstupu do EU čeká příliv turistiky. Myslíte si to také?
Já si to nemyslím. Proč by vstup do
EU měl měnit turistiku? Cizinci, kteří
chtěli vidět krásy Prahy, mohli už kdykoliv přijet. Ale pouze turisté nás neuživí. Jedenácté září 2001 znamenalo začátek poklesu turistiky a po povodních
loňského roku se krize ještě prohloubila.
¯

Navíc ve světě není momentálně příliš
dobrá ekonomická situace, takže především Němci, kteří k nám jezdili i 4krát
za rok, nyní do Prahy přijedou nejvýše
jednou. V důsledku vstupu do EU vidím
ale velkou budoucnost v kongresových
aktivitách, neboť kongresová turistika
určitě vzroste. Spousta institucí se
bude chtít prezentovat, spousta akcí
bude v Praze probíhat. Proto jsme se
již v předstihu zaměřili na tuto oblast.
Máme zde tři kongresové sály pro 1100
lidí, 950 a 450 lidí a k tomu dalších devět salonků. Jsme schopni zajistit konferenci najednou až pro 2700 účastníků.
Tak obrovské možnosti nemá v Praze
žádný jiný hotel. Palác kultury má sice
kapacitu asi 4000 osob, ale neberu ho
jako velkou konkurenci, neboť neposkytuje služby, které právě obchodní
klientela požaduje. Turisté spíš brouzdají centrem, obchodníci, kteří celý den
sedí na kongresu, si chtějí především
odpočinout. Proběhne výstavba nové
kongresové haly na 2000 míst, takže
celkem bychom mohli zajistit prostor
pro téměř 5000 účastníků.
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certifikátu jakosti ISO 9000. Náš hotel
byl proto první z velkých českých hotelů, který se rozhodl ho získat, a od
května 2002 se jím může presentovat.
V loňském roce jsem se o tom zmínila
na veletrhu v Německu a zahraniční
partneři se divili: „Vy máte ISO,
vážně, my mysleli, že se to k Vám
ještě nedostalo!“ Tak jsem jim řekla,
že my Češi už nežijeme na stromech.
A teď vážně. Splňovat normy ISO jsou
po vstupu do EU naprostou nutností.
Jsou to sice fascikly psaní, ale při
provozu to pomůže. Jsou tam veškeré
návody k dobrému provozu a k vedení
dokumentace. Je to o systému. Pokud
jde o partnery, tak je to pro ně určitá
záruka kvality.

¯ Takže na vstup do EU jste připraveni a žádné převratné změny
nečekáte?
Kam bychom vstupovali, jsme v Evropě odjakživa. Máme z 97 % zahraniční klientelu již nyní, takže v Evropě již
jsme a nečekáme pro nás žádné zásadní
změny. Pokud ČR ukáže, že umí dobře
zorganizovat akci, budou se sem sjíždět
lidé. Brusel je na tom zatím skvěle, ale
Praha je nádherná, je ve středu Evropy
a může se snadno stát kongresovým městem. Nejsme navíc drazí. Před lety jsme
museli přesvědčovat kvalitou, ne cenou,
a zanechali jsme si nižší cenovou hladinu
mezi čtyřhvězdičkovými hotely. Kvalita
je vůbec velmi důležitým ukazatelem
pro dobré jméno hotelu. Pro zahraniční

¯
Kdybyste byla ministryní,
co byste pro Vaši profesi udělala
nejdříve?
Především bych nedala do oběhu
některé hygienické vyhlášky, které
ztěžují nám ale především menším
provozovnám a drobným podnikatelům
život. Například povinnost zavést bezdotykové baterie, které my máme, v malých
restauracích a provozovnách jsou leckdy
velkým finančním problémem. Nejvíce
nás bolí, že z každé televize, i na pokojích, platíme nejen běžný poplatek
jako každá domácnost, ale i poplatky
za autorská práva, a to několik : OSA,
Intergram, Dília… Přitom ve světě je
běžná praxe,že hotelový pokoj není
považován za veřejnou produkci a tím
se platí z každého televizoru pouze
poplatek státní televizi. Nejsme zemědělci, nestávkujeme, nechceme dotace,
hoteliéři se snaží pomoci si sami, ale
mrzí mne, že nikdo ve vládě se nezastane cestovního ruchu. Z cestovního ruchu
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jdou přitom do státní pokladny obrovské
částky. A především to nejsou jen hotely
a restaurace, ale i dodavatelské firmy,
dopravci, letecké společnosti… To by si
měli všichni uvědomit.
¯ A na závěr obligátní otázku. Máte
nějaké další zájmy kromě cestovního ruchu?
Mám ráda hudbu a tanec. Hudbu máme v rodině a nenapadlo mne dělat něco
jiného než babička, maminka, dědeček.
Vystudovala jsem proto hru na housle
a klavír na plzeňské konzervatoři. V roce
1989 přišly změny a otevřely se hranice.
Po absolutoriu jsem dostala nabídku studovat hotelovou školu v Německu. První
impuls byl, že jsem se chtěla naučit dobře jazyk a nepočítala jsem s tím, že mne
cestování a cestovní ruch začne bavit. Po
studiích jsem se vrátila domů a v Praze
nastoupila do jednoho malého hotelu,kde
se odstartovala má kariéra.
V našem hotelu mívá pravidelné koncerty pan Svěcený, neboť je zde údajně
nejlepší akustika z pražských hotelů.
Protože se známe, jsem „pod nátlakem“,
abych s ním někdy vystoupila. Ale v dnešní době už to není to pravé. Při mém vytížení mi už totiž nezbývá čas vracet se
ke cvičení.Jsem ráda,že mám čas alespoň
navštívit rodinu a přátele. Závodně jsem
se věnovala tanci, především klasickému,
a setkávám se dosud s přáteli z tanečního
klubu. Od mládí jsem se nikdy nenudila,
vždy jsem měla co dělat. Chodila jsem
do vodáckého oddílu, tancovala, hrála
na housle. Pro mladé lidi je to důležité,
nemají čas na kouření, alkohol nebo
ještě něco horšího. Měli by mít zájmy
a koníčky, aby z nich nevyrostlo to, co
často vidíme kolem sebe.
Pani generální ředitelko, děkuji za
rozhovor.

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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Ředitel Hutnické zaměstnanecké pojišťovny

Zdeněk Vrožina

Manažerem roku v odvětví Finanční služby

JIŘÍ PANCÍŘ

T

ak jako každoročně byly i letos
na pražském Žofíně vyhlášeny
výsledky prestižní soutěže
Manažer roku. Cílem soutěže bylo
vyhledat, popularizovat a ocenit manažerské osobnosti české ekonomiky,
prezentovat jejich manažerské schopnosti a dovednosti, odborné kvality
a moderní metody řízení. O tom,
jakou váhu této soutěži přikládá vláda, svědčila osobní účast premiéra
Vladimíra Špidly spolu s ministrem
financí Bohuslavem Sobotkou a ministrem průmyslu a obchodu Milanem
Urbanem. Naše revue monitoruje tuto prestižní soutěž od jejího vzniku
a přesvědčili jsme se, že až na několik
výjimek jsou to skutečně obdivuhodné
osobnosti, které i přes komplikované
podmínky přechodové ekonomiky
dokázaly vést své firmy k prosperitě.
Manažerem roku v odvětví Finanční
služby se stal ředitel Hutnické zaměstnanecké pojišťovny Ing. Zdeněk
Vrožina, MBA. Výběrová komise
mimo jiné ocenila jeho přínos v rámci
realizace ojedinělého projektu elektronické komunikace pojišťovny s jejími
klienty. Požádali jsme ho, aby nám
přiblížil tento projekt, a pan ředitel
nám vysvětlil:
¯ Pane řediteli, v celostátní soutěži
Manažer roku 2002 jste získal
ocenění Manažer roku v odvětví
Finanční služby. Komise mimo jiné
ocenila Váš přínos v rámci realizace ojedinělého projektu elektronické komunikace pojišťovny s jejími
klienty. Mohl byste nám přiblížit
tento projekt?
Jedná se o moderní komunikační
službu – Elektronickou přepážku HZP.
E-přepážka je internetová aplikace,
která na základě osobního certifikátu

neboli elektronického
podpisu u mož ňuje
provádění všech základních operací, kvůli
kterým nyní nemusíte
chodit na pobočky HZP.
Samozřejmě, nelze očekávat, že nová služba
bude hned v první etapě
využívána masově. Jde
však o důkaz inovačních
schopností HZP, která
dokáže reagovat na moderní trendy s využitím
nové kvality komunikace
prostřednictvím IT technologií. Zpřístupnění
E-přepážky již nyní
p ř i n á ší H Z P d a l ší
konkurenční výhodu
a je otázkou času, kdy
bude E-přepážka zcela
plnohodnotnou běžné
přepážce HZP.
¯ Nové technologie
šetří čas a možná
i peníze. Můžete nám sdělit, jak
velkou investici představuje vybudování takové aplikace, kolik klientů využívá služeb E-přepážky
a jaké funkce E-přepážka nabízí?
Realizace projektu nás stála v první
fázi řádově půldruhého miliónu korun.
Provozní náklady jsou minimální, kontinuálně investujeme především do vývoje
aplikace. V případě pojištěnců, kteří využívají e-komunikaci, lze hovořit řádově
o stovkách uživatelů, v případě zaměstnavatelů a zdravotnických zařízení se
jedná o desítky klientů, jejich počty se
rychle zvyšují.
Funkce E-přepážky lze rozdělit do tří
kategorií. Pro pojištěnce to jsou výdajový

účet pojištěnce, změna kontaktních údajů,
záznam o dlouhodobém pobytu v cizině
a změna údajů o plátci. Zaměstnavatelé
pak mohou podávat hromadná oznámení,
získat seznam svých zaměstnanců pojištěných u HZP, obdržet přehledy o platbě
pojistného či dávek. Zdravotnická zařízení mohou posílat faktury i s přílohami,
získat výpisy plateb, přehledy kapitovaných pojištěnců atd. Tím samozřejmě
výčet služeb a funkcí nekončí a navíc se
neustále rozšiřuje.
¯ Co podle Vás brání většímu využití
moderních komunikačních služeb,
Internetu a souvisejících služeb
a jak vidíte perspektivu vašeho
projektu?
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problémem je například čekání v ordinacích. Je k zamyšlení,
jak malému počt u
ambulantních lékařů
stojí jejich pacienti za
to, aby pro ně zavedli
nějak ý jed noduchý
objednávkový systém.
V celé řadě ambulancí
jsou pacienti nuceni sedět celé hodiny ve stylu
„musíte si to vysedět
pane Nováku“ než jim
lékař sdělí, kolik má na ně minut.

Jedním z úskalí je počítačová gramotnost. I když se dnes považuje ovládání
počítače či Internetu za samozřejmé,
realita je často jiná. Jsem ale optimista.
Dalšímu rozvoji E-přepážky stojí
pak v cestě doposud nedostatečně realizované komunikační prostředí využívající elektronického podpisu. Věřím,
že ministerstvo informatiky v budoucnu
umožní majitelům certifikátu komunikovat prostřednictvím elektronického
podpisu i s dalšími institucemi, což by
mělo pomoci rozvoji e-komunikace.
E-přepážka HZP představuje nadčasový
projekt, který posouvá v prostředí České
republiky způsob a kvalitu komunikace
zákazníků a klientů s jejich institucí několik let dopředu a blíží se podmínkám
technologicky nejvyspělejších trhů na
světě.
¯ Opusťme virtuální svět a vraťme se
do reality běžné činnosti zdravotní
pojišťovny. Jak hodnotíte současný
stav, případně perspektivu resortu veřejného zdravotního pojištění
v České republice?
Základním problémem je, že správci
pojištění, zdravotní pojišťovny, jen obtížně hrají roli zodpovědných regulátorů.
Stát jim postupně sebral nástroje, které
jim dříve svěřil, aby mohly zastupovat
pojištěnce a zaměstnavatele a rozumně
hospodařit. Vzal jim pravomoc rozhodovat o ceně péče a místo toho proti
nim postavil kartel všech lékařů, se
kterými se mají dohodnout. Vyhláškou
jim vnutil jednotné smlouvy a stanovil,
že každá smlouva musí být uzavřena na
pět let, čímž nadlouho, až do roku 2006

¯ Častý je názor, že se naše zdravotnictví blíží západoevropskému
standardu, pouze platy a ohodnocení zdravotnického personálu zůstávají na postkomunistické úrovni.
Ne tak docela. Významným problémem je totiž produktivita poskytovatelů
zdravotní péče. Jsou obory, ve kterých je
počet lékařů více než dvakrát vyšší, než
by odpovídalo rozumným evropským
zvyklostem, a přesto je pro řadu našich
pojištěnců nanejvýš obtížné získat termín
k vyšetření dříve než za několik týdnů,

znemožnil změny v síti zdravotnických
zařízení. A v posledních letech přímo stanovoval ceny zdravotní péče. Výsledkem
je loňský deficit většiny pojišťoven.
Současné návrhy, aby tvorba sítě přešla
na kraje a pojišťovny již za dostupnost
zdravotní péče nezodpovídaly, naznačují,
že model veřejného pojištění může být
časem transformován do jiného, více se
blížícího nějaké státní zdravotní službě.
Proto se potýkáme
i se spoustou negativních jevů, vlastIng. Zdeněk Vrožina, MBA
ních spíše státnímu
ředitel Hutnické zaměstnanecké pojišťovny
zdravotnictví.
V Hutnické zaměstnanecké pojišťovně působí od
¯ Můžete uvést
roku 1992 dosud, nejprve jako specialista v oboru
konkrétní příinformačních technologií, pak v manažerské funkci
klad takového
ředitele pobočky, od roku 1994 ve funkci ředitele
n e g at i v n í ho
pojišťovny. Je absolventem studia MBA na Prague
jevu?
International Business School, které ukončil v roce
Významně
1998. Je členem rady koordinačního centra DRG,
se rozbíhá dvojkterá je poradním orgánem Ministerstva zdravotrychlostní přístup
nictví pro problematiku zavádění DRG v České
k péči. Například
republice, a vedoucím zdravotní komise při Svazu
pacienti, kteří muprůmyslu a dopravy ČR.
sí vysedět termín
v ordinacích lékaV rámci konání celostátní soutěže Manažer 2002
řů, tam samozřejmu bylo uděleno ocenění Manažer roku v odvětví
mě nečekají s radFinanční služby. V osobě ředitele Vrožiny ocenili
ními, zastupiteli,
členové Národní hodnotící komise jeho schopnosti
poslanci či řediteli
dlouhodobého strategického řízení, díky kterému se
větších firem, kteří
pojišťovna, kterou převzal v roce 1994 v nedobré
si to „zařídili nějak
finanční situaci, stala jedním z ekonomicky nejstajinak“. Jakkoli to
bilnějších a nejprogresivnějších subjektů svého drubylo dříve norhu v českém zdravotnictví. Komise rovněž ocenila
mou, dnes je to
jeho přínos při orientaci pojišťovny na moderní
proti principům
komunikační technologie a zpracování dat.
veřejného pojištění. Samostatným
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¯ Historie ukázala, že dobré úmysly
často dláždí cestu do pekel. Znáte
nějaký recept?
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¯ Pojišťovna by měla vystupovat jako ochránce práv svých
pojištěnců. Jaká je realita?
To, co vnímáme nejcitlivěji,
jsou právě stížnosti pacientů. Můj
názor je, že lékař má vždy možnost
chovat se tak, aby nezavdal příčinu
ke stížnosti, a stěžuje-li si pacient,
lékař pochybil minimálně ve slušném chování k němu.
Pokud nám naši pojištěnci
sdělují své problémy a zkušenosti
s lékaři a se zdravotní péčí, i dnes
jsme schopni dělat v síti řadu opatření v jejich prospěch.
Nejčastěji se setkáváme se stížností na katastrofální chování části
zdravotního personálu a lékařů
v nemocnicích i ordinacích specialistů, ale množí se i stížnosti na
nedostupnost a nedostatečnost péče. Častým problémem je nedodržování právních předpisů a vybírání
různých „příspěvků“ za péči.
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¯ Vraťme se ještě k platům lékařů. Myslíte si, že současné
ohodnocení lékařů odpovídá
výkonu a významu profese,
kterou vykonávají?
Veřejnost je systematicky masírována informacemi o tom, že
odměny lékařů za práci jsou nízké,
bohužel jsem si ještě v tisku nevšiml
žádného investigativního rozboru,
jak je tomu ve skutečnosti.
Téměř třetina ambulantních
oborů dnes může dosáhnout vyš-

Řešení je známé a není nové. Chápat
zdravotní pojištění jako platbu za službu,
nikoli jako přerozdělení všech vybraných peněz, vrátit pojišťovnám nástroje
k určování ceny a sítě lékařů. Umožnit
znovu cenovou konkurenci poskytovatelů a umožnit pojišťovnám nakupovat
efektivně poskytovanou péči, což s sebou
nese kromě smluvní volnosti i možnost
kontrahovat na kratší dobu. Většina poskytovatelů na tom neztratí, ale služby
pro pacienty se zlepší.
Vážený pane řediteli, děkujeme za
rozhovor.
Snímky: archiv firmy
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¯ Jakou pozici může za této situace
sehrávat zdravotní pojišťovna?
Pojišťovna systematicky eviduje chování jednotlivých poskytovatelů. Obecně
řečeno, problémem jsou jen ti lékaři, kteří
ani po deseti letech nevnímají kontrakt
s pojišťovnou jako platbu za službu. Stále
požadují další a další výjimky z pravidel,
zejména ze stanovení výše úhrad, snaží
se vyhnout sankcím za nehospodárnost
a v řadě případů zneužívají pacienty
k tlaku na pojišťovnu. Dlouhodobě už
zpřesňujeme názor na to, s kým
chceme pokračovat ve smluvním
vztahu, a kdo by naše pojištěnce
už léčit neměl.

FRAGMENTY

ších výnosů než 150 tis. Kč měsíčně na
každého jednoho lékaře a ve zhruba polovině oborů je měsíční výnos vyšší než
100 tis. Kč. Veřejnost bude překvapena,
pokud nemocnice zveřejní výši odměn
svých kvalifikovaných lékařů, primářů
či vedoucích klinik. To, že se odměny lékařů z veřejného pojištění přímo odvíjejí
od prosperity celé společnosti, považuji
za správné a myslím, že nyní odpovídají
našim možnostem.
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v horším případě měsíců. Řada z ordinací
zavírá už ve čtvrtek odpoledne, pátek je
pro ně volným dnem.
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František Borák stabilizoval

podnik se stodvacetiletou tradicí
JIŘÍ PANCÍŘ

GALERIE ÚSPĚŠNÝCH
OSOBNOSTÍ
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¯ V roce 1994 vyrobila společnost Vítkovice – Válcovna trub, a.s., s 1670 pracovníky
83 000 tun trubek, nyní s 1042 pracovníky vyrobí 107 000 tun. Náklady přitom snížila
o 160 mil. Kč.
¯ Lidé by si měli uvědomit, že jenom politici bez jejich pomoci za ně bohatý stát nevytvoří. Ten si vytváříme každodenní prací v dobře fungujících podnicích.
¯ Politici by měli pozvednout myšlení lidí. Vysvětlit jim, že když nejsou prosperující
podniky, je chudoba, a že spokojený život jim zajistí jedině ten „zlý kapitalista“, bez
něhož nebudou mít práci.
¯ Lidé by měli pochopit, že práce manažera je také práce, i když nedělá ve výrobě.
Manažer se musí neustále vzdělávat, musí být stále ve střehu, modernizovat výrobu
a nese velkou zodpovědnost, které se každý ze zaměstnanců bojí.
¯ Ať bude v budoucnu na Ostravsku jakýkoliv podnik, bude zaměstnávat raději chytré
kvalifikované lidi. Proto by měli politici radit, aby si každý zvýšil urychleně kvalifikaci a studoval.

P

řed 120 lety, ještě za RakouskaUherska, v prosinci 1883, byla
ve Vítkovicích vyrobena první
trubka svařovaná na tupo v plynové
peci. Postupně probíhal vývoj technologie výroby bezešvých a svařovaných
trubek. V roce 1994 se vedení společnosti Vítkovice, a.s., rozhodlo dát
výrobu trubek do útlumu, případně
provést externalizaci, protože výroba
trubek vykazovala výraznou ztrátu.
V roce 1994 byl jmenován do funkce
ředitele této jednotky Ing. František
Borák. Z uvedené jednotky byla založena samostatná akciová společnost
VÍTKOVICE – VÁLCOVNA TRUB,
a.s., k 1. lednu 1999 a pod vedením
Ing. Boráka se pracovnímu kolektivu
podařilo vyvést společnost z červených čísel a v roce 2001 vyrobila tato
společnost 107 000 tun trubek. Není
proto divu, že výkonný ředitel a 1.

místopředseda představenstva Ing. František
Borák byl oceněn v tomto
roce prestižním titulem
„Manažer odvětví v oboru výroba kovů“. O tom,
co za tímto oceněním stálo, jsme si s ním povídali
v jeho útulné pracovně
v Ostravě:
V roce 1994 představenstvo a.s. VÍTKOVICE
rozhodlo o společnosti tak,
že byly vybrány jednotky
ke strategickému rozvoji
– válcovny plechů, dnešní VÍTKOVICE STEEL,
těžké strojírenství, energetické strojírenství, ekologické strojírenství, ocelové konstrukce a strojírna – a jednotky
k externalizaci, případně útlumu. Do
druhé skupiny byla zařazena i válcovna

trub, což znamenalo, že prostředky na
investice byly pouze na akce, které se
musely realizovat pro dodržení zákonných ustanovení. K 1.1.1999 byla založena z naší jednotky samostatná společnost
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VÍTKOVICE – VÁLCOVNA TRUB, a.s.
Od 1. ledna 2000 byly akcie převedeny
na firmu Astonia, a.s., se sídlem v Praze, která patří do SHIRAN GROUP.
Naším úkolem bylo v první fázi zajistit
finanční stabilitu firmy, získat finanční
důvěru u dodavatelů a finančních ústavů
a postupně vytvářet a hledat zdroje pro
modernizaci. Nechali jsme si otestovat
životaschopnost naší firmy poradenskou
firmou EUROSTRATEGY v roce 2001,
která dala kladné vyjádření.
¯ Hezky se to poslouchá, ale firma
Astonia by nekoupila neperspektivní společnost. Co jste musel
udělat, abyste firmu z červených
čísel dostal na úroveň vysoce exportní společnosti?
Především jsme museli získat nové
dodavatele polotovarů – vsázky. Před rokem 1994 tato výrobní jednotka odebírala
základní polotovary z Vítkovic. Po roce
1995, kdy došlo k postupným zastavením
blokoven v ČR a ceny ingotů vzrostly,
museli jsme najít nové dodavatele, kteří
vyrábějí kruhové kontislitky a vypustit
technologii převálcování. Navázali jsme
přímý kontakt s ocelárnami Moravia
Steel, Železárnami Podbrezová a Nová
Huť Ostrava. Museli jsme upravit kalibraci na děrovacích stolicích a provést vnitřní
racionalizaci společnosti. V roce 1994 byl
prodej trubek 84 037 tun s 1670 pracovníky, v roce 2001 byl prodej 106 690 tun
s 1042 pracovníky. Náklady jsme snížili
o 160 mil. Kč. Třetí důležitou oblastí je
obchod. V roce 1994 jsme exportovali
30 % produkce, nyní exportujeme do
státu EU, na Střední východ, severní
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spolupráci.

Afriky a ostatních
zemí 70 % produkce. Průběžně jsme
absolvovali certifikaci a kontrolní
audity ISO, API
a výrobkové certifikáty.
Za tento výsledek patří poděkování celému pracovnímu kolektivu
společnosti, který
každodenní prací
postupně uplatňoval vytyčené cíle
a zároveň poděkování obchodním
partnerům za

¯ Chápu, že se Vítkovice chtěly zbavit
neprosperující válcovny, ale proč
přestaly vyrábět materiál, když
měli ve Vás pro něj odběratele?
VÍTKOVICE, a.s., orientovaly výrobu ocelí do brámového kontilití pro
výrobu plechů a dále do výroby odlitků
pro strojírenskou technologii. Ostatní
programy výroby oceli opustily.
¯ Říkal jste, že 70 % výroby jde na
export. S takovým exportem jste
již prakticky v EU. Nebo se obáváte
nějakých komplikací po vstupu?
Náš výrobek, bezešvé trubky, byl postižen antidumpingovým řízením v roce
1993 stanovenými kvótami vývozu do
EU. V roce 1996 proběhlo další antidumpingové řízení, které skončilo v roce 1997
pro nás stanovením cla 5,1 % při vývozu
do zemí EU na 5 let. V roce 2002 bylo zahájeno šetření ze strany Evropské komise
o účinnosti antidumpingového opatření ,
které probíhá dosud. Předpokládám, že
po vstupu naší země do EU budou všechna opatření zrušena. Po vstupu naší země
do EU bude mít zboží volný pohyb podle
pravidel EU, bude i vyšší tlak konkurence. Podmínkou je také nutná jazyková
vybavenost. Předpokládám, že v EU
budeme a firma, která bude připravena,
bude mít šanci. Pro naše lidí bude zřejmě
nejtěžší si zvyknout, že každý se musí
starat sám o sebe. Musíme se proto naučit nakupovat materiál a výkony v eurech
a dolarech, tedy ve stejné hodnotě, jak
činí prodeje, aby dopady změny kursů
byly minimální.
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¯ Společnost Vítkovice Vás již nevlastní, přesto v názvu zůstala?
Pokud jde o majetek, ten byl z Vítkovic vyčleněn, ale v názvu jsme to nechali,
neboť pod tím znakem znají naše výrobky
odběratelé v tuzemsku i v zahraničí.
¯ Na Ostravsku se bouří odboráři
snad nejvýrazněji v republice.
U Vás je klid?
Společnost je o lidech. Všichni víme,
že buď bude firma fungovat a máme
práci nebo ne. Proto se všichni snažíme.
Rok 1999 byl navíc kritický z hlediska
prodejů trubek. Objem prodejů poklesl
v EU o 35 %, byl to dozvuk asijské krize, poklesu ceny ropy. Stavebnictví bylo
v recesi stejné jako realizace nových vrtů.
Přesto jsme výplaty zaměstnanců, odvody a závazky uhradili. Pracuji v oboru
hutnictví přes třicet let a vím, že u této
výroby dochází k dvou až tříletým cyklům, musíme s tím počítat a v době konjunktury je třeba se „obalit“, abychom
přežili recesi.
¯ Vedete podnik k prosperitě. Jste
vzděláním ekonom?
Jsem absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě a Masarykovy university
v Brně. Ekonom profesně nejsem, ale
život mne naučil uvažovat ekonomicky.
I laik pochopí, že chod firmy vyžaduje
finanční zdroje. Analogie chodu firmy
je živý organismus. V živém organismu
zabezpečuje životní pochody tok krve, ve
firmě je to tok peněz. Jestli přerušíte tok
krve v organismu, život končí. Analogií
je i tok peněz ve firmě, při přerušení toku
peněz firma končí.
Obdobná analogie je i v odběru peněz
z finančních toků, v případě zvýšeného
odběru financí se výkonnost snižuje. Je
možno z firmy vzít pouze finanční prostředky vytvořené navíc. Rovněž není
perspektivní při provozu více firem pomáhat neperspektivním na úkor výkonných – prosperujících, u léčení živého
organizmu se nepřenáší slabost, nemoc
na silné organismy, ale slabé organismy
se léčí samostatně.
¯ Jste vzděláním technik a matematik, jaký máte názor na výzkum a inovace ve vašem oboru?
Poskytuje vláda dostatek peněz na
výzkum?
Oblast výzkumu a vývoje bych rozdělil na dvě kategorie: Pro oblast základ-
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ního výzkumu a vývoje by měl vytvářet
finanční prostředky stát. Pokud se týká
aplikovaného výzkumu a vývoje by odpověď měla dát ekonomika realizace
výzkumného řešení. Sebelepší objev
a myšlenka, pokud není úspěšně realizována, nenese řádný efekt pro společnost či
firmu, je to pouze idea na papíře. Pokud
se týká grantů – podpory státu při řešení
výzkumu – je mým názorem, aby zde byla
jasná motivace a zodpovědnost řešitele,
provozovatele a státu stejným dílem.
Výzkum a vývoj je nutno orientovat jak
do oblasti zvýšení konkurenceschopnosti
tak i do budoucích potřeb společnosti.
S nadsázkou řeknu, že pozlacené auto
je samozřejmě mnohem kvalitnější než
lakované, ale kdo si ho koupí?
¯ Lidi byli zvyklí, že všechno za ně
rozhoduje stát, a nyní to neumějí.
Na vesnici stále čekají, že někdo za
ně vyřeší, že neexistující JZD koupí
kravín a vyřeší pro ně práci…
Naši lidé stále nechápou, že se musejí
starat sami o sebe. Stát musí vyřešit legislativu a kontrolovat naplnění legislativy.
Příliš časté změny v legislativě se projevuji často negativně. Podnikat znamená
mít velkou zodpovědnost a je to trvalá
cesta hledání uplatnění na trhu. Vážím
si podnikatelů, kteří realizují své záměry
v oblasti výroby, služeb, zpracování projektů apod., kde musí soustavně, denně
komunikovat a hledat řešení. Pokud se
týká spekulantů a podvodníků, měla by
je ocenit ruka zákona. Úloha politika
je pozvednout myšlení lidí, ale jít také
příkladem. Vysvětlit lidu, že podnikání,

-33podnikatelé a prosperující firmy jsou
nástroje pro zajištění cesty spokojeného
života. Lidé by si měli uvědomit, že práce
úspěšného manažera, i když ten není přímo ve výrobě, je předpokladem pro vývoj
firmy. Manažer se musí neustále vzdělávat, sledovat a vyhodnocovat změny na
trhu, musí být neustále aktivní. Byli jsme
zvyklí, že co se nastartuje, bude pracovat
trvale, třeba 100 let. Dnes je někdy staré
to, co bylo postaveno před deseti lety.
O českém člověku se traduje , že měl zlaté
ručičky a dovedl využívat svých schopností, vyrobit netradiční věci. Každý by
se měl zamyslet, jak svou činnosti bude
přispívat potřebám společnosti. Rozvoj
společnosti vyžaduje také investice, tedy peníze, ale hlavně koncepci a nápady.
A to by se mělo obnovit. Měli bychom se
všichni zamyslet, co dělat v této republice. Chce to investice, ale ne systémem
Velkého třesku. Není to jen o penězích
ale o nápadech a jisté koncepci.
¯ Co by pomohlo typu podniku jako
je Váš a co by pomohlo regionu? Co
byste dělal jako první, kdybyste se
stal resortním ministrem?
Stát by měl především vytvořit fungující legislativu, dodržování legislativy
a zajistit pro vymahatelnost práva. To
je první nezbytný krok – v matematice
bychom řekli, že je to podmínka nutná,
nikoliv postačující. Je potřeba dále vymýtit nekalé podnikání. Pomoc regionu
je složitější. Lokomotivou rozvoje regionu Severní Morava po roce 1945 bylo
zvyšování výroby oceli. Na tento projekt
se navazovala energetika, zvyšování
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těžby uhlí, doprava, rozvoj strojírenství
a rozvoj infrastruktury. Po roce 1990 se
výrazně snížil výkon této lokomotivy,
došlo k poklesu spotřeby a tím i výroby
oceli a očekává se, že tento problém někdo vyřeší. Nelze očekávat, že na území
regionu vzniknou nové velké firmy, které přinesou zaměstnanost uvolněných
pracovníků. Musí se nastartovat reálný
program, který perspektivně dá šanci
podnikat přibližně čtvrt miliónu lidí.
Jde o vytvoření podmínek, programů
– projektů a rekvalifikací – vzdělávání. Každý by si měl uvědomit, že nové
subjekty podnikání budou zaměstnávat
chytré kvalifikované lidí. Lidé by si měli uvědomit, že jenom politici za ně už
všechno nevyřeší.
Nejde je o účast při volbách a hození
volebního lístku, ale také pro vytyčené
programy něco udělat. Je falešná představa, že politici bez aktivní účasti občanů
vytvoří bohatý stát. Ten se vytváří každodenní efektivní práci.
¯ A nakonec obligátní otázku, jak
žijete v soukromí, jaké máte koníčky?
Máme čtyři vnoučata a ty mi vyplní
volný čas až až. Snažím se věnovat jim
a rodině, odpočinout si, přečíst si něco
historického či zeměpisného. Líbí se mi
knihy o velkých osobnostech a mnohé
z toho, co o nich čtu, platí obecně i nyní.
Vážený pane řediteli, děkuji Vám
za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Chuť barev
IVANA HASLINGEROVÁ

Náš stát sice podporuje kdejaký krachující podnik či banku, ale na podporu
kultury peníze nemá. Na rozdíl od zaměstnanců Zetoru či lékařů umělci nestávkují,
i když mnohdy žijí všelijak. Proto jsme rádi, že se naleznou mezi podnikateli i takoví, kteří si uvědomují, že i kultura patří k plnohodnotnému životu, a poskytnou
podporu na umělecké akce. Jednou z nich je ředitelka pobočky největší finanční
instituce na světě Citibank Jana Zichová, která poskytla zdarma prostory pro výstavy pořádané Kulturní komisí ČR se slovy: „Bohaté firmy by měly podporovat
bohaté umělecké duše.“
Kulturní komise ČR mohla proto uspořádat v prostorách Citibank, a.s., v Rytířské ulici v Praze 1 výstavu obrazů předsedy akademického senátu Vysoké školy
umělecko průmyslové (UMPRUM) profesora Borise Jirků, ak. mal. Vernisáž uvedl
a o umělci promluvil kurátor výstavy Dr. František Dvořák. Podle něj každý obraz
žáka profesora Arnošta Paderlíka Borise Jirků „odráží hodnoty hovořící odkazy
minulosti v nových modifikacích. Jirků objevil vztah barev mezi sebou. Vychází
z konkrétního tématu, který je odrazem prožitku. Vrátil malířství základním hodnotám malby.“ Hudební doprovod ve stylu Jazz & Blues zajistil Jiří Šlupka-Svěrák.
Vedoucí úseku komunikace Českého rozhlasu Ing. Karel Zyka zařídil, že mediálním
partnerem byl Český rozhlas.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová

Tajemnice Kulturní komise ČR Jana Zíková, která celou
akci organizačně zajistila s presidentem komise Jiřím
Pancířem (vlevo) a profesorem Jirků (vprao)

Ředitelka Citibank, a.s., Jana
Zichová byla na rautu uspořádaném
pro návštěvníky vernisáže ve velmi
dobré náladě

Český malíř Emil Filla kdysi řekl: „Velký formát velkého ducha
značí“. Podle Filly má profesor Jirků ducha velmi velkého, neboť
všechny jeho obrazy jsou veliké a velmi dobře zapadají do prostorné
dvorany Citibank
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Sečteno a podepsáno
IVANA HASLINGEROVÁ

S

tátní ústřední archiv vydal knihu
Zdeňka Roučka „Sečteno a podepsáno“ aneb „Drama Pražského
povstání ve fotografiích.“ U příležitosti
jejího vydání uspořádal ve svých prostorách obsáhlou výstavu dokumentů
a fotografií uvedených v knize. Autor
knihy pátral po fotografiích, sháněl
adresy účastníků z muzeí a zjistil přitom, jaké neskutečné věci od hrdinství
přes intriky až po zbabělost a zvěrstva,
o nichž zatím není nic známo, se během
těchto dnů udály Bohužel i na české
straně. Knihu vydal podle svých slov
hlavně proto, abychom se nad tím vším
znovu zamysleli. Povstání skončilo kapitulací Němců 8. května v 16 hodin odpoledne a protokol o tom podepsaný za
Německou stranu generálem Kusenem
je v knize uveden. Rudá armáda přijela do Prahy teprve ráno 9. května.
Málokdo ví, že ještě 9. května 1945
padlo 14 lidí na Zlíchově vyslaných
s tanky proti Němcům. Rozhlas prý
hlásil, že hrozí nálet Němců, ve skutečnosti to však udělali Rusové. V Mladé
Boleslavi zemřelo 9. května ještě 200

Ředitelka státního archivu doktorka
Drašarová provedla pana brigádního
generála výstavou. Vystavené dokumenty
si prohlížel s neskrývaným zájmem

lidí. „Je na čase přestat se divit tomu, co
jsme měli již dávno znát. Kdybychom byli
Francouzi, tak bychom 8. květen slavili
s velkou pompou,“ uvedl Rouček.
Jménem presidenta republiky pozdravil účastníky křtin knihy a výstavy o ní
náčelník vojenské kanceláře presidenta
republiky brigádní generál Vlastimil
Picek. Uvedl, že president Václav Klaus
se vždy velmi zajímal o tradice československého odboje. „Země bez minulosti
nemá podle presidenta Klause budoucnost. Proto je podle něj třeba tradice
a historii zkoumat a všechny hrdinské
činy minulosti nám musejí být živou
připomínkou,“ uvedl Picek.
Námě stek m i n i st ra v n it ra
Ing. Vladimír Zeman uvedl v zastoupení ministra Grosse, že nám kniha skýtá
průlomový pohled z archivních dokumentů. Protokol o kapitulaci uvedený
v knize dokladuje, že Prahu osvobodil
Pražský lid a ne Rudá armáda, která přijela až druhý den ráno. Lidé si ji spletli
s Vlasovci, bez jejichž těžké techniky
na pravém břehu Vltavy by byly ztráty
Pražanů mnohem větší. Po únoru 1948
se těchto hrdinných lidí Rusové zbavili
v nových lágrech budovaných se stejnou
vehemencí jako fašisté budovali své koncentráky. „Zlo, které není potrestáno ve
svém zárodku, může vést k další válce,“
uzavřel Zeman.
Jedinou stinnou stránkou celé akce
byla účast Jana Rumla, který se vnutil
jménem pana Pitharta i když věděl, že
vedoucí účastníci odboje v čele s předsedkyní Svazu bojovníků za svobodu
Andělou Dvořákovou, jimž především
akce patřila, kvůli němu nepřijdou a protestují proti jeho účasti. Proč pan Pithart
vyslal místo sebe na křtiny právě tohoto
člověka, zůstává záhadou. Kde zůstal jeho
příslovečný takt?
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Náčelník vojenské kanceláře presidenta
republiky brigádní generál Vlastimil
Picek při čtení zdravice od presidenta
republiky Václava Klause. V pozadí
naslouchá náměstek ministra vnitra
Ing. Vladimír Zeman

Výstavu si přišla rovněž prohlédnout
první dáma publicistiky TV NOVA Jana
Bobošíková. Snímek ji zachycuje spolu
s JUDr. Věrou Valterovou při studiu
historických listin
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Rytíři krve

z redakce MF DNES
JIŘÍ PANCÍŘ

„My

z moci Alláhovy
sultán Sulejman
IX, svrchovaný

smečka evangelíků vedená Georgem Bushem nejmladším, která to hrála na
vládce nad Severním sultanátem, dá- obě strany.
váme tímto svým poddaným svobodu
To je zhruba výchozí
uctívat Boha, jakého chtějí, jakým pozice knihy, výchozí pozpůsobem chtějí, pokud to neodporuje zice pro rozvíjející se děj.
zákonu a dobrým mravům. My, sultán, V Praze tramvaje v důzároveň prohlašujeme, že pevně tkvíme sledku vítězné islamizace
ve víře následovníků našeho velkého nahradila koněspřežka
proroka Muhammada“.
a Pražané se, tak jako
To se stalo tehdy, když boží bojovníci už tolikrát v minulosti,
Alláha a Al-Kajdy si definitivně podro- poislámštili a vrátili se
bili svět. Katolíci se opět museli uchýlit k bídě islámského světa.
do děr a katakomb, tak jako na úsvitu Stačilo změnit křestní
křesťanských dějin, svět ovládli mstiví jméno a vznikl Núr
bašibozukové, kteří měli povícero žen Konečný a Alí Doucha.
a nesměli pít ani pivo. Ti mezi sebou
Také to, čemu předsabojovali, ale byl to boj ve stylu George metoví komunističtí nadOrwella. Ti muslimové jaksi nesporně lidé říkali „záměr knihy“,
nad křesťany vítězili, ale nějak to stále je jasný. Ten podle mého
nebylo vidět. A pak tam byla odporná názoru spočívá v tom, že
nadiktovaný tuhý Novinář a spisovatel Martin Komárek představil
režim není možné v Novém knihkupectví v Londýnské ulici v Praze svoji
změnit zvnějš- novou knihu „Rytíři krve“
ku – „nepřáteli
režimu“ – ani zvnitřku. Úloha mého názoru přináší hodnotu. Hodnotu
disidentů je v bourání totalitních přežití v totalitě. Ale navíc, je to hrozně
struktur vždy jen efemérní.
vtipně napsáno! Proč bych lhal, čte se to
Ryby i režimy hnijí od svých s požitkem.
hlav. Tak tomu bylo právě ve třeJak všichni víme, Martin Komárek je
tině prvního tisíciletí, kdy císař mistr persifláže. Tak je ta kniha koncipořímský bez donucení přijal křest, vána. A persifláže bohužel i tam, kde je
tak tomu bylo po pádu Brežněva, to více než sporné. Tam, kde se soudný
kdy Gorbačov začal kázat „glas- člověk ošívá. To je má hlavní námitka
nosť“. Tento motiv jsem si dovolil týkající se obsahu. Ale pokud vím, každá
použít i v mottu mé recenze.
persifláž končí tam, kde k dané situaci
Takže jak záměr tak i výcho- může alespoň v myšlenkách dojít. Jinak
disko knihy je dané. To ale vůbec jde o horor. Současná Špidlova vláda
neznamená, že tato kniha o apli- nám v sociálně-koněspřežkové situaci
kované moci je hloupá. Právě na- takové řešení přímo napovídá. Tuto
Autor článku si nechal od pana Komárka po- opak – Je to hrozně inteligentní knihu pokládám proto za naprosto redepsat právě zakoupený nový román „Rytíři čtení, kde nejde o to, „co“, ale tím álný horor.
krve“
naléhavěji o to, „jak“. To podle Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Jaroslav Hába,

mecenáš naší kultury
JIŘÍ PANCÍŘ
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J

ako president Kulturní komise
ČR jsem velice rád, že i u nás již
existují vzdělaní a kulturní podnikatelé i po tolika letech, kdy podnikání bylo nemožné. Jde o průmyslníky,
kterým, stejně jako tomu bylo za první
republiky a jako je tomu ve vyspělých
státech světa, neleží na srdci pouze
stav jejich konta, ale i stav kultury
a vzdělanosti jejich vlasti. Jde o ty,
kteří vědí, že podpora kultury národa, jehož jsou členy, povede nutně
k jejich zviditelnění a úctě ze strany
jejich konkurentů i méně movitých
spoluobčanů. Jedním z nich je generální ředitel a předseda představenstva Středočeské energetické akciové
společnosti (STE) Ing. Jaroslav Hába.
Díky němu je STE známa mezi umělci
jako jeden z velkých sponzorů umění
v naší republice.

Při stěhování společnosti do nových
prostor na Vinohradské ulici 8 v Praze 2
STE získala nové krásné prostory a její
generální ředitel Jaroslav Hába se rozhodl
tyto prostory poskytovat zdarma našim
současným umělcům. Zájem o tuto možnost presentace je opravdu velký a za léta
působení pana Háby v čele STE se tato
společnost dostala do povědomí velkého
množství našich umělců. V době, kdy za
pronájmy výstavních sálů musejí umělci
platit nekřesťanské peníze, je to zejména
pro méně průbojné umělce veliká pomoc.
Na poslední vernisáži, z níž přinášíme
informace, jsme se dozvěděli, že bohužel
díky reorganizacím probíhajících v naší
energetice pan Jaroslav Hába odchází
z čela STE. Nejenom, že je to nenahraditelná škoda pro celou naši společnost,
protože po celou dobu jeho působení
se STE umisťovala na čelných místech
v hodnocení nadnárodní společnosti ING v prestižním žebříčku
CZECH TOP 100, ale i naši umělci se obávají, co se stane s jejich
mecenášem. Pan generální uvedl
poslední „svoji“ vernisáž výstavy uměleckého fotografa Karla
Burdy, který vystudoval fotografii
u Jána Šmoka a Václava Vláška na
FAMU v Praze.
Jako fotografa Karla Burdu
nejvíce baví práce v ateliéru,
kde vznikají jeho snímky svateb,
Kunsthistorik Jiří Karbaš, který všechny ver- booky pro profesionální modelky,
nisáže v minulých létech provázel svým slovem fotografie aktů a ateliérových pora pomáhal je prakticky uskutečnit, děkuje panu trétů. Také si vyzkoušel kolorogenerálnímu řediteli STE Jaroslavu Hábovi za vání těchto snímků a v celostátní
všechno to, co pro umělce a současné české soutěži o plagiát ateliérového
umění vůbec za léta svého působení v čele STE kolorovaného aktu Jana Saudka
udělal. Uprostřed Karel Burda, jehož fotografie v roce 2000 dokonce zvítězil.
se staly poslední výstavou v této krásné budově, Do současné doby obeslal Karel
jejíž dominantou je dřevěná socha T.G.Masaryka Burda 150 soutěží a získal 41
od Josefa Kotyzy, která vypovídá mj. něco o spo- ocenění. Tato jeho autorská
lečnosti STE, jež dokázala toto dílo uchovat
výstava je již 21. Vystavoval již

Generální ředitel STE Jaroslav Hába
na pozadí obrazu Karla Burdy „Hořící
rákosí“, obrazu na samé hranici expresívního pojetí, kde umělec snad nejpůsobivěji vyjádřil, jak nezastupitelnou úlohu
hraje v jeho pojetí oheň a světlo
i v Rakousku, Německu, Francii, Polsku,
Maďarsku, Rusku, Švýcarsku a Austrálii. Je zastoupen v soukromých sbírkách
v Německu, Rakousku, Švýcarsku
a Austrálii. Karel Burda experimentuje
s profesionálními materiály Polaroid
(TECHNIKY Polaroid emulsion lift
a Polaroid image transfer) a vytváří díla
na hranici fotografie a akvarelu. Úspěšně
je aplikuje i na materiálech, které jsou pro
fotografii velmi netradiční, jako je kámen
apod. Tóny a obrysy na jeho obrazech se
vzdušně rozplývají díky práci na různých
podložkách.
STE vlastní obrazy a sochy umělců
od roku 1937 po současnost. Jedná se
o vyrovnanou uměleckou sbírku, zejména
pokud se týká obrazů a grafiky, obsahuje celou řadu mistrovských děl, která lze
označit za součást uměleckého kulturního dědictví našeho národa. Bohužel tato
tradice byla kolem roku 1950 přerušena.
Řada obrazů a soch byla poschovávána
po různých depozitářích a skladištích.
Jaroslav Hába na tuto tradici svojí čiností
po roce 1989 navázal.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

FRAGMENTY Z KULTURY

KULTURA

-38-

JIŘÍ PANCÍŘ

FRAGMENTY

Bestie, monstra,
příšery

naše příroda
podstatně bohatší na různé
druhy létajících, chodících
či podmořských
potvor. O jejich
ex istenci se
můžeme dozvídat už z nejranějších písemných památek,
neboť i tehdy
platilo, že co je
psáno, je i dáno. Po zemi se
Textař Pavel Vrba (vlevo) a malíř a hudebník J. A. Pacák p r o m e n ov a l y
(vpravo) křtí knihu Jaroslava Kopřivy (druhý zprava)
satanské kozy Autor Jaroslav Kopřiva a jeho monstrum
a vl kod laci,
e vědecky dokázáno, že život kteří volně obcovali s tehdejšími čaro- monster se ujal český autor Jaroslav
našich předků byl mnohem bo- dějnicemi. Ve vzduchu létal pták Noh Kopřiva.
hatší, než život náš. Pravda, tehdy doprovázený Fénixem, který se podle
Jednoho příjemného odpoledne se
nebyli k dispozici takoví loupežníci ča- egyptských pramenů nezrodil z popela, v kavárně Mánes na pravém břehu Vltavy
su, jako televize či internet, zato snad jak se všeobecně traduje, ale z vody po- konal křest knihy Bestie, monstra, příšekvůli totálnímu chybění ochránců dobně, jako bůh Slunce Ra. V mořích si ry, kterou uvedený autor vydal v nakladapřírody a ekologických aktivistů byla to rozdávali mořští hadi a bůh Achelo telství Tvarohová – Kolář. Mezi kmotry
s mořskými panna- knihy nechyběly tak známé osobnosti,
mi, zato Lochnesská jako autor několika set českých „šlágrů“
příšera a bestie z ka- Pavel Vrba či malíř a jeden ze zakladatelů
nadského jezera La slavné bigbítové kapely Olympic Jeňýk
Metrie dávaly svou A. Pacák.
přízeň vodě sladké.
Autor podle mého názoru vyčerJde ale vesměs o tvo- pávajícím způsobem zmapoval danou
ry, jejichž popis ani problematiku, kde se omezil na tvory,
zvyky nenalezneme jejichž výskyt je přinejmenším pravděv tak vyčerpávají- podobný, a snažil se kriticky zhodnotit
cím díle, jako byl předložená fakta – třeba o nálezech
svého času Brehmův sněžného muže Yettiho. Víly, bludičky
život zvířat. Z tohoto a vodníci v této knize nemají své místo.
hlediska je velice vý- A v knize je položena řada otázek, na
znamné, že vyčerpá- které je velmi nesnadné odpovědět.
vajícího popisu světa Ale tady se naskýtá slavná věta Jana
literárně naprosto Wericha: „Člověk, kterému je všechno
podložených zato vě- jasné, je vůl“.
Zakladatel bájného Olympiku, Jeňýk A. Pacák
dou nedoložených Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Jiří Suchý, Zdeněk Mahler a Marek
Wollner o knihách a o kultuře
IVANA HASLINGEROVÁ

D

o oslav UNESCA bylo zařazeno výročí narození W.
Shakespeara a při té příležitosti proběhl v paláci knihy Luxor
brífink tří významných autorů Jiřího
Suchého, Marka Wollnera a Zdeňka
Mahlera. Marek Wollner představil
svou novou knihu „Ukradené knihy“,
z knih Jiřího Suchého nás nejvíce
zaujala ta jménem „Jen pro pány“,
kde se Suchý představil i jako grafik,
a z mnoha knih Zdeňka Mahlera snad
nejzajímavější byla „Ano, Masaryk“,
kde autor uvádí zajímavé a veřejnosti
neznámé okamžiky Masarykova života, které pomohou pochopit některé
rozporuplné postoje této osobnosti.
Kromě autogramiády svých nových
knih si autoři povídali s přítomnými
návštěvníky paláce o svém dětství,
o tom, které knihy je nejvíce ovlivnily v jejich tvůrčím životě, a o poslání
literatury obecně.
Básník a spisovatel Jiří Suchý se
přiznal, že jeho nejoblíbenější dětskou
knihou byli Karafiátovi Broučci, jejichž
první ubohoučké vydání má dodnes
schované doma na památku. „V mládí
jsem nebyl v literatuře vzděláván. Na
přednáškách pro mládež mne oslovil
Bodlerův ‚Důvěrný deník‘ a po té jsem
byl oslněn humorem Oscara Wildea.
Chtěl jsem být komikem a přitom mi byl
nejmilejší Karásek ze Lvovic. Brodil jsem
se listím na hřbitově tak, jak to popisuje
ve svých knihách,“ uvedl Suchý. Pak ale
potkal Horníčka s jeho zvláštním druhem humoru, který obdivoval. Například
dotazy „Kam se poděje tma, když se rozsvítí?“ nebo „Jak se pozná měkké a tvrdé
dřevo? Při menším počtu úderů do hlavy
se to nepozná a při větším se přestanete
o věc zajímat,“ pokládá Suchý za vrchol
humoru a dodnes jsou Horníček a Werich
jeho vzory.
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Historik
a spisovatel
Zdeněk
Mahler se
svěřil, že jako dítě z Vysočan toužil
být lesníkem
a že jeho
první knihou bylo
„Ma zání
v ýbušných
motorů“,
ale když
přemýšlí,
od k ud mu
přichází inspirace, vždy
mu naskočí Jiří Suchý, Zdeněk Mahler a Marek Wollner(vpravo) na brífingu
Nezval, kte- v Paláci knihy Luxor
rý je podle
něj sopečný balvan a kouzelník jazyka. Toužil pít calvados v Paříži, což v té
Jako malý kluk si koupil sám první době nešlo. Posléze dozrával americknihu básní Karla Tomana. Postupně ho kou literaturou Hemingwayem a Sazaujali Čechov, Stendhal, Shakespeare, lingerem. „Vzpomínám na působivou
Hemingway. Svůj vztah k divadlu vyjá- knihu ‚Kdo chytá v žitě‘. Kdysi jsem
dřil slovy Aristotela: „Dramatik je básník četl názor, že každá kniha člověka
dějů“. „Pod námi bydlel Pepa Škvorecký nějak změní a myslím si, že po přea pak Miloš Forman. Pepa byl takový čtení této a jí podobných knih se již
křehoučký jako suplent matematiky na nikdo nemůže stát gaunerem,“ uvedl
gymnáziu. Ještě bych rád udělal moc věcí. Wollner. Marek Wollner u prababičJako kluk jsem byl v Indii a na celý život ky objevil Škvoreckého Zbabělce,
to ve mně nechalo zážitky,“ zavzpomínal které prý čte dodnes jednou ročně.
Mahler. Na dotaz víry v Boha odpověděl: Uvedl zajímavý postřeh o tom, zda
„Poznal jsem v Indii, v čem je blahodárná je práce novináře a spisovatele poa v čem zhoubná funkce náboženství. Byla dobná: „Chtěl jsem být spisovatelem
tam strašlivá bída propojená s vírou, že a měl jsem za to, že nejlepší průprava
po konci bídného života se ve druhém k tomu je novinařina. Podobně jako
narodím lépe. Lidé se tak se vším smi- tomu bylo u Čapka či Hemingwaye.
řovali a nesnažili se bojovat o lepší život Postupně jsem zjistil, že to spíš ztěžusoučasný. Od 11. září 2001 se ptám, kde je situaci. V novinách se musí chrlit,
byl v té chvíli Bůh.“
ne psát. Není čas se věnovat stylu
V době dospívání na Marka a formulacím…“
Wollnera velmi zapůsobil Remarque. Snímek Fragmenty: Ivana Haslingerová
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