
Vydává Kulturní komise ČRListopad 2007
Ročník XI



- � - FRAGMENTYEDITORIAL

Ivana HaslIngerová

Parlament by měl konečně 
jednat jako PARLAMENT

P o krásném malebném podzimu plném hřibů a barev 
jsme se od ohníčků a sbírání hub vrátili všichni zase 
k běžným pracovním povinnostem a dítka do školních 

lavic. Ke svým povinnostem se vrátil do lavic ve Sněmovní 
ulici v Praze i náš zákonodárný sbor. Pracovití poslanci se 
začali, tak jako každoročně, ihned dohadovat o rozpočet, 
o tom, kde má v Praze plavat Kaplického chobotnice a zda 
nám mají nechat teroristům bez možnosti obrany házet na 
hlavy  atomové rakety.

V záplavě zpráv o milenkách a mnohamilionových reali-
tách politiků přitom zůstává takřka bez povšimnutí, že se na 
obyčejné  smrtelníky  valí  pohroma  ze  zvýšení  cen  elektrické 
energie, plynu, benzinu a s tím spojených cen potravin… Skoro 
by  se  chtělo  říci,  že  politici  používají  skandály  jako  úhybný 
manévr na odpoutání zájmu veřejnosti od těchto opravdových 
problémů, které se na nás valí ať již díky EKOlogickým daním 
či nezodpovědné EKOpolitice EU.

Díky přimíchání EKOpaliva do benzinu stoupla jeho již 
tak vysoká cena a díky tomu stoupnou ceny transportu nejen 
lidí, ale i surovin a potravin. Díky další nehoráznosti pánů 
Bursíků, že lidem zakáží do pěti let topit jediným cenově do-
stupným palivem – uhlím – aniž jim nabídnou v dostatečném 
množství a především ve srovnatelné ceně jimi tak vychvalo-
vanou biomasu, lidé na vesnicích proklínají celou vládu, a to 
je veliká škoda. Chování zelenorudých by bylo pochopitelné, 
kdyby byly sklady plné laciné biomasy a lidé přesto pálili vzácné 
uhlí, které by šlo využít na smysluplnější účely, než jej prohnat 
komínem. Jenže zpracovatelské závody na výrobu jakýchkoliv 
biomas nejsou vidět a pokud  nechceme naše zemědělství již 
definitivně zničit a veškerou zemědělskou plochu zasázet bol-
ševníky či podobnou obludnou ekokytkou, pak nejsou vidět 
ani plochy na její pěstování.

Na vesnicích se občané diví, proč stoupá cena pšenice, když 
pole leží ladem, proč se už nechovají v chátrajících kravínech 
krávy, když stoupla cena mléka a másla, a proč se bourají pra-
sečáky… Nechápou, že je to v důsledku cenové politiky EU, jíž 
jsme podřízeni. Když totiž dostanou francouzští farmáři 75 Kč 
a oni jen 25 Kč na každých sto korun dotací, tak nemohou prostě 
eurounijní cizině konkurovat. Je smutné, že si to uvědomují až 
nyní, že se neozývala Agrární komora již před mnoha lety a že 
naši politici obviňovali europoslance Jana Zahradila, Hynka 
Fajmona a dokonce prezidenta republiky Václava Klause z eu-
roskepticizmu a častovali je nejrůznějšími hanlivými přívlastky, 
když tito novodobí proroci bili již před mnoha lety na poplach. 
Smutné také je, že to schytává nyní Topolánkova vláda a ne ta, 
která  tak halasně propagovala za zpěvu Suchého Babety náš 
vstup do EU. Je však pro tyto huráevropany typické, že zpívali, 

aniž ten text skutečně znali. 
Podle  něj  totiž  se  Babeta 
„zpátky vrátí a pozná, že 
chybila“.  A  vskutku 
se zdá,  že  je  tomu 
tak. Ekonomické 
dopady  se  vždy 
projeví  naplno  až 
po  2-3  letech,  co 
vláda tak velké roz-
hodnutí udělá. Byla 
to Špidlova vláda, co 
to rozhodnutí udělala 
a je teď na vládě Mirka 
Topolánka,  aby  nás 
z  té  eurounijní  šlamas-
tiky  vysekala.  V  každém 
případě se to odehraje jen za cenu velkých a zcela zbytečných 
ekonomických ztrát.

Nepochopitelné je chování vlády ohledně americké nabídky 
postavení obranného zařízení, které by v případě útoku nepřá-
telskou raketu identifikovalo a dalo pokyn ke zničení dříve, než 
dopadne nám nebo někomu v sousedství na hlavu. Občané si 
přece volí politiky, aby se postarali mj. o jejich bezpečnost a ti 
se nemají schovávat za ušmudlaná referenda občanů neznalých 
věci. Mají jednat a nebýt zbabělí. Za životy nás všech odpovídá 
Rada obrany státu a nikdo, ani deset levičáckých referend, z ní 
tuto zodpovědnost nesejme. O věcech obrany státu se nesmí 
tlachat, o věcech obrany státu se musí rozhodovat.

Až komicky působí na občany spor o Kaplického chobotni-
ci. Bez ohledu na to, zda se komu líbí její image, nemůže přece 
být připuštěna do výběrového řízení stavba, která od samého 
počátku nerespektuje zadání vyhlašovatele. Taková stavba by 
měla být odmítnuta, a to a priori, bez jakéhokoliv uvažování 
o její estetické výjimečnosti. Kdo něco takového vůbec připustí, 
přispěje k obrazu naší země jako té, v níž elementární zákony 
lze skupinkou pseudointelektuálů poplivat.

Stejně  tak  by  nevznikl  skandální  požadavek  neonacistů 
pochodovat židovským městem, kdyby již dávno byly přímo ze 
zákona zakázány neonacistické a komunistické strany alespoň 
v tom rozsahu, jak to navrhuje senátor Mejstřík v předloženém 
zákoně. Je velice, velice smutné, že takřka 20 let po revoluci zde 
mohou jak komunisté tak neonacisté halasně vystupovat a soud 
nemá prostředky je zakázat. 

Neměl by se už konečně Parlament vzpamatovat, přestat 
chrlit každý týden stohy zbytečných novel zákonů a začít 
už konečně jednat o věcech skutečně podstatných?



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

Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 
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Knížákova smršť 36
MIlan KnížáK, ředItel národní galerIe v Praze

N ad Letnou 
s a   b l ý s -
ka,  hromy 

divo  bijú, ale jsou 
to špatné hromy. 
S l e d u j i  k a u z u 
Národní knihovny 
od začátku a už při 
prvních náznacích 
o možnosti jejího 
umístění na Letné 
jsem proti tomu 
veřejně protesto-
val. Ale to není ten 
problém. Dnes se 
otázky „blob  na 
Letné či jinde nebo 
vůbec“  chopi la 
média, a to je to nejhorší, co se mohlo 
stát. Pan Kaplický a jeho squadra hovoří 
o zpolitizování celé kauzy, ale pokud to 
někdo udělal, pokud někdo vnesl do pří-
padu politické aspekty a neustále přiživuje 
média, jsou to právě oni. Pan Kaplický se 
důsledně vyhýbá diskuzi o odborných pro-
blémech projektu a jen osočuje oponenty 
z bolševizmu, totalitnosti, zaostalosti, 
amatérizmu a dává nám najevo, že při-
chází z té správné země, z toho správného 
světa a proto jen on ví, jak se věci mají, 
a jen on je nositelem pravdy a pokroku. 
Letenská pláň je velký prázdný prostor, 
který svým umístěním ve středu velko-
města nabývá stále větší a větší ceny a řada 
developerů by jej ráda využila. Jeho cena 
je však právě v tom, že zůstává nezastavěn, 
(což ovšem neznamená neupraven a nevy-
užíván). Ale i nevyužívaný prostor v srdci 
města má velký ozdravný smysl pro život 
města. Stejným nesmyslem jako stavba 
Kaplického blobu je projekt národního 
fotbalového stadionu, který by ohrozil 
život v Praze 7, jež by se stala v době fot-
balových zápasů arénou pro boje policistů 
a fanoušků. Taková situace by ochromi-

l a  d o pr av u 
a znemožni-
la normální 
existenci lidí 
tam bydlících. 
I oceanárium 
j e  n e s m y s -
lem. Nechápu 
proč mají nad 
Prahou plout 
žraloci. Těch 
m á m e  d o s t 
v obchodním 
i politickém 
světě, nehledě 
k tomu, že obří 
akvárium je už 
v ybudová no 

a to rovněž v Praze 7, na Výstavišti.
Ale podívejme se zpět na knihovnu. Je 

to ambiciózní stavba necitlivá k svému 
okolí a přes všechna ujišťování o tom, 
jak málo bude zasahovat do panora-
matu města, dělá vše, aby byla viděna 
a aby z ní bylo viděno. Proto Kaplický 
navrhuje zcela zbytečné oko mrkající na 
Hrad. Nebudu se vracet k nerespektování 
podmínek soutěže, které vytvořilo nerov-
noměrné  podmínky  mezi  účastníky 
a dovolím si jen připomenout, že my, tzn. 
Národní  galerie,  také  pořádáme  archi-
tektonické  soutěže,  ale  projekty,  které 
nerespektují zadání, i kdyby se nám líbily 
sebevíc, jsou v prvním kole mechanicky 
vyloučeny.  A  tak  to  musí  být,  máme-li 
být spravedliví.

Stále se hovoří o vynikajícím složení 
poroty, ale ta byla vybrá-
na  tak,  (a  jsou  pro 
to  jasné  indicie), 
a b y   p o d p o ř i l a 
Kaplického projekt. 
O   pr o m i n e nt c e 
p o r o t y   ( Z a h a 
Hadid),  která  si 

diktovala speciální podmínky a trávila 
prací v porotě  jen minimum času (půl 
dne), vykládá pan Kaplický, že je největší 
světovou architektkou a naznačuje tím 
i osobní vazby. Navíc hovořit o někom 
jako o největším architektovi je naivní, 
můžeme maximálně označit, že pro nás 
něčí práce znamená něco podstatného, 
ale vytvářet pořadí, jako při sportovních 
výkonech, je znak naivizmu a amatériz-
mu.  Neupírám  panu  Kaplickému  jeho 
kvality, ale považuji mnoho z jeho koná-
ní za velmi naivní. Architektura, kterou 
tvoří, není nic nového, jedná se o post-
moderní echo 50. let, jakýsi „neobrusel“, 
navíc  podobný  projektům  některých 
jiných světových architektů. Rozumím 
vzniku těchto organických a nápadných 
staveb v centru průmyslových měst, kte-
ré postrádají historické dominanty, ale 
Praha je zcela něco jiného. Střed Prahy 
nepotřebuje  nové  dominanty,  má  jich 
víc  než  dost.  Kde  je  potřeba  vnést  do 
Prahy  něco  výrazného  a  současného, 
jsou její okrajové části, kde bydlí spousta 
lidí a kde postavit něco tak kulturního, 
jako  je  Národní 
k n i h o v n a , 
by  zna-
menalo 
p o d -
statný 
k u l -
t u r -
n í 
p ř í -

ná
zor

y a
 Ko

me
ntá

ře

Sova zpívá ukolébavku ráno
Flamendři rozkoší vrní
Aby měl svět nahnáno
Vyrábím růžím trny
Z přemíry kvítí
Je mi na blití
A z těch lidí
Co slepě vidí
Dostávám žloutenku
Tyfus
Lupenku
Hlavně se stydím
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evropu je třeba 
reformovat!

Ivana HaslIngerová

V  s o u v i s l o s t i  s  n a š í m  o č e k á v a n ý m 
předsednictvím EU se dostává stále více 
prostoru otázkám týkajícím se vztahu EU 

a naší republiky. Není proto divu, že toto leží na 
srdci především místopředsedovi vlády ČR pro 
evropské záležitosti Alexandru Vondrovi a že 
o těchto otázkách jedná se zástupci spřátelených 
evropských stran. 

„Dusivost konkurenceschopnosti EU vnímám silně. 
Při množství papírů, které mi přicházejí z Bruselu, 
mi začíná rozum stát. Proto sdílím s přáteli z Velké 
Británie a z Holandska blízké postoje. Dnes a denně 
se potýkám s problémem, jak omezit nárůst byrokra
tické zátěže, která klade stále větší administrativní 
nároky na podnikatele. A nejen administrativní, 
ale i finanční. Například ČR je jedním z největších 
výrobců malých letadel. Nyní svádí tento byznys boj 
za poplatky za certifikace v hodnotách stovek tisíc 
dolarů. Pro velké koncerny je to nic, pro naše malé pro
ducenty je to hrůza,“ posteskl si vicepremiér Vondra 

ná
zor

y a
 Ko

me
ntá

ře

nos. Do situace se opět zamotal i Václav 
Havel, jehož orientace v oblasti vizuální 
kultury  je  opravdu  nicotná,  jak  nás 
přesvědčil svými zásahy do Pražského 
hradu a naposledy, když vytvořil  číslo 
Hospodářských  novin,  do  kterého 
nacpal  plytké  dekorace  Aleše  Lamra. 
Havel  rovněž  strhává  problém  na  poli-
tickou rovinu a využívá polemiku k úto-
kům na ODS, což ostatně dělal i dříve, 
kdy  se  stále  tvářil  jako  nadstranický 
prezident, kterým, bohužel, nikdy nebyl. 
Jeho současné vstupy do našeho veřejné-
ho života jsou však ještě zavilejší.

Dovedu  si  dobře  představit  hra-
vý  Kaplického  blob  na  některém 
z  pražských  sídlišť  anebo,  jak  jsem 
již  dříve  publikoval,  na  pankrácké 
pláni  nebo  v  prostoru  Žižkovského 
nákladového nádraží. Umístění vpro-
střed  města,  i  kdyby  byla  knihovna 
sebekrásnější a sebecitlivější, znamená 
velké  zatížení  pro  dnes  již  dopravně 
ochromené  město.  A  to  nemluvím 
o  její  ceně,  kterou  ještě  nikdo  reálně 
nevypočítal.  V  tomto  textu  není  pro-
stor pro o diskuzi o technických řešení, 
ale právě o nich by se mělo na odborné 

bázi  diskutovat  a  ne  pořádat  trapná 
televizní  show,  kde  se  moderátorka 
nezajímá  o  skutečný  stav  věcí  a  jen 
strhává diskuzi do bulváru. Nesmyslné 
výsledky nesmyslného hlasování jsou 
pak  vydávány  jako  důkaz  přání  lidu. 
O  přání  lidu  toho  vím  velmi  mnoho. 
Téměř  50  let  mého  života  se  režim 
zaštiťoval  přáním  lidu,  jen  aby  lidu 
škodil. Respektuji odbornost, seriózní 
diskuzi lidí, kteří vědí, o čem mluví, to 
vše postavené na pečlivé analýze všech 
aspektů  dotýkající  se  problému.  Nic 
takového se tu zatím nestalo.

Silně vnímám dusivost konkurenceschopnosti EU
Alexandr Vondra 

Slogan „Evropa bez bariér“ pokládám za výborný
William Hague
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při nedávné návštěvě stínového ministra 
zahraničních věcí Konservativní strany 
Velké  Británie  Williama Hagua  v ČR. 
Ten  potvrdil,  že  britská  Konservativní 
strana  (KS)  sdílí  s českou  Občanskou 
demokratickou  stranou  víru  v tutéž 
Evropu.  Zdůraznil  důležitost  toho,  že 
britská KS a česká ODS založili společné 

„Hnutí pro evropskou reformu“ – MER 
(Movement for European Reform), neboť 
Evropa  není  na  tom  tak  dobře,  jak  by 
mohla být, a je potřeba ji reformovat. 

„Po volbách v roce 2009 chceme mít 
v EP vlastní společnou stranu Hnutí pro 
evropskou reformu – MER. Ze složeniny 
EPPED chceme odpojit právě tu druhou 
část,“  uvedl  Hague  a dodal:  „Chceme 
obhajovat Evropu, v niž věříme. Flexibilní, 
globální a méně federalistickou. ODS má 
na tyto věci společně s námi jasné názory. 
Chceme zkrátka vytvořit základnu pro lidi, 
kteří takové myšlenky sdílejí.“  Zároveň 
zdůraznil,  že o nové  reformní  smlouvě 
Evropské unie by se mělo v Británii konat 
referendum. 

Evropská  komise  chce  sice  do  roku 
2012  administrativu  snížit  o 25  %,  ale 
Vondra neví, jak bude tato snaha úspěšná. 
O tom, zda  je  lepší  ta která  regulace, by 

měla  rozhodnout  podle  něj  národní 
zpětná  vazba. „Na vnitřním trhu si EU 
klade přehnaně striktní standardy. Ministr 
Říman například přivezl z Bruselu 
dva zapalovače. Ten, co zakázala EU 
používat, je za 5 korun, ten doporučený 
stojí 50 korun a navíc mi dělá modřinu na 
palci. Rovněž limity pro CO2 či chemické 
látky v EU potřebují více manévrovacího 
prostoru. EU  by  měla  občas  sestoupit 
z kola  a šlapat  teprve  tehdy,  až  zjistí, 
která  cesta  je  ta  správná. Neměla  by 
se  bát  přenést  zpět  kompetence  na 
národní  státy.  S kolegy z Velké Británie 
máme společnou transatlantickou vazbu, 
společnou koalici MER v EU a snahu 
o odbourávání protekcionismu. Máme 
rovněž společné liberalizační cíle týkající 
se ochrany volného obchodu. Naše motto 
pro předsednictví EU je ‚Evropa bez bariér‘. 
Pokud  jde  o harmonizaci  daní,  o niž  se 
snaží především Německo, tomu říkáme 
jednoznačně NE. ODS jako konservativní 
strana zastává tradičně hlas byznysu. Jsem 
proto nesmírně rád, že máme spojence 

– Bulharsko, Holandsko, Velkou Británii 
a doufám i další, které bude společně slyšet 
a začnou mít v EU vliv,“ uvedl Alexandr 
Vondra.

Podle  Hagua  jde  o budouc-
nost  EU  a USA. Amerika má 
dle OECD 2,5krát větší trh než 
EU. Z toho plyne, že budou 
Američané třikrát bohatší než 
Němci či Francouzi, pokud se 
něco nestane.  Sedmnáct  ze  dva-
ceti nejlepších světových univerzit 
je v USA. Proto evropští studenti 
odcházejí  do  USA  a nárůst  výz-
kumu  je  větší  v USA  a Asii.  Na 
daně  se  musí  EU  rovněž  dívat 
z celosvětového  hlediska.  EU 
nedokáže  zatím  vytvořit  tolik 
pracovních  míst,  jako  USA. 
Britské  podniky  potřebují  lepší 
infrastrukturu.  Jsou  nav íc 
svázány  evropskou  byrokracií. 
Úspěchy  evropských  institucí 
jsou zablokovány administrativní 
zátěží.  „V Británii přicházejí tři 
čtvrtiny regulačních nákladů pro 
podniky od EU. Loni vydaly naše 
podniky 600 mld. € na tyto regu
lace. Je přitom otázka, zda jsou 
všechny regulace nutné. Některé 
instrumenty EU jsou nadbytečné. 
Například směrnice o pracovní 
době, z níž se stala politická otázka. 
Lékaři jsou v důsledku ní nuceni 

nabírat nekvalifikovaný personál,“ zlobil 
se Hague. Podle britské KS i ODS nejsou 
v EU dostatečné zásady subsidiarity. Pro 
Nizozemsko  jsou  například  důležité 
otázky,  zda  smějí  národní  parlamenty 
vydávat své produkty. Pro Velkou Británii 
jsou důležité jiné otázky. Spolu s českou 
vládou podporuje flexibilitu pracovního 
trhu  a nad  pracovním  právem  chce 
ponechat  jen národní dohled. Proto se 
velice  těší  na  české  předsednictví  EU, 
jehož slogan „Evropa bez bariér“ pokládá 
Hague  za  výborný,  a předpokládá,  že 
české  předsednictví  navýší  i možnosti 
britských  občanů,  kteří  mají  dostatek 
kreativity a znalostí. 

„Oceňuji vše, čeho ODS dosáhla v ČR. 
Koaliční politika musí být přímo noční 
můrou premiéra. Přesto dosáhl mnohých 
úspěchů. Prosadil dokonce i reformu 
veřejných financí, která byla v mnoha 
státech odmítnuta. ČR si může gratulovat, 
že má Mirka Topolánka, který ji vyvedl 
z těchto problémů. Doufám, že i my 
budeme mít v Británii stejné úspěchy, 
jakých jste dosáhli vy v ČR. Musíme proto 
silně spolupracovat v Evropském parla
mentu!“ zakončil William Hague.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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martin říman bilancuje
Ivana HaslIngerová

z měna režimu po roce 1989 ho 
vtáhla z pozice programátora do 
politiky. Stal se členem a poslé-

ze přednostou Zastupitelstva města 
Frýdek-Místek a ve velmi složitém obdo-
bí sarajevského atentátu (1996-1997) 
přijal nelehkou roli ministra dopravy 
a spojů ČR. Ano, jde o Ing. Bc. Martina 
Římana, současného ministra průmyslu 
a obchodu, rodáka z Frýdku-Místku, 
kde dodnes trvale žije s manželkou 
Zuzanou Římanovou, středoškolskou 
učitelkou a dvěma dětmi – synem 
Václavem, studentem VŠE, a dcerou 
Hanou, studentkou gymnázia. Určitě 
tedy není, jako někteří jeho kolegové, 
odtržen od reálného života v menším 
městě ležícím navíc v chudším regionu. 
Proto také jeho počiny na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu (MPO) jsou zamě-
řeny především ke konkrétnímu ulehče-
ní života a práce živnostníků a běžných 
podnikatelů. Pod jeho vedením dokon-
čilo MPO za necelý rok největší novelu 
živnostenského zákona od počátku 90. 
let, byl pozměněn zákon o investič-
ních pobídkách ve prospěch domácích 
podniků, byly zrušeny registrační 
pokladny a povinnost živnostníků pla-
tit minimální daň z příjmů. Navíc na 
rozdíl od jiných ministerstev výborně 
administruje čerpání z evropských 
fondů a mnoho dalších věcí. O tom, co 
tyto kroky ministerstva přinesly pro 
podnikatele konkrétně a o mnoha dal-
ších věcech jsme si s panem ministrem 
povídali v jeho útulné pracovně. 

	Vážený pane ministře, stojíte již přes 
rok v čele jednoho z nejdůležitějších 

ministerstev. 
Můžete tedy 
bi la ncov at . 
Co pokládáte 
za největší 
úspěch svého 
působení na 
m i n i s t e r -
stvu?
Toto  minis-

terstvo  je  zvlášt-
ní  v  tom,  že  na 
rozdíl od většiny 
ministerstev, kte-
ré jsou zaměřeny 
pouze  na  jednu 
oblast,  je  to  pel-
mel  od  starosti 
o  živnostníky, 
přes  energetiku 
až po zahraniční 
obchod.  Proto 
m á m   r a d o s t 
z  několika  věcí, 
od novely živnos-
tenského zákona 
přes  energetic-
kou burzu až po 
novelu  zákona 
o investičních pobídkách.

 Samozřejmě mám radost z vládního 
schválení novely živnostenského zákona, 
která redukuje  jeho text o čtvrtinu, ale 
nejtěžší  krok  na  novelu  čeká  teprve  ve 
Sněmovně, kam se soustředí útok všech 
zájmových  lobbyistických  skupin,  kte-
rých  nebude  málo.  Všichni,  kteří  rádi 
mluví  o  liberalizaci  podnikatelského 
prostředí  a  o  odstranění  regulačních 
a  administrativních  barier,  zjistí,  když 

přijde na lámání chleba v praxi, že mají 
bariéry  rádi.  Takže  to  bude  ještě  velká 
bitva.  Ale  už  vůbec  to,  že  se  z  tohoto 
ministerstva, které poslední dlouhá léta 
bylo  vedeno  spíše  záměrem  podmínky 
živnostníkům  ztěžovat  a  zhoršovat,  se 
nám za poměrně krátkou dobu jednoho 
roku  podařilo  dostat  novelu  v  podobě, 
jaká je, považuji za velký úspěch. 

Mám radost i z toho, že se rozběhla 
energetická burza, která poprvé v historii 
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Každý netržní zásah, byť veden nejlepšími úmysly, skončí v pekle.
Martin Říman
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zavedla  transparentní  systém  stano-
vení  ceny  elektřiny,  který  nejde  obejít 
a zešvindlovat. Je to tržní přístup. I když 
je  to  zatím  nedoceněný  krok,  považuji 
to  za  velký  úspěch.  Je  sice  věcí  tržních 
subjektů, ale já jsem k němu dal podnět 
a dovedl jsem hráče k tomu, že pochopili, 
že je to dobrý nápad. 

Jsem rovněž spokojený s tím, jakým 
způsobem  na  MPO  administrujeme 
evropské  fondy.  Jsme  v  první  vlně  pro-
gramů,  které  budou  v  listopadu  schvá-
leny. Stojí za tím strašné množství práce. 
Vedeme si dobře i pokud se týče čerpání 
peněz  ze  starého  fondu.  Zvýšili  jsme 
výrazným způsobem čerpání v letošním 
roce  proti  předchozím  obdobím  asi  na 
dvojnásobek.  Již  v  září  jsme  vyčerpali 
kvótu, kterou jsme měli v letošním roce 
spotřebovat. 

	Co Vám naopak nejvíce vadilo a vadí 
v prosazování Vašich představ?
Co člověka mrzí? Že nedělá to, co chce, 

ale to, co musí. Vláda přijala v letošním 
roce  asi  90  novel  nejrůznějších  zákonů 
a z toho 55 bylo dáno legislativou EU. Já 
sám předkládal díky směrnicím EU  již 
tři  novely  zákona  na  ochranu  spotřebi-
tele. A všechny jsou naprosto nesmyslné. 
Kdybychom je ale nezavedli, nebyla by to 
žádná legrace. EU je organizace, která má 
svůj řád, a pokud my tu či onu směrnici do 

určitého data nepři-
jmeme  do  našeho 
právního řádu, tak 
Evropská  komise 
s  námi  zahájí  tzv. 

„vytýkací řízení“, 
které může skončit 
až  u  Evropského 
soudního dvora ve 
Štrasburku,  který 
nám  může  uložit 
v e l m i   v ý r a z n é 
pokuty  v  řádu  až 
milionů € denně.

	Je známo, že i po 
vstupu do vrcho-
lové politiky jste 
zůstal, na rozdíl od 
mnohých kolegů 
poslanců, svému 
regionu věren. Ve 
volební kampani 
jste dokonce slibo-
val přesun minis-
terstva do Ostravy. 

Proč tam dosud není? 
Cha, cha, cha, co si nepamatujete! Ale 

teď vážně. Ono to není tak jednoduché. 
Je  k  tomu  bohužel  potřeba  souhlasu 
Poslanecké  sněmovny  a  ta  nepovolila 
dosud ani můj skromný požadavek pře-
sunu Báňského úřadu z Prahy do Ostravy. 
Zítra o něm bude již podruhé hlasovat. 

	Vzpomínám, že proti tomu vystou-
pili ve sněmovně nejdůrazněji právě 
tři poslanci z Ostravska – Ostravák 
Lubomír Zaorálek, Opavák Václav 
Klučka a Havířovák Břetislav Petr. 
Článkem v Listech moravskoslez-
ských se k nim tehdy přidal další 
Ostravák Petr Wolf. Proč jsou právě 
oni proti tomu?
To  bylo  půvabné.  Za  léta  v  politice 

mne  už  jen  tak  něco  nepřekvapí.  Ale 
fakt,  že  proti  vystoupili  ve  sněmovně 
nejvehementněji, a téměř jako jediní, tři 
poslanci  z  našeho  kraje,  mne  šokoval. 
Cítili, že by to byl v dané oblasti pozitivně 
kvitovaný  krok,  což  od  zástupce  ODS 
nechtěli  připustit,  neboť  jsou  všichni 
jen tak náhodou z ČSSD. Nakonec jejich 
hysterickou obhajobu že „všechny úřady 
mají být přece v Praze“  musel  korigo-
vat  bývalý  ministr  Škromach  slovy,  že 
si  nemyslí,  „že by všechno muselo být 
v hlavním městě“. Argument, že v Ostravě 
se  již  dávno  netěží  a  v  celém  revíru  se 

přestane  těžit  v  dohledné  budoucnosti, 
je nesmyslný. Copak v Praze se něco těží 
nebo těžit bude? Doufám, že při druhém 
hlasování  nebudu  tuto  svou  anabázi 
znovu opakovat.

	Máte na starosti proexportní poli-
tiku vlády. Jaký je Váš názor na 
nedávné rozhodnutí vlády nezavázat 
se k pevnému termínu přijetí €, přes-
tože Ministerstvo financí navrhovalo 
opak? 
Toto  rozhodnutí  vlády  bylo  prová-

záno  debatami  odborného  charakteru. 
Především  vážnými  debatami  s  členy 
rady  ČNB.  Vláda  zvažovala  náklady 
a  výnosy  tohoto  kroku  a  zabývala  se 
především  otázkou,  co  se  stane,  když 
dohánějící ekonomika ztratí nejdůležitěj-
ší vyrovnávací mechanismus – měnový 
kurz. Jakým problémem bude stanoven 
kurz koruny k €, je totiž klíčová otázka. 
Stačí se podívat do Německa, kde nedo-
šlo  k  dobrému  výpočtu  kurzu  marky 
východní k západní a s neblahými násled-
ky se potýkají dodnes. Další otázkou je, 
zda  nás  vůbec  v  eurozóně  chtějí.  Došli 
jsem  k  závěru,  že  moc  ne.  Máme  také 
informace  o  nelehké  situaci  Slovenska. 
Nyní jsme v ideální pozici. Všichni kolem 
mají €, ať je to pro ně výhodné či nikoliv, 
my máme svou výhodnou vlastní měnu. 
Exportéři by se měli snažit chápat proces 
zavedení  €  nejen  z  pohledu  ulehčení 
účetnictví. Jsem proto rád, že se rozběhla 
v ČR nejednoduchá diskuse na téma „€ vs. 
koruna“. Už to není to huráevropanství 
jako před našim vstupem do EU, které 
bylo pro drtivou většinu občanů citovou 
záležitostí – posledním důkazem, že ČR 
se definitivně odpoutala od východoasij-
ského dědictví a stala se celkem Západu. 
Nyní  se  zvažují  náklady  a  výnosy  ope-
race přijetí € a já jsem přesvědčen, že ať 
přijmeme  jednou  €  nebo  se  do  té  doby 
rozpadne eurozóna, bude to rozhodnutí 
vyargumentované  a  naši  ekonomiku 
nepoškodí.  Myslím  si,  že  by  to  mělo 
být v době, až na  to skutečně bude ČR 
připravena.

	Jste duší liberál. Jak se Vám daří pro-
vádět liberální zahraniční obchodní 
politiku v socialistické antiliberální 
EU?
Není to snadné, ale snažím se o zlep-

šení přístupu českých subjektů na zahra-
niční trhy a snížení překážek pro jejich 
podnikání.  Po  dlouhém  úsilí  se  MPO 
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například podařilo prosadit u Evropské 
komise  proti  silnému  odporu  výrobců 
z některých členských států EU snížení 
cla na dovoz surového nelegovaného hli-
níku do EU ze 6 % na 3 %. Byly dokončeny 
a  jsou  realizovány  všechny  teritoriální 
strategie  prosazování  obchodně-eko-
nomických vztahů v prioritních zemích, 
jak je definuje Exportní strategie ČR pro 
období 2006-2010.

	Do předsednictví České republiky 
v Radě EU v 1. pololetí 2009 zbývá 
18 měsíců. Vy budete řídit Rady pro 
konkurenceschopnost, telekomuni-
kace a energetiku a budete mít tedy 
značnou možnost ovlivnit směřování 
EU v těchto sektorech. Připravujete 
se na to?
Otázka  je,  budeme-li  po  nedávném 

schválení  „Reformní smlouvy pro EU“ 
v  Lisabonu  vůbec  předsednickou  zemí. 
Možná, že poslední zemí, která bude mít 
plné  předsednictví  v  EU,  bude  Francie. 
Upřímně řečeno, tak  jak nejsem nadšen 
z toho, co se v Lisabonu přijalo, tak neu-
roním  jedinou  slzu  proto,  že  nebudeme 
předsedající  zemí.  Není  to  totiž  žádná 
velká  sláva.  Stojí  to  obrovské  peníze,  je 
s  tím spojeno obrovské úsilí administra-
tivního aparátu, které by mohlo být využi-
to  rozumnějším  způsobem  a  výsledky 

– ukažte mi na nějakou zemi našeho formá-
tu, která může říci, že v rámci předsednic-
tví něčeho dosáhla. Energetika by neměla 
být  navíc  hlavním  programem  našeho 

předsednictví 
EU.  Hlavním 
p r o g r a m e m , 
je  „Evropa bez 
bariér“ obsahu-
jící první  čtyři 
svobody  EU, 
které  stále  ne-
jsou do důsled-
ku naplňovány. 
Jde  o  svobodu 
pohybu  zboží, 
osob,  služeb 
a   k a p i t á l u . 
Přitom  jestli 
lidé  na  pravici 
hlasovali  pro 
vstup  do  EU, 
pak  hlasovali 
výhradně kvůli těmto čtyřem základním 
svobodám. 

	Kdybyste ale přece jen měl možnost 
řídit energetiku EU, co by bylo Vaší 
prioritou? 
Mojí prioritou by bylo nikoli dostat 

evropskou  energetiku  pod  kuratelu 
Bruselu, kde by státy neměly možnost ji 
samostatně  řídit.  To  by  pro  nás  nebylo 
nejšťastnější. Kladl bych důraz na to, co 
je skutečně přeshraniční a co se má proto 
řešit na mezinárodní úrovni, ať již je to 
síťová energetika, ropovody či plynovody. 
Snažil bych se dbát na to, aby přeshranič-
ní kapacity byly dostatečné, což dneska 
často  není  a  přináší  to  problémy.  Náš 

problém  například  je,  že  kdyby  vyschl 
ropovod z Ruska, máme sice dostatečně 
kapacitní  náhradní  z  Ingolstadtu,  ale 
už  nikoliv  z  Terstu,  který  k  nám  ropu 
z  Ingolstadtu  přivádí.  Rovněž  tak  elek-
trické  energie  je  v  celé  Evropě  málo 
a nebude jí více, pokud se nezačnou stavět 
nové zdroje.

	Jenže ekopolitici EU vidí jako 
nové zdroje prehistorické větrníky 
a solární panely. Budete se snažit 
přesvědčit je o nesmyslnosti výroby 
mnohonásobně předražené elektřiny 
z těchto zdrojů místo levné elektřiny 
z jaderných elektráren?
Větrníky jsou krokem zpět. Jsou velmi 

nestabilní. Člověk chce přece svítit, i když 
vítr nefouká. Jejich rozšíření v Německu 
proto způsobuje velké problémy i pro naši 
přenosovou soustavu. Díky robustnosti 
našeho  přenosového  systému  jsme  se 
s tím zatím vypořádali. Protože jsme ale 
vklíněni mezi Rakousko a Německo, kte-
ré mají ve větrnících velký výkon, stává 
se to stále větším problémem. 

	Co si myslíte o povinnosti topit od 
roku 2013 povinně drahými a dosud 
v dostatečné míře neexistujícími 
biopalivy a ne uhlím? Myslíte, že 
bude do roku 2013 k disposici dosta-
tek náhradních Bursíkových biopa-
liv?
Když do něčeho dáte dost peněz,  je 

možné  všechno.  Neobešlo  by  se  to  ale 
bez  masivních  dotací.  I  pak  by  to  byl 
ale  problém.  Zaklínat  se  slovem  biopa-
livo je hezké, ale ono musí někde vyrůst. 
A  jestliže  chceme  používat  biomasu  pro 
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výrobu elektřiny, nafty, benzinu, topit s ní 
a  má  ještě  zbýt  půda  k  pěstování  země-
dělských plodin, abychom se my a zvířata 
najedli, pak je to problém, neboť země není 
nafukovací.  Můj  postoj  k  biopalivům  se 
vzácně  shoduje  s  názorem  Hnutí  Duha. 
Výroba  biopaliv  klade  vysoké  prostorové 
nároky na půdu nejen u nás, ale po celém 
světě,  což  ve  svém  důsledku  kazí  životní 
prostředí a v budoucnu povede ke zdražo-
vání potravin. Například už dnes nastalo to, 
před čím jsme dopředu varovali, že přimí-
chávání biopaliv do pohonných hmot pove-
de ke zvýšení cen potravin, protože nastala 
poptávka po obilí, po cukrové řepě, kuku-
řici,  bramborách.  A  to  zatím  přidáváme 
biopaliva do pohonných hmot v množství 
velmi  malém.  Jestli  se  ekonomové  všech 
vyznání na něčem shodnou, je to právě to, 
že když roste poptávka, roste cena. A  jak 
jsem řekl, pěstování plodin pro biopaliva je 
prostorově velice náročné. Abychom v roce 
2009 splnili stanovené minimum biosložky 
v  naftě  i  benzinu,  bude  pro  vypěstování 
plodin potřebná plocha zhruba odpovídající 
velikosti Olomouckého kraje. 

	Nepovede v praxi zvýšená poptávka 
po biopalivu k tomu, že po nocích 
budou podnikatelé se dřevem kácet 
ve velkém krásné stromy v lesích?
V  Rakousku  je  celá  země  topeništi 

z biomasy poseta, ale už dnes mu chybí 
pět  milionů  kubíků  dřeva  ročně.  Trhy 
jsou  otevřené  a  poptávku  po  dřevě  to 
určitě zvýší i u nás. A to nemluvím o tom, 
kdybychom začali se stejně masivní výro-

bou  topenišť  jako  tam. 
Každý netržní zásah, byť 
veden nejlepšími úmysly, 
skončí v pekle. 

	Ať se to komu líbí 
nebo ne a ať si zelená 
EU topí třeba lou-
čemi, rozvoj jader-
ných elektráren ve 
světě velmi rychle 
pokračuje. Jaký je 
Váš názor na zvýše-
ní výroby elektřiny 
u nás touto cestou?
Možnosti máme dvě, 

uhlí  nebo  jádro.  Já  se 
přikláním k jádru. Je to 
čistší zdroj než uhlí a navíc uhlí je cenný 
zdroj  a  je  ho  škoda  na  prohnání  komí-
ny  v  elektrárnách.  Dá  se  z  něj  vyrábět 
spousta jiných věcí. Plasty, farmaceutické 
materiály, pohonné hmoty, plyn, benzin. 
Miliardy  lidí  v  Číně  a  Indii  budou  mít 
stejné požadavky na spotřebu elektrické 
energie jako okolní svět, pak střízlivýma 
očima  vidíme,  že  jaderná  energetika  je 
jediná šance pro lidstvo. Jaderná energe-
tika má proto obrovskou budoucnost.

	Jaderná energetika potřebuje uran. 
Rostoucí ceny uranového koncen-
trátu na světových trzích vytvá-
řejí proto příznivé podmínky pro 
pokračování těžby uranu. Zájem 
zahraničních investorů podílet se na 
těžbě v jediném funkčním uranovém 

dole v EU u nás je velký. Neuvažujete 
o prodloužení těžby uranu?
Vláda  schválila  můj  návrh  a  těžba 

uranu  bude  pokračovat  po  celou  dobu 
ekonomické výhodnosti bez nároku na 
finanční zdroje státního rozpočtu. Díky 
tomu bude moci Česká republika nadále 
dodávat uranový koncentrát pro výrobu 
palivových článků jaderných elektráren 
z  tuzemských  zdrojů.  Zachování  těžby 
povede také k udržení zaměstnanosti ve 
žďárském regionu. 

	Pokud budete předsedat Radě EU pro 
konkurenceschopnost, jak ji chcete 
zvýšit, když si EU svou konkuren-
ceschopnost před světem svými 
nesmyslnými předpisy a normami 
omezuje tak drasticky, že o někte-
rých jejích předpisech se vyjadřuje 
pan president jako o konci světa? 
Podnikatelé již nakupují levnější 
vstupní produkty nezatížené např. 
normami REACH v cizině a trhy EU 
opouštějí…?
Nezpochybnitelným úspěchem MPO 

je prosazení hlavního prioritního okru-
hu: konkurenceschopnost, čtyři svobody 
a liberální obchodní politika jako hlavní 
politické priority vlády pro období české-
ho předsednictví. Tato priorita, vyjádřena 
výstižně mottem českého předsednictví 

„Evropa bez bariér“,  plně  koresponduje 
i  s  cíli  ministerstva  na  národní  úrovni, 
jako je deregulace podnikatelského pro-
středí a snižování administrativní zátěže 
podnikatelů. 

	Na objednávku Vašeho ministerstva 
zpracovala Vysoká škola ekonomic-
ká studii o investičních pobídkách. 
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Co Vás k tomu vedlo a jaké jsou její 
závěry?
Na  investiční  pobídky  jedněch  pod-

nikatelů  doplácejí  druzí  –  především 
domácí  podnikatelé.  Chtěl  jsem,  aby  to 
ověřila  studie  nepolitického  subjektu. 
Studie tento můj dojem potvrdila. Mimo 
jiné se v ní tvrdí, že „cenou za investiční 
pobídky pro jedny firmy jsou vyšší daně 
pro ostatní subjekty, které těmto subjektům 
ztěžují konkurenci“.  Pracovní  místo  jed-
noho zaměstnance dotuje stát 1,5 mil. Kč. 
Například v automobilce v Kolíně pro 1500 
zaměstnanců činila tato dotace 2 mld. Kč. 
Nové zahraniční podniky mají proto na 
přeplácení zaměstnanců. Nastoupí do nich 
kvalifikované síly odčerpané z okolních 
místních  podniků  a  místní  podnikatelé 
jsou nuceni zaměstnávat nekvalifikované 
dělníky a mnohdy cizince. 

Proto  jsem prosadil alespoň změny 
v  zákoně  o  investičních  pobídkách, 
které  přinesou  větší  otevřenost  tohoto 
systému pro naše střední podniky. Díky 
snížení  minimální  investice  z  200  na 
100  mil.  dosáhnou  na  pobídky  i  střed-
ně  velké  domácí  firmy.  V  regionech 
s nejvyšší mírou nezaměstnanosti byla 
minimální investice snížena na 50 mil. 
Podporovány budou především  ty pro-
jekty, které zavedou nové a náročné tech-
nologie. Dále se ruší dotace na pracovní 
místa a daňové prázdniny se posunuly 
z deseti na 5 let. Víc se nedalo politicky 
zatím prosadit. 

	Padesát milionů je dosažitelné pro 
středně velké podniky, ale malým 
firmám a živnostníkům to nepo-
může. Co děláte pro ně?
Jak jsem již řekl, pro ně jsme vypra-

covali  novelu  živnostenského  zákona. 
Také není bez zajímavosti, že jsme zrušili 
registrační pokladny. Prošlo to sice bez 
povšimnutí, ale kdybychom to neudělali, 
dovedu  si  představit,  jak  by  byl  letošní 
podzim v médiích dnes a denně ve zna-
mení registračních pokladen. Už vidím ty 
šoty v televizi, jak si malý obchodníček 
z Kašperských hor zavírá krámek, neboť 
si  nemůže  dovolit  25  tisíc  na  nákup 
pokladny, a další tisíce dávat každý půl-
rok na jejich kalibrace. Zrušili jsme dále 
minimální daň, kterou zavedl Špidla se 
slovy: „Kdo nemá na minimální daň, ať 
raději nepodniká“. 

	Socialisté ale tvrdili, že investiční 
podmínky vyhladí rozdíly mezi 

regiony. To bylo jejich přínosem, 
nemyslíte? 
Studie ukázala, že opak je pravdou. 

Pobídky  tyto  rozdíly  naopak  pro-
hloubily.  Od  roku  1998  do  roku  2005 
udělily  vlády  investiční  pobídky  pro 
zpracovatelský průmysl ve výši 106,455 
mld. Kč. Jen v roce 2006 to bylo dalších 
47,067  mld.  Kč.  Investiční  pobídky 
však  směřovaly  nejvíce  do  regionů 
s nejvyšším HDP na obyvatele. Rozdíly 
mezi nejrozvinutějšími a zaostalejšími 
regiony  se  tak  nezmenšovaly,  nýbrž 
zvětšovaly.  Investiční  pobídky  navíc 
také směřovaly spíše do regionů s nižší 
mírou  nezaměstnanosti,  v  důsledku 
čehož  nedošlo  ani  ke  snížení  rozdílů 
v nezaměstnanosti mezi regiony. 

	Vím, že úzce spolupracujete s pre-
sidentem Svazu průmyslu a obcho-
du Jaroslavem Mílem, ale řadoví 
manažeři sdružení ve Svazu průmys-
lu a obchodu a v České manažerské 
asociaci si stěžují, že se v posledních 
letech mezi nimi neukáže na jejich 
výročních akcích nejen premiér, ale 
ani Vy, zatímco za vlád panů Klause, 
Zemana i Špidly tomu tak nebylo. 
Ti si vždy našli čas předat jim se 
svými ministry výroční ocenění na 
pražském Žofíně. Proč je tomu tak? 
Není škoda ignorovat tak důležitou 
skupinu voličů, zejména když se jich 
shromáždí na jednom místě hned 
několik set naráz?
Já na akce podnikatelů chodím. Jenom 

minulý týden jsem byl na Dnu s českou 
chemií  a  předával  jsem  cenu  za  stavbu 
roku na veletrhu v Brně a na ForArchu. 
S p o l u p r a c í 
s   pá ny  Mí lem 
a  Wiesnerem  se 
snažíme  hledat 
společná  výcho-
diska.  Oni  někdy 
mají  ale  pocit,  že 
ministerstvo  má 
fungovat  ve  stylu 
oslíčku otřes se, na 
to jsem velký skep-
tik.  Zahraniční 
výstavy  podporu-
jeme  200  mil.  Kč 
ročně  a  korelace 
s  růstem  exportu 
není  přímo  úměr-
ná částce podpory. 
Čím  méně  tam 

dáváme, tím více roste export. Stát dává 
deset let stejnou dávku a růst exportu je 
exponenciální.  Podpora  exportu  je  až 
na  výjimky  prosévání  písku  cedníkem. 
Proklouzává  mezi  prsty.  Nejužitečnější 
by bylo tuto podporu zrušit.

	Častým dotazem především menších 
podnikatelů je, jak mají postupovat 
při předkládání svých evropských 
projektů a zda budou moci čerpat 
peníze již letos…
Aby  nedošlo  k  časovému  posunu 

v čerpání z evropských fondů v novém 
programovém  období  2007-2013, 
vyhlásilo  MPO  od  března  do  června 
výzvy  pro  předkládání  žádostí  na  9 
programů.  Podnikatelé  tak  mohou 
začít předkládat projekty již letos. Od 
1.  3.  2007  byl  zahájen  příjem  žádostí 
malých a středních podniků o podpo-
ru v  rámci programu ROZVOJ, který 
se  zaměřuje  na  podporu  zavádění 
progresivních  technologií  do  výroby 
ve  strukturálně  nejpostiženějších 
oblastech České republiky. Ve stejném 
termínu  byl  zahájen  příjem  žádostí 
v programu MARKETING. Ten napo-
máhá zvyšovat konkurenceschopnosti 
českých  firem na zahraničních trzích 
podporou  nových  marketingových 
přístupů  a  účasti  malých  a  středních 
firem  na  mezinárodních  výstavách 
a veletrzích. MPO se tak stalo prvním 
resortem, který nabízí programy pod-
pory v rámci nového programovacího 
období.

Pane ministře, děkuji za zajímavý 
rozhovor .
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Jen americký raketový systém je 
zárukou bezpečnosti před terorismem

Ivana HaslIngerová

D en 11. září 2001 změnil svět. 
Zničení newyorských „dvojčat“ 
mělo bezprostředně za následek, 

že všechny civilizované státy jsou od to-
hoto dne ve válce. Někteří lidé si to stále 
nechtějí připustit, ale je tomu tak. Žádný 
stát  si  nemůže  být  jist,  že  právě  v  něm 
se  nebude  podobné  zvěrstvo  opakovat, 
že  právě  v  něm  nebude  tisíce  rodin  již 
do  konce  života  nešťastných  a  nebude 
vzpomínat na své blízké, kteří zahynuli 
rukou  teroristických  vrahů.  Je  smutné, 
že se našim občanům zdá, že New York, 
Londýn, Berlín, Španělsko či indonéské 
Bali  jsou  daleko  a  nám  se  nic  nemůže 
stát. Není tomu tak. Teroristé si nevybírají 
podle toho, co jim ten či onen stát udělal 
či jak je od nich vzdálen. Vždyť co vlastně 
islámistům  udělali  australští  turisté  na 
plážích Bali, co jim udělali cestující v lon-
dýnském metru, co jim provedli němečtí 
či španělští občané? Nic! V teroristech je 
pouze zhoubně vypěstována nenávist ke 
všem úspěšným a civilizovaným státům 
světa. Chovají se podle hesla „závist hýbe 
dějinami“, jak  trefně  popisuje  Miroslav 
Ivanov  v  „Českém pitavalu aneb krá
lovraždách“. Mstí  se  všem  úspěšným 
národům světa a svůj vztek nad svou ne-
schopností si vybíjejí na jejich nevinných 
obyvatelích. Že si to neuvědomují běžní 
občané, je smutné, ale že na to zapomínají 
ve svých žabomyších bojích o pozice naši 
politici, je nejen nepochopitelné, ale pro 
národ velice nebezpečné. Právě oni jsou 
tu  přece  od  toho,  aby  budovali  obranu 
státu a bojovali s terorismem, s nímž je 
i náš národ od zničení dvojčat ve válce. 

Právě politici by měli občanům stále 
připomínat, že každý terorista je po-
tenciálním vrahem tisíců bezbranných 
obětí a že proti tak nebezpečným zlo-
čincům je jejich povinností naše občany 
chránit  a  ne  se  handrkovat  s  nějakým 
nevzdělaným soudruhem z Brd o nebez-
pečí  radarů,  které  jsou  po  celém  světě 
běžně používané  již zhruba 50  let a ni-
komu  neubližují.  Naopak,  díky  radaru 
vyhráli bitvu o Británii britští a nikoliv 
němečtí  piloti. Bohužel  jsme  v  den  vý-
ročí  americké  tragédie  nezaznamenali 
od  vrcholových  politiků  nejen  žádnou 
akci, ale ani žádné vyjádření k této pro 
celý svět tak významné tragické události. 

O to potěšitelnější je, že vyrůstá nová ge-
nerace politiků, která si tyto skutečnosti 
uvědomuje a která si přišla spolu s charge 
d áffairs amerického velvyslanectví Mary 
Thompsonovou-Jonesovou  toto  smutné 
šesté výročí hrozné newyorské tragédie 
připomenout na Jungmannovo náměstí 
v Praze pod heslem „Spolu proti teroris-
mu“. Fragmenty měly tu čest převzít nad 
akcí mediální záštitu.

Předseda Mladé pravice, která pietní 
akt  pořádala,  Lukáš Petřík, ve  svém 
úvodním  projevu  připomněl,  že  se 
zdálo,  že  nekompromisní  politika  pre-
zidenta Reagana smetla studenou válku 
spolu s komunismem na smetiště dějin. 

fra
gm

en
ty

 z 
po

lit
iKy

Pokud nalezne Evropa a Západ svou duši, pak oběti, které 
padly v boji proti i slámským teroristům, nezemřely zbytečně!

Roman Joch
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Jedenácté  září  2001  ukázalo,  že  to  byla 
optimistická teze. V západní Evropě žijí 
dnes miliony muslimů, kteří mohou být 
potenciální teroristé. Mnoho z nich na-
vštěvuje mešity a hlásá nenávist k Západu 
a obdiv k teroristickým aktům. To vše se 
děje  za potlesku kulturní levice, která 
tak podporuje sebevraždu naší civiliza-
ce. Z mnoha občanů evropských států se 
tak pomalu stávají cizinci ve vlastní zemi. 
Domácí obyvatelé se kvůli požadavkům 
politické korektnosti musejí přizpůsobo-
vat  politickým  požadavkům  těch,  kteří 
chtějí  vytvořit  zemi  pod  nadvládou 
islámu.  „Takto  to  dále  nejde.  Jsme 
zde doma a máme právo chránit naše 
právo a naše tradice. Pokud nebudeme 
tyto hodnoty bránit, budeme zde žít za
nedlouho pod nadvládou islámu, který 
ženám ukládá právo šária umožňující 
jejich bití, homosexualismus trestá 
smrtí a z nemuslimů činí podřadné 
bytosti. Náš stát musí vytvořit vše pro 
bezpečnost  svých  obyvatel  proti  této 
hrozbě. Musí přijmout americký rake-
tový systém jako záruku bezpečnosti,“ 
uzavřel Lukáš Petřík

 „Mrzí mne, že naši politici zde ne-
vystoupili. Bylo by skvělou příležitostí 
spojit tuto akci s vysvětlením nutnosti ra-
darové obranné základny u nás,“ posteskl 
si  místopředseda  pražských  Mladých 
konzervativců Zbyněk Klíč, který jede-
nácté září pokládá za nejdůležitější den 
v roce, neboť se v něm stala přelomová 
událost v dějinách lidstva.

Předseda pražské pobočky Mladých 
křesťanských  demokratů  Matyáš Zrno 
zdůraznil, že za svobodu se musí bojovat, 
neboť  není  zadarmo: „Pokud v Praze 
dosud nic nevybuchlo, neznamená to, že 

se to nestane. Desetiletí komunismu mělo 
jednu výhodu – že jsme byli vždy pozadu 
proti západní Evropě a mohli jsme vidět, 
co nás čeká, pokud se nevyvarujeme jejích 
chyb. I nyní vidíme, jak falešný  mul-
tikulturalismus  západních  levicových 
intelektuálů přinesl do ulic hořící auta  
a běsnící děti přistěhovalců. Vidíme, jak 
se domorodé děti stávají oběťmi teroristů, 
kteří jsou mnohdy dokonce zaměstnanci 
odborů v péči o mládež. Poučme se, aby 
se to k nám nedostalo!“ 

Charge d áffairs  amerického  velvy-

slanectví Mary Thompsonová-Jonesová 
poděkovala  se  slzami  v  očích  jménem 
svým  i  jménem  pana  velvyslance  za 
podporu boje proti terorismu a vyjádře-
ní lítosti nad jeho oběťmi: „Jedenáctého 
září se násilím změnilo to, že jsme si 
uvědomili  naši  zranitelnost  a  potenci-
ální  rizika,  které  představují  teroristé. 
Pokud nic neučiníme, čeká nás nelehká 
budoucnost. ČR ukazuje vysoký standard 
v respektování lidských práv a já jí za to 
děkuji. Vzpomínám na oběti útoku a jsem 

zasažena ve své duši, že jste projevili účast 
všem, kterých se tato bolest dotýká.“

Poslanec  Marek Benda  nezapřel, 
že  je  synem  svého  otce  –  bojovníka  za 
osvobození naší vlasti od komunistického 
marasmu Václava Bendy – a jako jediný 
z  vrcholových  politiků  se  přišel  poklo-
nit  památce  zavražděných  Američanů. 
Podtrhl,  že  jen kvůli demonstraci po-
litických postojů se rozhodli teroristé 
narazit na věž plnou nevinných civilistů 
a že válka byla zahájena z  jejich strany: 
„Musíme dopadat tyto bandity. Věřím, 

že  nám  k  tomu  pomůže  i  to,  že  zde 
bude  postavena  radarová  základna. 
Rozhodnutí postavit u nás protirake-
tovou americkou základnu pokládám 
proto za nejdůležitější rozhodnutí od 
vstupu do NATO. Její umístění ukáže, 
zda zůstaneme ve sféře vlivu západní 
civilizace  a  nebudeme  už  gubernií 
Velkého bratra.. Ukážeme tím, že se 
dokážeme vymanit z područí Ruska. 
I toto je totiž součástí války proti te
rorismu. Rozhodnou o tom výhradně 
politici, neboť referendum o bezpeč
nosti státu je principiálně zakázané. 
Podle ústavy je jen na politicích, jak se 
rozhodnou chránit své občany. Pokud 

se dobře rozhodnou, udělají moc pro 
naši budoucnost! Když spojíme své síly 
o zachování všeho, co je nám drahé v naší 
demokratické civilizaci, určitě se nám 
podaří ochránit drahocenné hodnoty, jako 
svobodu, pravdu a demokracii.“ 

Akci  přišel  podpořit  předseda 
Občanského  institutu  MUDr. Roman 
Joch.  S  noblesou  jemu  vlastní  uvítal 
přítomné  muslimské  spoluobčany 
a  zdůraznil,  že  je od nich krásné,  že  se 
zúčastnili  této manifestace, neboť  ten-
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to  krásný  příklad  svobody  slova  lidé 
v Saudské Arábii nemají. Pan předseda 
jim  vysvětlil,  že  před  šesti  lety  nikoliv 
poprvé  ani  naposled  zabili  jejich  spo-
luobčané – muslimští  teroristé –  tisíce 
nevinných lidí pod záminkou, že Západ 
včetně USA dělá strašné věci na Blízkém 
východě,  což  byla  vskutku  slaboduchá 
interpretace.  Již  v  roce  2002  spáchali 

další  atentát  v  Bali  proti  australským 
turistům. Australané přitom nedělali na 
Blízkém východě nic. Nyní chtěli totéž 
provést  v  Německu…  Joch  připomněl, 
že  teroristé nejsou sice zatím schopni 
zabít statisíce lidí, ale je jen otázkou 
krátkého času, kdy to budou umět, až 
se zmocní jaderných hlavic. Musíme se 
proto připravit na hrozby budoucnosti, 

neboť bombardér vždy najde cíl. „Díky 
radaru vyhráli bitvu o Británii britští 
a nikoliv němečtí piloti. Pokud bude 
díky americkému radaru bitva s teroristy 
zastavena, budeme moci říci jako tehdy 
Churchill: ‚Tak málo lidí udělalo pro tak 
mnoho lidí velmi mnoho‘“. Joch zdůraz-
nil,  že  obrana  proti  vnějšímu  nepříteli 
ale není všechno. Dokonce není ani  to 
nejdůležitější. Důležité je, aby západní 
společnost byla zdravá vnitřně, aby 
si uvědomila hodnoty života každého 
člověka.

 Hrdina  třetího  odboje  Milan 
Paumer  doplnil,  že  je  potřeba  bojovat 
proti  terorismu  stejně,  jako  se  muselo 
bojovat  proti  nacismu  a  komunismu. 
Podotkl, jak byl překvapen, když se po 
čtyřiceti  letech  vrátil  z  Miami  domů, 
že  ti,  co  rozbili  demokracii,  tu  stále 
ještě jsou v parlamentu: „Nevím proč tu 
Komunistická strana existuje, když každý 
musí vidět, že jediný problém, který tady 
máme, je ten, že tu máme komunisty. Je 
neuvěřitelné, že komunisté nám říkají 
v televizi, že musejí opravovat názory 
demokratických stran. Pro Krista Pána 
dělejme s tím něco! Nestačí jen si o tom 
povídat!“ 

Předseda  inici-
ativy  „Pro radar“ 
Dan Macek navázal, 
že  můžeme  bojovat 
proti  islámu  i  tím, 
že  nebudeme  brát 
drogy, neb to finan-
cuje  Taliban  v  Af-
ganistanu.  Dále  je 
t řeba  podpoř it 
umístění základ-
ny  USA  v  ČR 
j a ko   o c h r a nu 
proti raketovým 
jaderným  zbra-
ním: „Škoda, že 
mnoho  sociál-
ních demokratů 
u  nás  říká,  že 
oni  jsou  pro 
obranu  našich 

lidí  před  jaderným  útokem, 
ale  ze  stranických  důvodů  to 
neřeknou  nahlas,  že  by  je  to 
poškodilo  ve  volbách.  Je  to 
velice nezodpovědné,“ zlobil se 
právem Macek. 

Za  podporu  v  boji  Izraele 
proti  muslimským  teroristům 
přišla  poprosit  Radka Zemanová  ze 

Společnosti  přátel  Izraele:  „ Je smutné, 
že lidstvo potřebovalo hromadnou vraždu 
k tomu, aby si uvědomilo, že teror nezná 
hranice. Izrael bojuje s tímto fenoménem 
do dnešního dne. Mnichovskou dohodou 
chtěli spojenci vykoupit mír na úkor 
Československa. Neopakujme stejnou chy
bu a nenechme Izrael, aby zůstal ve svém 
boji s terorizmem sám. Nedopusťme, aby 
porážkou Izraele zmohutněl teror, jako 
kdysi v případě nacismu. Jinak výsledek 
poznáme na vlastní kůži všichni.“ 

Při  četbě  českého  textu  působivé 
písně „Kde jsi byl, když se svět zastavil?“ 
se ozval hlas z  davu:  „Kde  jsou  naši 

politici  teď?“  Že 
davy  zapomínají 

velmi  rychle,  je 
známo,  a  prá-
vě  politici  si 
na  to  právem 
často  stěžují. 
Oni  by  ale 
z a p o m í n a t 
neměli!
S n í m k y 
Fragmenty: 

Jiří Pancíř
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Boj s -ismy je třeba vyhrát!
MartIn MejstříK, senátor

V icepresident Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy, po-
slanec švédského Parlamentu 

a  p ř e d s e d a  š v é d s k é  d e l e g a c e 
Parlamentního shromáždění Rady 
Evropy Göran Lindblad zaslal českým 
senátorům a senátorkám dopis, ve kte-
rém děkuje za podporu, kterou Senát 
PČR poskytl usnesení Rady Evropy č. 
1481: „Potřeba mezinárodního odsouzení 
zločinů totalitních komunistických reži-
mů“. V dopise vyjadřuje Senátu uznání 
za opakovanou snahu zakázat propagaci 
komunistické ideologie v České repub-
lice. Jsme jediná postkomunistická 
země, která toleruje existenci přímého 

právního nástupce zločin-
né komunistické strany 
– KSČ. Jeho předseda byl 
ideovým spolupracovní-
kem komunistické státní 
bezpečnosti a nyní zastává 
post místopředsedy dolní 
komory parlamentu. Dopis 
Görana Lindblada ukazuje, 
že si toho začíná všímat 
i okolní svět. Jaký respekt 
si asi získáme u ostatních 
demokratických států, až se 
roku 2009 Česká republika 
chopí předsednictví Rady 
Evropské unie?!

V dopisu Göran Lindblad 
mimo  jiné  píše:  Usnesení 
Rady Evropy vyzývá všechny 
komunistické  a  postkomu-
nistické  strany  ve  svých 
členských státech, pokud to 

dosud neučinily, aby přehodnotily histo-
rii komunismu a svou vlastní minulost, 
aby  se  jasně  distancovaly  od  zločinů 
spáchaných totalitními komunistickými 
režimy a aby tyto režimy odsoudily bez 
jakékoli  nejednoznačnosti.  Letošního 
roku jsem měl možnost navštívit Českou 
republiku  a  krásné  město  Prahu.  Byl 
jsem  také  pozván,  abych  se  zúčastnil 
v české televizi debaty s parlamentářem, 
členem Komunistické strany Čech a Mo-
ravy, a byl jsem zneklidněn jeho názory 
na  demokracii  a  na  potřebu  usmíření 
a  spravedlnosti  pro  oběti  komunismu. 
Bylo mi řečeno, že Komunistická stra-
na Čech a Moravy je možná přímou 

právní pokračovatelkou Komunistické 
strany Československa, pachatelky 
těžkých porušování lidských práv, 
která způsobila Vaší zemi tolik utrpení. 
Byl jsem také informován o tom, že se 
komunistická strana nikdy neomluvila 
národu Vaší země za vraždy, mučení 
a jiné pronásledování Vašich občanů. 
V  evropském  kontextu  je  to  pozoru-
hodné.  Strana,  komunistická  či  jiná, 
která není ochotna se jasně od takovéto 
minulosti  distancovat,  by  měla  být 
vskutku  zakázána,  neboť  představuje 
hrozbu  demokratické  společnosti  jako 
celku. V procesu evropského sbližování 
potřebujeme spojit síly na ochranu na-
šeho pluralistického politického systému 
a hodnot, kterých si vážíme. To zahrnuje 
boj s komunismem, nacismem, islamis-
mem a jakýmkoliv jiným nebezpečným 
-ismem. To  zahrnuje  také  ochranu 
lidských práv, a to nejen svobody vyja-
dřování,  svobody  tisku  nebo  politické 
svobody. duchu bych Vám rád vyslovil 
své uznání za Váš pokus zakázat propa-
gaci komunistické ideologie v České re-
publice. Bohužel byl tento návrh zákona 
zamítnut v Poslanecké  sněmovně. Rád 
bych nabídl své povzbuzení a podporu 
Vašim pokračujícím snahám v této věci. 
Jak  jsem  se  dozvěděl,  nacházejí  oporu 
ve značném zájmu veřejnosti. Nechť  je 
Vaše vytrvalost korunována úspěchem. 
Téměř dvě dekády po pádu Berlínské zdi 
jsem optimistický, že brzy dospějeme ke 
spravedlivému vyrovnání se s dědictvím 
komunismu, noční můry 20. století.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř
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„Boj s komunismem, nacismem, i slamismem a jakým-
koliv jiným nebezpečným -i smem je nutno vyhrát.“

Göran Lindblad
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výkonná unie = unie bez regulací
Ivana PaMětnIcKá

t yto a další zajímavé postřehy 
zazněly hned v úvodním bloku 
mezinárodní konferenci „Zvýšení 

evropské konkurenceschopnosti ve 21. sto-
letí: Role EU“, kterou pod záštitou mís-
topředsedy vlády ČR Alexandra Vondry 
a stínového ministra zahraničních věcí 
Velké Británie Williama Hagua pořádala 
Občanská demokratická strana společně 
s britskou Konzervativní stranou pod 
hlavičkou „Hnutí  pro  evropskou  refor-
mu“ („Movement for European Reform“ 
= MER) v prostorách CEVRO institutu. 
Uvítací projev pronesli Jan Zahradil, 
předseda poslaneckého klubu ODS 
v EP, a Timothy Kirkhope, lídr britské 
Konservativní skupiny v EP. 

Předseda vlády ČR a předseda ODS 
Mirek  Topolánek,  a  předseda  brit-
ské  Konservativní  strany  (KS)  David 
Cameron, zaslali konferenci videozdravi-

ci, v níž uvedli, že růst ekonomik v Asii je 
velkou hrozbou pro evropské hospodář-
ství. „Musíme se zasadit o to, aby evrop
ské hospodářství dokázalo odolat těmto 
hrozbám. Již nyní je jasné, že do roku 2010, 
kdy končí Lisabonská strategie, EU nedo
stojí cílům, které si v ní stanovila. Evropa 
proto musí bojovat za méně regulace a za 
konkurenceschopnost v daňové politice. 
Levice ale tlačí na harmonizaci a dokon-
ce na harmonizaci daní. Bojujeme s ní za 
liberalismus a za liberalizaci trhu s ply
nem a elektřinou. Naším cílem je diskusi 
s levicí vyhrát. Věřím, že tato konference 
zharmonizuje výzvy, ke kterým cílíme,“ 
uvedl David Cameron. Podle Camerona 
Stará  Evropa  musí  naslouchat  Nové 
Evropě. Jeho cílem je Evropa bez bariér. 
Mirek Topolánek ho doplnil: „Zdravím 
speciálně pana Hagua a kolegy z britské 
Konservativní strany. Našim  i  jejich 

cílem je Evropa bez bariér, bez regulace, 
unifikace,  byrokracie. Téma konference 
je skvěle zvolené. Nejsme rozbíječi EU, 
trablemakery a kacíři. Pouze je zde rozpor 
cílů a prostředků, jak si představujeme EU 
jinak, než levice. EU nepotřebuje nové 
ideje. Nepotřebuje „lepší regulaci“. Jedno 
slovo v tomto názvu popírá druhé, neboť 
není lepší a horší cesty do pekel. Výborně 
vystihla činnost bruselských úředníků 
Margaret Thatcherová: „Co  se  hýbe,  je 
potřeba zdanit, když se to ještě hýbe, zre-
gulovat a když se to přestane hýbat, tak 
to dotovat.“ My chceme zvýšit výkonnost 
Unie podle hesla: „Výkonná unie = unie 
bez regulací.“ 

„Než začneme společně dštít síru na 
regulovanou EU, měli bychom si vysvětlit 
pojem slova regulace. Odjakživa se lidstvo 
řídí nějakými pravidly, ať již kupeckými 
nebo desaterem. Bez regulací to prostě 
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Příli šná daňová zátěž , přeregulovanost evropské ekonomiky a přemrštěné 
ochranářství jsou hlavními brzdami ekonomického rozvoje Evropy.

 Nejlepší regulace je žádná regulace.

 EU vydala 170 000 stran legislativních zákonů, jejichž pouhé zavedení stálo 600 mld. €, tedy asi 18 bilionů Kč; to odpovídá 
celoročnímu HDP Nizozemí.

 Státy se musejí přestat dívat na Evropskou komisi jako myš na hada a uvědomit si, že novely dělají úředníci bez mandátů, kteří   
přitom tvoří politickou agendu par excelence.

 Ještě více než regulace sama je zarážející kultura a světonázor regulátorů samotných, podle nichž byla regulace určena k tomu, 
aby činnost soukromého sektoru neomezovala veřejný sektor.

 EU začala ztrácet konkurenceschopnost a její sociální solidarita se stává spíše zátěží než pomocí. 

 Regulace by se měla přesunout na národní úrovně a  EU  by se měla navrátit volnému trhu. 

 Snahou  Evropské komise  je  neustále se posouvat k embryonální evropské vládě. 

 Nečekejme na novou smlouvu a rozviňme diskusi o oblasti služeb.
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nejde a rovněž EU se musí nějakými 
pravidly řídit. Jde jen o to, zda tato pra
vidla nařizuje mocenská autorita, či zda 
jsou výsledkem dobrovolných závazků,“ 
konstatoval  v  úvodu  svého  příspěvku 
ministr průmyslu a obchodu ČR Martin 
Říman a pak trefně popsal legislativní ak-
tivismus evropských  institucí. Zejména 
výstižně kritizoval snahy Evropské ko-
mise (EK) neustále se posouvat k embry-
onální evropské vládě: „Naše civilizace 
padá s respektem k vlastnictví a současná 
regulační mánie ji tudíž vede do záhuby. 
Míra regulace přicházející k nám z EU 
je impresivní. Naše vláda předložila za 
8 měsíců celkem 90 novel zákonů, z toho 
55 (cca 2 týdně) bylo vynuceno EU. Já 
sám jsem musel předložit tři zákony na 
ochranu spotřebitele, které jsem nechtěl. 
EU vydala již 20 000 novel o 170 000 stra
nách, z toho 100 000 bylo v posledních 10 
letech. Mnohdy jsou to opravdu absurdní 
příklady regulace. Například regulace do
by pobytu na slunci, regulace zařízení pro 

spolujezdce na dvoukolovém vozidle, 40 
předpisů pro technická vybavení traktorů 
– pro stěrače, zpětná zrcátka, pro sedadla, 
nařízení pro velikost suků ve dřevech. Už 
se to stává nepříjemným pro samotné na
vrhovatele a chtějí proto do roku 2012 snížit 
regulace o 25 %. Spoléhat se na ně ale nelze. 
Iniciativa na pokles regulací musí přijít od 
jednotlivých států. Státy se musejí přestat 
dívat na Evropskou komisi jako myš na 
hada  a  měly  by  si  uvědomit,  že  novely 
dělají  bruselští  úředníci  bez  mandátů 

a že tito úředníci přitom 
tvoří politickou agendu 
EU par excelence.“ 

Řed itel   v nějších 
vztahů  na  Institute 
of  Directors  London 
James Walsh  si  myslí, 
že  státy  EU  by  se  měly 
snažit o to, aby regulace 
probíhaly na národních 
úrovních. Každý podnik 
je jiný a přitom EU pro-
sazuje, aby měly všechny 
podniky  touž  regulaci. 
Pokud  se  něco  osvědčí 
v  jednom  státě,  mělo 
by  se  to  přijmout  i  ve 
druhém, ale ne bezmyš-
lenkovitě nýbrž uzpůso-
beně k jeho zvyklostem. EU by měla pře-
devším snižovat zátěže na podnikatele. 
A to nejen administrativu, ale i náklady. 
EK by měla předkládat méně legislativ-
ních návrhů a odpoutat se od politického 

vedení a snižo-
vat regulace.

„V roce 1957, 
kdy byly polože
ny hlavní pilíře 
EU, se volalo po 
evropské inte
graci. Byly ce
něny mír a pro
sperita. Dnes 
se EU občanům 
naopak vzda
luje. Integrační 
proces se začal 
p r o h l u b o v a t 
a nastala sna
ha o vytvoření 
nové světové 
velmoci, vrostla 
administrativa 
a jádro integ
race se přeneslo 
do sociální soli

darity. Sociální  solidarita  se  stává  více 
zátěží  než  pomocí. Došlo  ke  stagnaci, 
regulaci a vzrůstu nezaměstnanosti. EU 
začala  ztrácet  konkurenceschopnost. 
Tradiční  model  EU  vede  ke  stagnaci,“ 
uvedl analytik Goldman Sachs a bývalý 
ministr  průmyslu  a  obchodu Vladimír 
Dlouhý a pokračoval: „Všechny problémy 
EU se protínají v regulaci. EU  vydala 
170  000  stran  legislativních  zákonů, 
jejichž  zavedení  stálo  600  mld.  €,  což 
je  hrubý  domácí  produkt  Nizozemí. 

Náklady na tato zavádění převyšují vý
nosy z nich. Profitují z toho nadnárodní 
společnosti, zatímco ty malé si stěžují. 
Konkurenceschopnost nesmí být omezová
na administrativní zátěží. Je proto potřeba 
méně a lepší regulace. Regulátoři musejí 
pocítit  národní  kontroly  nad  svou  čin-
ností. Jinak se EU příliš vzdálí reálnému 
životu. Regulace by se měla přesunout na 
národní úrovně a EU by se měla navrátit 
volnému trhu.“

Bruselského  dopisovatele  Daily 
Telegraphu Bruno Waterfielda více než 
regulace sama zaráží kultura a světoná-
zor regulátorů  samotných, podle nichž 
byla regulace určena k tomu, aby činnost 
soukromého sektoru neomezovala sektor 
veřejný.  Předpokládají,  že  lidé  nejsou 
schopni  samostatně  fungovat,  neboť 
jednotlivci  podle  nich  nejsou  schopni 
vlastní volby. Na regulacích se mu přede-
vším nelíbí, že jejich hlavním motivem 
je princip předběžné opatrnosti. Tento 
názor podporuje globalizační idea, která 
dokonce nutí regulátory připravit se na 
události,  které  ještě  nevznikly,  neboť 
globální politika je platformou pro ka-
tastrofické scénáře. Například předpisy 
REACH pro chemikálie byly stanoveny 
na  preventivním  principu,  že  existuje 
teoretické  riziko,  že  chemické  látky 
budou  špatné.  Politici tak anticipovali 
neexistující vědecká rizika. Podobně 
biotechnologie předpokládají rizika zcela 
vzdálená  vědeckým  poznatkům.  Není 
důvod pro přehnanou opatrnost. Snahy 
o označování potravin nálepkami o jejich 
dopadu na život svědčí jen o tom, že EU 
chce  stále  více  regulovat  neinteligentní 
jedince.  Teorie  globálního  oteplování 
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zase  požaduje,  aby  jednotlivci  přebírali 
osobní  zodpovědnost  za  tuto  situaci. 
Snižování  CO2  by  mělo  být  podle  nich 
záležitostí  národních  vlád,  letové  doby 
by  se  měly  regulovat  a  nejlépe  by  bylo 
letadla nepoužívat vůbec. Legislativci by 
měli podle Waterfielda věnovat více po-
zornosti skutečným zdrojům znečištění 
ovzduší, než zhasínat žárovky.

„Je štěstí, že naši předkové neznali 
bruselský princip předběžné opatrnos
ti, neboť bychom se pohybovali dosud 
po čtyřech končetinách, když po dvou 
je pohyb prokazatelně riskantnější,“ 
komentoval referát Jan Zahradil v roli 
moderátora.

Nizozemský  host  mluvčí  liberální 
holandské  strany  VVD  pro  evropské 
otázky  a  poslanec  dolní  sněmovny  EP 
Han ten Broeke  za  jeden  z  velkých 
úspěchů EU považuje vnitřní trh. Nejde 
ale  jen  o  obchod,  ale  i  o  emancipaci. 
V  Holandsku  se  lidé  bojí  globalizace 
a reforem. Kritizoval proto nizozemské-
ho premiéra za to, že nereagoval na slova 
francouzského prezidenta Sarkozyho, že 
potřebujeme  svobodnou  a  nesvázanou 
Evropu. „EU vytváří různé sny, jako na
příklad Lisabonskou agendu. Přitom od 
té doby dosáhla spíše úpadku. Potřebuje 
proto nový impuls pro liberalizaci – její 
finanční sektor potřebuje deregulaci. Měl 
by ukázat hodnotu liberálů a spolupraco
vat s nimi. Brusel hlásá f lexibilitu a bez
pečnost. Nová reformní smlouva stanoví 

pravomoci států a subsidiaritu 
v oblasti energie. Řeší i pravo
moci národních států zabývat se 
evropskou regulací. Jestliže se 51 % 
z nich shodne, získají oranžovou 
kartu a zablokují regulační opat
ření. V Nizozemsku již klesla by
rokracie o 25 %, jak požaduje EU,“ 
uvedl  Broeke  a  dodal  „Projekt 
EU je liberální, ale musíme za-
bránit její byrokracii. Nečekejme 
na  novou  smlouvu  a  rozviňme 
diskusi o oblasti služeb.“ 

Člen transatlantické rady EP 
a britský poslanec EP  Jonathan 
Evans nechápe, proč je tak těžké 
deregulovat,  když  již  každý  po-
litik EU ví, že regulace brzdí její 
rozvoj: „Musíme posilovat pouto 
k  USA,  abychom  nalezli  lepší 
podmínky pro konkurenceschop-
nost  Evropy  21.  století.  Podle 
studie OECD pouhou změnou 
regulační zátěže mezi USA a EU 
snížíme náklady HDP o 3,5 %. To 
vše má dopady na Velkou Británii 
(VB) i ČR, neboť v ČR 60 000 míst 
závisí na USA a to jde do ČR 150 x 
méně investic z USA než do VB.“ 
Snažíme se proto snížit regulač-
ní bariery mezi EU a USA, a  to 
přesto,  že  i  v USA  je protekcio-
nismus. Na jejich letadlech musí 
cestovat  75 %  Američanů.  USA 
se  velice  bojí  Číny,  proto  90 % 

př í mých 
i n v e s t i c 
v USA jde 
z   Ka na-
dy  a  EU. 
K a ž d ý 
kontejner  dove-
zený  do  USA  je 
prohledán. Kvůli 
poklesu  kurzu 
dol a r u   k le s l a 
hodnota akcií ka-
pitálových fondů 
o 30 %… 

  Dá  se  uza-
vřít,  že  vývoj 
v  dnešní  EU  je 
p o z n a m e n á n 
pokulhávajícím 
e konom ic k ý m 
růstem, vysokou 
mírou nezaměst-
nanosti a udržo-
váním  drahých 

a  neefektivních  systémů  sociálního 
zabezpečení. Nejvíce zneklidňujícím je 
trend dlouhodobých snah nikým nevo-
lených bruselských úředníků regulovat 
vše,  co  se  ještě  regulovat  dá.  Přímo 
nesnášejí  každou  věc,  kterou  nemají 
pod kontrolou a pokud ji neregulují dle 
svých, mnohdy nesmyslných a neodbor-
ných představ. Tuto jejich neschopnost 
si  již uvědomují  i politici  samotné EU, 
jejichž nespokojenost vyústila v unijní 
iniciativu takzvané „lepší  regulace“. 
Řečníci si ale vesměs posteskli, že není 
příliš znát rozdíl mezi „regulací“ a „lepší 
regulací“  a  podle  nich  by  místo  „lepší 
regulace“ mělo nastoupit „méně regulace“ 
a nejlépe „žádná regulace“
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

„Cílem platformy MER, která vznikla z iniciativy 
předsedy ODS a premiéra ČR  Mirka Topolánka 
a předsedy Britské konzervativní strany Davida 
Camerona v červenci 2006, je být vůdčí politickou 
silou ve formulování a prosazování myšlenky více 
moderní, otevřené, flexibilní a decentralizované 
Evropy, připravené čelit výzvám 21. století. Jedná 
se o společnou platformu Občanské demokratické 
strany a britských Konservativců, která se na 
této konferenci poprvé představuje v Praze. EU 
by  měla  být  podle  MER  založena  na  ekono-
mické  spolupráci  a  volném  trhu,  měla  by  být 
flexibilní  a  nefederalistickou  unií  národních 
států. V jednadvacátém století nemůže být EU 
řízena podle starých federalistických představ. 
V posledních letech se ale bohužel EU zabývala 
stále více sama sebou a zapomněla na obsah. 
Její hlavní činností začala být legislativa a to 
především ekonomická,“ vysvětlil přítomným 
Jan Zahradil

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu ČR, Vladimír 
Dlouhý, analytik  Goldman Sachs, Bruno Waterfield z Daily 
Telegraphu a mluvčí liberální holandské strany VVD pro evropské 
otázky a poslanec dolní sněmovny EP Han ten Broeke (na obr. 
zprava) konferenci zahájili pod moderátorskou taktovkou Jana 
Zahradila
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miloslav Chlan pomohl zachovat exis-
tenci škrobárny v horažďovicích

jIří Pancíř

V  rubrice „Galerie úspěšných osob-
ností“ představujeme úspěšné 
manažery, kteří pro svou firmu 

udělali opravdu něco mimořádného 
a dobrým vedením pomohli podni-
kům v nesnázích k prosperitě. Jsou to 
osobnosti, které si nestěžují a dokáží 
i neúspěch přetvořit v úspěch. V každém 
neúspěchu vidí totiž zároveň velkou 
příležitost, jak něco změnit k lepšímu. 
Ředitel akciové společnosti LYCKEBY 
AMYLEX, a.s., Ing. Miloslav Chlan, je 
jasným představitelem takové osobnosti. 
Začátkem 90. let minulého století bylo 
navrženo vedením tehdejšího státního 
podniku Škrobárny Havlíčkův Brod 
zastavení výroby bramborového škrobu 
v Horažďovicích. 

Rozhodnutí mělo logiku v tom, že teh-
dejší výrobna i po rozsáhlých investicích 
v  80.  letech  produkovala  drahý  a  méně 
kvalitní bramborový škrob než jiné české 
škrobárny a výrazně klesl prodej škrobu. 
Nelogické  v  tomto  rozhodnutí  bylo,  že 
by  se  měla  zastavit  největší  škrobárna 
v tehdejším Československu. 

A právě tehdy začalo něco, co změnilo 
mnohé v této firmě, v jejím okolí i v čes-
kém škrobárenství. Každá změna potře-
buje lidi, kteří jsou ochotni riziko změny 
podstoupit.  Do  čela  změn  se  ochotně 
postavil člověk, který se stal v letošním 
roce „Manažerem odvětví pro celou ČR“ 
Ing.  Miloslav  Chlan.  O  tom,  jak  toho 
docílil a jaké překážky musel na cestě za 
úspěchem překonat, jsme si s ním poví-
dali v příjemném prostředí jeho pracovny 
v Horažďovicích:

V podniku pracuji  již 29.  rok. Když 
jsem do  tehdejší  škrobárny v Horažďo-
vicích  nastupoval,  nepovažoval  to  můj 
otec za moc dobrý nápad. V té době to byl 
sice jeden z nejdéle fungujících podniků 
v  Horažďovicích,  ale  s  velmi  špatnou 
pověstí.  Počínaje  pracovním  prostře-

dím  a  konče  výší 
platů.  Jediným 
pozitivem  tehdy 
bylo,  že  se  začí-
nala  stavět  nová 
výrobna  škrobu. 
Tato   i nves t ice 
měla přinést změ-
nu  k  lepšímu,  ale 
objevila  se  řada 
mnohdy  neřeši-
telných problémů. 

P r iv at i z ac e , 
která  se  v  našem 
s t átě   rozběh la 
začátkem  90.  let, 
postihla  i  tuto 
škrobárnu.  Věděl 
jsem,  že  dříve 
nebo  později  na-
stane.  Proto  jsem 
přesvědčil své ko-
legy, že se na tuto 
změnu  musíme 
připravit.  Začali 
jsme  redukovat 
stav  pracovníků 
a  zároveň  jsme 
obnovili  provoz 
tehdy  odstavené  výrobny  dextrinů.  Po 
rozhodnutí státního podniku o zastavení 
výroby  škrobu  jsme  rychle  vypracovali 
samostatný privatizační projekt. Bohužel 
během zdlouhavého schvalovacího říze-
ní  došlo  k  rozsáhlé  havárii  ve  výrobně 
dextrinů a  já  jsem přišel o zaměstnání. 
Paradoxně právě mé odvolání z  funkce 
motivovalo  úředníky  na  Fondu  národ-
ního majetku k urychlenému projednání 
privatizačního  projektu.  Pochopili,  že 
moje odvolání nebylo z pracovních důvo-
dů, ale mělo zamezit privatizaci jednoho 
ze závodů státního podniku. Kladl jsem 
jim  za  vinu,  že  oni  jsou  příčinou  toho 
stavu. Dodnes mi nikdo nevěří, že jsem 

ani já ani nikdo z mých kolegů nikomu 
nedali žádný úplatek. Není to v mé povaze 
a  vlastně  nebylo  ani  z  čeho  –  byl  jsem 
přece nezaměstnaný.

 Ta kže jste vlastně zachráni l 
Škrobárny Horažďovice před zruše-
ním…?
Nevím, zda před zrušením, ale určitě 

by se zde nevyráběl škrob. Vyhráno ale 
nebylo.  Podnik  jsme  přebírali  se  třemi 
tisíci korun v pokladně a dluhy ve výši 
48  milionů  Kč.  Potřebovali  jsme  navíc 
100 mil. korun na nákup brambor a je-
jich zpracování. Museli jsme také rychle 
zrekonstruovat  škrobárnu,  neboť  jsme 
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dostali  výpověď  od  místního  zeměděl-
ského  družstva  na  provozování  závlah 
odpadní vodou z výroby škrobu. To vše 
chtělo výměnu celé výrobní linky, neboli 
obrovské  investice.  Selský  rozum  nám 
velel,  že  můžeme  rekonstruovat  pouze 
tehdy,  když  najdeme  partnera,  který 
sám  vlastní  bramborovou  škrobárnu 
na vysoké  technické úrovni  a  také  umí 
škrob  prodávat.  Oslovili  jsme  výrobce 
bramborového  škrobu  v  Evropě,  ale 
zájem měly jen dvě firmy. Agrana z Ra-
kouska  a  Lyckeby  ze  Švédska.  Bylo  pro 
nás  strategicky  výhodnější  orientovat 
se  na  Švédsko.  Hlavním  kritériem  při 
rozhodování byla vzdálenost švédského 
výrobce  bramborového  škrobu,  která 
eliminovala na minimum možnost ma-
sivních dovozů a tím i zastavení výroby 
v Horažďovicích.

 Vy všechno líčíte, jako by to byla 
hračka. FNM rychle schválí priva-
tizační projekt, napíšete několik 
dopisů a je nalezen výborný partner, 
který zainvestuje výrobu. Pokud si 
vzpomínám, tak podnikatelé si v té 
době stěžovali, že založit podnik bylo 
u nás velmi obtížné, že FNM pracuje 
pomalu a na zapsání do obchodního 
rejstříku bez úplaty se čeká roky…
Samozřejmě, že v té době nebylo nic 

jednoduché.  Dodnes  na  některé  věci, 
které byly v té době pro nás klíčové, vzpo-
mínám s úsměvem. Například jsme byli 
úředníky  přinuceni  vytvořit  dceřinou 
společnost  zprivatizovaného  podniku 
Škrobárny Horažďovice, a.s., dnes velmi 
známou firmu LYCKEBY AMYLEX, a.s. 

S tím nechtěl souhlasit ani náš švédský 
partner. Po dlouhých jednáních jsme 
jej ale přesvědčili. 

Těsně před valnou hromadou, při 
které  mělo  být  schváleno  vytvoření 
této dceřiné společnosti, chtěli nako-
nec úředníci zrealizovat náš původní 
návrh, tj. vstup švédského partnera do 
Škrobáren Horažďovice, a.s. Dnes jsem 
rád, že  jsme tenkrát k  tomuto kroku 
nepřistoupili. Švédská strana by podle 
mě tyto zvraty v jednání nikdy nepo-
chopila a spolupráci by ukončila. 

A  peníze  na  investice?  Vklad 
švédského  partnera  do  Lyckeby 
Amylex, a.s., byl 17 mil. Kč, investice 
do škrobárny téměř 100 mil. Kč a do 
poškozené dextrinky 76 mil. Kč.

Na  dokreslení  tehdejší  nanejvýš 
obtížné  situace  je  třeba  ještě  říci,  že 

jsme před uzavřením smlouvy s firmou 
Lyckeby  Stärkelsen  uvažovali,  že  sami 
na  sebe  vyhlásíme  konkurz  a  budeme 
podnikat  dál  pod  jiným  názvem.V  té 
době  to  bylo  celkem  běžné  řešení,  jak 
firmu zbavit dluhů a závazků. Nakonec 
jsme od toho rychle ustoupili. Poškodili 
bychom tím značně své obchodní part-
nery, dodavatele, zemědělce, banky i naše 
zaměstnance. A to by nebylo vůči všem 
jmenovaným fér.

 Co Vám vlastně nejvíce pomohlo 
v začátcích ještě před vznikem firmy 
LYCKEBY AMYLEX, a.s.?
Především  to  byli  moji  kolegové 

a téměř všichni zaměstnanci. Na začátku 
bylo  pro  ně  velmi  obtížné  pochopit,  že 
máme problémy sehnat peníze na výplaty, 
na úroky bankám a na splátky úvěrů, ale 
zároveň se chystáme realizovat rozsáhlé 
investice. V té době jsme také začali inves-
tovat do zaměstnanců. Pochopil jsem, že 
bramborový  škrob  umí  vyrábět  a  pro-
dávat  mnoho  firem  v  Evropě.  Můžeme 
koupit stejné nebo i lepší zařízení na jeho 
výrobu  a  zpracování,  ale  abychom  byli 
úspěšní,  musíme  ho  využívat  lépe  než 
naše konkurence. Proto jsme si zaplatili 
velmi  drahé  školení  pro  management 
firmy a to v době, kdy, jak jsem již zmínil, 
byl problém získat peníze na výplaty. Bylo 
to  však  klíčové  rozhodnutí.  Díky  tomu 
se začala více plánovat budoucnost, což 
bylo a stále je i dnes důležité pro všechny 
zaměstnance a vlastníky firmy. 

 Kdy to bylo?

Již v roce 1992, kdy jsme vypracovali 
na základě privatizačního projektu vizi 
týkající se zachování výroby bramboro-
vého škrobu a obnovení výroby dextrinů 
v Horažďovicích. Součástí této vize byly 
cíle, ke kterým patřilo zmíněné získání 
silného  partnera  ze  škrobárenského 
oboru,  prodej  vyrobených  a  na  českém 
trhu neprodejných zásob bramborového 
škrobu a také peníze na investice. Banky 
nebyly ochotny půjčit nám na  investice 
a na další výrobu téměř 300 mil. Kč.

 Museli jste však tyto cíle naplnit, 
když tady dnes spolu sedíme…?
Ano, ale první úspěchy  se dostavily 

po více než roce tvrdé práce. Od získání 
výhodné  půjčky  na  rekonstrukci  dext-
rinky  až  po  založení  firmy  LYCKEBY 
AMYLEX,  a.s.  Musím  znovu  vzpome-
nout,  že  jsme  nadělali  mnoho  chyb, 
které nás neodradily, ale naopak přinesly 
nové zkušenosti a schopnosti. Na našem 
úspěchu  má  asi  největší  zásluhu  to,  že 
vedení firmy a její zaměstnanci změnili 
své myšlení a postoje a začali se učit nové 
věci, mimo jiné i angličtinu. Zjistil jsem, 
že se na ně mohu i v těch nejobtížnějších 
situacích  spolehnout.  Věřím,  že  oni  na 
mne také.

 Zdá se, že hodně věříte svým kole-
gům a zaměstnancům.
Samozřejmě.  Mám  to  v  povaze 

a téměř vždy se mi to vyplatilo.

 Takže máte kolem sebe dobrý 
a motivovaný kolektiv lidí. Co Vám 
ale pomohlo udržet se v konkurenci 
nyní již otevřeného trhu Evropské 
unie?
Zase lidé. I v nejtěžších chvílích jsme 

mysleli  na  dlouhodobý  rozvoj  firmy. 
Začali jsme vyvíjet nové druhy dextrinů 
a jako druzí na světě jsme začali vyvíjet 
a  prodávat  vlastní  druhy  potravinář-
ských dextrinů. Dnes jsme zřejmě jejich 
největší  výrobce  na  světě.  Téměř  90 % 
dextrinů  vyvážíme  do  Evropy  a  USA. 
Když přepočteme  tento vývoz dextrinů 
na brambory, tak vlastně vyvážíme každý 
rok s vysokou přidanou hodnotou téměř 
35 000 t českých brambor. Výroba dext-
rinů v Horažďovicích má tradici více než 
50 let. Vlastníme nyní špičkové výrobní 
zařízení  a  know-how  vyvinuté  hlavně 
v  posledních  letech  přímo  v  Horažďo-
vicích.
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 Pokud vím, tak vaše další významné 
výrobky – kationické škroby – vy-
rábíte za použití řady chemikálií. 
Dotklo se Vás nějak nařízení EU 
na povinnou registraci chemikálií 
REACH?
Zvýšení  ceny  chemikálií  v  důsledku 

zavedení REACH se nás dotýká stejně jako 
jiných podobných výrobců v EU. Myslím, 
že přes všechny zápory je to nutná norma 
pro zachování dlouhodobě udržitelného 
rozvoje  průmyslu  s  ohledem  na  životní 
prostředí a zdraví  lidí. Největší problém 
vidím  ale  v  tom,  že  podobnou  normu 
nemají ostatní státy mimo EU. V této situ-
aci to oslabuje naši konkurenceschopnost 
proti dovozcům z těchto zemí.

 Neboli REACH snižuje konkuren-
ceschopnost evropských výrobců 
chemikálií i jejich uživatelů. A co 
dotační politika EU?
Dotace není obecně nikdy dobré řeše-

ní, neboť závislost podniků na politicích 
není moc dobrá. Když už ji ale EU prakti-
kuje, měla by dávat všem stejně. Dostane-
li  dotaci  na  určitou  činnost  škrobárna 
v Holandsku, měli bychom ji dostat na stej-
nou nebo podobnou činnost i my. To samé 
by  mělo  platit  o  českém  a  holandském 
zemědělci. Také je důležité, aby si politici 
v  jednotlivých  zemích  všímali,  na  co  je 
možné dotace z EU čerpat. Podporovat by 
se měla efektivita, konkurenceschopnost 
a  nejen  to,  co  se  děje  v  poslední  době, 
kdy se mnoho podpor stále více přesouvá 
pouze na údržbu krajiny.

 Mluvil jste o vývozu v rámci EU a do 
USA, jak se u vás projevuje pokles 
kurzu eura a dolaru vůči Kč?
Je  třeba  si  uvědomit,  že  se  jedná 

o trend. U eura to snad skončí za něko-
lik  let  po  našem  vstupu  do  Eurozóny. 
S  dolarem  to  bude  mnohem  složitější. 
Do  USA  jsme  začali  vyvážet,  když  byl 
dolar  za  38  korun.  A  vidíte,  vyvážíme 
dál. Znamená  to, že musíme každý rok 
vymyslet  něco,  co  dokáže  zefektivnit 
výroby a ostatní činnosti firmy. Dnes je to 
pro mě i mé kolegy rutina, ale je to záro-
veň  stále  těžší.  Mezi  naše  výhody  patří 
i to, že máme vlastní obchodní oddělení, 
kde zaměstnáváme špičkové technology, 
kteří  zajišťují  prodejní  servis  u  našich 
zákazníků. 

 Co byste udělal jako ministr pro 
podnik jako je Váš?

Především bych zjednodušil daňovou 
legislativu. Na daních není ani tak důle-
žitá jejich výše, jako jejich jednoduchost. 
Hromada výjimek hrozně zdržuje nejen 
účetní, ale i nás ve vedení. Kdyby se zru-
šily výjimky a věděli jsme, že máme platit 
x procent z celkového příjmu, bylo by to 
jednoduše kontrolovatelné i proveditelné. 
Vadí mi, že se Slováci díky zavedení rovné 
daně v této oblasti dostali před nás. 

Pokusil bych se také zavést přísnější 
pořádek ohledně recidivistů a vymaha-
telnosti  práva.  Nechápu,  proč  se  jako 
věřitel musím podrobit složité proceduře 
k  získání  peněz  a  dlužník  se  mi  směje. 
A také to, proč se něco neudělá s drobnou 
trestnou činností, která staví do špatného 
světla celou naši zemi. To přece není poli-
tická  záležitost,  ale  s  trochou  nadsázky 
řečeno, možná pouze rozhodnutí postavit 
o jednu věznici více. 

Dále dost dobře nechápu, proč se Češi 
podceňují. Vím, že to máme v povaze, ale 
dá se to změnit, když se chce. Zpočátku 
jsme také měli pocit, že nemáme na Švédy, 
jejich organizaci a systém. Není to pravda. 
Nejen  já,  ale  i  moji  kolegové  jsou  dnes 
rovnocennými  partnery  managementu 
Lyckeby Stärkelsen. Dokonce si myslím, 
že  máme  jako  Češi  několik  předností, 
jako jsou tvořivost, samostatnost, vzdě-
lanost a dnes i mezinárodní zkušenosti. 
Vidím  to  při  jednání  se  švédskými 
partnery. Zpočátku jsme se samozřejmě 
museli  školit  v  určitých  manažerských 
dovednostech,  ale  nyní  jsme  dokonce 
lepší než švédský management, který od 
nás  nyní  přejímá  „Systém řízení firem 
pomocí cílů“. 

 Co to je „Systém  řízení 
pomocí cílů“?
Dáte-li  člověku  úkol  jako 

cíl, neříkáte mu tím nic o tom, 
jak jej splní,  jen se dohodnete 
o  parametrech  splnění  cíle. 
Každá  dobrá  firma  by  měla 
mít  vizi  a  cíle  do  budoucna, 
a  to  nejen  pro  sebe,  ale  i  pro 
zaměstnance.  Našim  cílem 
je,  abychom uměli  zvyšujícím 
se  objemem  prodeje  naplnit 
výrobní  kapacity  a  dosáhli 
stanoveného  zisku.  Navíc  vý-
roba musí fungovat tak, aby byl 
zajištěn dlouhodobě udržitelný 
rozvoj. Také jsme stanovili vizi  
firmy  LYCKEBY  AMYLEX, 
a.s., která říká, že chceme z pří-

rodního produktu – brambor – vyrábět 
obnovitelný  produkt  –  škrob  –  a  z  něj 
další výrobky. A to, co zbude z brambor, 
bude využitelné pro zemědělce. 

 Když se podíváte do historie, udělal 
by jste něco jinak?
Určitě,  ale  tak  to  nefunguje.  Dnes 

mám jiné zkušenosti a znalosti, také kole-
gové a zaměstnanci jsou na jiné, výrazně 
lepší  úrovni.  Historie  se  stejně  změnit 
nedá.  Naopak  si  uvědomuji,  že  jsme 
schopni  udělat  ještě  mnoho  pro  rozvoj 
a budoucnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. 
Takže se snažíme a věříme si, že budeme 
úspěšní.  V  loňském  roce  jsme  oslavili 
100  let  výroby  bramborového  škrobu 
v  Horažďovicích  a  doufáme,  že  i  naši 
nástupci budou mít stejnou možnost.

 I když se zdá, že se Vám vše vede, 
jistě nastanou někdy okamžiky, 
které Vám pokazí náladu. Čím si ji 
spravíte? Jak relaxujete?
Ano,  takové  okamžiky  také  znám, 

ale dá se říci, že jsem v celku spokojený 
člověk. A jak relaxuji? Na vlastní zahradě 
s rodinou a kamarády. Fyzická práce na 
zahradě  a  kontakt  s  příjemnými  lidmi 
mi dodá novou sílu. Chuť do další práce 
čerpám i od svých kolegů a zaměstnan-
ců. Když vidím jejich pracovní nasazení 
a  úspěchy,  dodá  mi  to  sílu  překonat  ty 
nejsložitější problémy a neúspěchy. Jsme 
ve  firmě velmi dobrý tým s velmi dob-
rými vztahy. Je to podstata naší firemní 
kultury.

Vážený pane řediteli, děkuji Vám za 
rozhovor.
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manažer zdravotnictví čr – 
plk. muDr. štefan Brunclík

jIří Pancíř

N árodní hodnotitelská komise 
ocenila ředitele Ústřední 
vojenské nemocnice Praha 

(ÚVN) plk. MUDr. Štefana Brunclíka 
nejvyšším oceněním, jaké může ma-
nažer v ČR získat: „Manažer  odvětví 
zdravotnictví  2006“. Není divu, vždyť 
nemocnice získala pod jeho vedením 
jako první v ČR mezinárodní akredi-
taci kvality a bezpečnosti a stala se tak 
pro ostatní nemocnice vzorem, jak by 
mělo zdravotnictví u nás fungovat. Co 
stálo za tímto jeho úspěchem a jak by si 
představoval skutečnou zdravotnickou 
reformu, která by všechny naše nemoc-
nice zařadila na americkou úroveň jako 
tu jeho, jsme se ho zajeli zeptat na jeho 
pracoviště ÚVN a pan plukovník se 
rozhovořil:

Především  bych 
chtěl říci, že manažer-
skou práci, kterou dě-
lám jako ředitel ÚVN, 
jsem nikdy nedělal za 
účelem,  abych  získal 
ocenění v manažerské 
soutěži. Byl jsem proto 
velmi mile překvapen, 
neboť  jsem  s  tím  vů-
bec nepočítal. Myslím 
si,  že  jsem  ocenění 
získal  především  za 
mezinárodní  akre-
ditaci,  kterou  naše 
nemocnice  získala  16. 
března  2005  od  ame-
rické  akreditační  fir-
my „Joint Commission 
International“  jako 
pr v n í   nemocn ice 
v  ČR.  Národní hod-
notitelská komise si 
zřejmě všimla toho, 
že se snažíme vytvo-
řit co nejbezpečnější 

a nejkvalitnější prostředí pro pacienty 
v ČR. S tím souvisí i to, jak dalece jsme 
postoupili v neustálém zvyšování kvality 
poskytování péče. 

 Vaše nemocnice získala certifikaci 
obdobnou, jako získávají podniky 
certifikací ISO? 
Obdoba  certifikace  ISO  odpovídá 

nižšímu stupni národní akreditace, kdy 
nemocnice musí splňovat 50 standardů. 
Aby získala mezinárodní akreditaci, mu-
sí vyhovovat 350 mezinárodním standar-
dům, které se navíc stále mění a zdoko-
nalují. Bohužel v našem zdravotnictví je 
to prozatím věc takřka neznámá, zatímco 
v  USA  je  to  pro  dobrou  nemocnici  už 
takřka podmínka nutná, neboť Spojené 
státy se bezpečností v nemocnicích začaly 

zabývat jako první na světě již v roce 1917. 
O to víc mne velice příjemně překvapilo, 
že  Národní  hodnotitelská  komise  toto 
ocenila a v odvětví zdravotnictví vybrala 
právě naši nemocnici jako vzor, jak by 
mělo zdravotnictví u nás vypadat. Jsem 
opravdu hrdý na to, že dokážeme pro naše 
pacienty vytvořit takové prostředí, které 
nás klade na roveň s nejkvalitnějšími ne-
mocnicemi světa. Chtěl bych k tomu jen 
dodat, že to není jenom moje práce, ale že 
je to práce celého kolektivu 1700 zaměst-
nanců, kteří se na úspěchu podílejí. 

 Když jste získali tuto prestižní ame-
rickou akreditaci a pacienti se jistě 
jen hrnou, nestane se, že usnete na 
vavřínech a za čas se vrátí chod 
nemocnice do ustálených českých 
kolejí?
Akreditace  získáním  certifikátu 

nekončí.  Tím  naopak  začíná.  Jednou 
za tři roky přijede mezinárodní komise 
a zhodnotí opět, jestli úroveň péče z hle-
diska  kvality  a  bezpečnosti  nějakým 
způsobem neklesla. Pokud zjistí závažné 
nedostatky v plnění současných meziná-
rodních standardů, tak certifikát odebere. 
Z toho důvodu musíme bedlivě sledovat 
všechny novinky,  jak se ve světě zdoko-
naluje  kvalitní  a  bezpečná  péče  o  paci-
enty.  Vzhledem  k  obrovskému  rozvoji 
medicínských oborů a nových léčiv je to 
nekonečný příběh. Ve světě se totiž stále 
zdokonalují opatření vedoucí ke snížení 
rizik možných komplikací, ať už se týkají 
procesů vyšetřování nebo procesu léčeb-
ného. Zdokonalují se i kontrolní opatření 
k tomu, aby nenastaly na pohled banální 
a  zbytečné  chyby,  aby  nedošlo  k  zámě-
nám léčiv pacientů či chirurgického pole. 
(Například levá noha, ledvina či oko jsou 
při operaci omylem zaměněny za orgány 
pravé strany těla.) Komise sleduje i prů-
zkumy spokojenosti pacientů. Jsem proto 
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rád,  že  v  průzkumu  prováděném  před 
nedávnem se řadíme v této oblasti mezi 
přední nemocnice. K udržení akreditace 
musejí  být  standardy  naplněny  mini-
málně  na  95 %.  Každou  chybu  pečlivě 
vyhodnocujeme a hned děláme opatření, 
aby se nemohla opakovat. 

 Jak se takový certifikát získá a jak 
probíhá hodnocení?
Již  samotná  příprava  na  získání 

mezinárodního  certifikátu,  která  trvá 
3-4  roky,  přispívá  ke  zvýšení  kvality 
poskytování  služeb.  Během  tohoto  pří-
pravného období k nám pravidelně jezdili 
konzultanti z USA, aby nás upozornili na 
nedostatky, které by mohly způsobit, že 
bychom certifikát neobdrželi. Po získání 
certifikace je nemocnice takřka naprosto 
dokonalá už jen tím, že tyto požadavky 
dokáže splnit. 

 Není zbytečné a administrativně 
náročné dál ji ještě sledovat?
Vždy, když získáte nějaký ten vavřín, 

tak  po  počátečním  nadšení  má  výkon 
tendenci klesat. Po prvním roce je proto 
provedeno  sebehodnocení v  rámci  jed-
notlivých standardů, které vyhodnotíme 
v procentech, uděláme graf a všichni ma-
jí radost, jak je vše dobré. Nadšení trochu 
opadne a všichni si vydechnou. Musíte 
ale  hlídat,  aby  ten  klid  nebyl  až  příliš 
velký  a  abychom  nespadli  pod  úroveň 
neuvádět  „těch“  80  %.  Sledují  se  proto 
infekce,  komplikace,  pády  pacientů. 
Když například na  jednom místě Vám 
pacienti 2× týdně uklouznou, pošleme 
tam  odborníky  a  ti  zjistí,  že  podlaha 
je  třeba  z  nevhodného  materiálu  nebo 
ji špatně myje uklizečka. Pak uděláme 
opatření a když zjistíme, že za další mě-
síc tam neupadl nikdo, je vše v pořádku. 
Sleduje  se  to  samozřejmě  i  v  medicín-
ských klinických provozech. Například 
v podávání léčiv, aby nedošlo k podání 
léku  jinému  pacientovi,  jsme  zavedli 
opatření, že pacienti mají identifikační 
proužky  se  jménem  a  datem  narození. 
Sestra vidí, komu lék podává. Jen cedule 
nad lůžkem nestačí. Můžeme mít totiž 
i zmatené pacienty, kteří si lehnou jinam 
po  návratu  na  pokoj.  Sledujeme  také 
bolest pacientů. Sestra zaznamenává, jak 
často a v jaké intenzitě nastává. To hlásí 
lékaři, který koriguje nežádoucí efekty 
během léčby. Těch věcí je hodně. Druhý 
rok je takto stabilizační, mezitím může 
přijít nový standard, který mezinárodní 

komise  vydá  jako  povinný,  a  nastane 
reakreditace.

 Vašimi pacienty 
jsou pouze vojáci 
nebo př ijmete 
i civilistu?
Jsme  vojenskou 

nemocnicí,  protože 
našim zřizovatelem je 
Ministerstvo  obrany. 
Dříve byla nemocnice 
z větší části pro vojáky 
z  povolání,  rodinné 
příslušníky  a  vojen-
ské  důchodce  a  jen 
asi 15 procent kapacity 
bylo povoleno pro pa-
cienty z civilu. Tehdy 
a le  měla  armáda 
120 000 vojáků. Jejím 
zeštíhlením se kapacita nemocnice náhle 
stala větší, než mohla armáda ČR využít. 
Proto se v 1994 rozhodlo, že se z ní stane 
příspěvková organizace a bude mít dvojí 
způsob financování. Na základě smluv se 
všemi  pojišťovnami,  nejen  s  Vojenskou 
zdravotní, získá od nich příjmy a kapaci-
tu, kterou nevyužije armáda ČR, využijí 
civilní pacienti. Vojáci z povolání  tvoří 
jen 13-15 procent naší kapacity, komplexně 
se  navíc  staráme  o  celý  obvod  Prahy  6, 
což je dnes asi 120 000 lidí. Pochopitelně, 
že za námi jezdí za určitými specialisty 
hlavně v oborech oční chirurgie, neuro-
chirurgie, gastroenterologie a všeobecné 
chirurgie i pacienti z jiných oblastí, což 
je zcela přirozené vzhledem k tomu, že 
v  těchto  oborech  jsme  na  špici.  Velmi 
dobré specialisty máme například na oční 
klinice,  zejména  pro  operace  zadního 
segmentu oka a úrazů oka. Tam toho mají 
lékaři tolik, že to už ani nestíhají. Jezdí 
k nim pacienti z celé republiky. 

 Jak jste se dostal jako voják k této 
funkci, jste lékař?
Ano, jsem lékař. Po civilním gymná-

ziu jsem se přihlásil na „Vojenský lékařský 
výzkumný doškolovací ústav“  později 
nazvaný  „Vojenská lékařská akademie“ 
a dnes „Fakulta vojenského zdravotnictví 
Univerzity obrany“ v  Hradci  Králové. 
Tam  jsem  se  po  nástupu  stal  vojákem 
z  povolání  a  studoval  Lékařskou  fakul-
tu  v  Hradci  Králové.  Absolvovali  jsme 
všechny  přednášky  Lékařské  fakulty 
univerzity Karlovy, která tam byla zalo-
žena po válce, a k tomu navíc jsme museli 

studovat i vojenské předměty – válečnou 
chirurgii,  válečnou  internu,  toxikologii 

a  další  obory,  které 
byly  spojeny  s  ar-
mádou. Končil jsem 
v  roce  1985  a  pak 
jsem  nastoupil  na 
dvouleté  postgra-
duální  studium  do 
Vojenské nemocnice 
v  Olomouci.  Poté 
mne  přeřadili  na 
místo  posádkového 
lékaře  v  Litoměři-
cích.  Udělal  jsem  si 
atestaci  ze  všeobec-
ného  lékařství.  Stal 
jsem  se  náčelníkem 
Posádkové  nemoc-
nice v Terezíně, kde 
jsem  po  čtyři  roky 

pracoval  jako  chirurg  až  do  roku  1995, 
kdy  rozhodnutím  ministerstva  obrany 
byla nemocnice zrušena. Byl jsem osloven 
z  Úřadu  zdravotnického  zabezpečení 
v  Hradci  Králové,  zda  bych  tam  nešel 
dělat  zástupce  ředitele.  Mezitím  jsem 
byl  rok  v  Americe  na  studiích  na  zdra-
votnické  akademii  v  Texasu.  Po  třech 
letech mne náčelník zdravotnické služby 
Armády ČR požádal, jestli bych mu nešel 
dělat  zástupce  do  Prahy  na  generální 
štáb. Řídili jsme nemocnice, posádkové 
ošetřovny a všechna zdravotnická a vete-
rinární zařízení Armády ČR. V roce 2004, 
1. června,  jsem byl  jmenován na funkci 
ředitele  Ústřední  vojenské  nemocnice 
v Praze a od té doby jsem zde.

 Z čeho máte po třech letech působe-
ní ve Vojenské nemocnici největší 
radost?
Největší radost mám z toho, že se nám 

pořád ještě daří i v tom omezeném zdro-
jovém rámci a v omezených finančních 
možnostech,  které  nám  za  naše  služby 
poskytují  pojišťovny  a  další  subjekty, 
modernizovat  jednotlivé  medicínské 
obory.  Že  se  nám  daří  rekonstruovat 
objekty  a  nakupovat  nové  technologie 
jak diagnostické,  tak  léčebné,  abychom 
mohli  poskytnout  pacientům  co  nej-
kvalitnější  postupy  v  rámci  doléčování 
a rehabilitací. Že se nám daří poskytovat 
pro naše pacienty jak příjemné prostředí 
z hlediska pobytu v nemocnici, tak i přes-
nou diagnostiku a dokonalejší léčbu. Pro 
zaměstnance  je  příjemné,  když  pracují 
v  prostředí,  kde  mají  větší  možnosti  re-
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alizace. Učíme je, aby pacientu poskytli 
co  největší  pohodlí  a  aby  pacienti  byli 
v  prostředí,  kde  se  nebudou  cítit  ome-
zováni  a  vyrušováni.  Proto  se  snažíme 
vytvořit pokoje s malým počtem pacientů. 
Pro  lehčí  pacienty  máme  pokoje  dvoj- 
a třílůžkové. U těžších pacientů je lepší, 
když mají klid a své soukromí. Podle mne 
soukromí je jedna z nejdůležitějších věcí, 
které člověk v nemoci potřebuje. Snažíme 
se vytvořit takové prostředí, aby pacient 
byl  partnerem  pro  lékaře  a  aby  se  spo-
lupodílel  na  rozhodnutí,  jak  by  mohla 
vypadat jeho léčba nebo vyšetření a spolu 
s  lékařem  mohl  vyhodnotit  možnosti 
léčebného postupu. 

 Na jaké překážky narážíte při reali-
zaci výše uvedených opatření? 
Platby  od  pojišťoven  jsou  stag-

nační.  Nedávají  možnost  jakéhokoliv 
rozvoje.  Máme  štěstí,  že  spadáme  pod 
Ministerstvo obrany, které nám opravdu 
pomáhá zajistit investiční prostředky na 
nové přístroje. Neumím si představit, jak 
bych vše bez těchto prostředků zvládal. 
Chtěl  bych  tedy  Ministerstvo  obrany 
maximálně  vyzvednout  a  pochválit,  že 
se k nám rozhodně nestaví zády a že nám 
opravdu  pomáhá  v  investičních  akcích 
prorazit. Víme ostatně všichni, jak jsou 
na  tom  ostatní  nemocnice.  Obávám  se, 
aby nepřišla taková doba, že Ministerstvo 
obrany nebude mít tolik peněz a my bu-
deme mít problémy, jako ony. 

 Ministr Julínek připravuje reformu 
zdravotnictví. Co byste na jeho místě 
do ní přednostně začlenil?
Je  potřeba  vymyslet  nějaké  kroky, 

které by zvedly příjmy nemocnic. Jeden 
krok  je  zvednout  platby  od  pojišťoven, 

druhý  je  najít  zdroj  finan-
cování, které by se nedotklo 
příliš pacientů, ale umožni-
lo  jim, aby si mohli vybrat, 
pro jakou léčebnou metodu 
se  rozhodnou.  Proto  bych 
urychleně  zavedl  přesné 
standardy  zdravotní  péče, 
kdy  v  každém  léčebném 
postupu bude určen výkon 
plně  hrazený  pojišťovnou 
a to, co bude přesahovat, by 
směl legálně hradit pacient. 
Například  máte  škálu  růz-
ných implantátů od různých 
dodavatelů, které se cenově 
liší řádově v desítkách tisíc. 

Pojišťovna  nechť  určí,  které  proplatí, 
a další výběr ať má právo určit pacient. 
Ať se rozhodne, zda chce ten či onen im-
plantát podobně, jako když si kupuje jiné 
zboží.  V  současné  době  od  pojišťovny 
dostaneme  paušál  na  zaplacení  jenom 
toho  základního  a  pacient si nesmí 
koupit jiný. Je tedy ponecháno jen na nás, 
jaké implantáty použijeme, abychom se 
vešli do paušálu. Jestli budeme používat 
drahé pak proděláme, jestli ty nejlevnější, 
tak to děláme s vědomím, že ne všechny 
jsou kvalitní a dlouho nevydrží. To nás 
nesmírně mrzí. Pacient by měl mít právo 
rozhodnout, jestli chce pouhý standard 
zdravotní péče nebo něco nad to, a pak 
by si to „nadto“ měl moci legálně za-
platit. Nejsem  příznivcem  toho,  aby  si 
pacienti  hradili  všechno  léčení.  Není 
ale možné dál pracovat tak, že dostane 
nemocnice paušál na rok, třeba 800 mi-
lionů, a tím to končí, ať udělá 95 procent 
výkonů  nebo  115  procent.  Je  pak  lepší 
dělat míň, abychom se vešli do těch 800 
milionů. Když se po získání akreditace 
zvýší zájem pacientů o naši nemocnici, 
a  já  je  v  postatě  nemohu  odmítnout, 
narůstají nám výkony. Takže jsme měli 
v loňském roce asi 115 procent a prodělali 
jsme. Vlastně jsme za získání akreditace 
takto trestáni a ani se nedivím, že ostatní 
nemocnice  se  do  ní  nehrnou.  Nejhorší 
na tom je, že my ty výkony provedeme, 
pacientovi dáme všechno, spotřebujeme 
na něj materiál nebo jej do něho implan-
tujeme, pracujeme nad limit a navíc při-
jdeme o peníze. Jsme vlastně za ocenění 
ze strany pacientů pojišťovnami trestáni. 
Uděláme výrobek, který někomu dáme 
zadarmo. To  je  stejné,  jako bych přišel 
do Škodovky a dostal bych auto zadarmo. 
Dnes  používáme  drahé  a  kvalitní  věci, 

které  musíme  poskytovat  pacientům, 
operace  jsou  nákladné  a  platba  podle 
množství výkonů by byla mnohem lepší, 
než paušální. Paušální se navíc zavedla 
někdy v roce 1999 a od té doby vše jede 
ve stejných kolejích i přesto, že ceny zá-
kroků stoupají. Pokud ji ponechají, měly 
by  pojišťovny  paušál  valorizovat.  Také 
bych  zavedl  do  reformy  zdravotnictví 
možnosti  individuálně  nasmlouvat 
s pojišťovnou některé unikátní výkony. 
Rozběhli  jsme  sérii  jednání  o  tom,  že 
budeme otevírat nový multifunkční neu-
rochirurgický  sál  s  možností  kontroly 
magnetickou  rezonancí  při  operacích 
mozku. Máme tady už skoro rok a půl 
úspěšnou  roboticky  asistovanou  chi-
rurgii. U těchto výjimečných věcí, které 
nejsou  zcela  běžné  v  ostatních  nemoc-
nicích, je nutné nasmlouvat tyto výkony 
nad paušální platbu. 

Jestli se toto vše někomu povede, tak 
to  bude  pak  skutečná  reforma.  Jinak 
budou bohatí pacienti chodit do soukro-
mých klinik a příjmy fakultních nemoc-
nic o ně přijdou, což sníží úroveň péče 
i o chudší pacienty. Budou pak hospita-
lizováni ve starých a špatně vybavených 
nemocnicích  jako  za  minulého  režimu. 
Je  to  stav  z  hlediska  rozvoje  medicíny 
neudržitelný,  neboť  nemocnice  si  musí 
vydělat, aby mohla opravit budovy z 50. 
let,  rozvody  elektřiny,  stavět  nové  sály. 
Za  současného  stavu  vydělávat  budou 
pouze  soukromé  kliniky  a  státní  péče 
bude  stále  víc  a  víc  pozadu.  Sice  za  ni 
pacienti nic nebudou platit, ale také nic 
moc nedostanou. To nemluvím o platech 
lékařů, když nám i přes některé příplatky 
odcházejí lidé do Anglie či Německa, což 
je veliká škoda.

 Obraťme list. Jak se změnil Váš ži-
vot po získáni této náročné funkce? 
Máte ještě vůbec čas na koníčky?
Na  štěstí  mi  dorostly  děti,  syn  stu-

duje současně 5. ročník práva a 3. ročník 
ekonomie v Brně, dcera je posluchačkou  
vysoké  zemědělské  školy.  Mám  tudíž 
doma  méně  povinností,  takže  nám 
s manželkou zbývá opět čas na turistiku, 
cyklistiku  a  cestování.  Čtu  rád  fakto-
grafické knihy,  sci-fi  a pohádky. Miluji 
pop-rock, cestování a protože miluji na 
talíři  mořské  příšerky,  mám  rád  Krétu 
a moře.

Pane plukovníku, děkuji za rozho-
vor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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úsilí o uměleckou svobodu 
na přelomu 50. a 60. let

davId ŠebeK

K ulturní nabídku Pražského hra-
du obohacuje v Císařské konírně 
Pražského hradu retrospektivní 

výstava „Skupina MÁJ 57 – Úsilí o umě
leckou svobodu na přelomu 50. a 60. let“. 

Máj  57  byla  skupina  umělců,  kteří 
v  polovině  padesátých  let  vystoupili 
proti diktátu oficiální kultury. „Výstava 
je novým příspěvkem k stále ještě ne příliš 
zpracovanému období padesátých let,“ ří-
ká autorka expozice Adriana Primusová 
ze Správy Pražského hradu s tím, že ně-
která díla jsou vystavena vůbec poprvé. 
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Zbyněk Sekal, Dívka, 1957. Malíř a 
sochař (*12. 7. 1923 Praha, †28. 2. 1998 
Vídeň). Činný také jako knižní grafik a 
překladatel. Členem skupiny Máj 57 byl 
v letech 1957–1964. V roce 1969 opustil 
Československo, trvale se usadil ve Vídni 

Expozice Máj 57 na Pražském hradě 
je  ojedinělou  kolekcí  děl  vybranou 
z 16 státních a 20 soukromých sbírek. 
Její  architektonické  řešení  pochází 
z dílny architekta Davida Vávry, kte-
rý  vnímá  výstavu  jako  pocit  naděje 
i  napětí,  veselosti  i  smutku,  a  při-
tom  pocit  celkové  harmonie.  David 
Vávra se řešení expozice ujal i proto, 
že  rok  1957  v  názvu  skupiny  Máj  je 
i rokem jeho narození. „Takovou věc 
prostě nešlo odmítnout,“  vysvětluje 
s úsměvem známý herec divadla Sklep 
a spoluautor televizního cyklu Šumná 
města.  Vážněji  zároveň  dodává,  že 
k  tématu výstavy má blízko  i proto, 
že i on – i když v pozdější době – na 
vlastní  kůži  zažil  tlaky  socialismu 
na  svou  tvorbu.  „Pruda socialismu 
člověka tvůrčím způsobem nabíjela, 
ale zároveň ho velmi omezovala a bylo 
třeba se s tím neustále vyrovnávat,“ 
dodává. A právě toto „vyrovnávání se“ 
je za tématy všech obrazů. „Ze všech 

vystavených děl mám příjemný pocit 
pozitivního vzdoru,“ říká Vávra.

Se skupinou Máj 57 například vysta-
vovali: Robert Piesen,  Jiří Balcar, Libor 
Fára,  Miloslav  Chlupáč,  Zdeněk  Palcr, 
Stanislav Podhrázský, Zbyněk Sekal a Jan 
Švankmajer.

„Skupina Máj 57 sdružovala v druhé 
polovině padesátých a první polovině 
šedesátých let 20. století české výtvarné 
umělce, kteří odmítli oficiální diktát 
totalitní moci v umění, kladli důraz na 
uměleckou svobodu a právo vystavovat 
bez politických omezení. Tato skupina, 
v níž se představil široký okruh umělců, 
upozornila veřejnost na svou generaci, 
prolomila cestu výstavním možnostem 
soudobého moderního umění a tím 
sehrála významnou roli v kulturně
politickém kontextu. Po každoročních 
oficiálních přehlídkách socialistického 

umění v padesátých letech byla prvním 
hromadným vystoupením umělců, na
zvaných ‚mladou‘ generací, kteří se do
sud pohybovali mimo oficialitu. I přes 
nelibost a kritický postoj oficiálních 
míst skupina uspořádala několik dalších 
výstav, během nichž se proměňovalo 
složení členů i jejich výtvarný projev. 
Činnost skupiny měla význam do roku 
1964, kdy politické a kulturní uvolnění 
otevřelo možnosti se individuálně pro
sadit,“ říká o výstavě autorka Adriana 
Primusová 

Od  ostatních  skupin  se  podle 
Adriany  Primusové  lišil  Máj  57  pře-
devším  širokým  názorovým  rozpětím 
a  programovou  otevřeností.  Umělci 
vycházeli  z  modernistických  tradic 
českého a světového, zejména francouz-
ského umění do roku 1948, a udrželi tak 
kontinuitu moderního umění v dobách 
totality. Zatímco na první výstavě, která 
měla salónní charakter, byla vystavena 
i starší díla, veřejnosti dosud neznámá, 
vytvořená  od  počátku  padesátých  let, 
o rok později se akcent výstavy přenesl 
již  na  současnou  individuální  malíř-
skou  optiku.  Dalším  mezníkem  pak 
byla  výstava  v  roce  1964,  kdy  se  vedle 
kmenových  členů  objevila  nová  jména 
a  celkový  výtvarný  výraz  skupiny  se 
posunul k abstrakci. 

Výstava v prostoru Císařské konírny 
Pražského hradu ukazuje přes sedmdesát 
malířských a sochařských prací umělců, 
kteří tvořili jádro skupiny. Dnes již není 
možné  zcela  rekonstruovat  podobu  vý-
stav skupiny v letech 1957–1964. Přesto se 
podařilo vyhledat několik významných 
prací z těchto výstav, jiné se snaží vysta-
vovaná  díla  zastoupit  alespoň  typově. 
Výběr se soustředí zejména na poměrně 
neznámé období padesátých let, které by-
lo pro skupinu nejvýznamnější. Výstava 
potrvá do 15. prosince. 
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přemysl sobotka oslavil 
stylově konec léta

MIcHal HaslInger

u  příležitosti završení Kulturního léta 2007 v Sená-
tu ČR pořádal jeho předseda Přemysl Sobotka ve 
Valdštejnské  zahradě, která je součástí sídla Senátu,  

přátelské setkání s občany. Akce byla pojata vskutku velko-
ryse a důstojně. Předseda Senátu přivítal přítomné  občany, 
zahraniční návštěvníky Prahy, senátorky, senátory a  zástupce 
diplomatických sborů v Salla Terreně Valdštejnské zahrady 
za zvuků státní hymny. 

„Touto akcí chceme završit celé kulturní léto, které Senát 
pořádá pro občany. V letošním létě jsme uspořádali 20 koncertů, 
které navštívilo odhadem 10 000 občanů. Všechny koncerty byly 
krásné a dnešní vyvrcholení je zajištěno rovněž nádherným Big
bandem Felixe Slováčka a stejně nádhernou džezovou kapelou 
Pavla Smetáčka. Nezapomněli jsme ani na děti. Mohou zde 
vidět gala představení Spejbla a Hurvínka. A v neposlední řa
dě jsem zajistil i nádherné počasí,“ uvedl s úsměvem Přemysl 
Sobotka 

Akce byla rovněž vyvrcholením akcí pořádaných k Roku 
Albrechta z Valdštejna. Při té příležitosti místostarosta Jičína 
Mgr. Richard Koníř, v jehož městě probíhaly akce dosud, pře-
dal žezlo ukované u příležitosti Roku Albrechta z Valdštejna   
místostarostovi Prahy 1 Michalu Valentovi, kde bude probíhat 
završení Roku.  

„Symbolické žezlo Albrechta z Valdštejna  bylo ukované ve 
Frýdlantu a postupně  putuje po všech Valdštejnových  městech. 
Čest přechovávat jej má vždy to město, které pořádá akci k  pro
jektu Rok Albrechta z Valdštejna.  Nyní doputovalo do Prahy, 

v níž Senát Parlamentu ČR a Vojenský historický ústav Praha  
pořádají výstavní projekt ‚Albrecht z Valdštejna a jeho doba,‘„ 
říká Richard Koníř (vlevo) Michalu Valentovi

„Výstavu ‚Albrecht z Valdštejna a jeho doba‘ jsme se rozhodli 
uspořádat  jednak proto, že Senát získal své sídlo právě v paláci, 
který Valdštejn vystavěl, a také proto, že osobnost Albrechta 
Eusebia z Valdštejna je u nás dosud vnímána jako kontroverzní 
a hodnocení jeho osobnosti v průběhu dějin podléhalo ideologic
kým pohledům. Je proto čas se na Valdštejna  a také na dobu, ve 
které žil, podívat moderníma, nezaujatýma očima. Věřím, že celý 
projekt veřejnost zaujme a stane se kulturněhistorickou událostí 
roku“, vysvětlil Přemysl Sobotka důvod nezvyklého projektu
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A pak již Felix Slováček zahrál na sopránsaxofon  písničku 
s příhodným názvem „Právě začínáme“. Po ní se trumpetová 
sekce jeho orchestru  představila  evrgreenovým ča-ča „Třesňové 
květy“  a  přitom  se  rozproudila  v  nádherných  prostorách 
Valdštejnské zahrady volná zábava.

Pamětníci  a  hudební  fanjšmekři  zůstali  sedět  a  poslouchali 
krásný koncert Slováčkova Big-bandu, který si připravil pro toto 
slavnostní  odpoledne  vskutku  vybrané  bonbonky.  Především 
sérii nádherných skladeb Glena Millera včetně znělky orchestru 
Karla Vlacha „Stardust“ a znělky Slováčkova orchestru „Moonlight 

Serenade“.  Velmi  působivá  byla  rovněž  ve  swingové  úpravě 
Mozartova úvodní část Malé noční hudby a 4. věta jeho symfonie 
G-moll z nového CD orchestru „Mozart swinging time“.

U jezírka hrála klasický džez skupina Pavla Smetáčka
Kromě krásné hudby obdivovali návštěvníci i krásu zahrady, 

jejíž krása dokazuje, že Albrecht z Valdštejna nebyl jen slavný 
vojevůdce, ale že jeho cesta v mládí do Itálie z něj udělala i vel-
kého znalce architektury a výtvarného umění. Tak velkého, že 
i v době tak pohnuté,  jako byla ta pobělohorská, zavedl na svých 
panstvích stavební činnost nemající v českých zemích obdoby. 
Italští malíři, stavitelé a štukatéři tak vytvořili v Praze památky 
nedozírné ceny. Každé zákoutí v zahradě je unikát.

Pan  doktor  Sobotka  se  šťastně  procházel  mezi  Pražany 
a právem se s úsměvem vychloubal, jak krásné počasí zajistil 
na toto nedělní odpoledne.

Snad  jediným,  koho  nechala  tato  krása  naprosto  lhostej-
ným, byli proslavení obyvatelé 
Valdštejnovy  zahrady  –  pávi. 
Jakoby chtěli svým chováním 
naznačit, že tato jejich zahrada 
už toho viděla tolik, že si to ani 
neumíme my, obyčejní občánci 
z třetího tisíciletí, představit.

Snímky Fragmenty: Jiří 
Pancíř
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evropská premiéra na unikátních 
varhanách v humpolci

Ivana PaMětnIcKá

V  našem kulturním prostředí je již 
léta zvykem, že ta skutečně „velká“ 
kultura se dělá výhradně v Praze, 

maximálně v Brně a Ostravě. Protože my 
jsme nestandardní, chceme se s čtenáři 
rozdělit o nevšední zážitek z provinčního 
městečka. Chceme ukázat, že i tam lze 
nalézt Kulturu s velkým „K“.

Úřadující král světových trombonis-
tů,  první trombonista Newyorské fil-
harmonie Joseph Alessi, zaletěl až z USA 
do  děkanského  kostela  sv.  Mikuláše 
v  Humpolci  přednést  za  doprovodu 
jedinečných  varhan  v  evropské  premi-
éře  „Sonáty pro pozoun a varhany DE 
PROFUNDIS“ z díla našeho skladatele 
Juraje Filase. Na varhany darované městu 
humpoleckým  rodákem,  americkým 
podnikatelem  Stanislavem  Kotyzou,  ho 
doprovázel  přední  český  varhaník  Aleš 
Bárta. Světovou premiéru měla  skladba 
21. ledna 2007 v kostele sv. Ignáce z Loyoly 
na  Manhattanu,  kde  podle  slov  Marty 
Kotyzové měla velký úspěch. Za varhany 
však tehdy usedl další skvělý světový var-

haník Kent Tritle.  Joseph Alessi hrál 
na  trombon  v  obou  premiérách.  Pro 
Humpolec to bylo velké vyznamenání, 
neboť Joseph Alessi vystupuje s před-
ními světovými orchestry a jeho reci-
tály a interpretace komorní hudby jsou 
vysoce ceněny. Je to o to úžasnější, že 
jen díky unikátním humpoleckým 
varhanám si přiletěl až 
z USA zahrát právě do 
tohoto města.

Sonátu  DE  PRO-
FUNDIS  napsal  pro 
Alessiho skladatel Juraj 
Filas, zařazovaný mezi 
české  neoromantiky. 
Vytvořil přes 90 opusů 
–  koncertů,  kantát, 
symfonií,  komorních 
skladeb včetně televizní 

opery  na  drogové  téma 
„Rakovina vůle“, oceněné 
na  mezinárodní  soutěži 
TVOper  v  Salzburgu 
v roce 1989. Jeho díla byla 
interpretována na různých 
kontinentech světa. 

Na  dotaz  Fragmentů, 
jak  ho  napadlo  zkom-
ponovat  sk ladbu  pro 
tak  nezvyklou  kombi-
naci  nástrojů  varhany 
a  trombon,  odpověděl 
Filas,  že  ho  v  roce  1996 
požádal  ve  Švýcarsku  na 
mistrovských  kurzech 
v  Leuku  sám  Alessi,  aby 
pro  něj  napsal  Sonátu 
pro trombon a klavír ,,Ke 
konci století“. Na základě 
úspěchu  si  Alessi  objed-
nal „Koncert pro trombon 
a orchestr Don Quijote 
aneb Autoportrét“,  který 
uvedl v americké premié-

ře v dubnu 2005 v Kalifornii. Jako třetí 
vznikla na Alessiho požádání v roce 2006 
skladba pro trombon za doprovodu var-
han Sonáta ,,De profundis“ clamavi ad 
Te Domine – ,,Z propasti volám k Tobě, 
Pane“.  Jak  již název napovídá,  lze  tuto 
skladbu v přeneseném hudebním význa-
mu chápat jako modlitbu. 
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„ Alessi je člověk, který má satisfakci z toho, když něco 
dává druhým. Není to u něj jen povrchní americký 
positivismus. V USA platí, že se má člověk pozvednout 
a vidět jen to dobré. Kritika má být zdravá, ne destruk
tivní. Musíme se spíše zamyslet, co můžeme od sebe čekat, 
a ne pomlouvat, jak je to zvykem zde. Pozitivní energie 
a myšlení u Alessiho je toho příkladem. V USA se znám 
se starými lidmi, kteří jsou šťastni, že mohou jít například 
zadarmo pracovat pár hodin do nemocnice, aby státu 
vrátili, co jim dal, zde si jen stěžují. Je to zřejmě výchovou 
ve školách. Již ve školce se v USA děti učí větu „Podle 
toho,  jaké  já nyní udělám rozhodnutí, bude vypadat 
můj zítřek“. Učitelky jim říkají, že mají odehnat myšlen
ky, které je stahují dolů. A navíc je tam velmi důležité, že 
když dítěti něco slíbíme, musíme to dodržet, jako kdyby 
to bylo slíbeno dospělému. Madeleine Albrightová slíbila 
např. mé dceři Krystýnce, že si ji poslechne, a sháněla se 
po ní na koncertě pořádaném za její účasti pro prezidenta 
Havla,“ říká Marta Kotyzová starostovi Jiřímu Kučerovi 
(uprostřed). Vpravo naslouchá Aleš Bárta
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Do  moderních  varhan  pronikly 
computerové techniky. Varhaník si tak 
automaticky  před  koncertem  nastaví 
kombinované rejstříky z až 4000 mož-
ných kombinací a ty jen spouští z ovláda-
cího panelu. V humpoleckých varhanách 
tato možnost není. Na přání Stanislava 
Kotyzy byl úmyslně vybudován pro 
varhaníky naopak jedinečný historický 
nástroj. „Nový, ale starý“. Varhany vy-
cházejí z barokního vzoru varhan oblasti 
jižního  Německa  až  Francie.  Kotyzovi 
šlo o návrat ke starým tradicím, což se 
týká i způsobu konstrukce a použitých 
materiálů – výhradně dřeva, kůže a cí-
nu. V nástroji nejsou použity plastické 
hmoty ani elektronické prvky. Varhany 
se  vyznačují  několika  konstrukčními 
zajímavostmi, které jsou v rámci České 
republiky  unikátní  –  jde  například 
o  dveře,  kterými  bude  možno  uzavřít 
varhanní skříň, nebo historizující orna-
menty a prolamování píšťal v prospektu. 
V horní části varhanní skříně dal Kotyza 
umístit  znak  města  Humpolce.  Navíc 
byly postaveny úměrně velikosti kostela. 
Velké varhany by v něm nezněly dobře, 

neboť  každý  kostel 
má  svůj  akustický 
objem, který je scho-
pen  pojmout.  Zde 
je  vše  mechanické 
a  varhany  mohou 
hrát i bez elektrické-
ho proudu. Varhany 
bý vají   na z ý vá ny 
královským  nástro-
jem – především pro 
složitost  konstruk-
ce,  náročnost  hry, 
obrovsk ý  tónov ý 
rozsah,  netušené 
barevné  i  dynamic-
ké  možnosti.  Až  na 
malé  výjimky  se 
nevyrábějí  sériově 
a  každý  nástroj  je  jedinečný  jak 
zvukovou  dispozicí,  tak  kon-
strukčním  a  výtvarným  pojetím. 
Pro humpolecký kostel je postavila 
firma  Kánský&Brachtl  z  Krnova, 
o  jejímž  renomé  svědčí  například 
úspěšná  rekonstrukce  varhan 
v  pražské  katedrále  sv.  Víta. 
V Humpolci postavila čistě 
mechanický nástroj s 25 
rejstříky, který od-
povídá současným 
světov ý m t ren-

dům, inspirující se nej-
lepšími historickými 
poznatky evropského 
varhanářství. 

Alessiho  doprová-
zel na těchto varhanách 
jeden z nejúspěšnějších 
česk ých  varhaní ků 
Aleš Bárta, spolužák 
pánů Filase a Kotyzy na 
Brněnské konzervatoři. 
Na  dotaz,  jak  se  mu 
hraje  na  humpolecké 
varhany,  jsou-li  odliš-
né  například  od  těch 
v  Dvořákově  síni  či 
v  Týnském  chrámu, 
odpověděl:  „Každé 
varhany mají jiný rejs
třík a vytvářejí jinou 
náladu. Dohodli jsme 
se proto s Alessim po 
Newyorkské premiéře, 
že si zahrajeme zde. 
Věděli jsme, že nepů
jde nazkoušet velký 
repertoár, jako tam. 

Řídí se to podle typu varhan. Tyto var
hany jsou postaveny převážně na skladby 
hrané v 18. století. I když byly při stavbě 
varhan dodrženy všechny požadavky 
historické, lze je bez váhání označit za 
‚nástroj 21. století‘. Citlivě respektují daný 
prostor z hlediska architektury i akustiky 

a svou dispozicí splňují jak požadav
ky liturgie, tak funkci koncertní. 

Jsme oba šťastni, že šlo vše na 
ně zahrát.“ 

Na náš dotaz, proč 
nehraje  raději  v  Pra-

ze,  když  přiletěl  až 
z  USA,  odpověděl 
Alessi,  že  je  vděčen 
za  to,  že  Kotyzovi 
darovali  Humpolci 
tak krásný a unikát-
ní nástroj za 4,5 mi-
lionů  korun  a  chce 
svou  přítomností 
tento  jejich  počin 
připomenout.  Chce 
upozornit i na to, že 
zde proběhne druhý 
roční k  va rha nní 
soutěže pro studenty 
muzické  akademie. 
„Hlas humpoleckých 
varhan jde navíc veli
ce dobře dohromady 
s trombonem. Jsem 
skutečně nad šen 
hrát s takovým var
haníkem jakým je 
Aleš Bárta,“ uzavřel 
Alessi.
Snímky Fragmenty: 
Jiří Pancíř 

A takto sledoval celý koncert sv. 
Mikuláš na jednom z nejkrásněj
ších oken humpoleckého kostela 
darovaném kostelu v roce 1912 vý
znamnou podnikatelskou rodinou 
Smrčkových

Kostel sv. Mikuláše je krásně zrekonstruovaný 
a na celém humpoleckém náměstí je vidět, že 
se místní úřad v čele s Mgr. Jiřím Kučerou 
o město skutečně stará. Současným obyvatelům 
to možná ani nepřijde, ale když tam člověk 
zavítá po mnoha letech, tak rozdíl mezi šedi
vým a oprýskaným Humpolcem jeho dětství 
a současným výstavním náměstím i kostelem 
je do očí bijící

Juraj Filas, Joseph Alessi, Marta Kotyzová a Aleš Bárta 
před plakátem zvoucím na koncert (zleva)
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mecenáš klub udílel ceny „Ď“
Ivana HaslIngerová

N a přelomu našeho letopočtu 
žil v Římě aristokrat Gaius 
Maecenas, přítel císaře Augusta 

a především velký podporovatel umění 
a pokorný obdivovatel krásy a dokona-
losti vztahů ke všemu kolem nás. V jeho 
šlépějích kráčejí současní mecenáši 
a jsme jim za to vděčni, neboť na rozdíl od 
sponzorů nevyžadují za dar protislužbu. 
Nosný projekt vzdát hold nesobeckému 
mecenášství vymyslel Richard Langer, 
mistr světa v délce talk-show, kterou bez 
vystřídání dovedl vést 24 hodin. Mecenáš 
klub, jehož je presidentem, předává 
každoročně největším podporovatelům 
školských a kulturních aktivit u nás „Ceny 
Ď“, které se staly již symbolem díků-
vzdání českým mecenášům. Fragmenty 
si pokládají za čest, že jsou dlouholetým 
mediálním partnerem tohoto záslužného 

projektu, který probíhá 
každoročně v Národ-
ním divadle v Praze 
(ND). Letošní sedmý 
ročník předávání „Cen 
Ď“ českým mecenášům 
proběhl pod záštitou ře-
ditele Národního divadla 
PhDr. Ondřeje Černého 
ve Stavovském divadle. 
Proč právě „Ceny Ď“? 
Protože slangem neří-
káme „Děkuji  Ti“, ale 
„Tak Ti Ď“. Je to srdečné 
a ztrácí to formálnost. 
A protože zde jde o mece-
náše, nikoliv o sponzory, 
je toto oslovení na místě. 

Mecenášům  v  di-
vadelnictví  poděkoval 
jako  první  ředitel  ND 
PhDr.  Ondřej Černý: 
„Kdyby nebylo mecenášů, 
bude zde kolem nás velké 
NIC. V zemském salonu Národního diva
dla je uvedeno, kdo a kolik z nich kdysi při
spělo na jeho výstavbu. Takže jsme v místě, 
kde mecenášství má opravdu velikou 
tradici.“ Cenu Ď za tento rok se rozhodlo 
Národní divadlo dát svému generálnímu 
partnerovi,  Komerční  bance,  a.s.  Cenu 
přebral z rukou ředitele výkonný ředitel 
KB  Petr  Palečka.  Ředitel  Absolutního 
divadla Brno Václav Dvořák předal cenu 
řediteli firmy Karel Jelínek za svou záchra-
nu v počátcích svého vzniku.

  Paní  Běla Jansen,  zakladatelka 
„Hnutí Stonožka“, které sdružuje v sou-
časné době již přes 100 000 dětí, z jejichž 
činnosti  (kreslí  psaníčka,  které  paní 
Běla  rozprodává)  se postavilo v  zemích 
postižených  válkou  již  šest  škol,  po-
děkovala  především  našim  vojákům, 
jmenovitě  Ing.  Josefu  Prokšovi  z  Ge-
nerálního  štábu  AČR, bez nichž by vše 

podle  jejích  slov  nešlo  realizovat. „Na 
norském Královském ministerstvu zahra
ničí se na mne ministr chvíli díval a pak 
vyhrkl: „Víš to, že české mírové jednotky 
jsou nejlepší na světě?“ Naši vojáci jsou 
opravdu úžasní a norský pan ministr měl 
pravdu,“ uvedla  Běla  Jansen. Cenu  Ď 
dostal od paní Jansen dále kapitulář řádu 
sv.  Lazara  Jeruzalémského  Petr  Řehoř, 
který jí vyhuboval, že pomáhal nezištně 
a ne proto, aby byl oceněn. „Právě proto 
jsme ho vybrali, neboť je příkladem toho, 
jak pomáhat druhým a nic neočekávat. 
Láska má mnoho podob a ta nesobecká 
je nejkrásnější. Je úžasná a mění svět.“ 
Ze škol Hnutí stonožka dostala cenu ZŠ 
v Humpolci, Hálkova ulice.

 Za pražskou ZOO předal mecenášům 
Cenu Ď její ředitel Petr Fejk: „Čím jsem 
starší, tím více si vážím lidí se srdcem na 
pravém místě. Chci poděkovat základním 
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Osobní nominace ředitele pražské ZOO 
pana Fejka – jak on sám říká: „Cenu 
srdce“ – patřila Otu Šléglovi, který místo 
na hračky věnoval své úspory na klokany. 

„Mám je rád odmalička. Dostávám 100 Kč 
měsíčně od táty a u babičky si vydělávám 
vynášením koše. Část z těchto peněz dá
vám pak na klokánky,“ vysvětlil Ota, jak 
shání peníze.
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školám za to, že otevírají srdce 
dětí, které místo nanuků dávají 
peníze pro zvířata v ZOO. Škola 
v Londýnské ulici v Praze to na
příklad řeší tak, že každá z jejich 
osmnácti tříd si vzala k adopci 
jedno zvíře. Její ředitel mi řekl, 
že se žáci naučili díky tomu žít 
jiným způsobem po vzoru sva
tého Františka z Asisi. Že je to 
vede k tomu, aby se ke každému 
tvoru chovali ohleduplně. A to 
je krásné.“ ZOO Praha na Cenu 
Ď  nominovala  firmu  Nowaco 
Czech Republic,  jejíž  ředitel  Jan 
Tajovský ji přebral z rukou pana 
Fejka a Richarda Langera. 

Charismatický  zakladatel  „Nadace 
pro transplantaci kostní dřeně“ 
MUDr.  Vladimír Koza  nominoval  na 
Cenu  Ď  organizaci  Junák.  Doktor  Koza 
uvedl  registr  transplantace  kostní  dřeně 
u nás do chodu před patnácti lety v září 
1992. Patronkou byla již tehdy a je dosud 
pani  Livie  Klausová  i  přesto,  že  tehdy 
všichni tvrdili, že jsou šílení, že takový ob-
rovský projekt se v tak malé zemi nemůže 
dlouhodobě uskutečnit. Je vidět, co dělá 
nadšení  a  osobní  nasazení.  V  současné 
době je podle úspěšnosti řazena mezi 67 
podobnými  organizacemi  na  čtvrtém 
místě,  hned  po  organizacích  v  USA, 
Anglii a Francii. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Slavnostním podvečerem provázel Richard Langer 
se svojí dcerkou Markétkou

A pak již Richard Langer vyzval všechny mecenáše a příznivce projektu na 
jeviště ke společné fotografii

Cenu Ď převzali od pani Běly zástupce generální
ho štábu armády ČR ing. Josef Prokš a pplk. Mil
čický se slovy: „Nedávno se po nás lidé dívali 
rozpačitě, dnes letíme do Iráku a cenu vojákům 
předáme. Pomohli jsme dětem v Kosovu. Děti ze 
škol se složily na sanitku, která tam zachraňuje 
životy. Skláním se před těmito dětmi k zemi, neboť 
pochopily, co je to pomáhat všem.“

Ing. Josef Výprachtický (vpravo) přebral z rukou 
primáře Kozy cenu Ď pro organizaci Junák, kte
rou devět let vede. Registr členů Junáka v akci 
Kapka má za sebou tisíce dárců kostní dřeně, díky 
nimž bylo uskutečněno již více než sto transplan
tací. Navíc Junák vybral za 9 let spolupráce přes 
pět milionů Kč a každým rokem vybere jeho koor
dinátorka Eva Haubnerová (uprostřed) kolem mi
lionu Kč. Pod heslem „Sloužím“ za pomoci Kapky 
myje 500 členů Junáka okna aut na benzinových 
stanicích a peníze věnuje nadaci. Je to ojedinělá, 
moudrá a prospěšná akce

Na závěr členové „Stonožky“ zazpívaly svoji hymnu z balkonu divadla. Na 
obrázku stojí v ložích na druhém balkonu podél celého hlediště
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harmonizaci daní v eu jasné ne
Ivana HaslIngerová

K e  z l e p š e n í  h o s p o d á ř s t v í 
Evropského kontinentu vede 
konkurence mezi státy daná kon-

kurencí daňovou. K celkovému zlepšení 
jeho  hospodářského  prostředí  je  totiž 
nutná  konkurence  nejen  mezi  podniky 
uvnitř  státu,  ale  především  konkuren-
ce  mezi  jednotlivými  vládami  a  státy. 
Tuto konkurenci mohou státům zajistit 
rozdílné fiskální modely neboli daňová 
konkurence. 

Daňová  konkurence  mezi  státy  je 
nezbytně nutná k tomu, aby EU byla opět 
tou starou úspěšnou Evropou s národní-
mi ekonomickými rozmanitostmi, neboť 
zaručí, aby v Evropě opět začala panovat 
vnitroevropská  konkurence  vedoucí 
k  nejlepším  možným  ekonomickým  vý-
sledkům jednotlivých států a v důsledku 
toho celého kontinentu. Nynější regulace 
zavádí prostředí uniformity a brání vzniku 
obchodních a tržních vztahů. Požadovaná 
daňová harmonizace levicovými politiky 
v Evropském parlamentu (EP) by dílo zká-
zy EU završila a setřela by veškerou kon-
kurenci a rozdílnost. Daňová harmonizace 
je škodlivá pro hospodářský růst a podpo-
ruje růst daňového zatížení. Kritika z řad 
evropských  levicových  politiků  „nekalé 
daňové soutěže“ je  nejen  nesmyslná,  ale 
přímo zhoubná. Na daňové soutěži není 
nic nekalého a nic nefér. Naopak daňová 
harmonizace by byla daňovým kartelem 
namířeným proti zájmům daňových po-
platníků. Ke zlepšení hospodářství kon-
tinentu vede právě proto daňová konku-
rence, která je součástí soutěže rozdílných 
fiskálních modelů a vede v důsledku toho 
ke  zlepšení  hospodářství  celé  EU.  Právě 
rozdíly  v  nastavení  daňových  systémů 
dávají voličům  jasnou zprávu o  stavu  té 
které země, neboť jasně ukazují na úroveň 
ekonomických výkonů zemí. V globální 
ekonomice nemají šanci přežít trhy, které 
jsou nepružné, přeregulované a zatížené 

daňovým  břemenem. 
Jenom  ti,  kteří  jsou 
schopni na tuto novou 
ekonomickou  situaci 
reagovat  rychle  a  fle-
xibilně a jsou vystaveni 
konkurenci  ostatních, 
mají šanci na úspěch. 

K o n k u r e n c e -
schopnost je v EU 
již i bez daňové har-
monizace škodlivě 
omezena unijní přere-
gulovaností. EU musí 
omezit regulace svých 
vlastních podniků 
a občanů, chce-li být 
konkurenceschop-
nou. Vysoká evropská 
regulace se stává již 
hrozbou nejen pro státy EU, ale pro celý 
světový obchod. Je to bludný kruh. Čím 
více ztrácí ekonomika svou konkuren-
ceschopnost, tím více roste její potřeba 
ochranářských nařízení neboli regulace. 
Přitom  z  volné  soutěže  tržních  mecha-
nizmů mají největší strach právě největší 
zastánci zavádění evropských standardů 
na ochranu životního prostředí, pracov-
ně-sociálních standardů a ochránci spo-
třebitelů.  Chtějí  svými  stále  rostoucími 
opatřeními zajistit Unii globálně výsadní 
opatření, ale přitom jimi neustále snižují 
její  konkurenceschopnost  na  volném 
globálním  trhu.  Jejich  protekcionismus 
znamená zvýšené náklady a přitom nižší 
kvalitu jak výrobků, tak služeb. 

Nadměrná regulace vede řadu pod-
niků k tomu, že opouštějí Unii a své 
aktivity přesouvají do svobodných 
částí světa. V důsledku toho klesá počet 
pracovních  příležitostí,  investic,  roste 
nezaměstnanost a v důsledku toho všeho 
klesá  životní  úroveň.  Jestliže chce EU 
čelit úspěšně světové konkurenci, musí 

opustit protekcionistická řešení a omezit 
regulaci svým vlastních podniků a obča-
nů a o daňové harmonizaci nesmí vůbec 
uvažovat ani jedním závitem. 

Jak toho může přeregu-
lovaná eu docílit?

Prezident Svazu průmyslu a dopravy 
Jaroslav Míl navrhuje  nalézt  cestu  EU 
z  bludného  kruhu  přeregulovanosti 
následujícím  způsobem:  „EU doplácí 
na to, že není schopna zařídit věci tak, 
aby se děly jako v USA. Měla by více 
propojit průmysl s vysokými školami. 
Namísto poskytování nesmyslných dotací 
francouzským farmářům by měla dotovat 
vysokoškolský výzkum. Bez toho půjdou 
vysoké školy v USA výrazně dál. Měla by 
rovněž snížit počet těch, kteří vytvářejí re
gulace. Chci-li snížit počet zásob, musím 
snížit počet skladníků. Namísto podpor 
malému a střednímu podnikání by měla 
uvolnit prostor pro iniciativu lidí. Evropa 
musí rovněž dokončit integraci vnitřního 
trhu. Musí dořešit dopravní infrastruktu
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ru. Komisaři mnohdy žijí v představách, 
že některé dálnice již stojí, ale jsou jen na 
papíře. Základem efektivní správy EU je 
snížit počet úředníků. Kdyby došlo k doho
dě mezi ní a Světovou organizací obchodu 
(VTO) znamenalo by to ročně pro ČR 35 
mld. Kč. Emisní povolenky nikde mimo 
EU nezavedli a sami si jimi zhoršujeme 
systém. Jsou příjmem bruselské EU.“

A že bychom měli na slova pana Míla 
dát,  svědčí  to,  jaké  skvělé  manažerské 
schopnosti prokázal jako ředitel ČEZu. Za 
jeho šéfování se nezvýšila cena elektrické 
energie ani o jeden haléř. Zatímco za šéfo-
vání socialisty dosazených ředitelů se ceny 
energií zdvojnásobily. „Za posledních 25 let 
se zvýšila závislost na Rusku a energetici 
budou dále zdražovat. Nenajdemeli sílu 
to změnit, bude naše konkurenceschopnost 
ještě horší. Je nejvyšší čas, abychom se 
výrazně postavili proti těmto aktivitám. 
Zatím ještě EU jedná s Ruskem jako part
ner. Za deset let nebude. K tomu, abychom 
se tomuto dokázali postavit, se ale musí 
změnit myšlení občanů. Měli bychom EU 
změnit tak, aby bylo méně lidí spokojených 
s tím, že jim někdo něco dá. Bez změny 
myšlení  se nepohneme dál. Je  to  škoda, 
neboť  EU  má  předpoklady  stát  se  kon-
kurenceschopnou.  Musí  ale  proběhnout 
velká reforma jejího sociálního systému,“ 
říká Míl.

Děkan  Národohospodářské  fakulty 
VŠE v Praze Jiří Schwarz vidí velký ne-
švar EU v investičních pobídkách (IP), na 
které  se v minulých  letech za panování 
socialistů  u  nás  kladl  velký  důraz  jako 
na  nástroj  ekonomického  růstu  a  ná-
stroj pro vyrovnání  ekonomik  regionů. 
Současný  liberální  ministr  průmyslu 
a  obchodu  Martin  Říman  inicioval  na 
Schwarzově  Národohospodářské  fakul-
tě  VŠE  odborný  výzkum,  zda  je  tomu 
tak.  Výsledky  výzkumu  byly  zdrcující 
a  v současné době proto šlape právem 
Říman na paty CzechInvestu, který 
u nás IP zavádí.  Podle  výzkumu  jsou 
IP jsou jen snahou o second best, ničím 
jiným. Konkurenceschopnost zemí dělá 
politická  stabilita,  nízké  daně,  dobrá 
infrastruktura. A ne investiční pobídky. 
Přestože  IP  jsou  visačkou  extrémisty, 
který  ničemu  nerozumí,  socialističtí 
politici je neustále propagují se zdůvod-
něním,  že  sníží  daně,  zvýší  zaměstna-
nost a vyrovnají nevyváženost regionů. 
Výzkum  na  VŠE  naopak  ukázal,  že  IP 
ničí domácí průmysl. Tím, že sníží stát 
daně investujícím podnikům, musí je vy-

táhnout z našich domácích a z daňových 
poplatníků obecně. Daňově zvýhodněné 
podniky  tak  vytahují  schopné  zaměst-
nance  z  domácích  firem  do  cizích,  kde 
dostanou vyšší plat. V důsledku státem 
zvýhodněných  cizích  bohatých  firem 
domácí  firmy  musejí  pak  zaměstnávat 
méně schopné cizince, kteří jsou ochotni 
pracovat za méně peněz. Ke cti EU je třeba 
dodat,  že  ta  IP příliš nepodporuje, nic-
méně jedná s nimi velmi nesolidně, když 
říká, že za jistých podmínek jsou možné 
a mnohdy dokonce velmi potřebné, neboť 
vyrovnávají rozdíly v chudých a bohatých 
regionech. Výzkum ukázal, že v praxi IP 
neputují jen do chudých regionů a nemo-
hou tudíž snižovat rovnováhu mezi regio-
ny. „Tři roky jsme měřili, zda IP vyvolají 
vyšší ekonomický růst tam, kam putují. 
A nic. IP nevytváří vyšší ekonomický 
růst regionů do nichž doputují,“ zdůraz-
nil Schwarz a dodal, že z pohledu státní 
kasy je lepší dávat dvěma bezdomovcům 
průměrný  plat,  než  dotovat  investory. 
Na  jedno  pracovní  místo  v  Německu 
zaplatí stát za 7 let průměrný plat 57 000 
€. Když společnost Continental uzavřela 
v Německu provoz, činil příspěvek státu 
na platy za sedm let provozu 536 000 €. 
Proč tedy levicoví politici básní o IP? Je 
pro ně výhoda, že mohou poklepávat na 
kameny  a  lidem  namlouvat,  co  pro  ně 
dělají za dobro. Lidé si neuvědomují ná-
klady na jejich pořízení. Selektivně mají 
sice vyšší platy, ale daňová zátěž je vyšší, 
než kdyby nebyly. To je zdrcující zpráva 
zejména pro malé a střední podniky. Musí 
pak nastoupit jejich podpora, kterou zase 
platí stát a potažmo občané na daních.

Mark Francois,  stínový  ministr  pro 
Evropu  Velké  Británie  pokládá  úvahy 
o daňové harmonizaci za nejhorší regu-
lační nápad politiků EU: „Na jaké úrovni 
by se mohlo harmonizovat, když Irsko 
má daně 12,5 %, ČR 23 %, Francie 21 % 
a Německo 44 %. Pro země s vysokými 
daněmi by to mělo sice kladný dopad, ale 
pro ty, v nichže by se daně zvýšily, ne. Irsko, 
které bylo jedním z nejchudších států EU, 
za svůj ekonomický zázrak vděčí snížení 
daní. Proto normalizaci daní pokládám 
za jednu z největších hrozeb pro britskou 
ekonomiku. Pokud chceme zachovat větší 
prosperitu Velké Británie, musíme mít 
větší konkurenceschopnost a dávat více 
peněz do výzkumu jako USA. Každý stát 
si musí vše upravit podle svého jak to jemu 
vyhovuje, aby měl zaručen co nejvyšší 
ekonomický růst.“ 

Podle  poslance  Evropského  parla-
mentu Ivo Strejčka je konkurence zdravá 
a proto ji obhajuje: „Dobré podnikání je 
slepice snášející zlatá vejce. Slepice ale 
mají křídla. Politici buď pro ně dělají 
vše co se jim líbí nebo odletí do lepších 
krajin.“ Dveře k harmonizacím otevřela 
podle Strejčka velká adorace společného 
trhu. Strejček upozornil na jednu velice 
závažnou a pro ČR nebezpečnou věc, 
která  je  poněkud  opomíjena  kritiky 
harmonizace  a  dokonce  se  může  zdát 
na první zběžný pohled spravedlivá a to 
„návrh harmonizace daňového základu.“ 
Zisk mezinárodní firmy EU by se spočetl 
podle  jednotných pravidel a EU by pak 
přidělila  firmám  podíl  na  zisku,  který 
by si země zdanily sami svou vlastní saz-
bou. Pan poslanec spočetl, že např. pro 
placení daní u Škodovky a Volkswagenu 
v případě, že by byl odsouhlasen princip 
přerozdělování  platů,  by  na  tom  ČR 
prodělalo 2,4 - 0,6 = 1,8 mld., Německo 
vydělalo 20,5 - 18,1 = 2,4 mld. a čeští akci-
onáři by prodělali 21,1 - 20,5 = 0,6 mld. Kč. 
Proto chce, aby Miroslav Kalousek tento 
návrh  na  ECOFINU  v  Bruselu  vetoval. 
Německo nese nelibě snižování daní se 
zdůvodněním, že pak neufinancuje jeho 
šílený  sociální  model.  Proto  je  daňová 
konkurence zdravá, neboť vyžene občany 
z ghett sociálních států.

Evgeni Kanev, předseda Svazu demo-
kratických  sil Bulharska UDF – obdoby 
naší  ODS  –  pokládá  za  nejlepší  nástroj 
pro získání investic do země snížení daní 
pro všechny, nikoliv daňové pobídky pro 
investory. „Dokud byl náš UDF u moci, 
snížili jsme daně z 33 na 10% rovnou daň, 
a to i pro fyzické osoby. Pouze na služby 
jsme ponechali 20 % DPH. Investoři tak 
ušetří desítky tisíc € za daňové poradce. 
Jsem pro harmonizaci vycházející z kon
kurence. Jsem pro jednotnou daň v dané 
zemi,  nikoliv  mezi  zeměmi.“  Daňová 
konkurence mezi zeměmi povede k větší 
transparentnosti.

Výše uvedené názory  je možno shr-
nout  tak,  že  mezi  hlavní  brzdy  ekono-
mického  rozvoje  Evropy  patří  přílišná 
daňová zátěž, přeregulovanost evropské 
ekonomiky  a  přemrštěné  ochranářství. 
Je potěšitelné, že si to již uvědomují nejen 
odborníci  a  politici  z  ČR,  ale  i  z  Velké 
Británie a Bulharska, a že se snaží společ-
ně vybudovat frakci „Hnutí za evropskou 
reformu“,  která  by  těmto  nebezpečným 
nešvarům EU čelila.
Snímek Fragmenty: Jiří Pancíř 
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Jde o hodně, jde 
opravdu o hodně!

Ivana HaslIngerová

I  když promítání filmu Martina 
Durkina „Velký podvod s globálním 
oteplováním“  (“The  Great  Global 

Warming  Swindle.”) proběhlo v kině 
Blaník již před několika měsíci, vracíme 
se k němu z důvodu, že v tomto filmu 

bylo několik informací, které byly nejen 
pro laiky, ale i pro lidi zajímající se o pro-
blematiku klimatu opravdu nové a pouč-
né a že o nich nikde, kromě internetové 
verze našeho časopisu, žádné médium 
dosud neinformovalo, a to i přesto, že 

rozruch, jaký tento počin Klausova 
Centra pro ekonomiku a politiku způ-
sobil, by mohl závidět i Spielberg s Jur-
ským parkem. Neexistovalo snad žádné 
periodikum, které by nepokládalo za 
nutné se k jeho počinu vyjádřit. Bohužel 
komentáře byly vesměs plytké a bezob-
sažné. Nikde jsem nezaznamenala ani 
pokus o polemiku s tím, co se ve filmu 
opravdu říká. Pouze a jen kritiku, že 
jeho tvůrce Durkin užívá „falešné ar
gumenty“, aniž se autoři článků snažili 
alespoň naznačit, které to jsou, a uvést 
protiargumenty. Vše bylo psáno přesně 
podle hesla: „Když dojdou argumenty, je 
dobrá i sebevětší lež“.

Přitom otázky kolem fenoménu glo-
bálního oteplování jsou navýsost důležité 
a dotýkají se života každého z nás. Ať již 
zvyšováním cen v důsledku nejrůznějších 
ekologických daní a zákazů používat to 
či ono palivo nebo ty či ony lahve, které 
na nás valí ekologičtí ministři, nebo tím, 
že normálně, tedy nehystericky uvažující 
politici stále obtížněji nacházejí cestu do 
Parlamentu  a  do  vlády  díky  mediální 
masáži  ovlivňující  veřejné  mínění  ve 
prospěch  ekologistů.  Připomeňme  jen, 
jak se musí podbízet britským ekologis-
tům  i David Cameron, předseda  tamní 
nejkonzervativnější politické strany, aby 
měl  šanci  vyhrát  nejbližší  volby.  Proto 
není  divu,  že  se  realisticky  uvažující 
prezident a jeho okolí stále více a více děsí 
hysterie,  která  vzniká  kolem  fenoménu 
globálního  oteplování.  Není  divu,  že 
z tohoto hlediska vítají každý příspěvek, 
který se pokouší vrátit se zpátky na zem 
a který se pokouší vrátit tuto hysterii ke 
standardnímu uvažování.

O čem tedy Durkinův film pojednává?

Všichni víme o obrovské popularitě, 
kterou získal podivným vítězstvím loň-
ský  Al  Gorův  film  “The Inconvenient 

eKo
ter

or

„Masa jednosměrně masírovaná je děsivá a hrozná. My, kteří jsme zažili masáže za 
komunismu, si musíme říkat, že je to nyní v lecčems podobné. To není bagatelizace 
komunismu, jak se mi snaží někteří předhazovat. To je připomenutí, že metody a tech
niky zamlčování argumentů tu už byly a docela dobře je známe. Je to velmi riskantní 
a nebezpečné pro celé lidstvo, pro demokracii a pro svobodu. Prosím proto, abychom 
o těchto věcech vážně přemýšleli a zabývali se jimi. Jde o hodně, jde opravdu o hodně! 
A jestli to někdo neví, tak doufám, že tento film mu napomůže, aby to začal vědět,“ uvedl 
před zahájením promítání Durkinova filmu prezident republiky Václav Klaus a šel se 
posadit do publika spolu s dalšími spolupracovníky z Hradu a přívrženci CEPu
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Truth”. Durkinův film se pokouší v pro-
tiváze k němu ukázat tyto věci z jiného 
pohledu.  Film  začal  působivou  větou 
Calder Niedge: „Prostě se nám lže.“ Poté 
se v něm vědci věnovali otázkám, které 
jsou  podle  nich  občanům  zamlčovány 
či  zkreslovány.  Některé  byly  již  známé, 
některé byly i pro lidi zabývající se eko-
logickými otázkami nestandardní a nové. 
Či, lépe řečeno, nově připomenuté a vy-
světlené v novém kontextu.

Politizaci cO2 nechtěně zavedla 
margaret thatcherová

Klimatolog  Tim  Ball  se  například 
zamýšlel nad tím, proč vypukla hysterie 
právě  kolem  CO2,  kterého  je  v  ovzduší 
pouze  0,054  %.  Položil  si  otázku,  proč 
právě tento plyn začali všichni tak zkou-
mat  a  nedávali  změnu  klimatu  spíše  do 
souvislosti  s  aktivitou  slunečního  pole, 
jako například kolega Corben, který mj. 
říká,  že  „slunce  je  neuvěřitelně  zuřivá 
bestie a v důsledku toho stroj na počasí“. 
Došel k závěru, že odpověď je nejen prostá, 
ale pro mnohé překvapivá: Politizaci CO2 
nechtěně zavedla Margaret Thatcherová. 
Po stávkách horníků a Falklandské krizi 
chtěla, aby Velká Británie byla nezávislá na 
uhlí a ropě, a stala se velkou propagátorkou 
jaderných elektráren. Pro jejich propagaci 
použila jako správná politička i módních 
ekologických  argumentů,  že  nezaneřádí 
ovzduší CO2, jako tepelné elektrárny. Jenže 
opozice stočila postupně řeč od jaderných 
elektráren a začala namítat, že obsah CO2 
v ovzduší roste nejen kvůli tepelným elek-
trárnám, ale díky  lidské činnosti vůbec, 
a  že  působí  globální  oteplování  planety. 
S tím železná lady nesouhlasila a se slovy: 

„Dokažte, že to oteplování působí CO2“ 
dala  opozici  na  výzkum  klimatu  170 
mil.  dolarů.  Kdo  chtěl  dostat  tučný 
grant, musel tudíž zkoumat CO2 a tak 
vznikla celá ta hysterie kolem něj.

Šlo to samozřejmě na mlýn levico-
vým  silám,  které  bojují  proti  ekono-
mickému růstu a které ihned změřily, 
že  s  takovým  růstem  nevyhnutelně 
roste  CO2.  Nastala  éra  popletených 
myšlenek.  Byli  dokonce  jmenováni 
radní pro globální oteplování. Přidaly 
se další země co do investic na výzkum 
tohoto  problému.  Při  OSN  vznikla 
dokonce politická organizace „Globální 
panel na klimatické změny“  (IPCC), 
která nyní platí 2500 vědců, kteří pro-
dukují  klimatické  teorie  založené  na 
politické  ideologii.  Podle  japonského 

vědce  zkoumajícího  ledovce  na  Aljašce 
Scotta  dělá  IPCC  cenzuru  připomínek 
a vypracovává zprávy na základě připo-
mínek vlád. „Všichni soutěžíme o peníze, 
stačí při počítačovém modelování vynechat 
jeden předpoklad a vyjdou výsledky přesně 
dle přání zadavatele,“  uvedl  další  vědec 
Lindze.  „Nás normální vědce nepropa
gující globální oteplování nazývají kacíři 
a hrozí nám smrtí,“ uvedl Calder Niedge. 
„Nastalo vítězné tažení byrokracie pod 
rouškou ekologismu,“ uzavřel Spenzer.

 zvyšování teploty země a koncent-
race cO2 spolu souvisejí, ale opačně

Film  byl  zajímavý  ještě  další  věcí. 
Ball Tim ukázal na grafech, že skutečně 
zvyšování  teploty  země  a  koncentrace 
CO2 spolu souvisejí. Ale právě opačně, 
než tvrdí naši duhoví vědci. Každé zvý-
šení teploty planety je se stoletým zpož-
děním doprovázeno vzrůstem množství 
CO2  v  atmosféře.  Ve  14.  století  byla 
Temže v zimě zamrzlá, pak v důsledku 
oteplování v 15. století nastal slavný věk 
výstaveb katedrál pěkně v teple a rovněž 
růst CO2. Na první pohled tedy s teplem 
nastal  průmyslový  pokrok  a  ten  vedl 
k  růstu  CO2  ve  vzduchu.  Jenže  vědci 
vysvětlují  tento  efekt  jinak:  Chladné 
moře působí jako lapač CO2. Při oteplo-
vání planety a tedy i moří se CO2 začne 
postupně uvolňovat do atmosféry. Toto 
je  pomalý  proces  trvající  stovky  let. 
Lidé si proto mylně vysvětlují,  že CO2 
působí oteplení, ale je to právě naopak. 
V důsledku oteplení se uvolňuje CO2 
z moří ven, podobně jako vybublá 
teplá minerálka, ale pomaleji. Když 
koncentrace CO2 roste, teplota začne 

opět klesat. Oteplení planety způsobuje 
naopak nárůst CO2. Kdysi bylo na Zemi 
desetkrát více CO2 než nyní.

Dlouhodobým a zásadním faktorem 
klimatických změn je slunce

Nevím, který autor z Respektu či LN 
byl přítomen promítání filmu v Blaníku. 
Ti, kteří o něm informovali, na něm být 
ale  určitě  nemohli.  Z  jejich  článků  lze 
pouze vyčíst, kterého politika nesnášejí, 
a  také  to,  že  se  neorientují  ve  faktech. 
Kdyby byli přítomni promítání, nemohli 
by  napsat:  „Klaus uvedl film popírače 
klimatických změn,“ neboť  klimatické 
změny film nepopírá. Naopak tam velmi 
zevrubně vědci ukazují grafy o průběhu 
klimatických  změn  takřka  až  do  doby 
ledové  a  konstatují,  že  se  „klima vždy 
měnilo“. Na rozdíl od našich ekologistů 
ale  zdůrazňují,  že  dlouhodobým  a  zá-
sadním faktorem klimatických změn je 
Slunce a nikoliv CO2, kterého je v ovzduší 
pouhých 0,054 % a jehož obsah v něm sou-
visí s teplotou moří, které kromě slunce 
ovlivňují klima planety prvořadě.

Namísto odborné diskuse, zda 
lidé mají větší vliv na klima než 

slunce a moře, označili eko-
logisté Durkina za nacistu

Čekala jsem proto, že film rozpoutá 
odbornou  diskusi  o  tom,  zda  lidé  mají 
na  klima  větší  vliv  než  slunce  a  moře 
a co se s tím dá v tom případě dělat. Naši 
ekologičtí  komentátoři  na  místo  toho 
ale preventivně rozpoutali výpady proti 
všem, kteří se odvažují mít jiný názor na 
mediální hysterii spojenou s fenoménem 
„globálního oteplování“,  než  má  jejich 
idol Albert Arnold ‚Al‘ Gore, jr. Dokonce 
někteří klesli tak hluboko, že přirovnávají 
autory filmu „Velký podvod s globálním 
oteplováním“  k  nacistům,  kteří  slepě 
následují  svého  Vůdce  Václava  Klause, 
zatímco pro Ala Gora mají chválu a ne-
vadí jim dokonce ani to, že ve svém filmu 
uvádí  faktické  lži  a  nepřesnosti.  Je  to 
pochopitelné, neboť prezident Klaus jim 
uvedením tohoto filmu ničí jejich dobře 
placenou show kolem změny klimatu.

Tvůrce filmu Durkina staví komentá-
toři mimo debatu ne tím, že by vyvrátili 
to, o čem film je, ale vymyšlenou lží, že 
je popírač holocaustu.  Je  to  jednodušší, 
než diskuse o faktech. Nevadí jim ani to, 
že lež, že „Režisér Durkin popíral zprávy 
o genocidě ve Rwandě,“ původně vnesl do 
českých medií anonymní autor článku na 
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stránkách Hnutí Duha a přebírají ji bez 
jakéhokoliv ověření dokonce i redaktoři 
Respektu a LN. Vůbec se nesnažili ověřit 
si, kdo tento článek, který navíc s filmem 
o globálním oteplování nemá nic společ-
ného, psal a o čem byl. Zjistili by totiž, že 
článek nepsal Durkin, ale novinářka BBC 
Fiona Fosterová a že článek nepopíral ge-
nocidu ve Rwandě, ale pouze upozorňo-
val na mediální označování násilí jedné 
znesvářené strany (Hutové) za genocidní, 
zatímco druhá strana (Tutsiové) byla vy-
kreslována jako oběť.1) A je vrcholem, že 
ani autor článku v LN neměl odvahu tuto 
lživou dezinformaci podepsat. To jsme to 
dopracovali, když 17 let po pádu komunis-
mu otiskují „seriózní“ noviny anonymy. 
Nikomu  se  neodpovídající  Hnutí  Duha 
si to může dovolit. Je ale velmi smutné, 
že  články  těchto  anonymních  zbabělců 
přebírají  média,  jako  LN,  které  si  mají 
všechna  fakta  ověřovat  minimálně  ze 
dvou zdrojů, pokud se chtějí řadit k seri-
ózním deníkům.

Princip předběžného opatr-
nictví je záludná bestie

Naši  komentátoři  kritizují  Martina 
Durkina též za to, že již v roce 1998 vyrobil 
televizní seriál „Against Nature“, v němž 
argumentoval,  že  „ekologická opatření 
poškozují rozvojové země a ekologické 
organizace jsou imperialistické“. To je ale 

1)  Čtení  komentářů  o  genocidě  ve 
Rwandě  mne  vrátilo  do  doby,  kdy  byla  o 
vraždění  v  této  zemi  plná  televize  zpráv,  že 
jacísi  zlí  Tutsiové  uřezávají  po  nocích  hlavy 
nic netušícím Hutům. Neorientovala jsem se 
v tom, proč to dělají, a protože k nám chodil 
za  manželem  konzultovat  svoji  disertační 
práci aspirant z Vysoké školy chemicko-tech-
nologické, jehož otec byl ministrem ve vládě 
Tutsiů, zeptala jsem se ho, co se to u nich doma 
děje.  Proč  jejich  tatínek  řeže  Hutům  hlavy. 
Nikdy nezapomenu na jeho úsměv od ucha k 
uchu, který dovedou vykouzlit  jen obyvatelé 
Afriky a odpověď: „To přece musíme. Jinak by ji 
uřízli oni nám. Jsou hrozně nebezpeční.“ Když 
jsem,  coby  humánně  pokažená  Evropanka 
pípla, k čemu by přirovnal tyto kmeny u nás, 
opět se rozzářil a pronesl: „Tutsiové jsou u nás 
to, co u Vás ODS, a Hutové jsou to, co u Vás 
komunisti. Tak už chápeš, že to jinak nejde?“ 
A  s  úsměvem  dodal:  „Vaše ODS by se měla 
také bránit, než jí socialisti uřežou hlavy.“ Od 
té doby si dávám pozor, abych se bez hlubší 
znalosti  věci  přikláněla  na  jednu  či  druhou 
stranu sporu v nám tak neznámé zemi a násilí 
jedné  ze  znesvářených  strany  pokládala  za 
genocidní,  zatímco druhou  stranu vykreslila 
jako oběť.

pravda. I tento jeho film upozorňuje na 
to, že „princip předběžného opatrnictví“, 
který ekologisté prosazují, dopadá nejví-
ce  na  nejchudší.  Prosazování  solárních 
panelů v Africe a zákaz těžby uhlí je pro 
běžné  obyvatele  katastrofa,  neboť  jsou 
třikrát  dražší  a  lidé  na  jejich  pořízení 
nemají peníze. Proto film konstatuje, že 
tento princip je „záludná bestie“. 

Zakázat  lidem  topit  uhlím  z  ekolo-
gických  důvodů  si  může  dovolit  vláda 
jen tehdy, když jim nabídne srovnatelně 
drahou náhradu. Jinak ať mlčí a dá peníze 
na  výzkum  ekologických  zdrojů  paliv, 
a i to jen tehdy, má-li peněz nazbyt.

Proč ekologistům vadí zločinný 
trockismus u Durkina a ne u uhla, 

fishera, Leinena, mayerové, 
trudeaua a spinelliho…?

Nemohu se nevyjádřit ještě k poslední 
věci, která našim žurnalistům vadí – že 
před  zhruba  dvaceti  lety  Durkin  patřil 
do skupiny trockistických marxistů RCP, 
které  komentátor  Guardianu  označil 
slovy „obskurní a potrhlá sekta“. To samo-
zřejmě vadí každému slušnému člověku, 
protože  trockismus  je  ten  nestrašnější 
druh  komunismu,  který  je  podle  u  nás 
platných zákonů zločinný a zavrženíhod-
ný. Chápala bych proto jejich rozhořčení, 
kdyby  jim vadily  tyto zločinné manýry 
i u jiných. Nechápu, že jim nevadí, když 
se k němu veřejně hlásí jejich kolega Petr 
Uhl, že ho propagoval zezelenalý Joshka 
Fisher, Jo Leinen, Golda Mayerová, Pier 
Elliot  Trudeau  a  dokonce  jeden  z  otců 
Evropské  unie  Altier  Spinelli,  kterého 

to  navíc  nejen  neopustilo,  když  dospěl, 
ale  kterému  se  podařilo  vtisknout  tuto 
zločinnou  ideologii  celé  moderní  Unii. 
Je  to  asi  tím,  že  tuto  ideologii  zastává 
většina enviromentálních aktivistů. Jinak 
by muselo Hnutí Duha razantně vystou-
pit  proti  evropské  integraci.  Inklinace 
environmentalistů k levici jsou si ostatně 
vědomi i naši žurnalisté, kteří stále vyčí-
tají Straně zelených, že není dostatečně 
levicová.  Frank  Furedi  dnes  není  ani 
zdaleka tak levicový, jako většina evrop-
ských zelených. Je profesorem sociologie 
na Kentské universitě, je autorem mnoha 
odborných knih o vzdělání a výchově a od 
sedmdesátých let se neangažuje v žádné 
politické  straně.  Protože  ředitel  Hnutí 
Duha,  Petr  Machálek,  vystudoval  poli-
tologii a sociologii na brněnské Fakultě 
sociálních  věd,  je  nemyslitelné,  že  by 
to nevěděl. Představovat Furediho dnes 
jako zapáleného a v ultralevicové politice 
angažovaného revolučního extrémistu je 
od něj trestuhodná úmyslná lež. A lež se 
nesmí stát nástrojem diskuze.

Aby mi bylo rozuměno, osobně 
neomlouvám mladistvý levicový radi-
kalismus u politiků a pokládám jej za 
důvod k jejich politické celoživotní dis-
kvalifikaci. Výše uvedené politiky bych 
nikdy do funkcí nevolila, ale pokud jde 
o diskvalifikaci v profesních odborných 
vědeckých pracích, tam jde politika 
mimo hru. Matematické rovnice platí 
stejně za komunismu jako za kapitalis-
mu. A platí stejně, ať je odvodí marxista 
či buržoa.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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gorův (ekolog)-izmus je větší hrozbou 
lidstvu než leninův (komun)-izmus

Ivana HaslIngerová

O d doby, kdy byla Nobelova cena 
za mír udělena vůdci palestin-
ských teroristů a tedy hromad-

nému vrahovi Jasiru Arafatovi, ztratila 
v očích civilizovaných lidí glanc, ale ale-
spoň bývala udělována za „politickou čin-
nost“, která se mohla určité části lidstva 
zdát přínosem k řešení jejich problémů 
a tedy míru v jejich zemi. Nyní ale nastal 
pro tuto cenu naprostý debakl. Souvislost 
mezi aktivitami ekologistů�) a světovým 
mírem totiž neexistuje vůbec. Naopak. 
To, že se Al Gore a jeho přátelé snaží 
ovlivňovat a upravovat vědecké výsledky 
obrazu svému, laickou veřejnost na celém 
světě staví do dvou fanaticky rozdělených 
táborů. Podobně jako kdysi Lenin využil 
nevzdělaných mas k rozeštvání celé pla-
nety na rudou a modrou, tak ji nyní Gore 
rozeštvává na zelenorudou a modrou. 
Gorův ekologizmus tak hrozí podobnou 
hrůzou lidstvu, jakou přinesl Leninův 
komunizmus. Goreovo zpochybňování 
a umlčování základních výsledků mnoha 
vědeckých kapacit rozhodně nepřispívá 
současné civilizaci a míru už vůbec ne. 
Hlasovat o výsledcích vědeckých výsled-
ků, tak jak to dělali na nedávném kon-
gresu jemu naklonění „vědci“ v Paříži, je 
ve vědeckém světě naprosto nepřípustné 
a přirovnávat vědce, kteří nesouhlasí 
na sto procent s oficiálním názorem, 
1)   Ekologie je podobor biologie zabý-
vající  se  vztahy  biologických  druhů  a  pro-
středí,  v  němž  žijí.  Tento  obor  patří  mezi 
seriozní  přírodní  vědy.  Ekologizmus  (envi-
ronmentalismus)  je  společenské  a  politické 
levicové hnutí zaměřené proti industrializaci 
a urbanismu pod záminkou ochrany přírody, 
které pro svou propagandu zneužívá některé 
přírodní vědy (ekologii, klimatologii) a svými 
nevybíravými  nátlakovými  a  vyděračskými 
metodami  si  vysloužilo  též  název  ekotero-
rismus.  Skutečným  záměrem  ekoteroristů 
je  manipulace  s  davem  za  účelem  výstavby 
penězovodů z našich kapes do jejich.

k popíračům holocaustu a obviňováni 
z přijímání „úplatků“ už vůbec ne. 
Vědecké otázky se  nerozhodují hlasová-
ním a vědecká pravda není vždy to, co se 
rozhodne většinovým schválením zprávy 
na kongresu. Naopak to posunuje deba-
tu k jinému problému – když se změní 
priority státu, musejí se změnit i názory 
jeho vědců. O podobná zvěrstva ve vědě 
se pokoušeli politici v SSSR za vlády 
Stalina. Kam to vedlo, každý pamatuje. 
Masa jednosměrně masírovaná je děsivá 
a hrozná. Ti, kteří zažili tyto masáže za 
komunizmu,  jasně cítí, že Gorovy masá-
že jsou stejně odporné.

Proti ekoterorismu je nutné 
protestovat, a to včas 

 Nesouhlasím  proto  s  panem  presi-
dentem, že „rozhodnutí Nobelova výboru 
je jeho rozhodnutím, k tomu nemá on ani 
kdokoli jiný z nás co dodávat“.  Naopak 
si  myslím,  že  všichni  řádní  občané  by 
měli  začít  proti  němu  protestovat,  a  to 
co nejdůrazněji. Jde totiž o budoucnost 
celé  planety  a  nebudeme-li  se  bouřit, 
hrozí jí zamoření místo rudým komuniz-
mem  rudozeleným  ekologizmem,  který 
je  o  to  nebezpečnější,  že  není  na  první 
pohled jasně čitelný, neboť nejsou známy 
praktické, a proto nezpochybnitelné, dů-
sledky jeho systémově ničemné činnosti. 
Zatím totiž v žádné zemi ekologisté ještě 
neuchopili  moc,  jako  kdysi  komunisté.  
Příkladem, jak lehce podlehnou občané 
jejich  vlivu,  jsou  jihočeské  matky zma-
nipulované rakouskou agentkou Danou 
Kuchtovou�).  Myslí  si,  že    podporou 

2)   Kuchtová založila ekoteroristickou 
skupinu  Jihočeské  matky,  která  s  nábožen-
ským zápalem a za pomoci pseudovědeckých 
argumentů  bojuje  proti  jaderné  elektrárně 
Temelín. V roce 1999 vykázalo  toto  uskupení 
ve své výroční zprávě příjem 3 094 397 Kč darů, 
z  toho  od  Hornorakouské  platformy  proti 

ekologistů chrání budoucnost svých dětí. 
Opak  je  ale  pravdou.  Jestli podlehnou 
diktátu zelených ekologistů, jejich děti 
budou žít v zemi, kde lichvářské  „eko-
logické“  daně vyženou spotřebitelské 
ceny do bezprecedentních výšek. V USA 
odhaduje  společnost  Carbon  Positive 
růst ceny automobilového benzinu v dů-
sledku ekologických daní a přechodu na 
paliva s vyšším obsahem bioethanolu do 
konce  roku  2008  na  dvojnásobek  a  do 
roku  2016  na  trojnásobek  dnešní  ceny. 
Pokud použijeme stejný poměr v Evro-
pě, můžeme se brzy těšit na ceny vyšší, 
než 100 Kč za litr benzinu. Podle studie 
vytvořené Organizací pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizací 
OSN pro výživu a zemědělství (FAO) by 
v příštích deseti  letech mohly, díky vý-
robě biopaliv z nich, ceny zemědělských 
produktů, hlavně obilí, stoupnout o 20 
až 50 procent. 

ustoupíme-li ekoteroristům, čeká 
celý svět ekonomický úpadek

Radikálně levicoví „environmen-
talisté“ chtějí k dosažení svého cíle, 
globálního ekologismu, získat kontrolu 
nad produkcí a spotřebou energie a tak 
nakonec kontrolu nad světovou ekono-
mikou. V čele s Gorem „moderně“  in-

atomovému nebezpečí dostaly 2 010 700 Kč, 
dále  od  drobných  rakouských  dárců  (v  zá-
vorce  uvedeno  farní  kuchařky)  54  488 Kč, 
od  německého  spolku  Die  Bürgerinitiative 
187  209 Kč  a  od  americké  NIRS  Eastern 
Grants 33 147 Kč, nějaké drobné dostala také 
od sponzorů českých. Když se tato čísla obje-
vila na internetu, strhl se poprask. Hornora-
kouskou platformu financuje hornorakouská 
vláda – a ta má údajně akcie v místních elekt-
rárnách, tedy u konkurenta ČEZ. Od té doby 
už Jihočeské matky žádnou výroční zprávu na 
internet neumístily. Zřejmě nechtěly riskovat 
další  kritiku.  Je  to  jednoznačně  případ  pro 
BIS.

eKo
ter

or
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filtrují veřejné mínění a zákonodárství 
a krok  za krokem se snaží likvidovat  
základní princip naší civilizační raci-
onality –  tržně vzniklou cenu. Jestli 
budeme  patologickému tlaku ekolo-
gistů na osvědčené struktury tržního 
hospodářství ustupovat, pak nejen 
nás, ale celý svět i tím i celou EU čeká 
ekonomický úpadek. Dotace, environ-
mentální  daně,  intervence  a  účelové 
programy  přinesou  nové,  podstatné 
a hlavně zbytečné zvýšení cen energií 
a tím i zvýšení všech návazných spotře-
bitelských cen. Ekonomické perpetuum 
mobile  v  Evropě  prosazované  hlavně 
evropskou stranou zelených – severo-
německé  větrné  elektrárny  –  jsou  již 
nyní zdrojem nestability celé evropské 
rozvodné soustavy od Lisabonu až po 
Atény. Výkon všech větrných elektráren 
u  nás  je  zatím  zhruba  50  MW,  v  roce 
2010  by  měl  ale  být  600  MW.    Toto 
rozšíření  o  550  MW  výkonu  (zhruba 
300 větrníků) by mělo přijít na cca 10 
miliard  korun,  včetně  nutných  úprav 
na  přenosové  soustavě.  Náklady na 
jeden větrník by tedy dosáhly cca 33 
milionů korun. K nahrazení Temelína 
bychom  potřebovali  takovýchto  mon-
ster  1000.  Přesto  tento  neuvěřitelně 
drahý hazard ministr Bursík podporuje. 
Proč? „Nezávislou“ studii o využití vě-
tru v ČR vypracovala jistá „nezávislá“ 
firma,  jejímž  jedním  ze  tří  vlastníků 
je  jistý  Martin  Bursík  a  druhým  spo-
luvlastníkem  je  jistý  Petr  Pávek,  člen 
Strany  zelených.  Ještě  nesmyslnějším 
zdrojem  elektrické  energie  v  našich 
podmínkách jsou fotovoltaické články, 
neboť  produkce  elektřiny  v  nich  fun-
guje jen od východu do západu Slunce 
a večer nastoupí louče. A v neposlední 
řadě se na jejich výrobu spotřebuje 
více elektrické energie než je ta, kterou 
samy vyprodukují až do konce svého 
života. Ve světě již přišli na to, že je-
diným přijatelným zdrojem elektrické 
energie v našich podmínkách je ener-
gie jaderná. Ve  12 000  jaderných rek-
torech  se tam již vyrábí 16 % elektřiny 
a  ve  výstavbě  je  28  nových  jaderných 
elektráren. V USA se plánuje výstavba 
dalších 32, v Rusku dokonce 40 (v roz-
počtu  na  to  plánuje  500  mld.  rublů), 
v Číně 30,   v Indii 30 atd. Země EU ji 
ale zapomněly  do alternativních zdrojů 
započítat, přestože jako jediná je schop-
na konkurovat výrobě elektřiny z uhlí 
v měřítku požadovaném do budoucna. 

Řada zemí  EU si dokonce naordinovala 
dobrovolně její útlum.

Peníze vkládané do Kjótského 
protokolu by se měly inves-

tovat efektivněji

Není divu, že i ve vyspělých zemích 
světa  nastává  pokles  životní  úrovně, 
když celý svět vydá na ochranu ovzduší 
150-350 mld. dolarů ročně, z nichž po-
lovina jde na plnění Kjótského protoko-
lu paní Merkelové. Jen za dva roky jeho 
trvání bylo na jeho plnění celosvětově 
vynaloženo více než  299 500 000 000 
USD  (zhruba 6 888 500 000 000 Kč!) 
a náklady stále stoupají. Co jsme si za 
těch 150 miliard dolarů ročně koupili? 
NIC! V únoru 2050 budeme pouze mo-
ci hrdě oznámit, že našemu globálnímu 
kolektivu se podařilo snížit růst globál-
ního oteplení o téměř 0,07 °C.  Celých 
sedm setin stupně!!!  Za první dva roky 
jsme se tedy ochladili za těch cca 300 
mld. dolarů o asi 0,003097976 °C. 

Utrácíme tolik peněz na malé 
zlepšení teploty za sto let a přitom 
bychom mohli udělat obrovské zlep-
šení pro mnoho lidí hned.  Například 
bychom za ně mohli vyčistit vodu pro 
všechny lidi na  světě nebo zachránit  
kolem 16 milionů lidských životů (věd-
ci  na  Harvardské  univerzitě  zjistili, 
že  záchrana  jednoho  lidského  života 
za rok stojí 19 000 dolarů) Nebyla by 
to  lepší priorita světa?   Nejlepší eko-
nomové světa dostali za úkol spočítat, 
jak by co nejekonomičtěji investovali 
50  bilionů  dolarů  na  dobro  ve  světě 
neboli 40 dolarů sociálního dobra na 
osobu. Dospěli k závěru, že by inves-
tovali  zaprvé  do  prevence  HIV  a  za 
druhé  na podvýživu a léčbu malárie.  
Teprve  na  16.  místě  žebříčku  se  ocitl 
Kjótský protokol. Bylo totiž zjištěno, 
že za každý dolar  investovaný do 
Kjótského protokolu se dostane jen 
2 centy dobra. V New Yorku i v New 
Orleansu  by  se  lidi  utopili,  i  kdyby 
USA  podepsalo  Kjótský  protokol. 
Spíš měl Al Gore přispět na lepší pro-
tipovodňové  ochrany,  než  vyhazovat 
peníze na  točení nesmyslných  filmů, 
zejména  za  jeho  předpokladu,  že  se 
zvedne  hladina  moře  o  7  metrů.  Na 
štěstí se zvedla jen o 30-50 cm. Je nutné 
mít smysl pro proporce. Připomeňme, 
že v minulém století se zvedla hladina 
oceánů  o 10-15 cm a nikdo si toho ani 
nevšiml.  

Netvrdím,  že  jsou  klimatické 
změny v pořádku, ale jejich dopad na 
rozvinuté  země  nebude  rozhodně  tak 
velký, jako na rozvojové. Většina škod 
vzniká  totiž  ze  sociálních  faktorů. 
V  New  Orleansu  hurikán  většina  lidí 
přežila, v Hondurasu ne. Al Gore říká, 
že kvůli globálnímu oteplování zemře 
v  roce  2080    o  2000  lidí  více,  ale  již 
mlčí o tom, že zemřelo 20 000 lidí na 
podchlazení.  Proč  raději  nepomohl 
těmto již nyní skutečně trpícím lidem 
spíše, než budoucí chiméře?

Není ohroženo klima, 
ale svoboda lidstva

Z výše uvedeného plyne, že zamoře-
ní naší planety ekologizmem je stejně, 
ne-li víc nebezpečné, než zamoření ko-
munizmem. Jestli přijde nějaká kata-
strofa, nebude jí oteplování, ale kolaps 
světové a tím i evropské ekonomiky. 
Situace je vážná a proto již delší dobu 
prezident  naší  republiky  a  pravicoví 
politici bubnují na poplach na mnoha 
seminářích  a  přednáškách.  Bohužel, 
namísto, aby se nad jejich varováními 
ostatní politici a novináři alespoň za-
mysleli, dští na ně síru. Namísto, aby 
byli hrdí na to, že prezident malého stá-
tečku byl vyzván generálním tajemní-
kem OSN, aby vystoupil na Konferenci 
ke  klimatickým  změnám  v  duelu    se 
zástupcem největší světové velmoci Al 
Gorem, dovolí si ho pro svět naprosto 
bezejmenný  poslanec  urážet  v  dopi-
se,  že  nám  dělá  v  zahraničí  ostudu. 
Dočkáme se opět umlčování oponentů 
na vážná společenská témata a bude, 
jako tomu bylo v minulém režimu, po-
volena jen jedna pravda? Vzpomeňme 
na dvě hypotézy z minulosti, které měly 
podporu politiků a myslitelů své doby, 
přesto  nakonec  vedly  do  pekel.  První 
byla  eugenika,  učení  o  úpadku  lidské 
rasy,  kterou  nakonec  zneužili  nacisté 
pro  odůvodnění  k  vyhlazování  Židů 
a „degenerovaných“ či „nezpůsobilých“ 
lidí.  Druhou  byly  metody  Trofima 
Lysenka  na  zvýšení  zemědělské  pro-
dukce,  které  podpořil  vládce  Kremlu 
Jozif Stalin, který tím označil genetiku 
za „buržoasní pavědu“. Není ohroženo 
klima, ale svoboda lidstva, o kterou 
je ekoteroristé chtějí připravit pod 
zástěrkou, že jednají pro jeho dobro. 
S podobnými argumenty bylo možno 
se setkat v minulosti u našich i světo-
vých komunistů.



FRAGMENTY - �� - EKONOMIKA

 Je nutné propojit  ekonomický, 
ekologický a sociální světový názor

Ekologisté tvrdí, že kde není průmysl, 
neexistuje znečištění.  Já dodávám, nee-
xistují ale také peníze a v důsledku toho 
se lidé chovají naprosto neekologicky. Je 
totiž dokázáno, že až od příjmu 3000 do-
larů ročně lidi něco takového jako životní 
prostředí zajímá.  Naopak, bohatí občané 
mají zájem o prostředí, v němž žijí. Proto 
nelze hospodářský růst brzdit. Hladovění 
ve světě není kvůli znečištěnému ovzduší 
či  nedostatku  vypěstovaných  zeměděl-
ských produktů. Těch jsou dokonce pře-
bytky, ale lidé si je nemají za co koupit. 
Je to proto otázka pro ekonomy a nikoliv 
ekology. Obecně má 90 % míst na planetě 
špatnou kvalitu vody, zatímco v průmys-
lovém USA jen 20 %. Ale to nechce nikdo  
slyšet.  Všechny  bolesti  lidstva  nejde 
svádět jen na ekologii. Pro zdravý vývoj 
společnosti je proto nutné propojit různé 
názorové skupiny na jednotném názoru 
ekonomickém, ekologickém a sociálním. 
Tyto tři elementy mají společně vliv na 
zdraví vývoj společnosti.  

Dlouhodobým a zásadním fakto-
rem klimatických změn  je slunce

Ani kdyby dostal Al Gore deset 
Nobelových cen, nezabrání faktu, že 
dlouhodobým a zásadním faktorem 
klimatických změn  je Slunce, a niko-
liv CO2, kterého je v ovzduší pouhých 
0.054 % a jehož obsah v něm souvisí 
s teplotou moří, které kromě slunce 
ovlivňují klima planety prvořadě. 
V přibližně stoletých cyklech se CO2 
nasáté mořem v době chladu uvolňuje při 
zvyšování teploty podobně jako z teplé 
minerálky. Neboli oteplováním vzniká 
v ovzduší více CO2, nikoliv naopak. 
Ke změně klimatu docházelo a nadále 
bude docházet, ať již člověk při většině 
klimatických změn nebyl přítomný 
nebo se již na Zemi vyskytoval. Lidská 
činnost může pouze mírně zesílit nebo 
zeslabit rozsah velkých klimatických 
změn. A konec konců, kdo z nás, lidí, kde 
a kdy získal oprávnění rozhodovat o tom, 
že právě současné partikulární klima je 
to  historicky  nejlepší  pro  celé  lidstvo. 
Myslím, že zaujmout takovou posici je pro 
lidskou bytost velmi arogantní. Kdyby tak 
uvažovali naši předkové v době  ledové, 
možná jsme nyní lovili mamuty a svítili 
k  potěše  rudozelených  loučemi.  Ale  to 
snad probůh nikdo nechce.

spranger na hradě
davId ŠebeK

N a poslední straně obálky je uveden obraz 
Bartholomea Sprangera „Alegorie na turecké války“ (olej 
na dřevě, 165,1 x 104,5 cm, Foto: SPH – Jan Gloc), který 

získala formou dlouhodobé zápůjčky do své stálé expozice Obrazárna 
Pražského hradu. Obraz se tak téměř po 400 letech vrátil do prostoru, 
pro nějž byl stvořen. V rámci Obrazárny dílo dobře koresponduje i se 
souběžně probíhající výstavou „Rudolfínská krása“. „Návštěvník expo-
zice má premiérovou příležitost shlédnout několik malířských pokladů 
z původní císařské sbírky pohromadě,“ zdůrazňuje kurátorka Obrazárny 
Magda Machková.

Alegorická scéna odkazuje k tématu tzv. patnáctileté války mezi 
Habsburky a Tureckem. Namísto, aby vytvářel oslavující habsburské 
kompozice na vojenském poli na něž se specializoval především malíř 
Hans von Aachen, zkoncentroval Spranger vítězství Habsburků do 
alegorické scény: Obrazové ploše dominuje postava Victorie, bohyně 
Vítězství, kterou křídla donesou vždy na místo triumfu, aby mohla 
vavřínovým věncem a palmovou ratolestí odměnit úspěšnou stranu 
a pokořit nepřítele. Často je doprovázena Fámou, personifikací 
slávy, roztrubující do všech světových stran radostnou zprávu o ví-
tězství. V roli poraženého se ocitl turecký voják, zleva na něj útočí 
orel, znak imperiální moci, s bojovně roztaženými křídly, zlatým 
žezlem a koulí-sférou. 

Tato alegorická scéna, redukovaná na několik málo postav a detailů, 
odkazuje pomocí symbolů a atributů k historické situaci počátku 17. 
století, k tématu tzv. patnáctileté války mezi Habsburky a Tureckem. 
Od roku 1590 vedla habsburská vojska za podpory císaře Rudolfa II., 
s titulem ochránce křesťanské Evropy, boje s tureckou armádou na 
území Uher a Sedmihradska se spíše nadějnými výsledky. Krátce po 
roku 1600 však situaci ztížily události okolo uherského stavovského 
povstání  a  po  oboustranném  vyčerpání  z  dlouhotrvající  války  byl 
v roce 1606 vyjednán arcivévodou Matyášem Žitvatorocký mír s os-
manskou říší. S tímto stavem Rudolf II. nicméně zásadně nesouhlasil, 
neboť si „boj s pohany“ vytkl za jedno z klíčových poslání své vlády. 
Sprangerova  Alegorie  na  turecké  války  tak  tedy  přirozeně  odráží 
dobové rozpoložení svého objednavatele.

I přes znázornění vítězství, vyznívá proto obraz lehce neutěšeně, 
čímž Spranger vystihl Rudolfovu vlastní reakci na situaci kolem 
r. 1610. Černý orel sice ovládá vladařské žezlo a kouli-sféru, motiv 
všemocnosti a všudypřítomnosti, přesto je připoután k zemi a ne-
letí vzhůru k nebesům, za zvuku oslavných trubek v rakouských 
a habsburských barvách.  Rovněž Victorie sice šlape na poraženého 
protivníka, ale jen jednou nohou spočívá na pevném podkladě a stále 
je ohrožována Turkovou šavlí. Drží sice v ruce triumfální věnec, ke 
korunovaci vítěze, císaře-orla, však přistupuje více než zdrženlivě. 

Z císařského dvora se deska pravděpodobně společně s další vá-
lečnou kořistí po dobytí Pražského hradu (1648) dostala do Švédska, 
odkud se ve 20. století přes aukční domy přesunula do evropských 
kolekcí,  poprvé  a  naposledy  byla  české  veřejnosti  představena  na 

výstavním projektu Rudolf II. a Praha (1997). 




