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Ivana HaslIngerová

Ve středu čeká každou 
stranu politická smrt

V  době uzávěrky listu proběhlo první kolo senátních 
voleb a volby do místních zastupitelstev. V malých 
místních samosprávách vyhrály vesměs „nepoli-

tická sdružení po města“, což je odrazem toho, že občané 
v malých městech a na vesnicích politiku příliš nesledují 
a velmi lehce proto podléhají slibům místních občanů, 
že jsou slušnější a jiní než straničtí korupčníci a zloději. 
Protože nelze na první pohled nalézt klíč, zda je to prohra 
levice či pravice, média i politici to přecházejí povětšině 
mlčením. Senátní volby byly zato jiná káva, především 
vodou na mlýn levice. I přesto, že ODS obhájila ze všech 
stran nejvíce (5110) mandátů vůči 4578 mandátům ČSSD a 
v komunálních volbách měla unikátní výsledek voleb (2006 
mandátů) dal se slyšet Bohuslav Sobotka, že ztráta 2000 
mandátů je porážkou ODS a vládní politiky, VV že skončily 
úplně nulou, a dokonce ani TOP 09, která zvítězila v boji 
o Prahu, neudělala tak velký průlom, jaký čekala, a že to 
svědčí o nesouhlasu občanů se současnou vládní politikou. 
Pan Sobotka zapomíná, že mimořádné vítězství ODS 
v  roce 2006 bylo především dáno nespokojeností voličů 
se socialistickými zastupiteli a že tak obrovské vítězství 
nejde obhajovat neustále.

Pominu-li, že senátní volby ještě zdaleka nejsou skon-
čeny a jako vždy v nich rozhoduje druhé kolo, v němž se 
vždy semknou všichni neschopní proti nejschopnějšímu 
kandidátovi v kole prvním, dopadly podle mne volby pro 
ODS velmi dobře. Nesmíme totiž zapomínat, že ještě před 
necelým půl rokem jsme všichni rezignovaně a s hrůzou 
čekali vládu Jiřího Paroubka s komunisty a odchod ODS 
do propadliště dějin. Pak se stal zázrak, ODS se vzpamato-
vala, rozešla se jak s předsedou Topolánkem tak s lobbisty 
na něj napojenými a právě díky tomu nyní dokonce vede 
vládu. A zázrakem je i to, že v boji o senátní křesla i přes 
nepopulární kroky, které musela ODS udělat, úspěšně kon-
kuruje ČSSD. Samozřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, 
než si uvědomí všichni občané, zejména v malých městech, 
že jde již o jinou ODS, že se již vrátila ke své noblese a 
slušnosti, kterou měla pod vedením Václava Klause. Ale už 
jen to, že ODS vládne a v Senátu určitě obhájí hodně míst, 
je neuvěřitelným úspěchem proti tomu, co se mohlo stát 
ještě před půl rokem za vlády Mirka Topolánka.

Pokud jde o volby na magistráty velkých měst a o ko-
munální politiku, tam Topolánkova ODS udělala nejvíc 
viditelných chyb a ostatní strany toho chytře využily. Snad 
nejvíce je to vidět v  Praze, Klausově baště ODS. Nebylo 
v  silách nového předsedy MUDr. Borise Šťastného v  tak 
kratičké době naprosto rozloženou pobočku zkonsolidovat 

a bude ho stát ještě velké úsilí pro napravení její reputace 
v očích Pražanů. Přesto je nejen jméno Petra Nečase, ale i 
jména dalších, jako Bohuslava Svobody, Roberta Kotziana, 
Pavla Drobila… zárukou, že se po stranickém převratu do 
vedení ODS postavili autentičtí pravičáci, což je pro její 
budoucnost velimi důležité. Jasná profilace jakékoliv strany 
je nezbytná a každé její rozkročování vede k jejímu oslabení. 
Ať již se rozkračoval Josef Zieleniec či Mirek Topolánek, ve 
svém důsledku to vždy vedlo k velkým problémům. Vůdce 
musí stát pevně na zemi, věřit svému snu a jít za ním i 
přes chvilkové nevůle veřejnosti. Jen tak může strhnout 
okolí a vyhrát, neboť jen člověk s jasnou vizí má charisma 
opravdového vůdce.

Naproti tomu povzdech Radka Johna, že se měl více roz-
kročovat doleva a spojit se se Zelenými, pidistranou, která 
rovněž ve volbách nebodovala, protože nadělala po listopadu 
1989 v naší politice snad největší ekonomickou pohromu, je 
pro Věci veřejné přímo smrtícím výrokem. Ano, smrtícím, 
protože jak je známo, ve středu politické scény čeká každou 
stranu politická smrt. Osudy US, Zelených, KDU-ČSL jsou 
jasným mementem mori. Skvěle to vyjádřil vicekancléř 
prezidenta republiky Petr Hájek ve své knize „Smrt ve 
středu“. To, že nebodovaly Johnovy VV, nebylo proto, že se 
nespojily s další nebodující pidistranou, ale proto, že dosud 
nepresentovaly svůj jasný politický program. Naši občané 
nejsou negramotní a chtějí od stran jasně slyšet, co jim 
přinesou. Jen strana s  jasnou politickou profilací se udrží 
dlouhodobě v politice. 

Když píši o senátních volbách, nemohu nevzpome-
nout bývalou místopředsedkyni Svobodných Lianu 
Janáčkovou, která, jak se zdá, může obhájit v  Ostravě 
svoje postavení senátorky. Možná neobhájí, ale již to, že 
bojuje osamoceně bez podpory žádné strany a přesto se 
drží na čele, je obdivuhodné. Je velká škoda, že tuto oblí-
benou političku předsednictvo Svobodných ze zbabělosti, 
aby nebyli zařazeni mezi extrémisty, vyloučilo ze strany. 
Kdyby ji nyní podporovalo akcemi v Ostravě, mohlo mít 
s  velkou pravděpodobností v  Senátu svoji senátorku a 
stát se tak parlamentní stranou, která by měla v dalších 
volbách stejný vstup do médií jako ostatní parlamentní 
strany. Vzpomeňme, jak se chlubí TOP i VV svými se-
nátními kandidáty. Co je platné, že Svobodní mají snad 
nejlepší program, když jejich vedení se tak úžasně bojí 
negativního zařazení mezi extrémisty, že se chová jako 
hospodský ve Svěrákově hře Hospoda na mýtince. Salonní 
strany uzavřené ve svých kancelářích a saloncích nikdy 
v dějinách žádné volby nevyhrály. 



Umělci a podnikatelé všech zemí, spojte se! 
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Knížákova smršť 44
MIlan KnížáK, generální ředItel národní galerIe v Praze

SMRŠŤ MÁ NĚCO VZNEŠENÉHO
ALE SVĚT SE SMRSK

MÍČ V RUKOU NEEXISTUJÍCÍHO BOHA
ALE I TEN BÉRE ROHA

V olby neukázaly nic nového. Většina 
našeho obyvatelstva je nakažená 
levičáctvím a  ani čtyřicet let ko-

munistické totality je nevyléčilo. Možná 
naopak nákazu prohloubilo. Češi totiž neradi 
přebírají zodpovědnost za svůj život. Chtějí, 
aby jejich život někdo řídil a zbavoval je zá-
kladních starostí. 

Komunisté hlásali „Člověk to zní hrdě“ 
a přitom dělali všechno, aby lidem sebrali dů-
stojnost. Dnes se lidé důstojnosti dobrovolně 
vzdávají za kus žvance. Neumím to pochopit. 
Připadá mi samozřejmé (a  krásné), když je 
člověk schopen převzít za svůj život co nejvíc 
odpovědnosti. 

Už řada lidí přede mnou prohlásila, že 
každá změna je k horšímu. V mnoha případech 
je to pravda. Společnost potřebuje určitý čas 
k tomu, aby vytvořila struktury, které jsou pro 
její fungování důležitější než zákony. 

Současná globální společnost (a  teď 
mluvím o  společnosti tzv. západního typu) 
je pokleslá a největší stupeň této pokleslosti 
nalézám ve světě informací. Informace ztratila 
veškerou validitu a změnila se v bezuzdnou hru 
s pojmy. Stala se přitom nejrozšířenějším zbo-
žím a zasahuje všechny oblasti lidského dění. 

V právě uskutečněných volbách se média 
předháněla analýzami a  komentáři, kde si 
lidoví myslitelé a  polovzdělanci vymýšleli 
nejrůznější spekulace, hráli si na  analytiky, 
prognostiky až věštce, aby tak ukázali, jak 
jsou úžasní. 

Politická situace v České republice mě stále 
udivuje. Nevidím rozdíl mezi tím co hlásají 
Sociální demokraté a  Komunisté, přesto se 
Socani staví do role jiných a pokrokových. 

Považuji za  úchylné tvrzení o  tom, že 
opozice je povinna rozvrtávat vše, co dělá 
vládnoucí garnitura, protestovat za  každou 
cenu, i když k tomu není žádný důvod. 

Považoval bych za  normální, kdyby 
politické tábory s  odlišnými pohledy byly 
schopny nalézt společné řešení, a  to bez 
pomluv, skandálů, vyhrožování a vydírání. 

Neumíme jiné společenské zřízení než 
demokracii, i když se o skutečnou demokracii 
nejedná, ta totiž předpokládá lidské spole-
čenství, kde všichni jsou na alespoň přibližné 
mentální úrovni. Demokracie je podobná uto-
pie jako komunizmus, poněvadž předstírá, že 
(téměř) všichni občané jsou schopni a ochotni 
demokratické principy přijmout. To, bohužel, 
není pravda. Nevím jak tuto situaci řešit, ne-
lze zavést osvícenou monarchii, jak po  tom 
někteří volají, poněvadž za současného stavu 
bychom se neuměli dohodnout na osvíceném 
monarchovi a žádná dynastie, která by je rodila, 
neexistuje. Nezbývá nám než se nějak pseudo-
demokraticky dohodnout a to neumíme. Je to 
možná tím, že společnost je destabilizována 
až do těch nejmenších jednotek. Neumějí se 
dohodnout rodiny, pracovní kolektivy, obce, 
atd. V současné době není nejmenší jednotkou 
společenství dvou, kteří se doplňují, ale jedinec, 
jemuž společenství s dalšími nahrazuje obecně 
poskytovaný servis, který patří ke  standar-
dům 21. století. To je možná ta stinná stránka 
pokroku, kterou si neuvědomujeme a  která 
společnost neviditelně destabilizuje. Ale to je 
na delší úvahu mimo rámec tohoto textu.

Rád bych se zmínil o  právě probíhající 
výstavě Batlinerovy kolekce „ Od  Moneta 
k Warholovi“ z vídeňské Albertiny pořádané 
NG v Praze. Je to kvalitní výstava s řadou zají-
mavých děl, která jsou v Česku k vidění poprvé. 
Lidé se o překot valí, aby tuto výstavu spatřili, 
a většina z nich vůbec neví, že v tom samém 
domě, ve Veletržním paláci, jen v jiném patře 
nebo na jiné straně, existují kolekce moderního 
umění, které patří k nejlepším na světě a kte-
rým se Batlinerova kolekce svým významem 
zdaleka nevyrovná. 

Ve sbírkách NG lze najít obrazy francouz-
ských impresionistů, tedy i  Moneta, z  toho 
nejlepšího období, jeden z  nejkrásnějších 

obrazů Renoirových, vrcholná díla Cezannova, 
Van Goghova a  Gauguinova, neuvěřitelnou 
kolekci Rodinových soch a  velkou sbírku 
ranného Picassa, kterou nám závidí celý 
svět. Samozřejmě, i  kolekci obrazů Braquea, 
Deraina a nesmím zapomenout na jedno z nej-
důležitějších děl celníka Rousseau, jeho slavný 

„Autoportrét“. A samozřejmě mnoho dalších. 
Toto vše v tzv. Francouzské sbírce ve 3. patře 
Veletržního paláce. Ale i v prvním patře, kde 
je výstava Batlinerovy kolekce, jen na druhé 
straně, je prezentováno mezinárodní umění, 
kde najdete „Pannu“, jeden z  nejkrásnějších 
Klimtových obrazů, magické obrazy Schieleho 
a Muncha, velkou kolekci Kokoschkových ob-
razů, ruské i německé impresionisty, Fontanu, 
Tapiese, Beuyse,  Craiga. V současné době tam 
visí i velký ranný obraz od Salvatora Dalího. 
A v dalších patrech najdete neuvěřitelnou pre-
zentaci české moderny, která si s zahraničním 
uměním v ničem nezadá, naopak, v řadě věcí 
je zcela výjimečná. 

Souběžně s  výstavou z  Albertina (jen 
kratčeji) probíhá v Národní galerii i neobyčej-
ná výstava Korejského umění s řadou rozsáh-
lých děl zakladatele videoartu Nan June Paika. 
Ani o tom nikdo nepíše.

Zvu vás na  Batlinerovu výstavu, 
na  Korejskou výstavu, ale především vás 
zvu na  to, co se podařilo NG za  její více 
než 200letou existenci nashromáždit a co jí 
řadí na přední místo mezi světovými muzei 
umění. 

Češi strašně rádi koukají přes hranice a to, 
že se v  jejich ulici nachází nějaký skvost, si 
vůbec nevšimnou. 

A nakonec mi dovolte poznámku: 
Kdykoliv se někdo vyjádří o  nekvalitě 

našich médií, spojí se všechna v halasné snaze 
autora takového kroku zlikvidovat, poněvadž 
média jsou přece hlídacím psem demokracie. 
Ale já to vidím  jinak. Média jsou honícími 
psi, kteří likvidují všechno a  všechny, co se 
jim nehodí, a mnohdy ani neví, proč tak činí. 
Jsou to totiž hloupí psi. (Psí psi, odpusťte mi.)
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exKluzívní rozhovorPremiér Petr nečas vytvořil 
za 100 dnů vládu opravdové 
rozpočtové odpovědnosti

Ivana HaslIngerová

k dyž šel Petr Nečas k  volbám, 
sdělil, že věří, že tyto volby 
přinesou úspěch, který umož-

ní vytvoření vlády rozpočtové odpo-
vědnosti založené na  středopravicové 
koalici. Znělo to krásně, ale přesto 
panoval velký strach, že je to jen jeho 
zbožné přání. Před těmito volbami 
totiž poprvé po dvaceti letech panoval 
reálný děs z návratu před listopad 1989. 
Stal se ale zázrak. Petru Nečasovi se 
podařilo zvrátit tuto hrozbu a hodinu 
po dvanácté zachránit ODS. Díky jeho 
neuvěřitelnému pracovnímu nasazení 
ve volební kampani ji vytáhl z bahna 
a  poprvé od  Sarajevského atentátu 
sestavil silnou pravicovou vládu 118:82. 
A  jak se zatím ukazuje, tak koaliční 
strany jednají relativně slušně, nevy-
dírají ho nesmyslnými ekologickými 
daněmi na  uhlí, drahou ekologickou 
elektřinou, pěstováním kůrovce 
na Šumavě a drahým ekobenzínem, ja-
ko to činili Zelení, ale všechny současné 

strany vládní koalice hledají 
naopak možnosti, jak se z těch-
to ekologických a dalších pastí 
bez velkých sankcí EU dostat. 
V  době uzávěrky našeho listu 
uplynulo 100 dní hájení, v nichž 
jiné vlády se teprve zabydlovaly. 
Proto jsme se rozhodli zeptat se 
pana premiéra na to, jak to vše 
zvládá, co mu činilo za těch sto 
dnů největší starosti a  těžkosti 
a  z  čeho má naopak největší 
radost. A  pan premiér i  přes 
obrovské časové vytížení si našel 
na naše otázky čas a povídal:

 � Národní ekonomická rada 
vlády (NERV) navrhla  „První 
sadu protikorupčních opatření“, 
které mají zefektivnit veřejné 
zakázky a zlevnit dopravní stav-

by. Vy jste prohlásil, že je uvedete 
do života. Pokud se Vám to povede, 
jaké změny nastanou a kolik se tím 
uspoří?
Národní ekonomická rada vlády na-

vrhuje například snížit limit zakázek ma-
lého rozsahu do jednoho milionu korun, 
zavést povinnost expertní oponentury 
nebo povinnosti identifikovat u velkých 
zakázek minimálně pět firem, které se 
mohou do soutěže přihlásit. V roce 2009 
byly vypsány veřejné zakázky v hodnotě 
630 miliard korun. Pouhá úspora o  2 
procenta by znamenala 13 miliard korun, 
což je srovnatelné se škrty v sociálních 
mandatorních výdajích na rok 2011.

 � Na  dopravní infrastrukturu půjde 
příští rok pouhých 61,3 miliardy ko-
run. Lidem se to samozřejmě nelíbí, 
neboť na dokončení dálnic se každý 
kromě Dětí země těší. Nepřehání to 
pan ministr Bárta? Nešlo by něco 
získat z evropských fondů?

Chceme v  dopravní strategii určit 
prioritní akce, které jsou z celostátního 
hlediska klíčové pro rozvoj dopravní in-
frastruktury i celého hospodářství. Proto 
vláda uložila ministru dopravy předložit 
do  konce letošního roku strategii roz-
voje dopravní infrastruktury. Chceme 
pak představit občanům transparentní 
způsob rozhodování o  dopravně-infra-
strukturních stavbách, aby bylo jasné, 
které stavby se uskuteční a  které jsou 
definovány jako prioritní. V příštím roce 
k nám ze zdrojů Evropské unie, zejména 
v rámci Operačního programu doprava, 
doputuje na  výstavbu dopravní infra-
struktury celkem 18 miliard korun. Vláda 
zároveň kalkuluje s  úvěrem Evropské 
investiční banky včetně nových zdrojů 
na spolufinancování ve výši 10,2 miliardy.

 � Vláda rozhodla o zvýšení základní 
výměru důchodů o 60 Kč a procentní 
výměry důchodů o 3,9 %. Průměrný 
starobní důchod se tak od ledna 2011 
zvýší o 371 Kč na 10 494 Kč. Vzhledem 
ke  zvyšujícím se cenám díky bezo-
hledné ekologické politice minulé 
vlády (zdvojnásobení cen uhlí díky 
ekodaním, zdražování pohonných 
hmot kvůli ekobenzínu o zdražování 
cen elektřiny kvůli fotovoltaikám 
nemluvě) se této částce občané usmí-
vají. Opravdu musí staří lidé žít tak 
uboze, nenašlo by se někde nalézt 
o pár miliard víc?
Ono nejde bohužel o  pár miliard. 

I  tyto nízké náklady státního rozpočtu 
na  zvýšení důchodů představují v  roce 
2011 částku 12,89 mld. Kč. Důvodem zvy-
šování důchodů je index růstu cen, který 
od  srpna 2008 do  července 2010 vrostl 
o 2,2124 %. Růst reálných mezd za roky 
2008 a  2009 dosáhl 4,1 %. Vláda také 
rozhodla zvýšit příplatek k  důchodům 
občanům, který stát poskytuje jako oce-
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nění účastníků národního boje za vznik 
a osvobození Československa a některých 
pozůstalých po nich.

 � Rychlou novelou zákona o loteriích 
rozšiřujete možnost regulace ha-
zardu ze strany obcí, které by měly 
mít možnost regulovat sázkové hry 
v  kasinech. Chtějí to vůbec samo-
správy, když jim to sníží přívod daní 
do obecních pokladen?
Chtějí. Odpověděli jsme na  jejich 

požadavky. Provozování loterijních her 
je pro obce často zdrojem vážných pro-
blémů, které nevyváží daněmi. Novela 
rozšiřuje pravomoc obcí tak, že budou 
moci obecně závaznou vyhláškou regu-
lovat na svém území nejen provozování 
výherních hracích přístrojů, jako je to-
mu dosud, ale také sázkové hry v kasinu, 
loterie a  jiné podobné hry. Mezi tato 
zařízení patří i  interaktivní videolote-
rijní terminály. Novela také podřazuje 
turnaje v  karetních hrách pod režim 
sázkových her, které lze provozovat pou-
ze v kasinech. Vláda schválila jen dílčí 
právní úpravu. Ministerstvo financí 
ale již pracuje na  novém komplexním 
znění zákona.

 � Nedávno jste prohlásil, že garantu-
jete odpovědnou zdravotní refor-
mu. Jaká bude a kdy bude uvedena 
do praxe?
ODS představila 30. září 2010 hlavní 

principy reformy zdravotnictví, které 
počítají se sociálně citlivou spoluúčastí 
pacientů. Sociálně slabším občanům 
zůstává garance, že jim nebude omezena 
kvalita ani dostupnost zdravotní péče. 
Reforma bude realizována tak, aby za-
jistila rovné podmínky pro konkurenci 
zdravotních pojišťoven. Současně navrhla 
legislativní změny pro vymezení dlouho-
dobé zdravotně-sociální péče a  podpo-
řila vytváření center dětské zubní péče 
ve  spolupráci veřejného a  soukromého 
sektoru. V České republice přibývá seni-
orů a klesá podíl ekonomicky aktivních 
lidí, kteří přispívají na financování zdra-
votního systému. Stav veřejných rozpočtů 
další zvyšování výdajů na zdravotnictví 
neunese. Musíme postavit občana 
do centra pozornosti a umožnit mu roli 
odpovědného spotřebitele. Zároveň ale 
počítáme se zachováním povinné účasti 
ve  veřejném zdravotním systému i  vzá-
jemné solidarity. To jsou základní jistoty, 
na kterých chceme reformu stavět.

 � Navrhli jste zpřísnění pravidel pro 
vyplácení sociálních dávek s tím, že 
příjemci sociálních dávek, si musí 
uvědomit, že vedle práv mají i  po-
vinnosti. Co si mají občané pod tím 
představit?
Nejdéle do  měsíce od  zaevidování 

na  úřadu práce dostane uchazeč o  za-
městnání nabídku práce na  plnou pra-
covní dobu v podobě veřejně prospěšné 
práce, rekvalifikace či dalšího vzdělávání. 
Pokud ji nepřijme, bude automaticky 
vyškrtnut z evidence uchazečů a přijde 
o dávky. Sociální systém nesmí být zneu-
žíván, protože tím je zneužívána i naše so-
lidarita. Ti, kteří pobírají sociální dávky, 
si opravdu musejí uvědomit, že vedle práv 
mají i povinnosti. Podporu si zaslouží ten, 
kdo si aktivně hledá práci. Ti, kteří praco-
vat nechtějí anebo odmítají aktivity, které 
jim pomohou se postavit na vlastní nohy, 
dávky nedostanou. Toto zpřísnění pravi-
del pro vyplácení sociálních dávek bude 
mít jako další efekt to, že se rychle sníží 
počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou 
v  evidenci úřadů práce. Předpokládám, 
že by se jejich počet mohl v krátké době 
propadnout až o  100 tisíc. To přinese 
úsporu pro obecní rozpočty, protože se 
sníží výdaje na  příspěvky na  živobytí, 
které vyplácejí obce.

 � Zákony v České republice zvýhodňu-
jí některé způsoby výroby elektřiny 
s cílem naplnit směrnice EU, podle 
kterých by Česká republika měla 
v roce 2020 pokrývat 13 % spotřeby 
elektřiny výrobou z  tzv. obnovi-
telných zdrojů. Mezi nejvíce zvý-
hodňované patří větrné a  solární 
elektrárny. Distributoři elektřiny 
mají povinnost vykupovat elektřinu 
od provozovatelů větrných a solár-
ních elektráren za několikanásobné 
ceny oproti tržním cenám a rozdíl 
účtují spotřebitelům na fakturách 
za elektřinu v podobě tzv. „poplat-
ku na obnovitelné zdroje“. Poplatek 
na  obnovitelné zdroje je ve  sku-
tečnosti daní, protože spotřebitel 
nemá možnost nakoupit „neob-
novitelnou“ elektřinu bez tohoto 
poplatku. Tato daň vzroste příští 
rok několikanásobně na  597,55 Kč 
za MWh, celkem na 41 miliard ko-
run, a dopadne plně na spotřebitele, 
kterým se výrazně zvýší faktury 
za elektřinu. Jak chcete vyřešit tyto 
závažné problém s  fotovoltaikou? 

Co stojí v cestě je prostě ponechat 
volné tržní konkurenci?
Předpokládané zvýšení ceny elektřiny 

by znamenalo vážný problém nejen pro 
české domácnosti, ale i  pro celý sektor 
průmyslu a ve výsledku pro další vývoj 
ekonomiky. To si velmi silně uvědomuje-
me a snažíme se postupovat rychle. Vláda 
ve středu 13. října 2010 schválila novelu 
zákona o podpoře výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů, která zavádí možnost 
podporu obnovitelných zdrojů nefinan-
covat jen z  prodeje energie koncovým 
spotřebitelům, ale i ze státního rozpočtu. 
Nárůst podpory solárních elektráren bu-
de možné kompenzovat zavedením sráž-
kové daně na jimi vyrobenou elektřinu, 
zvýšením poplatku za  vynětí půdy pro 
stavbu elektráren ze zemědělského fon-
du a také prodejem emisních povolenek.  
Formou srážkové daně se na  zmírnění 
problému budou podílet i samotní výrob-
ci fotovoltaické energie, kteří z podpory 
těží. Nárůst cen elektřiny tak nesmí pře-
kročit 10 %. Pohybujeme se v  extrémně 
regulovaném prostředí, musíme respek-
tovat platné zákony, byť by byly špatné, 
a snažit se je měnit, což si ale žádá čas. 
Zmíněná opatření je potřeba zavést k co 
nejrychlejšímu odvrácení nejhorších dů-
sledků. V žádném případě to neznamená, 
že se stavíme proti volné konkurenci. 

 � Jaké bylo Vaše první setkání po vol-
bách s prezidentem republiky? Na ja-
kých prioritách jste se shodli?
Setkání bylo srdečné a  příjemné. 

Hlavními tématy prvního setkání s pre-
zidentem Václavem Klausem byly přede-
vším situace veřejných financí, celková 
ekonomika a  události v  Řecku. Shodli 
jsme se na  tom, že se nesmíme vydat 
cestou řeckého bankrotu. Že proble-
matika veřejných rozpočtů a stabilizace 
veřejných financí je klíčovým politickým 
problémem ČR. Pokud si mohu dovolit 
interpretovat slova pana prezidenta, tak 
docela jednoznačně řekl, že bude hodno-
tit jednotlivé politické strany podle toho, 
na kolik berou vážně současnou ekono-
mickou situaci a  na  kolik berou vážně 
problém veřejných rozpočtů. Občané 
dnes mohou vlastně v přímém přenosu 
sledovat, co se stane v  konkrétní zemi, 
když politická reprezentace ignoruje 
stav veřejných financí. Všechna ostatní 
politická témata jsou podle obou politiků 
v porovnání s dominantními ekonomic-
kými problémy až sekundární.
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 � Některým politikům i občanům se 
zdá, že Vaše politika vůči Bruselu 
je, diplomaticky řečeno, příliš sluš-
ná. Pani Bobošíková vyzvala pana 
prezidenta, aby odvolal svůj podpis 
pod vazalskou Lisabonskou smlou-
vou, pokud EP změní podmínky 
jeho podpisu pod ní. Myslíte si to 
také a  budete ho v  případném boji 
podporovat, nebo se postavíte spíše 
na stranu pana Schwarzenberga?
Nepřísluší mi úkolovat prezidenta. 

Snažím se dělat politiku realistickou. 
Lisabonskou smlouvu jsme brali jako 
nevyhnutelnou nutnost, ne jako něco, 
za co bychom měli být vděčni. V tom se 
můj postoj nezměnil.

 � Akce D.O.S.T., jejíž kroky podporuje 
již 24 organizací protestovala 1. září 
proti výuce sexuální výchovy na zá-
kladních školách. Demonstranti 
měli transparenty s nápisy jako „Hry 
dětem, sex dospělým“, „Sexuální vý-
chova je útok na rodinu“ „Chráníme 
naše děti“ a „Žádné SEXperimenty 
s  našimi dětmi“. Jaký je Váš názor 
na tento problém? Nemělo by se spíš 
zavést do škol náboženství?
Hlavní roli by v této oblasti měli nést 

rodiče dítěte. S  hodinami náboženství 
ve škole sympatizuji. Jsem ale proti, aby 
náboženství bylo povinným předmětem 
na veřejných školách.

 � Koordinace evropské politiky je 
podle koaliční smlouvy plně v gesci 
premiéra jemu podřízeného útvaru. 
Není to krok proti panu ministrovi 
Schwarzenbergovi? Zdá se, že on to 
tak chápe.
Rozhodně ne. Je to cesta ke kvalitní 

koordinaci evropské politiky. Myslím, že 
si tato organizační a technická záležitost 
nezaslouží tolik rozruchu. Přesná citace 
z koaliční dohody zní: „Základem úspěš-
né evropské politiky je její důsledná vnitřní 
koordinace zejména v  oblasti strategic-
kých cílů a přípravy jednání Evropské rady. 
Tato koordinace bude v  gesci předsedy 
vlády a bude realizována prostřednictvím 
jemu podřízeného útvaru, který bude úzce 
spolupracovat s Ministerstvem zahranič-
ních věcí. Postavení tohoto útvaru bude 
upraveno v kompetenčním zákoně.“

 � Sliboval jste, že vláda musí udělat 
pořádek v  ekozakázkách. Jak to 
chcete dokázat, když Ministerstvo fi-

nancí sečetlo tyto garance týkající 
se zakázky na 115 miliard korun, 
Ministerstvo životního prostředí 
kolem 30 miliard? Čím si vysvět-
lujete tento obrovský rozdíl a kdo, 
myslíte, je blíž pravdě?
Současné problémy se stanovením 

potřebných nákladů na  odstranění 
státních ekologických zakázek (SEZ) 
jsou důsledkem nastavení způsobu 
odstraňování SEZ zejména v 90. letech, 
časové prodlevy při odstraňování SEZ 
byly dány jak rozhodnutím bývalého 
ministra financí z roku 2004, kterým 
bylo pozastaveno zadávání nových ve-
řejných zakázek na zajištění sanačních 
prací s výjimkou havarijních případů 
na  2 roky, tak i  dlouhými časovými 
rozestupy mezi jednotlivými fázemi 
sanačního procesu. Národní kontrolní 
ústav (NKÚ) kritizuje zejména původ-
ní nastavení procesu odstraňování 
starých ekologických škod a z něj vy-
plývající následné problémy a průtahy; 
tento závěr je v zásadě velmi kladný 
ve  vztahu k  aktuálnímu postupu 
Ministerstva financí, které chce celý 
proces urychlit.

 � Jedním z posledních mediálních 
počinů pana Kocába bylo jeho 
tažení proti baby boxům, že 
děti do  nich odložené neznají 
svoji identitu. Je podle vás lepší 
zachráněný život byť bez zna-
losti identity, nebo dítě odložené 
do popelnice?
Záchrana života je vyšší právo 

než znát vlastní rodiče. O  tom není 
pochyb.

 � Ve volební kampani jste podpořil 
slovenského lídra SDKÚ-DS Ivetu 
Radičovou. Ona Vás naopak při-
jela předtím podpořit do  Prahy. 
Jak pokračuje Vaše vzájemné 
podporování se po volbách?
Jsem velmi rád, že máme stejné ná-

zory, že máme podobné postoje a stej-
nou politiku, a to musíme prosazovat 
v  našich zemích. My jsme dokázali 
zastavit levicový populismus v České 
republice, dokáže to i Slovensko. Celá 
Evropa se přesvědčuje o tom, že levi-
cové recepty se vyčerpaly. Levicová 
politika selhala v Maďarsku, v Řecku, 
v Portugalsku, selhává ve Španělsku. 
Jediné, co teď lidé mohou udělat, je 
zvolit rozumné a  zodpovědné politi-
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ky a právě takové politiky na Slovensku 
představuje SDKÚ-DS. V  ekonomicky 
složité době se obracejí na středopravico-
vé strany. Očekávají od nich především, 
že dokáží odpovědně zacházet s veřejný-
mi rozpočty a  snižovat zadlužení státu. 
Situace na Slovensku je v několika rysech 
podobná povolební situaci v Česku.

 � Přišli, pobrali sociální dávky a z vdě-
ku zapalují, co se dá. Ne, nejde 
o české Romy. Mám na mysli násilné 
nepokoje, které rozpoutávají islámští 
imigranti v zemích, které je přijaly 
a poskytly jim pomoc v nouzi. Nyní 
hrozí reálné nebezpečí i ČR. Policie 
se psy posilují hlídky, kde se dá. Stojí 
to obrovské peníze. Občané se bojí. 
Jaký je Váš názor na  tuto hrůznou 
hrozbu a  na  problematiku posky-
tování občanství těmto fanatikům?
Zajištění pořádku není levná zá-

ležitost, ale je úkolem státu, aby si s 
potenciálními hrozbami, které souvisejí 
se vznikem třecích ploch při kontak-
tech jednotlivých náboženství, poradil. 
Poradit si musí i s prosazováním efektiv-
ní imigrační politiky. Nelze ale apriori 
přistupovat k imigrantům z islámským 
zemím jako k někomu, kdo bezpečnost 
ohrožuje. Ekonomika využije práci 
každého schopného člověka. Je nutné, 
aby každý člověk respektoval ty návyky, 
bez kterých bychom jako společnost 
nemohli fungovat. Na  druhou stranu 
musí i  většinová společnost tolerovat 
odlišné zvyky. Jestliže se někdo jinak 
obléká, jinak mluví, ale chce s ostatními 
spolupracovat, není myslím problém, 
aby mu společnost podala pomocnou 
ruku a tolerovala ho.

 � Je vůbec možné, aby křesťanské země, 
které mají osm set let vývoje nábo-
ženství za sebou, mohly spolužít se 
zeměmi, kde platí ještě zákony při-
jaté v dobách vzniku islámu a od té 
doby tam vývoj ustrnul beze změny?
Nelze si myslet, že ostatní země žád-

ným vývojem neprošly. Křesťanské země 
vždy s okolním světem obchodovaly, děje 
se tak dodnes. Jestliže existují názory, že 
někde vývoj ustrnul, tak jedinou možnou 
odpovědí je, že se nelze před takovými 
oblastmi jednoduše uzavřít. Je nutný dia-
log, snahy o vzájemné soužití a především 
kontakty, jedině tak lze do  budoucna 
bariéry odstranit. Jestliže bychom se 
o  kontakt nesnažili, zachováme tím se-

trvalý stav, který se sám od sebe nevyřeší. 
Ideální cestou je například obchodní kon-
takt, protože při obchodu jde ideologie 
stranou. Obchodujícím stranám jde o to, 
aby ta druhá byla důvěryhodná a vypoči-
tatelná. Jestliže se obchod podaří, vznikají 
kontakty, které mohou dát základ i hlubší 
spolupráci.

 � Po  první světové válce se státníci 
snažili vytvořit mírové smlouvy, aby 
již nemohlo v budoucnu dojít k po-
dobným tragédiím. Ironií osudu bylo, 
že vzhledem k přísnosti těchto smluv 
došlo k  masakrům ještě větším. 
V současné době se v Maďarsku ote-
vírá Trianonská smlouva. Prezident 
republiky Václav Klaus zdůrazňuje, 
že by se touto otázkou měla zabývat 
Evropa jako celek, jinak že mohou 
události v Maďarsku vytvořit nebez-
pečný precedens, jehož následky si 
netroufá ani odhadnout. Jste téhož 
názoru?
Nejde o  ledajakou smlouvu, ale 

o smlouvu, která stanovila po skončení 1. 
světové války hranice maďarského státu 
jakožto nástupce mocného Uherského 
království, přičemž jakákoliv její změna 
by nastolila velké přeshraniční nepokoje, 
a to nejen na Slovensku.

 � Protože se Vám daří zastavit propad 
ekonomiky, občané zapomínají, že 
byla ještě nedávno reálná hrozba 
státního bankrotu a  socialisté začí-
nají tohoto využívat ke  zlehčování 
situace ohledně stavu veřejných 
financí a popírají nutnost úsporných 
opatření. Hodlají dál pokračovat 
ve své líbivé politice zvyšování dluhů.  
Snaží se odpoutat pozornost občanů 
od faktu, že náš veřejný dluh se zvy-
šoval za jejich vlád skoro o 5000 Kč 
za  každou vteřinu a  začínají prosa-
kovat hlasy, že náš dluh není nijak 
mimořádný a velké spoření že je jen 
Vaší asociální politikou. Jak to je 
doopravdy?
Hrozba státního bankrotu nezávisí 

pouze na výši dluhu, ale na tempu jeho 
zvyšování. Ostatně Lotyšsko zbankro-
tovalo s polovičním dluhem, než tehdy 
měla Česká republika. Agentura Moody’s 
již jasně varovala, že když nedojde k rea-
lizaci zásadních úsporných opatření, tak 
bude zvažovat zhoršení našeho ratingu. 
To by vedlo ke zvýšení nákladů na správu 
dluhu, ztrátě důvěry investorů a mohlo by 

vést až k zastavení pozvolného oživování 
české ekonomiky.

 � Lidé si neumějí stále představit, co 
to je státní bankrot, co by to pro ně 
konkrétně znamenalo. Nevěří, že 
by se mohli díky němu například 
probudit s 10 místo s 1000 korunami 
v peněžence. Můžete jim vysvětlit, co 
by je postihlo?
Při státním bankrotu by byla ze dne 

na  den znehodnocena měna a  místo 
1000 Kč by měli občané po  probuzení 
v peněžence např. 10 Kč, v lepší případě 
100 Kč jako současní Maďaři. Přitom 
ceny by neklesly a úspory by byly tytam. 
A  nepomohly by žádné stávky. Takže 
prosím, aby každý z nás velmi pozorně 
hodnotil politiky podle toho, jakou cestu 
k  záchraně před podobnou pohromou 
nám nabízejí. 

Rozumná vláda musí podporovat 
podnikatele a živnostníky, protože jen ti 
mohou zajistit hospodářský růst. Proto 
je od  socialistů obrovsky nebezpečné 
a  nezodpovědné vyštvat podnikatele 
ze země kvůli tomu, aby byli zvoleni. 
Samozřejmě povaleči budou vždy volit 
levici, lenoši budou vždy vzývat přítele 
Paroubka, ale ti, kteří chtějí žít oprav-
du plnohodnotným životem, ti ať volí 
ODS. ODS zamezí znehodnocení měny 
a do sedmi let vyrovná rozpočet.

 � Ve  volbách nešetřil Vaší chválou 
a  přáním vítězství předseda vlády 
Spojeného království a  předseda 
Konzervativní strany Velké Británie 
David Cameron, který ve VB vyhrál 
volby. Posílilo to frakci evropských 
konzervativců a reformistů, kterou 
spolu s naší ODS jeho strana utvořila 
v Evropském parlamentu? Jaké jsou 
nyní Vaše vzájemné vztahy?
Europoslanci Občanské demokratické 

strany neuvažují o  vystoupení z  frakce 
Evropských konzervativců a  reformistů 
(ECR) a návrat do frakce Evropské lidové 
strany (EPP). Tuto domněnku vyslovil 
v rozhovoru pro britské listy generální ta-
jemník EPP Antonio López-Istúriz a pře-
vzala jej i některá česká média. Podle ODS 
byla tato informace generálního tajemníka 
EPP pouze účelovým krokem, jak poškodit 
ECR a její členy před plánovanými volbami 
jak v ČR, tak v Británii. ODS je integrální 
součást skupiny Evropských konzervativ-
ců a reformistů (ECR) v Evropském parla-
mentu. Zůstává jí samozřejmě i po změně 
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ve vedení ODS. EPP ukazuje, že existence 
ECR pro ni znamená vážnou konkurenci, 
a  proto udělá cokoli, aby skupinu ECR 
poškodila. Je to spíše EPP, která by se měla 
do budoucna obávat o své členy.

 � Jest li se nepletu, tak frakce 
Evropských konzervativců a  refor-
mistů prosazuje v EU mj. myšlenku, 
že národní parlamenty musejí hrát 
v budoucí EU klíčovou roli. Jste téhož 
názoru?
Zákonodárné sbory jednotlivých člen-

ských států mají ústavami zaručenou roli. 
Nedovedu si v současnosti představit, že 
by ještě další část pravomocí národních 
vlád a parlamentů měla přecházet na nad-
národní úroveň do Bruselu. Národní par-
lamenty jsou nejdemokratičtější instituce 
v  Evropě s  jasně čitelnou odpovědností 

– volič a jeho zástupce. A tak by to mělo 
zůstat.

 � Před volbami jste sliboval, že se ODS 
zasadí o čistší ovzduší na Ostravsku, 
bude hájit vlastnická práva občanů 
nad zájmem prolomit limity těžby 
na  severu Čech a  zajistí efektivní 
čerpání prostředků z Evropské unie 
tak, aby pomáhaly zlepšení životní-
ho prostředí. Sliboval jste, že budete 
vytvářet konkurenční prostředí 
bezemisních a nízkoemisních zdrojů 
energie, zabráníte deformaci trhu 
a  zvýšení cen energií, jak k  tomu 
došlo v  případě fotovoltaických 
elektráren, a že budete podporovat 
rozšíření jaderné elektrárny Temelín. 
V dopravních investicích budou mít 
prioritu obchvaty měst a obcí na klí-
čových tazích, aby se snížila dopravní 
zátěž na obyvatele a zároveň zjedno-
dušíte a zlepšíte legislativu v oblasti 
životního prostředí. Co jste již pro 
to udělal?
Do  sněmovny jsme nyní před-

ložili koaliční návrh novely zákona 
o  ochraně ovzduší, která má řešit pro-
blémy s  kvalitou ovzduší především 
v Moravskoslezském kraji, kde je situace 
dlouhodobě nejvážnější. Do zákona chce-
me zavést emisní stropy pro vymezené 
skupiny zdrojů. Dosud úřady posuzovaly 
jednotlivě každý zdroj. Nový nástroj 
umožní určit strop celkově pro více 
zdrojů v dané oblasti. Dále budou města 
moci vymezit zóny, kam smí vjet jen 
automobily, které plní dané emisní pa-
rametry. Tyto nízkoemisní zóny známe 

například z Berlína, kde se toto opatření 
osvědčilo. No a do třetice při smogových 
situacích mají být dálnice a  obchvaty 
měst osvobozeny od poplatku. V případě 
Ostravy by pak řidiči přestali zatěžovat 
vnitroměstskou dopravu a  ovzduší by 
tolik netrpělo. Co se týká samotných 
znečišťovatelů, tak z  evropských fondů 
jsou vyčleněny 4 miliardy korun pro 
Moravskoslezský kraj, takže očekáváme, 
že tuto možnost podpory ekologizace 
provozů firmy v hojném počtu využijí.

Otázku rozšíření jaderné elektrárny 
Temelín budeme projednávat na  bez-
pečnostní radě státu, protože rozhod-
nutí o načasování a plánování rozšíření 
Temelína jsou v  kompetenci vlády ČR. 
Pokud už tedy někdo teď říká, že se roz-
šiřovat nebude, musím říct, že vláda ještě 
nerozhodla a proto veškeré komentáře ze 
strany managementu ČEZ k takzvanému 
zpoždění projektu jsou irelevantní. 

 � Stále se setkáváme s  názorem, že 
naším hlavním ekonomickým 
problémem je krize, že se proto 
musíme pokusit vymanit se z krize 
co nejrychleji, ať jsou dlouhodobé 
důsledky jakékoli. Podle prezidenta 
Klause je to mylná strategie. Podle 
něj se potřebujeme vymanit z  dlu-
hové pasti nikoliv z  krize. Také si 
to myslíte?
Jakýkoli líbivý zásah státu v  tom-

to směru, který dnes více hrozí přijít 

od parlamentu než od vlády, by byl zcela 
kontraproduktivní a  začínající křehké 
oživení by mohl spíše poškodit. Již v prů-
běhu roku 2008 u nás došlo k prudkému 
zpomalení ekonomického růstu. Reálný 
růst HDP poklesl z 6,4 % na 2,5 % a v ro-
ce 2009 došlo k poklesu HDP dokonce 
o více než 4 %. Je to sice méně než např. 
v  Německu, Velké Británii, Maďarsku 
a  Slovensku, ale více než ve  Francii 
a Rakousku, vynechám-li Polsko, jehož 
ekonomika jako jediná v Evropě i v roce 
2009 rostla. Podle našeho Ministerstva 
financí bude v roce 2010 Česká republika 
růst o cca 2 %. Snad je to seriózní odhad. 
Tato čísla jsou nemilosrdná a nepříjemná, 
ale přesto jsem stejně jako pan prezident 
přesvědčen, že boj s  krizí není naším 
dnešním hlavním úkolem.

 � Jaký je Váš názor na  národní svr-
chovanost?
Stát není protikladem občanské 

společnosti, obojí stejným způsobem od-
vozuje svůj původ od lidu – svobodných 
občanů. Politický řád a  jeho instituce 
jsou neoddělitelnou součástí občanské 
společnosti. Politické struktury nemo-
hou, nemají a nesmějí být nahrazovány 
žádnými alternativami. 

Vážený pane premiére, děkuji Vám 
za  čas, který jste mi věnoval na  tento 
rozhovor. Přeji Vám mnoho štěstí při 
realizaci Vašich plánů.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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Prezident kritizoval oSn 
za zasahování do světové ekonomiky

Ivana HaslIngerová 

p rezident republiky Václav Klaus 
reprezentoval 25. září 2010 
v  hlavním sídle Organizace 

spojených národů v  New Yorku naši 
republiku. Při té příležitosti přednesl 
projev, v němž zejména zdůraznil, že 
OSN by měla zůstat u svých hlavních 
principů, na  nichž byla v  roce 1945 
založena jednapadesáti státy, jedním 
z  nich byla i  naše republika. Úlohou 
OSN by nemělo být usilování o globální 
vládnutí a tím méně to, aby v něm hrála 
centrální roli. OSN existuje primárně 
proto, aby posilovala přátelské vztahy 
mezi svými členy a  aby hledala řeše-
ní problémů, které se nedají uzavřít 
do národních hranic.

 I přesto, že se od doby založení OSN 
její působnost rozšířila do 192 zemí světa, 
neznamená to, že by se mělo zásadním 
způsobem měnit poslání OSN hledáním 
své nové mise. Naopak, cíle OSN by mě-
ly zůstat stále takové, jak je definovala 
původní Charta OSN.  „OSN by měla 
udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, 

rozvíjet přá-
telské vztahy 
mezi zeměmi 
a zabezpe-
čovat me-
z i n á r o d n í 
spolupráci 
při řešení 
mezinárod-
ních konflik-
tů. Spojené 
národy by 
se od těchto 
principů ne-
měly odchý-
lit. Neměly 
by  h leda t 
alternativní 
či náhrad-
ní projekty 

k těm, které jsou zaměřeny na zvyšování 
míru, svobody a demokracie. Měly by 
zůstat mezivládní platformou založenou 
na pluralitě názorů svých členských 
států a na vzájemném respektu k jejich 
občas se lišícím pozicím,“  zdůraznil 
prezident Klaus. Měla by se pouze 
změnit struktura této organizace tak, 
aby zejména Rada bezpečnosti věrněji 
odrážela geopolitickou, ekonomickou 
a demografickou realitu počátku 21. sto-
letí. „Je frustrující, že diskuse o těchto 
změnách probíhají už 16 let bez výsled-
ku. Je na čase, aby přinesly konkrétní 
výsledky,“ kritizoval Václav Klaus.

Prezident Klaus kritizoval OSN 
především za dvě věci. Za její zasaho-
vání do světové ekonomiky a odklonu 
od politických témat k „vědeckým“:

Prezident Klaus rovněž vzpomněl 
i na rozvojové země, jimž by nemělo být 
bráněno usilovat o  ekonomický růst. 
Potřebují přístup k zahraničním trhům, 
potřebují svobodný obchod a nesmí být 
nuceny souhlasit se stále ambicióznější-

mi cíli v boji s klimatickými změnami, 
navíc v situaci, kdy samy vyspělé země 
tyto cíle neplní.

„OSN nepřísluší řešit světovou eko-
nomickou krizi. Tím, že bude zavádět 
trhy ničící makroekonomické zásahy 
a nové typy regulací, jak se to děje 
právě teď, je možné trhy naopak zničit 
a spolu s nimi i možnosti pokračová-
ní ekonomického růstu a zajišťování 
prosperity vyspělých i rozvojových 
zemí,“ zdůraznil pan prezident. To, že 
OSN vycházela z předpokladu, že krize 
byla selháním trhů a že správnou ces-
tou, jak z  krize vyjít, je větší regulace 
těchto trhů, byl předpoklad chybný, 
který makroekonomice naopak ublí-
žil. Řešením krize není ani zavádění 
více byrokracie, ani vytváření nových 
státních nebo supranacionálních in-
stitucí, ale ani pokusy zavádět „global 
governance“. Naopak.  „Mezinárodní 
organizace, včetně Spojených národů, 
by měly snižovat své výdaje, zmenšovat 
počet svých úředníků a ponechat řešení 
na vládách členských států, které jsou 
občanům těchto zemí přímo zodpověd-
né,“ vysvětlil přítomným prezident ČR.

 OSN nemá mít všezahrnující agen-
du. Nemá se přesouvat od  politických 
témat k  „vědeckým“.  OSN zde není 
od  toho, aby určovala, co je a  co ne-
ní věda, ale je tu od  toho, aby vedla 
členské státy k racionální, argumenty 
podložené debatě o politických téma-
tech. Nejškodlivější politickou debatou, 
které jsme v posledních několika letech 
svědky, je debata o klimatu a o globál-
ním oteplování.

Pan prezident zdůraznil, abychom 
nepolemizovali s právem jakékoli země 
užívat jadernou energii pro mírové 
účely, ale žádná země nesmí ignorovat 
domluvené a respektované mezinárodní 
standardy, aby neohrožovala stabilitu 
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svých regionů a  nezvyšovala riziko 
šíření nukleárních zbraní. Za důležitý 
krok vpřed v  tomto ohledu považuje 
„Smlouvu mezi Spojenými státy americ-
kými a Ruskou federací o podmínkách 
dalšího snížení a omezení strategických 
útočných zbraní“, kterou v dubnu 2010 
podepsali v  ČR prezidenti Ruské fe-
derace a  Spojených států amerických 
a doufá, že brzy dojde k dalším krokům 
v tomto směru.

Shrnuto a podtrženo, OSN by měla 
podle Václava Klause usilovat o to, aby 
byla účinnou organizací reprezentují-
cí státy a jejich občany. Neměla by se 
stále více stávat zdrojem finančních 
prostředků pro různé, často velmi 
sporné nevládní organizace, které se 
prezentují bez jakékoliv povinnosti 
skládat účty a bez jakékoliv kontroly.

A  na  konec zbývá podotknout, 
že možnost přednášet na  Valném 
shromáždění OSN je pro daný stát 
vyznamenáním. Pro připuštění jejího 
představitele za řečnický stolek se totiž 
musí vyslovit nadpoloviční většina ze 
192 států sdružených v této organizaci. 
Na to letošní šedesáté páté se například 
nedostali představitelé EU, která se 
po  přijetí Lisabonské smlouvy cítila 
již superstátem a  dožadovala se toho, 
aby měla na  shromáždění zastoupení 
formou vystoupení svého představitele. 
Všech 192 států sdružených v OSN ale 
hlasovalo proti a  rozhořčená delegace 
EU, která nemohla diskutovat, odletěla 
domů. Všichni tam omdlévali rozhoř-
čením, že prý se to nesmí v budoucnu 
opakovat. Možná nebude, ale přesto 
to bylo zajímavým momentem tohoto 
shromáždění. Dalo by se říci, že přímo 
jistým referendem o  tom, zda ostatní 
svět uznává EU jako superstát, nebo 
pouze jako sdružení nezávislých suve-
rénních států. Pikantní byla ještě další 
věc. Před samotným třídenním valným 
zasedáním OSN probíhá každoročně 
dvoudenní konference k daným téma-
tům, o nichž se bude hovořit. Na  této 
konferenci se chtějí presentovat přede-
vším vrcholoví politici a pak na samot-
né shromáždění posílají své náhradní-
ky. Dříve tomu bylo obráceně, ale to je 
vedlejší. Podstatné je, že na  té letošní 
konferenci chtěli vystoupit Angela 
Merkelová a Nicolas Sarkozy s referáty 
na téma „Millenium gost“ (Státní nor-
my tisíciletí). Jejich přednášky ale byly 
zamítnuty neboť OSN sice je velikáškou 

organizací, která se v současnosti snaží 
mluvit takřka do všeho, ale téma o pro-
blémech normalizace celého tisíciletí se 
i jí zdálo příliš nabubřelé a nadnesené. 
Proto jak Merkelová, tak Sarkozy od-
letěli ještě před zahájením summitu 
domů. Snad si v  letadle konečně uvě-
domili, že by se měli snést ze svých 
výšin na zem a zajímat se o prozaické 

současné problémy obyvatel jimi tak 
poničené Evropy místo fantazírování 
o  tom, jak zařídit život obyvatelům 
planety na  1000 let dopředu. Snad již 
konečně přestanou vyhazovat triliony 
eur na  nesmyslné řízení počasí a  po-
nechají také něco na  starost Slunci 
a především Bohu.
Snímek archiv Pražského hradu

Baronka thatcherová: „utopistický 
jazyk václava havla mne znepokojuje“

„O tom, že je Havel antikomunista, nelze pochybovat. 
Je to ale člověk levicový a obráží se to v jeho pohledu 

na svět. Ve svém projevu řekl: ,Nastal čas, který 
vyzývá k novému pochopení současného světa jako 

světa multipolárního, multikulturního a globálně 
propojeného a k důsledné reformě všech mezinárodních 

organizací a institucí tak, aby toto nové pochopení 
zrcadlily...‘ Takový utopistický jazyk, navíc u někoho, 
kdo hovoří tak přesvědčivě, mě znepokojuje,“ uvádí 
baronka Thatcherová ve své knize Umění vládnout. 

(Snímek Ivany Haslingerové je z  návštěvy baronky Thatcherové při 
slavnostním odhalení Churchillova pomníku 2.3.2000 před budovou VŠE 

v Praze)
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o atmosféře roku 1951
luděK Frýbort

Pro poučení 
nepamětníkům

c o je to platné, kdo neudělal vlastní 
zkušenost s  jankovitou mrchou, 
neví, jaké to je sletět po nose s ko-

ně, i kdyby o  tom stokrát četl a  sto kovboj-
ských filmů shlédl. Totéž platí o zkušenosti 
s  mrchou komunismu. Nedivme se, nevím 
už kterému západnímu mudrlantovi, jenž 
uslyšev o  ortelu komunistického soudu nad 
Miladou Horákovou, děl nechápavě – a proč 
si ta paní nevzala lepšího advokáta? Ani ono-
mu představiteli švédské intelektuální elity 
se nedivme, s nímž jsem rok po srpnu 1968 
řeči vedl, o  sovětské okupaci, o  Husákovi, 
o novém přituhování komunistické diktatury 
mu vyprávěl, a on, když to všechno vyslechl, si 
pročistil brýle a pravil: „To se vám ale divím, 
že si nezvolíte jinou vládu!“ Inu jo. Vlastní trp-
kou zkušenosti nemíti – problému jen z půle 
rozuměti. A kdyby aspoň z té půle.

Pročež bych byl té rady každému, kdo se 
dnes v  zemích českých vyslovuje k  případu 
odbojové skupiny bratří Mašínů a  je mladší 
šedesáti let, aby byl ve svých soudech zdrženliv. 
I kdyby se o to snažil a vrchovatou nůši lejster 
prostudoval, nebude a nemůže chápat atmosfé-
ru tehdejšího času víc než napůl. Ani nemůže 
k ničemu než k polovičatostem dojít ten, kdo 
ve sporu jako tento chce vycházet ze zkušenosti 
let šedesátých či osmdesátých, s komunismem 
spíš už směšným a otravným než vražedně ne-
bezpečným, s jeho pochopy a příslužníky, kteří 
pořád ještě dovedli špiclovat, sekýrovat, k lopatě 
vyhazovat, ale nevěšeli už, nerozkulačovali, 
do Jáchymova na dvacet let neposílali, ledaže 
se z  nich lidem – aspoň některým – dělalo 
špatně, takže se sebrali a s nějakým zájezdem 
nebo na výjezdní doložku zmizeli na Západ, 
ostatně i já sám. Nemusel jsem se ale už za tím 
účelem plazit po břiše pod ostnatými dráty, ani 
čelit péesáckým samopalům, což snad poněkud 

osvětlí rozdíl mezi dobou stalinského a – dejme 
tomu – husákovského komunismu: byl to na-
vzdory všemu komunismus de luxe. Zamrzelo 
mě tudíž, když jsem v  Mladé frontě Dnes 
četl úvahu o bratřích Mašínových z pera pana 
Tomáše Zahradníčka. Byl s nimi rychle hotov: 
„selhali… nevidím jiný výsledek než mrtvoly lidí, 
kteří se jim náhodou připletli do cesty…“

Nu, i  tak viděti možno. Očima člověka 
relativně mladého, teror raných padesátých 
let si představit nedovedoucího a  s  bezradně 
doklepávajícím komunismem husákovským si 
jej pletoucího. Nepřikládal bych další polínko 
k sporu o bratry Mašínovy; bylo jich přiloženo 
z té či oné strany už na fůry. Chtěl bych se jen 
jakožto osoba starší pokusit o to, co v té debatě 
dosud chybí: o nástin atmosféry roku 1951, kdy 
se vydávali na svou cestu za svobodou.

Bylo mi tenkrát osmnáct a  třetí světová 
válka byla zcela reálně na spadnutí. V Koreji se 
to už mlelo a zdálo se být otázkou času, kdy se 
konflikt rozšíří na zbytek planety. Na druhou 
stranu jsme my reakcionáři a kontrarevoluční 
elementi žili v  napjatém očekávání rychlé, 
třebaže kruté změny. Třetí rok už uplýval 
od února, zvaného Vítězný, a kdo se zpočátku 
těšil, že se ten bolševický blázinec do švestek, 
do vánoc musí zhroutit, nechával těch nadějí, 
bylo zjevné, že konec, bude-li jaký, mu musí 
udělat někdo zvenčí. Američané. Západní 
spojenci. Rozumí se, že za  cenu strašlivých 
obětí; ale s tím jsme byli, ač neradi, srozumění. 
Nechali jsme si svobodu protéct mezi prsty a její 
znovunabytí nebude, nemůže být laciné. Což 
možná zní někomu cize dnes, ale tehdy byla 
ještě demokratická většina národa morálně 
nenalomená a ochotná k obětem. Divné, že ano.

Vzpomínám si, jak jsem bloumal ulicemi, 
hlavu plnou těžkých chmur. Nedalo se pochy-
bovat, že jestli za měsíc, za dva vypukne válka, 
pomažu na frontu i já, jakkoli jsem zatím nebyl 
ani branec. Co mám v tom případě dělat? Nechat 
se kvůli Stalinovým knírům zabít jako tele? To 
mi připadalo hloupé; i rozhodl jsem se zběhnout 
ke kapitalistickému nepříteli, jakkoliv byla na-

děje na zdar nevelká a nezdar znamenal kulku 
do týla. Ne, prosím, nebyl jsem ani hrdina, ani 
blázen či splašený pubertální kluk, jen se mi 
takový podnik nezdál o mnoho riskantnější než 
rizika života, jaký jsem i bez všech válek vedl; 
za činnost v ilegální skautské skupině jsem se 
mohl octnout v base jedna dvě; rozdávalať se 
tenkrát za takový zločin doživotí jako housky. 
Naštěstí byla moje velezrádná činnost odhalena 
až o sedm let později, takže jsem to odnesl jen 
vyhazovem z práce… ale to odbočuji. Kličkovali 
jsme tenkrát prostě mezi vyhlídkami kriminálů 
a jiných dopadů tvrdé dělnické pěsti, a možností 
zbavit se jich i za cenu smrtelného nebezpečí 
byla lákavá. Naštěstí – nebo naneštěstí – jak se 
to vezme – si za dva další roky odnesl Stalina 
i s jeho kníry čert a jeho nástupci už nebyli tak 
žhaví osvobodit světový proletariát silou zbraní, 
když se dalo téhož výsledku dosíci destabilizací 
Západu prostředky infiltrace a dezinformace. 
Jenže to jsem ještě, kluk osmnáctiletý, nemohl 
předvídat. Kdybych býval měl tytéž prostředky 
jako Mašinové, partu spolehlivých kamarádů, 
nějakou tu pistolku a ovšemže i jejich kuráž, asi 
bych se pokusil o totéž: předejít bolševika, než 
mě povolá k hrdinské smrti za Stalina. I kdybych 
měl přitom z  nějakého bolševického slouhy 
udělat mrtvolu, jak toho želí pan Zahradníček.

Taková byla atmosféra, v níž jsme žili: atmo-
sféra hrůzy i chmurné naděje. Bít se, nedat se, 
karty byly rozdány a nepřítel zřejmý: komunista 
a jeho slouhové, ozbrojení i neozbrojení; ochotní 
přivést nás pod šibenici byli všichni. Mluvím 
v  množném čísle, protože bylo takových víc, 
kteří se rozhodli bojovat proti bolševikovi se 
zbraní v ruce. Jedni, méně rozhodní jako napří-
klad já, čekali, až je bolševik povolá do války, pak 
že zdrhnou. Jiní a statečnější nečekali a spustili 
válku na  vlastní účet. Mašínovci mezi nimi 
vynikli tím, že třem z nich se ten záměr zdařil, 
takže teď mohou přemoudřelí novináříci nad 
nimi bádat, zda byli hrdinové nebo spíš vrazi. 
A  ještě jiní, neznámí a  bezejmenní, zahynuli 
v  lesních úkrytech, z  nichž hodlali vést par-
tyzánský boj proti komunistickému nepříteli, 
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o  čemž se dnes jen málo ví a  snad ani vědět 
nechce. Pravda, nedají se jejich počty srovnat 
s desetitisíci protisovětských bojovníků eston-
ských či lotyšských (kteří také udělali mrtvolku 
z lecjakého nevinného kágébáčka, jenž se jim 
jen tak připletl do cesty.) Tím spíš je ale vhodné 
a slušné uctít památku vlastních hrdinů, byť jich 
bylo málo. A přeživším udělit… nevím hned co, 
protože i nejslavnější metál je příliš nicotný za tu 
zásluhu: ukázali a dodnes ukazují ochablému 
národu Žižkovu příklad statečnosti. Snad právě 
proto je tak mnozí nemají z té duše rádi.

A  když jsem si takto rozlil u  jemnocit-
ných duší ocet, odvážím se ještě o krůček dál. 
Všechno, co následovalo poté a co je dnes pouč-
ně srovnáváno s mašínovským vrahounstvím, 
mělo smysl jen malý, pokud vůbec nějaký. 
Spisování ponížených peticí komunistickému 
panstvu, aby své vlastní zákony zachovávati 
ráčilo… provozování jemu nelibých muzik 
a  divadelních kousků… potajmé vyťukávání 
nekonformních textů… ano, i  to si mnohý 
odskákal. Jenže nejde o odskákání, ale o vý-
sledek; a ten byl, přiznejme si, nevalný. Když se 
komunismus v zemích českých přece jen… no, 
ani tak nezhroutil, jako se spíš přerodil v post-
komunismus, koukali na to dobráčci disidenti 
jako jeleni. Nečekali to a nebyli na to připrave-
ni, oni, kteří dle vlastních slov Václava Havla 
pokládali život ve svobodě za „svět, který se už 
nikdy nevrátí.“ Snad proto, že mezi sebe pustili 
polepšené komunisty a brali si od nich rozumy. 
Snad že si nemalé rozumy brali od západních 
levičáků, majících poněkud legrační představy 
o  metodách protitotalitního odboje. O  čemž 
bych se ještě na závěr rád zmínil.

Sedával jsem začátkem let osmdesátých 
v jednom z úřadů německé země Dolní Sasko, 
maje na židli proti sobě takovou dívčinu. Ne 
hloupou; jenom tak prostě běžící s proudem 
právě panujících politických mód, jako mladí 
Němci toho času skoro všichni. Vyslechnuvše 
mé líčení, děla uštěpačně: „A když byla ta ko-
munistická vláda tak špatná, jak říkáš, proč jste 
proti ní neprotestovali?“ Otázána, jaký způsob 
protestování by navrhovala, odvětila takto: 
„Nenásilným odporem! To my, pane, bychom si 
sedli před nějaké ministerstvo a policajti by nás 
museli odnést za všechny čtyři. Proč ne, Gándhí 
takhle přece zbavil Indii britské koloniální nad-
vlády!“ A nebyl jsem vzat na milost, ani když 
jsem poukázal na drobný rozdíl mezi uvážlivě 
liberálním britským režimem a  našimi esté-
báky, kteří každého nenásilně protestujícího 
dobráčka do dvou minut sbalili a někde stranou 
seřezali, i když hned neoběsili jako jejich třídně 
nesmlouvavější předchůdcové.

Achich, achich. Holátka nevinná, blouz-
nivečkové naivní. I  vy na  Západě, hlavičky 

plné vyčichlých ideálů roku osmašedesátého 
(čemuž jest rozuměti jinak než témuž datu 
v tuzemských podmínkách), i vy v až příliš 
sametovém království českém, dejte si říci, že 
je všechno jinak. Houby že je platné všechno 
protestování a petic spisování: v situaci, kdy 
se národ nikoli bez vlastního přičinění ocitl 
v  chomoutu diktatury, byl to jen ozbrojený 
odboj, který měl opravdu smysl. I  když jen 
jako gesto, i když jen jako příklad těm, kdož 
byli schopní jej pochopit. Dnes, po málem už 
šedesáti letech, začíná být přímá zkušenost 
stalinsko-gottwaldovského údobí českých 
dějin vzácná, i  nežádal bych po  nikom do-

konalé pochopení, a  snad ani není možné. 
Aspoň pokus o  vcítění do  atmosféry roku 
1951 by však nebyl na škodu všem, kdož spisují 
poučné články, sami jej neproživše. Atmosféry 
času úděsného a  nervy drásajícího, v  němž 
šibenice těžkly zrádci lidu, kriminály se pl-
nily socialismu nepřátelskými živly, vzduch 
páchl válkou a statečnější ze statečných brali 
do rukou zbraně. Ne aby slavně zvítězili, ale 
aby obhájili čest svou i čest národa, k němuž 
se hlásili. Pokud ovšem slovo „čest“ dnešnímu 
čtyřicátníkovi něco říká.
Hannover, 7. října 2010
Neviditelný pes, 11. října

Čest památce milana 
Paumera i postojům 

prezidenta republiky
Ivana HaslIngerová

D ne  4. srpna 2010 byl pohřben se 
všemi možnými poctami, a je to 
tak dobře, hrdina třetího pro-

tikomunistického odboje Milan Paumer, 
který spolu s  bratry Mašínovými se pro-
střílel v padesátých letech z komunistické 
hrůzy do svobodné země. Přestože na jeho 
pohřbu byli přítomni všichni vrcholoví 
politici, nepřestávaly mi chodit do  redak-
ce dopisy s  dotazem, co říkám tomu, že 
prezident republiky, kterého měli pisatele 
až dosud za  excelentního představitele 
pravice u  nás, chyběl. A  Také neustávaly 
útoky na  Konfederaci politických věz-
ňů (KPV), zejména na  její předsedkyni 
Naděždu Kavalírovou, že odbyla pohřeb 
pouze vlažně. Podle mne si  neúčast pana 
prezidenta, při vší úctě k němu, zavinil pan 
Paumer sám. Málokdo si totiž uvědomí, že 
tento bojovník s komunisty byl 9.12.2008 
iniciátorem Petice za  odstoupení Václava 
Klause, protože se mu nelíbilo jeho údaj-
ně rusofilství. Paní Zdena Mašínová je 
podepsána jako druhá. Jsem přesvědčena, 
že kdyby o tomto nešťastném kroku pana 
Paumera věděli pisatelé těchto dopisů, jejich 
ostří by se asi také zmírnilo. Určitě nevědí, 
co za špínu tato petice rozpoutala, jak se ji 
chopili pánové Viewegh, Putna, Stránský 
a další. Psala jsem o tom nespočet článků, 
účastnila se protidemonstrací akce D.O.S.T. 
a Svobodných. Bylo to vše velice, opravdu 
velice nešťastné. Jak znám paní Naděždu 
Kavalírovou, ta si pana prezidenta Klause 

hluboce váží. Proto také asi i postoj KPV 
byl k panu Paumerovi zdrženlivý.

Aby ale bylo jasno. Byla jsem na mnoha 
přednáškách pana Paumera a  činů jeho 
a jeho kamarádů ve třetím odboji  si opravdu 
hluboce vážím. Bohužel nevystoupil ze stínu 
toho, že celou naši revoluci a polistopadové 
změny stále viděl pouze americkýma očima. 
I  když on sám komunisty pokládal, stejně 
jako já, za největší nebezpečí pro lidstvo, ne-
pochopil do smrti, že jím obdivovaný Václav 
Havel vyhlášením tlusté čáry za minulostí 
jim dal u nás zelenou, protože byl smýšlením 
socialista a  věřil v  komunismus s  lidskou 
tváří. Teprve Václav Klaus zavedl v roce 1992 
skutečný kapitalismus, čímž zabránil nasto-
lení Havlova snu třetí cesty ke komunismu, 
která by naši zemi zavedla do třetího světa, 
čímž u Havla zákonitě vyvolal „blbou náladu“, 
kterou nás pravdoláskovníci častují dodnes.

Bohužel v USA si lidé pamatují Václava 
Havla jako symbol pádu komunismu 
a o dalším jeho počínání již prakticky nic 
nevědí. Nesledují samozřejmě podrobně 
další vývoj u  nás.   Pan Paumer i  paní 
Mašínová jsou toho dokladem. 

Pan Paumer byl hrdina, zemřel se 
všemi možnými poctami a  je to tak dob-
ře. Čest jeho památce. Čest ale i postojům 
prezidenta republiky, který zabránil naší 
cestě do třetího světa, kterou chtěl po re-
voluci nastolit pan Havel.

A ať již si myslí každý o panu Paumerovi 
cokoliv, tak nikdo z  nás, kteří jsme neza-
žili komunistická zvěrstva padesátých let, 
nemá právo soudit jeho činy. Snad nejlépe 
to vyjádřil pan premiér Petr Nečas: „Ten 
příslovečný poslední soud – Boží soud – ne-
přísluší nikomu z nás. Dovolím si vyslovit 
svou osobní naději, víru a přesvědčení: Pan 
Milan Paumer před tímto Božím soudem 
mimo vší pochybnost obstojí.“
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uSa: Klausovo 
veleúspěšné odpoledne

ota ulč

e-mailem sem do  Ithacy dopu-
tovala informace, že v poslední 
pátek měsíce září na Cornellově 

univerzitě v  Center of International 
Studies se bude konat přednáška pre-
zidenta České republiky. Na  svazích 
s vinicemi, podél snad sto kilometrů 
dlouhého jezera Cayuga, se zrodilo 
městečko Ithaca. Ještě v době koloniál-
ní, před vznikem americké nezávislos-
ti v osmnáctém století, takto anticky, 
římsko-řecky pojmenovával britský 
důstojník vznikající pionýrské used-
losti – nejen tedy Ithaca, ale i  Utica, 
Troy, Syracuse, v  intimním indián-
ském sousedství Seneků a Mohawků, 
s  jejich adresami nezřídka začínají-
cími písmenem O (Oneida, Oneonta, 

Onondaga, Oswego, Otego, 
Owego).

V devatenáctém století dva 
takoví pionýři, jeden z  nich 
farmář, se rozhodli založit, 
vytvořit pořádnou školu, která 
časem náramně rozkvetla. Stala 
se jednou ze sedmi prestiž-
ních Ivy League Schools („břeč-
ťanové ligy“), je adresou nejed-
noho Nobelova laureáta. A také 
dočasným působištěm Václava 
Klause začátkem ponurého 
roku 1969, zrovna když vzplál 
Jan Palach, Alexander Dubček 
dočasně odputoval s  velvysla-
neckým cylindrem do Turecka 
a krátce poté znovu spadla tota-
litní klec a započalo dvacetileté 
údobí potupné normalizace 
s úspěšným ohýbáním hřbetů 
a pokřivováním páteří.

Tehdy – jakož i  dodnes 
– jsem zejména pobý va l 
v Binghamtonu, blízko u Ithacy 
(měřeno americkým metrem: 
necelá jedna hodina jízdy), 

a  tam ve  svém domě můj český univer-
zitní kolega jeden večer hostil několik 
českých kolegů návštěvníků. Hodně se 
ovšem povídalo, jakož i  neméně pilo, 
takže mi nic z  onoho večera v  paměti 
neuvízlo.

Po více než dvaceti letech, tedy i ná-
ramného kolapsu s budováním nirvány 
zářných komunistických zítřků, onen 
večer mi byl připomenut v  roce 1991 
v  Olomouci, kde jsem na  Palackého 
univerzitě jeden semestr přednášel 
a rovněž se přichomýtl k zakládajícímu 
sjezdu ODS. K onomu připomenutí došlo 
na pánském záchodku, kde jsem u mušle 
tryskal a hned vedle mě nikterak pově-
domý elegantní muž a nynější prezident 
republiky totéž činil. S  rukou právě 

nezaangažovanou jsem se mu představil, 
překvapen jeho reakcí: „Ale vždyť my se 
přece známe – z Binghamtonu! A vy jste 
se mnou tehdy nesouhlasil.“

Mít třetí ruku k  dispozici, byl bych 
zasalutoval majiteli tak výtečně fungují-
cího mozku. Jenže i takový perfekcionista 
nemůže být zcela dokonalý: tak jsem 
si po  dalších pár letech ověřil v  souvis-
losti s jeho místopřísežným svědectvím 
u soudu, zabývajícím se mystérií nepříliš 
zřetelného financování již zmíněné stra-
ny modrého ptáka. Na její konto dorazily 
fondy jednak od nemajetného zemědělce 
z  ostrova Mauricius, jednak od  zesnu-
lého maďarského, rovněž nemajetného 
mecenáše. Soud rovněž zjišťoval, jak to 
vlastně bylo s oním Pepou z Hongkongu, 
dostavivším se s igelitkou napěchovanou 
bankovkami k  prospěchu stranické po-
kladny. A na žádnou z těchto mystérií se 
tento svědek nepamatoval. Inu, „Nobody 
is perfect“,  závěrečný to výrok ve  vyni-
kajícím filmu Billy Wildera „Někdo to 
rád horké“.

Teď tedy máme rok 2010, začátek 
zdejšího indiánského léta, nejbarevnější, 
oku nejvíc lahodící část roku. I když už 
započal kalendářní podzim, za  okny 
panovalo vedro, horko přesahující 35 
stupňů Celsia. Na  campusu tam potká-
vám přívětivou mládež, dost značně 
obnažené krasavice a ani jednu ctnostně 
zabalenou – a  zajisté nenabalitelnou 

–  mohamedánku. Nalézám místo udá-
losti: Statler Auditorium,  kapacita pro 
700 zájemců, pořadatelem a  zvatelem 
je Cornell Institute for European Studies.

První dvě řady rezervovány pro zvlášť 
zvanou honoraci. S manželkou a synáto-
rem zasedáme do řady třetí. Na podiu dvě 
křesla, jeden stoleček a několik květináčů. 
Dostavil se strážce spolu s  velkým čer-
ným psem, který mezi květináči čenichal 
po třaskavinách.
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Co zrovna v  tuto dobu přimělo 
Klause přiletět do Ameriky?

Přece zahájení zasedání Valného 
shromáždění OSN, vždy koncem září, 
příležitost pro potentáty ze všech konti-
nentů ukázat se na světovém foru. Rovněž 
mohutný bolehlav pro policii New York 
City, jak zvládnout, zkoordinovat procesí 
limuzín, v nich monarchové, hlavy poma-
zané, prezidenti, autokraté, hodně dik-
tátorů a občas i nějaký kanibal. Výtečná 
příležitost k  seznamování, zkušeností 
vyměňování.

Prezident Klaus již stačil zvládnout 
přednášku na Johns Hopkins univerzitě 
v opačném jižním směru k Washingtonu. 
Četl jsem jeho odborný text – prezenta-
ce pro ekonomy. Zdali pak ji zopakuje 
v tomto prostředí na severu?

Nestalo se tak. Příjemné překvape-
ní, jedno za  druhým. Porovnával jsem 
s vystoupením Václava Havla, Klausova 
předchůdce, ve  Washingtonu, tehdy 
uskutečněném s maximální bezpečnostní 
důkladností. Tentokrát Klaus přišel sám 
na  podium, rozhlížel se po  zdárně se 
naplňujícím sále, pokyvoval, usmíval, 
zcela samotinký, v  blízkosti ani jedna 
gorila dýchající mu na zátylek. Bez hymny 
a žádné prezidentské fanfáry.

Dostavil se jeden sličný akademický 
funkcionář. Nepostřehl jsem, zda se 
jménem představil, ale ovšem mi neušlo 
jeho zprznění jména vzácného hosta 

– Klaus VAKLAV. To ale byl ten úplně 
jediný zádrhel onoho užitečně stráveného 
odpoledne.

Samozřejmě jsem se zajímal o kvalitu 
jeho anglického přednesu, ovšem s  čes-
kým přízvukem (zrádné TH, vyslovování 
koncovek ING například). Kompetentně 
zvládl nejen přečtení připraveného textu, 
ale i daleko ošemetnější následující část 
s  odpověďmi na  otázky, kdy se musí 
okamžitě reagovat a přitom opatrně slova 
vážit, však mluví hlava státu a  cokoliv 
vyřčené pak může mít důkladný explo-
zivní dopad. Ocenil jsem, že nezopakoval 
svou Johns Hopkins přednášku, ale začal 
vzpomínkou na svůj pobyt v Ithace před 
čtyřiceti lety – co že se asi změnilo či 
nezměnilo.

Započal se svým překvapením, tolik 
že zájemců přišlo v onen pátek, poslední 
pracovní den v týdnu, za tak náramného 
slunného počasí. S  jemnou ironií, žád-
ný patronizing („blahosklonný“) tón či 
opatrnické mazání medem, obcházení 
kolem horké kaše – takovéto české me-

tafory. Zmínil 
se nejen o Janu 
Palachovi, jenž 
tehdy vzplál, 
o jeho pohřbu 
zrovna v době 
jeho příjezdu 
n a   C or ne l l . 
V z p o m n ě l , 
jak se tehdy 
poprvé musel 
seznamovat se 
zdejším šokem 
způsobený m 
zásluhou čer-
nošských ra-
dikálů, o nichž 
s e  v y j á d ř i l 
jako „Negroes“, jež už je nutno prezento-
vat jako „African-Americans“, stejně tak, 
jako se Cikáni mandatorně přetransfor-
movali v Rómy. 

Se zbraněmi tehdy přepadli a  ob-
sadili areál Willard Hall, s krvelačnou 
rétorikou, zdůrazňováním své rasové, 
rasistické výlučnosti – arogantní poža-
davky, vymáhání ústupků, nehoráznost 
jedna za druhou. A bělošský, důkladně 
politicky korektně připosraný esta-
blishment akademických hodnostářů 
kapituloval. Z  jmen těch bezpáteřných 
zbabělců jsem z paměti vylovil jen jed-
no – děkan Perkins – toť i jméno řetězce 
restaurací servírujících lívance, nyní 
přejmenovaných na  IHOP. Tehdy řada 
znechucených profesorů z  univerzity 
odešla a Cornellu trvalo řadu let, než se 
z takové potupy vzpamatovala.

Klaus neváhal ony radikály přirovná-
vat k někdejším bolševickým zuřivcům, 
s  nimiž racionální komunikace nebyla 
možná. V  několika souvislostech, ze-
jména v otázce klimatu a Evropské unie, 
ohodnotil svůj postoj jako politically in-
correct. Nesnažil se přesvědčovat, pouze 
vysvětloval, což se mu značně dařilo.

Po  téměř půlhodinovém přednesu 
a pořádném potlesku přítomných, z nichž 
podle mého odhadu bylo aspoň 90 pro-
cent z řad studentů, Klaus se posadil vedle 
hostitele, jenž z něj znovu učinil Vaklava, 
a následovala víc než půl hodina odpově-
dí na otázky, s nimiž se prezident zručně, 
výtečně vypořádával.

Z této části programu jsem měl niko-
liv neoprávněné obavy. Nejednou jsem 
byl svědkem nehorázných až sprostých 
útoků, že za  vulgárního vyřvávání po-
zvaným hostům nic jiného nebývalo než 

odejít. Zde ale vše proběhlo vzorně, civi-
lizovaně. K několika mikrofonům v řadě 
za sebou přistoupili tazatelé – představili 
se jménem, specializací a dosaženým aka-
demickým výkonem. Nejčastější otázka 
směřovala ke Klausově postoji k Evropské 
unii, poněkud méně početný byl zájem 
o téma globálního oteplování. Ani jednou 
nepadlo slovo o  islámu, Afghánistánu, 
mezinárodním terorismu.

I s otázkami typu „Jaký je váš názor 
na  politiku Ruska vůči Gruzínsku?“ si 
umně dovedl poradit, což mě utvrdilo 
v dojmu, že je nejen dobrý lyžař (o zdej-
ším lyžaření na  Greek Peak  před čtyři-
ceti lety se zmínil), ale i zručný bruslař 

– když právě na tuto otázku s úsměvem 
pouze poznamenal, že jak s ruským, tak 
gruzínským prezidentem si bude zrovna 
zítra povídat.

Zasloužený, závěrečný, dlouho trvající 
potlesk. Poté pozvání k pohoštění (bez 
alkoholu). Prostory před auditoriem brzo 
napěchované, nepředpokládal jsem, že 
prezident se v  tak značném množství 
vůbec objeví.  Security prioritou, nebez-
pečí terorismu přece neutuchá, několik 
českých oficiálů  se stejným červeným 
odznáčkem na klopě k rozpoznání, pár 
strážců  v  totožně tmavém, elegantním, 
jakoby funebráckém oblečení, jak ti by 
ho mohli uhlídat v takovém davu?

K prezidentovi jsem se prodral, před-
stavovat jsem se mu nemusel.

„Předpokládal jsem, že přijdete,“ řekl 
na přivítanou.

Z k u šenost  bý va lého ex per t a 
Prognostického ústavu potvrzena.

K O N E C 
Neoficiální stránky Oty Ulče, 27. září, 

Publikováno s laskavým svolením autora
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Prezident si velmi cení iniciativ 
akce D.o.S.t. a Jany Bobošíkové

Ivana HaslIngerová

z a zvuků symbolické písně „Jižní 
eskadrona“ v  podání count-
ry kapely „Sebranka“ Josefa 

Kočovského přicházeli dne 28. září 2010 
účastníci „Pochodu na  hrad 2010“ uctít 
památku patrona české země svatého 
Václava symbolicky pod okna sice ne-
svatého Václava, ale bojovníka za českou 
státnost stejně usilovného, prezidenta re-
publiky Václava Klause. Přišli mu nejen 
popřát k svátku, ale především zdůraznit 
podporu jeho úsilí za  dlouhodobý boj 
za  národní suverenitu. Zdůraznit, že 
se nic z jejich loňských postojů, kdy mu 
v tento den při stejném pochodu přinesli 
„Memorandum na podporu prezidenta“, 
aby ho povzbudili v  jeho odporu proti 
podpisu vazalské Lisabonské smlouvy, 
nezměnilo. Prezident Klaus tehdy při-
šel mnoho stovek protestujících osobně 
pozdravit. Tentokrát jim přišel jeho 
jménem poděkovat snad nejvýraznější 
euroskeptik u  nás, jeho vicekancléř 
Petr Hájek. Moderátorka akce Dušica 
Zimová ho představila jako pobočníka 
generála Klause, což s  úsměvem vy-
vrátil, že vojenské tituly ani manýry se 
na  Hradě neužívají. Přiznal ale, že se 
s panem prezidentem vídá velmi často, 
naposledy před několika hodinami 
na nádherné mši konané na vzpomínku 
smrti sv. Václava ve Staré Boleslavi.

„Mám milou povinnost vyříditi 
Akci D.O.S.T. pozdravy. Prezident si 
Vaší iniciativy velmi cení, podporuje ji 
a stejně tak má velké sympatie k přítomné 
paní Janě Bobošíkové a jejím aktivitám 
a vyřizuji jeho pozdravy i jí,“ uvedl Petr 
Hájek.

S úsměvem kvitoval, že se od loňského 
„Pochodu na Hrad“ poměry změnily a že 
toto setkání bylo v  několika ohledech 
jiné. Tehdy bylo hezké počasí, přišel sem 
prezident a nepřišla Česká televize, letos 
je špatné počasí, nepřišel prezident, ale 

je tu Česká televize: „Já v tom vidím klíč. 
Počtem se blížíte obvyklým skupinám, 
které v počtu pěti šesti někde demonstrují. 
Jsou to obvykle velmi pokrokové skupiny 
homosexuálů a  podobných spoluobča-
nů, které televize obvykle dává do svých 
hlavních zpráv. Nyní máte tedy možnost 
se do ní dostat i Vy a proto vás prosím, 
nescházejte se ve větším počtu.“

Pak již vážně konstatoval, že bez 
ohledu na  to, že fyzicky přítomných 
není mnoho, tak myšlenky, které repre-
sentují, se týkají mnoha lidí v této zemi: 
„Vždycky je to tak, že jenom někteří mají 
tu sílu a odhodlání se zvednout a jít v ne-
příznivém počasí do  ulic demonstrovat 
za něco tak křehkého a podstatného, jako 
jsou myšlenky související s naší státností. 
Jsou to myšlenky základní i  přesto, že 
mnozí naši spoluobčané si to stále ještě 
neuvědomují.“ 

Pan vicekancléř projevil obavu, že 
přichází doba, která nebude jednoduchá, 

a že bude velmi důležité i v budoucnu to, 
co přítomní představují, jako jakýsi záro-
dek permanentní přítomnosti myšlenek 
na nezbytnost a důležitost české státnosti. 
Česká státnost totiž není žádným fetišem. 
„Brzy si lidé v  naší zemi uvědomí, jak 
cenné jsou iniciativy, jako je ta Vaše, a jak 
je důležité, že takoví stateční a odhodlaní 
lidé v naší zemi existují. Ještě jednou Vás 
chci pozdravit prezidentovým jménem 
a  popřát Vašemu shromáždění a  Vaší 
budoucnosti hodně úspěchů,“ uzavřel Petr 
Hájek svou zdravici. 

Účastníci pochodu se ubírali na Hrad 
symbolicky stejnou trasou, jakou se 
na Hrad ubírali hrdinní studenti v úno-
ru 1948 prosit prezidenta Beneše, aby 
nepřijal demisi vlády a zabránil nástupu 
komunistů k  moci – z  Malostranského 
náměstí Nerudovou ulicí na Hradčanské 
náměstí. Celým svátečním odpolednem 
se vinula jako zlatá nit myšlenka mani-
festovat své odhodlání bránit občanské 
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svobody, státní suverenitu naší země 
a  tradiční hodnoty a  vyjádřit podporu 
prezidentu republiky v  zápase o  jejich 
zachování. Za  všechny přítomné to 
stručně a jasně vyjádřil v uvítacím pro-
jevu místopředseda Akce D.O.S.T. Petr 
Bahník: „Je třeba říci konečně DOST 
všemu, co odporuje zdravému rozumu 
a  naší národní kultuře. Zkratka dost 
znamená Důvěru, Objektivitu, Svobodu 
a  Tradici a  tyto hodnoty chce sdružení 
Akce D.O.S.T. hájit. Hodnoty,  jejichž 
hlas již zaznívá i  odjinud. Jsem rád, že 
z celé jižní eskadrony zbyl víc než jeden 
muž a dokonce i ženy a všem děkuji, že 
v deštivém a velmi studeném počasí si našli 
chvilku na podporu naší akce.“

Za organizátory promluvil i předseda 
Akce D.O.S.T. JUDr.  Ladislav Bátora. 
Jeho projev se nesl především kritikou 
novinářů, které nazval dokonce  kva-
zisanitárními hyenami a  hrobaříky 
demokracie. Kvazisanitárními proto, že 
nechce křivdit hyenám, které se vrhají jen 
na slabé kusy a zdechliny. Naši novináři 
se s velkou oblibou vrhají na zdravé kusy 
a  se zvláštní rozkoší dokonce na  svou 

vlast, kterou trhají na  cucky. 
Hrobaříky se naši novináři 
stávají proto, že podkopávají 
základy naší demokracie a vyu-
žívají každé možné příležitosti, 
abychom o  demokracii přišli. 
Mají patologickou potřebu roz-
pustit naši státnost a  posléze 
i náš národ. 

Slova doktora Bátory jsou po-
chopitelná. Před třemi lety, kdy 
vznikl Manifest D.O.S.T., vypukl 
mezi novináři naprostý cirkus. 
Dávali jeho signatářům nejen 
urážlivé, ale naprosto zcest-
né nálepky typu klerofašistů. 

Někteří je navrhovali dokonce upalovat 
na náměstích. Popudil je zejména výrok 
Manifestu D.O.S.T.: „Uznávám 
hodnotu národa a  vlasti a  od-
mítám se rozplynout v  kotlíku 
kosmopolitismu.“ To stačilo, 
aby pro jeho signatáře hledali co 
nejhanlivější jména. 

Není to ale jen vlastnost 
našich novinářů. Podobná anti-
kultura vůči svému mateřskému 
kulturnímu prostředí panuje, 
bohužel,  i  mezi západními 
umělci a levicovými intelektuály. 
Britský filosof a politolog Roger 
Vernon Scruton ji výstižně na-
zval oikofóbií neboli strachem 
z vlastního domova. Tento vztah 
může podle něj vyústit až v ne-
návist vůči své mateřské kultuře a nekri-
tické obdivování kultur cizích. Pokud jí 
trpí jen umělci, je to nepříjemné, ale když 
začnou touto chorobou trpět i  politici, 
tak jako u  nás,  je to pro národ strašná 
ba přímo smrtící věc. Bohužel v našem 
národě to není nic nového. Již v roce 1847 
si náš národní buditel lékař František 

Cyril  Kampelík  povzdechl: 
„Chvástavý kosmopolitismus je 
podvod a  klam. Každý kosmo-
polita buďto na duchu slabochem 
nebo sobíkem jest a svými frázemi 
klame lidstvo, aby sám nemusel 
přinésti žádné oběti.“ 

Doktora Bátoru povzbudil 
strach redaktora MF DNES pana 
Chuchmy, který po minulé akci 
D.O.S.T. před Úřadem vlády prý 
napsal, že „s hrůzou zjistil, kolik 
se sešlo lidí, kteří se slili do jed-
noho argumentačního řečiště. 
Není povzbudivé, že do jednoho 
argumentačního řečiště se slévají 

proudy různých vlivů, jejichž vliv není 
společensky bezvýznamný.“ 

Ředitel Institutu svatého Josefa 
Michal Semín a  iniciátor Manifestu 
D.O.S.T. zklidnil na chvíli bojovný duch 
manifestace připomínkou rysů panovní-
ka sv. Václava zachycených v Kristiánově 
legendě – pokorou, trpělivostí, mírností 
a  láskou. Václav vládl podle něho pro-
zíravě a  moudře, neb věděl, že  kdo má 
vládnout druhým, musí nejprve vládnout 
sám sobě. Nebyl to slaboch podbízející se 
mocnému sousedovi, ale když se ukázalo, 
že je rozumnější silnějšímu protivníkovi 
ustoupit, aby zabránil krveprolití, učinil 
to. Jindy ale neváhal pozvednout meč 
v bojích nejen vojenských, ale především 
duchovních. Zavedení křesťanství nebylo 

totiž v  pohanských časech  jednoduché 
ani pro panovníka a  stálo ho to nako-
nec vlastní život. „Život sv. Václava byl 
předznamenáním života naší země. Boje 
o existenci našeho národa. Často bratro-
vražedné, kde proti sobě stáli Češi proti 
Čechům. Vzpomeňme jen plenění naší 
země husity a jejich pohrobky z dob před 
Bílou horou. Zrada víry vyznávané sv. 
Václavem šla ruku v ruce se zradou jejích 
ideálů, kdy z  řad Čechů povstali zrádci 
sloužící cizím zájmům a cizím mocnostem. 
Ve dvacátém století se tento tragický as-
pekt našich dějin projevil dokonce třikrát 
– Berlín, Moskva, Brusel.“ 

Michal Semín připomněl, jak víra 
ve  sv. Václava pomáhala lidem přežít 
i  v  hrozných dobách německé oku-
pace, kdy katolíci navzdory nacistic-
kým okupantům zpívali po  mši svaté 
Svatováclavský chorál s naléhavou pros-
bou: „Svatý Václave nedej zahynouti 
nám ni budoucím“. Píseň, která dávala 
naději na záchranu a všeobecnou obnovu 
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naší vlasti. „I my se utíkejme k našemu 
přímluvci v  nebesích, aby dnešní ma-
lomyslnost proměnil ve vítězství a nový 
život v naší obrozené a znovu probuzené 
vlasti,“ zakončil působivým zvoláním 
Michal Semín. 

Mezi řečníky se objevila již takřka 
tradičně předsedkyně Suverenity Jana 
Bobošíková. Je potěšitelné, že dáma, 
která dávno před vznikem sdružení 
D.O.S.T. jednala v duchu jeho myšlenek 
ve  jménu našeho národa a  ve  jménu 
spravedlnosti  a  jako jedna z mála byla 
slyšet v EP, kdy hájila jednoznačně české 
zájmy, chce aktivně zůstat ve veřejném 
životě. I  ve  velmi nevlídném počasí 
přišla osobně poděkovat za  podporu 
D.O.S.T. Rovněž poděkovala za podporu 
prezidentu republiky, kterého si velmi 
váží. Mrzelo ji pouze, že musí být kri-
tická k některým jevům v naší politice, 
ale nemůže jinak. Přednesla poté projev, 
v  němž vyzvala prezidenta republiky, 
aby odvolal podpis pod Lisabonskou 
smlouvou, pokud nebudou dodržo-
vány podmínky, za  nichž ji podepsal.  
Jako další přišli  osobně akci pozdravit 
členové Solidarity Mgr.  Petr Hannig, 
Mgr.  Jana Volfová a  MUDr.  Věra 
Procházková, jakož i  starosta Třešti 
ze strany Svobodných Ing.  Vladislav 
Nechvátal.

Petr Hannig ve  své zdravici při-
pomněl, že sv. Václav vládl naší zemi 
pouhých 8 let a  přesto dokázal přinést 
do  ní křesťanství, které zaručilo čes-
kou státnost. „Kdybychom nepřijali 
křesťanství, nebyl by český stát, protože 
by nebylo na  co navazovat.  Zazpívejme 
si proto na  počet vévody české země sv. 
Václava Svatováclavský chorál,“ vyzval 
přítomné pan Hannig a  silným hlasem 
na celé Hradčanské náměstí zapěl: „Svatý 
Václave, vévodo České země, kněže náš, 
pros za ny Boha, svatého Ducha! Kyrie 
eleison! Ty jsi dědic české země, rozpomeň 
se na své plémě, nedej zahynouti nám ni 
budoucím“.

 „Velmi si  vážím Vaší podpory, tak 
jsem se vydal z  Vysočiny vám veřejně 
osobně poděkovat. A nelituji toho, proto-
že atmosféra setkání nabíjí člověka chutí 
pracovat ještě usilovněji. Jsem rád, že 
jsem mezi lidmi, kterým není lhostejno, 
že dnem  ode dne ztrácíme každý den 
kousek svobody a přicházíme o své tradi-
ce. A věřím, že nás bude stále více a naše 
myšlenky budou sílit. Děkuji za podporu 
a  přeji krásné odpoledne,“ komentoval 

zdravice Vladislav Nechvátal ze stra-
ny Svobodných.

Věra Procházková z  Karlových 
Varů prohlásila: „Chceme chránit naše 
pohraničí a  majetek našich občanů. 
Dost zpochybňování dekretů preziden-
ta Beneše.“  

Akci D.O.S.T. podporují dlouho-
době i  poslanci Evropského parla-
mentu  Ivo Strejček,  Hynek Fajmon 
a  bývalý europoslanec  Vladimír 
Železný. Účastník všech loňských 
akcí D.O.S.T., poslanec Evropského 
parlamentu Ivo Strejček, pochválil, že 
za jeden rok sdružení D.O.S.T. udělalo 
velký kus práce, která je vidět: „Velmi 
si vážím podpory D.O.S.T. a mrzí mne, 
že na  letošním pochodu nemohu být 
osobně přítomen. Právě v den 28. září 
otevírám ale v Bruselu důležitou výstavu, 
která připomíná účast našich pilotů v boji 
za  naši národní svobodu. Takže dou-
fám, že právě vy pochopíte moji neúčast 
na  Hradě. Pozdravte účastníky i  mým 
jménem. S úctou Ivo Strejček.“

Dlouhodobě se akcí D.O.S.T. účastní 
i písničkář Petr Nos. Uvedl, že je potěšen, 
že  vyhrál s  MF a  LN soud o  pomluvě. 
Pouze ho překvapila jejich reakce, že se 
diví, proč se zlobí, když ho dostaly vůbec 
do tisku, podle nich přeci může být rád 
i za tu pomluvu. Pýcha a arogance našeho 
tisku je podle něho neuvěřitelná. A zapěl 
mu proto píseň „Vašek Habán“. 

Na závěr setkání zazněla hymna ČR. 
Jana Volfová vzpomněla, že na nedávném 
volebním mítinku jí děkovala jedna paní, 
že hymnu už 15 let veřejně na  náměstí 
neslyšela. „Byla bych nerada, aby za  10 
let ji neslyšely naše děti vůbec a neznaly 
pojem domov, protože domov je mo-
rálka, obrana, vlastenectví,“ uvedla 
paní Volfová.

Snad jenom ještě připomenutí, že 
se letošní a  loňský Pochod na  Hrad 
lišily i nepřítomností vlajek a zástupců 
Svobodných. Loni šel jejich předseda 
Petr Mach s Michalem Semínem v čele 
průvodu hrdě se vztyčenými vlajkami 
obou organizací. Na můj dotaz, co se 
stalo, mi Michal Semín dal beze slov 
přečíst SMSku od  Petra Macha, kde 
stálo (parafrázuji): „Loni jsme podpoři-
li akci D.O.S.T. protože se týkala podpo-
ry prezidenta republiky v jeho boji proti 
podpisu Lisabonské smlouvy. Letos 
se jí nezúčastníme, neb jde o  volební 
mítink paní Bobošíkové.“ Petr Mach 
se mýlil a je to škoda. Šlo sice i o pod-

poru kandidátů myšlenkově spjatých 
s D.O.S.T., ale ze všech politických stran. 
Nejvíc jmen padlo za ODS a jak mi sdělil 
pan Semín, rádi by podpořili i další poli-
tiky Svobodných, nejen pana Nechvátala. 
Ostatně to, že osobnost Jany Bobošíkové 
ční mezi všemi i přesto, že po celou dobu 
akce, až na svůj projev, stála velmi skrom-
ně v pozadí, je věc jiná a zkušený politik 
se jí nesmí bát, ale snažit se jí prostě ne-li 
převýšit, tak alespoň vyrovnat. Útěk před 
ní nic nevyřeší a  pouze na  něj doplatí 
strana Svobodných. Škoda. A ještě bych 
dodala, že jsem poprvé v životě cítila, že 
členové Svobodných se stali nesvobod-
nými loutkami nejužšího vedení strany.

Ku lt ur n ě - h o s po d á ř sk á  re v u e 
Fragmenty i  její vydavatel Kulturní 
komise ČR byla a  nadále je mediálním 
podporovatelem Akce D.O.S.T. 
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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odboráři neházejte vládě klacky 
pod nohy, ale pomozte jí

Ivana HaslIngerová

m inisterstvo vnitra zažilo dne 
21. září 2010 po poledni inci-
dent, za nějž by se nemuseli 

stydět ani vyhlášení muslimští pařížští 
demonstranti. Část demonstrantů 
našich odborářů vnikla do  budovy 
ministerstva, povalila bezpečnostní 
rám a  překonala další zábrany. Jejich 
dav připomínající chování obyvatel 
pařížských předměstí rozbil skleněný 
rám vstupního systému. Odboráři na-
víc ve vestibulu odpálili několik petard 
a snažili se proniknout dále do budovy 
ministerstva, v  čemž jim zabránili 
příslušníci Ochranné služby Policie 
ČR. Odborové svazy svolaly naprosto 
zbytečnou demonstraci, neb všichni 
ministři s nimi byli a jsou ochotni jednat. 
Nemusely proto hulákat a dělat po Praze 
ostudu.

 Demonstraci navíc hrubě nezvládly. 
Speciálně vedení Ministerstva vnitra 

v  čele s  ministrem Radkem Johnem 
jednalo v pondělí 20. září více než osm 
hodin se zástupci Nezávislého odbo-
rového svazu Policie ČR (NOSP), Unie 
bezpečnostních sborů a  dalších odbo-
rových organizací působících v  resortu 
Ministerstva vnitra. Na  tomto jednání 
nezazněl požadavek, aby někdo z vedení 
ministerstva druhý den převzal od  od-
borářů jakýkoliv další materiál. Proto 
ministr vnitra Radek John jednal od rána 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 
jeho první náměstek Jaroslav Salivar 
jednal v  Senátu Parlamentu ČR. A  jak 
nám sdělilo ministerstvo, dokonce ani 
po  poledni 21. září, kdy demonstranti 
obsadili vestibul ministerstva v budově 
na Letné, nebyl kontaktován nikdo z ve-
dení ministerstva, aby s  demonstranty 
jednal. Ono také nebylo o  čem, neboť 
vládní úvahy byly pouze v počáteční fázi, 
nic nebylo ještě definitivně rozhodnuto 

a předchozí den si vše vysvětlili. Přesto 
organizátoři demonstrace dovolili opi-
lému davu vtrhnout do budovy a chovat 
se tam jako fotbaloví rowdees. O tom, že 
byli posilněni alkoholem, svědčí to, že 
po opuštění prostoru před Ministerstvem 
vnitra bylo zjištěno, že pod koly řady 
zaparkovaných aut zaměstnanců byly 
rozbity lahve od piva a dalšího alkoholu. 
Zřejmě se chtějí naši revolucionáři při-
blížit Západu.

Je otázkou, kdo bude hradit náklady 
na  vnitru, ale i  náklady za  zbytečnou 
demonstraci. K  tomu, kdo zaplatí 
škodu uvnitř ministerstva, sdělil na-
šemu listu ředitel odboru tisku a  tis-
kový mluvčí Ministerstva vnitra Jiří 
Reichl:  „Ministerstvo vnitra disponuje 
kamerovým záznamem z vestibulu a bu-
de jej analyzovat, aby bylo zjištěno, kdo 
způsobil ministerstvu škodu. V  případě, 
že nebude viník zjištěn, bude vedení 
MV požadovat náhradu škody po  orga-
nizátorech demonstrace. Bezpečnostní 
odbor Ministerstva vnitra zároveň žádá 
média o poskytnutí záznamů a fotografií 
ze vstupního vestibulu. Tyto záznamy 
budou použity výhradně pro identifikaci 
a  dokumentaci případného protipráv-
ního jednání. Záznamy je možno zaslat 
na  e-mailovou adresu public@mvcr.cz“.
Proto by se podobně odporné jednání 
mohlo, a podle mne mělo, odborářským 
předsedům pěkně prodražit.

Druhý nejvýše postavený muž ve stá-
tě,  předseda  Senátu  Přemysl Sobotka, 
pokládá právem chování demonstrantů 
za  kriminální delikty,  které nemohou 
být tolerovány: „Jsem velmi překvapen 
chováním části demonstrantů, kteří 
dnes při demonstraci vtrhli do budovy 
Ministerstva vnitra a poničili zařízení 
vestibulu. Pokud je pravda, že tito de-
monstranti jsou z řad policie a hasičů, jde 
o šokující zprávu. Respektuji právo vyjá-
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dřit demonstrací svůj postoj a názor, ale 
naprosto odmítám, aby se demokratický 
institut demonstrace změnil v příležitost 
ničit. To jsou již kriminální delikty, které 
nemohou být tolerovány. Obrazy rabu-
jících policistů a hasičů jejich zájmům 
nepomohou a obrátí se proti nim.“

Premiér  Petr Nečas  nám  poskytl 
stanovisko  jak  k  neurvalému  incidentu 
na ministerstvu vnitra,  tak obecně k na-
prosto  zbytečné  demonstraci  odborářů 
následovně: „Opakovaně s  představiteli 
odborů jednám. Poslouchám jejich ar-
gumenty.  Dveře jsou otevřené. Trpělivě 
vysvětluji, proč vláda musela sáhnout 
ke snížení objemu mezd v celém veřej-
ném sektoru. Museli jsme zatáhnout 
za záchrannou brzdu. Žádná odpovědná 
vláda by nejednala jinak. Na každé jiné 
rozhodnutí by lidé doplatili v krátkém 
čase mnohem více. Není možné, aby přes 
zjevný propad ekonomiky, propouštění 
a šetření v soukromých podnicích, žila celá 
veřejná sféra mimo tuto realitu.  Hrubý 
domácí produkt České republiky klesl 
loni o 4,1 %. Průmysl ve stejné době klesl 
o 15,9 %, export o 10,8 %. Produktivita 
práce klesla oproti tomu jen o 2,4 %. 
Rychleji neklesla jen proto, že soukromý 
sektor musel na vývoj ekonomiky okamžitě 
reagovat. Přizpůsobil se nižší poptávce, 
došlo k propouštění a také k podstatnému 
zbrzdění růstu mezd. Ze soukromého sek-
toru bylo propuštěno 130 tisíc lidí, z veřej-
ného pouze 8 tisíc lidí. Veřejný sektor se 
novým podmínkám v podstatě nepřizpůso-
bil. Mzdy v něm vzrostly o 1096 Kč - tedy 
o 4,7 % a reálně o 3,7 %. K provozním 
úsporám a ke snížení počtu zaměstnanců 
zde na rozdíl od soukromého sektoru 
nedošlo. To přece není udržitelné. Vláda 
nechce lidem i těm, kteří přijeli demon-
strovat, způsobit za rok či za dva mnohem 
větší problémy, proto musí na omezení 
mezd ve veřejném sektoru trvat.“

Demonstranti si zřejmě neuvědomují, 
že je chce tato vláda zachránit před mě-
novou reformou, protože státní bankrot 
není nic jiného. Že nechce, aby se jedno-
ho  rána probudili  a místo 1000 Kč měli 
v  peněžence  jen  korun  deset.  Odboroví 
bosové to ale velmi dobře vědí a je proto 
od nich licoměrné, že toto demonstrujícím 
nevysvětlí a  jen proto, aby vypadali, co 
vše pro ně dělají, aby si udrželi svá místa. 
Proto pořádají naprosto zbytečné a neu-
rvalé akce místo toho, aby pomohli kon-
struktivně premiéru Nečasovi zachránit 
alespoň to málo, co po vládě socialistů 
a  zelených vůbec zachránit jde.  Tehdy 
měly odbory burcovat lidi a bojovat proti 
rozmařilosti předchozích socialistických 
a  jedné  v  podstatě  zelené  vlády.  Na  to 
nemusí být člověk ekonom, aby pochopil, 
že nelze žít po desítky let stále na dluh, že 
se musí plýtvání zastavit a začít žít podle 
toho, na co republika má.

Pokud  se  rodina  zadluží  a  nemá 
na  splácení  dluhů,  musejí  buď  její 
členové začít víc vydělávat, nebo šetřit. 
Většinou se to kombinuje. Rozhodně ale 
to  nemůže  donekonečna  řešit  dalšími 
půjčkami a zadlužováním. Jinak dojde 
k exekuci. A žádný její člen si nevydupe 
život  na úrovni,  na niž  nemá,  i  kdyby 
zdemoloval ve vzteku celý dům. A totéž 
platí o státu. Odbory by měly proto přijít 
s návrhy, jak by šlo alespoň trochu po-
moci, pak jim bude vláda naslouchat. Ale 
jen křikem nic nezmohou a jejich vedení 
nemůže být tak hloupé, aby to nevědělo. 
Jejich  stávka  mi  připomněla  chování 
mého syna, když mu byly 3 roky. Dostal 
nové autíčko a pod kopcem se domáhal, 
abych  kopec  otočila,  že  chce  jet  stále 
z kopce a ne do kopce. Ani demonstru-
jícím natož pánům šéfům nejsou ale 3 
roky a měli by pochopit, že když prostě 
peníze  v  rozpočtu  nejsou,  tak  je  stát 
vyplatit prostě nemůže. Jiná věc by byla, 

kdyby se rozhodovali ministři postavit 
za miliardy nějaké nesmyslné sportovní 
haly či akvaparky, jako to dělaly vlády 
předchozí, ale tato vláda opravdu chce 
zamezit státnímu bankrotu a opravdové 
pohromě a nic špatného nečiní.

A  dále bych chtěla vyvrátit velmi 
rozšířenou demagogii socialistických 
stran, že za současnou krizi mohou jen 
bankéři a  ne chudý lid. Opak je totiž 
pravdou. Krize vznikla ve  Spojených 
státech tehdy, když bývalá Clintonova 
socialistická vláda zákonem donutila 
banky půjčovat na  stavbu bytů i  těm, 
kteří neměli vůbec šanci své půjčky 
splatit. A právě tito platebně neschopní 
lidé v  rámci pozitivní diskriminace 
tohoto socialistického zákona houfně 
zneužívali. A  krize v  Řecku a  podob-
ných státech vznikla právě proto, že 
nižší a střední vrstvy a zejména státní 
úředníci si  řadu let žili nad své pomě-
ry a hrozbami stávek dlouhodobě své 
vlády vydírali. Proto právě tyto vrstvy 
a  nikdo jiný není odpovědný za  stav 
hospodářství v Evropě i USA.

Dobrá kritika ukazuje cestu k nápra-
vě. Kdyby byly odboroví šéfové seriózní, 
tak předloží k diskusi návrh,  jak na  to, 
a poradí vládě, jak ušetřit. Pak bych před 
nimi smekla. Takto jen nahrávaly vítěz-
ství socialistů v blížících se volbách a tím 
k dalšímu zadlužování republiky, k cestě 
k státnímu bankrotu a měnové reformě, 
která postihne nejvíc právě demonstrující 
střední a nižší vrstvy obyvatel. Bohatci 
odjedou do daňových rájů a našemu státu 
zbudou  jen  oči  pro  pláč.  Proto  prosím 
všechny soudné občany, aby se vzpama-
tovali, pomohli tu spoušť po socialistech 
a zelených napravit a nedopustili oprav-
dovou  ekonomickou  pohromu.  Je  sice 
již hodina po dvanácté, ale přece je ještě 
poslední šance.
Snímky: archiv Ministerstva vnitra
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fragmenty z eKonomiKyváclav Klaus: „Krize eurozóny 
je teprve na svém počátku“

Ivana HaslIngerová

u   příležitosti představení své 
nové knihy „Autoři CEPu o eu-
ru“, uspořádalo Centrum pro 

ekonomiku a  politiku (CEP) seminář, 
na kterém vystoupili Václav Klaus, pre-
zident republiky, Mojmír Hampl,  vice-
guvernér České národní banky a Martin 
Slaný,  poradce prezidenta republiky. 
Euro vděčným tématem. Podle toho 
kolik konferencí a přednášek bylo na té-
ma euro za posledních deset let svoláno 
a co článků jsme o něm jen v naší revue 
napsali soudím, že je u nás snad každý 
expertem na  euro. Odpovídal tomu 
i nabitý sál pražského Autoklubu, kde 
byly nejen plné balkony, ale posluchači 
dokonce vyslechli přednášky ve  stoje. 
Málokdo však konzistentně po  celých 
dlouhých 14 let varoval před ukvapeným 
přijetím eura a hlásal, že „evropská mě-
nová unie je zřetelně politický a  proto 
nikoliv čistě ekonomický projekt“, jako 
to činil prezident Václav Klaus a lektoři 
v jeho CEPu. Svědčí to nejen o kontinui-
tě jeho postojů, ale  i o tom, že ekonomů 
s podobnými názory na euro je víc a že 
to říkají již velice dlouho. 

Stačilo tedy, aby předchozí vlády 
a jejich ekonomičtí ministři i exportující 
podnikatelé poslouchali a mohli se vyva-
rovat zbytečných zdlouhavých polemik 
na drahých nudných seminářích o  jeho 
co nejrychlejším přijetí pro blaho našeho 
národa. Pochopili by, že to, že euro nevy-
volá problémy mohou hlásat jen zarputilí 
a  popletení Keynesiánci. Na  to nemusí 
být člověk dokonce ani ekonomem, aby 
věděl, že když se cokoliv udělá s národní 
měnou, s jejími kurzy a s úroky bude to 
muset mít nenulové dopady na  ekono-
miku státu. Je proto s podivem, že když 
toto tvrdili ekonomové kolem profesora 
Klause, tak se jim téměř všichni naši 
politici snažili tvrdit, že tomu tak není. 
Jak trefně říká pan prezident, který již 

v srpnu 1966 na Evropském ekonomickém 
fóru v Alpachu a v září ve Washingtonu  
před ukvapeným přijetím eura varoval a  
předpovídal, že odlišnosti mezi jednotli-
vými zeměmi budou zdrojem budoucích 
konfliktů při jeho zavedení. V Alpachu 
kroutili tehdy nejen naši, ale i  evropští 
ekonomičtí experti hlavami nad tím, 
že Václav Klaus považoval vytvoření 
měnové unie za  největší evropskou 
poválečnou změnu. Konec komunismu 
ve  východní části Evropy nevyjímaje. 
Tehdy to přítomným znělo jako velmi 
silná věta. Deset let existence eura ale 
dokázalo, že Václav Klaus měl pravdu, 
euro nehomogenizovalo Evropu, jak na-
ivně předpokládali jeho tvůrci, ale vedlo 
opravdu k velkým a nutno dodat že velmi 
negativním změnám v Evropě.  Evropu 
rozdělilo na  severní a  jižní, na  bohatou 
a  chudou. O  krachujících či těsně před 
krachem se nacházejících ekonomikách 
Řecka, Španělska, Portugalska, Irska 
a  dalších kdysi bohatých nebo alespoň 
spokojeně prosperujících zemích nemluvě.

„Celá naše evropská transformace je 
založena na myšlence diktovat. Společná 

evropská měna je rovněž založena na myš-
lence politického diktátu stejně jako za na-
šeho dobrého komunismu. Euro je politic-
kým cílem politiků více než cílem občanů 
z daných zemí,“zdůrazňoval a zdůrazňuje 
již 14 let  prezident Václav Klaus. 

Problém evropské měnové unifikace 
je podle něj trivializován. Jsou přeceňo-
vány její výhody a trivializovány nespor-
né a  minimálně srovnatelné nevýhody. 
Neargumentuje se o  tom z  obavy před 
jeho zastánci z  Německa a  jeho přátel. 
Proto vydal CEP knihu „Autoři CEPu 
o euru“ a chystá se vydat další „Krize eu-
rozóny a dluhová krize vyspělého světa“. 

Viceguverner ČNB Mojmír Hampl 
přisoudil nabitý sál pražského autoklubu 
tomu, že euro je téma tím atraktivnější, 
čím větší důsledky má a jak dlouho o tom 
někdo varuje. Varování CEPu měla po-
moci, aby nenastávaly tak velké nárazy 
do zdi jeho zbrklým zaváděním. Bohužel 
je evropští politici odmítali slyšet a nyní 
je již pozdě. Pro domácí politiku to ale 
nakonec mělo význam, neboť naše re-
publika euro nepřijala i přes velký povyk 
socialistických keynesiánců. Vzpomínám 
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jak loni v létě přiznal na jednom ze semi-
nářů Liberálního institutu v ČNB ministr 
financí Kalousek, že byl velkým zastán-
cem brzkého přijetí eura, ale že n štěstí 
pochopil, že by to bylo velkou chybou. 

Podle Hampla je nejpodstatnější pro 
budoucnost projektu eura Německo: 

„I když jeho zavádění v jednotlivých zemích 
EU probíhá na  první pohled samovolně, 
euro stojí a padá s Německem. Nadarmo 
se neříká, abychom se na to jak bude krize 
eura řešena neptali Barosa, který nemá 
žádné peníze, ale Merkelové,“ zavtipkoval 
Hampl a pokračoval. “Aby mělo euro smy-
sl, musí podle Němců být pokračováním 
marky. Mělo se stát celoevropskou mar-
kou. I přes jeho současné problémy do pro-
jektu nainvestovali již tolik, že ho nebudou 
chtít dohledně měnit. Centrální evropská 
banka, ale neodkupuje dluhy zemí, které 
kvůli jeho zbrklému přijetí zadlužily,  což 
působí pro Němce nesmírně bolestnou 
situaci zatímco pro Brity, Poláky či Čechy 
nikoliv. Němce musí jednou přestat bavit 
to vše platit a z toho plyne, že dojde k ce-
loevropské záchranné operaci eura. Jde 
proto o hlubší problém eurozóny než by se 
zdálo. Bude se muset utratit mnoho peněz, 
než se základní názor na euro v Německu 
změní. Pokud by měla ale taková měna 
vůbec fungovat, musela by fungovat v mo-
du měnového hegemona, jako dřív marka. 
Musela by být tedy zavedena bez jižní osy 
eurozóny včetně Francie neboť jižní osa 
si nenechá dobrovolně okupovat vlastní 
ministerstva financí experty a  politiky 
z Německa jako to udělali kdysi s mar-
kou Rakušané a Holanďané. To je ale 
v rozporu s konceptem integrace.“

Hampl upo-
z or n i l  k romě 
fiskální politiky 
ještě na  další 
h r o z b u  p r o 
ekonomiku eu-
rozóny – že se 
t voř í  i   nov á 
pravidla mak-
roekonomické 
rovnováhy proti 
úspěšným v  eu-
roz oně .  Tato 
nová pravidla by 
mohla být vynu-
cována dřív než 
se zdá a  v  tom 
existují do  bu-
doucna styčné 
body mezi ČR 

a Německem.  Němci totiž díky své kon-
kurenceschopnosti rostou v  eurozoně 
na  úkor ostatních, což vede ke  vzniku 
silné opiźice proti nim a mohlo by nás 
to s nimi při schopné zahraniční politice 
sblížit. „Pro nás je obzvlášť zábavné, když 
někdo, kdo sám je formální hlavou skupi-
ny EU napadá Německo z dampingu mě-
nového a vytváří nová pravidla v oblasti 
makroekonomické politiky na  trestání 
úspěšných.  Proti Německu se vytváří 
silná opozice. Nejen jižní osa eurozóny, 
ale i anglosaský tisk. Všichni totiž svádí 
své ekonomické problémy na  Německo.  
Měli bychom toto bedlivě sledovat a  si-
tuace využít. Nesmíme otálet. Jak se to 
ale rozjede, už vlak nechytneme. Diskuse 
o těchto úpravách se sice posouvá na celo-
evropskou úroveň, ale to neznamená, že 
mizí. Musíme proto již nyní vést diskusi 
o tom, zda jsou to platné diskuse nebo ne,“ 
uvedl Hampl.  

V  pravidlech pro fungování finanč-
ního trhu neexistuje v EU nic za přispění 
českých zákonodárců. Dokoce i mimo EU, 
v G20, jsou strašně nešťastná pravidla. Až 
když něco narazí do zdi a je pozdě bycha 
honit se sejdeme. Moc má ten kdo má 
pero v  ruce a  tvoří pravidla. Pravidla 
proto neprojdou diskusí jakou známe 
na národní úrovni, ale prostě tu najednou 
jsou. Přitom tato pravidla mají zásadní 
dopad. Nikoho z  jejich kretivců ale ne-
vyměníme ve  volbách. Proto je nutné 
toto vše sledovat a probírat. „Diskutujme 
včas co si z toho vzít a to i když je to proti 
logice systému. Tento seminář vnímám 
jako příspěvek do včasné diskuse!“ uzavřel 
pan viceguvernér.

Stanislava Janečková, poradkyně 
prezidenta Kaluse,  protestovala, že 
Německo není takovým hemegonem. 
Nebylo takovým vítězem v  eurozoně. 
Bylo nuceno snižovat mzdové náklady 
a spořit. Odtékal z něj kapitál nainvesto-
vaný do cizích bank. Viníkem nebylo ani 
tak Německo, ale společná měnová politi-
ka, ačkoliv každá zem potřebovala jinou. 

Václav Klaus uzavřel spor Hampla 
a  Janečkové tím, že „Německo nebylo 
viníkem ekonomicky, ale navýsost politic-
ky. Pro Kohla bylo euro tmelem evropské 
integrace. Občané si to až tak silně nepřáli. 
Já byl v  době jeho zavádění v  Pasově 
na  universitě přebírat doktorát na  uni-
versitě a  tam jsem vyslechl standardní 
filipiku proti euru. Děkan mi sdělil, že můj 
názor se mnou sdílí 100 procent profesorů 
ekonomie na universitě  v Pasově a 85 % 
v celém Německu. Němečtí politici, že to 
ale   nechtějí slyšet.“ A s úsměvem dodal 
pan prezident na adresu Hampla:  „Nevím, 
nevím co by řekli francouzští představitelé 
tomu, že je Mojmír Hampl zařadil do jižní 
osy EU.  Pokud bude vedle mne sedět jako 
loni na  summitu EU Sarkozi, řeknu mu 
to na něj.“ Pochválil Hampla, že správně 
uvedl, že náprava  bude stát mnoho peněz. 
Jednotlivé peníze co se uvádějí na podpo-
ru zadluženým státům v důsledku přijetí 
eura jsou podle něj jen malá část celko-
vých nákladů eurozóny. K  ekonomické 
stagnaci světa je potřeba nekonečně víc 
peněz. „Každé procento rozpočtu HDP  
EU je nekonečně víc než co se pošle nyní 
Řecku. Já bych kontrolu rozpočtu EU 
jako takovou neuskutečnitelnou stránku 
neviděl,“ komentoval Václav Klaus.

Podle Martina Slaného by mottem 
knihy „Autoři CEPu o euru“ mohlo být 

„Ekonomové CEPu mají vždycky pravdu“. 
Eurozona prodělává existencionální 
zkoušku. Příčiny by se měly hledat již 
od Maastrichtských kriterií. Byly zamlčo-
vány politické podmínky pro přijetí eura 
a nyní je důskedkem toho to,  že politici 
nebyli ochotni přiznat co měnová unie 
přináší, velké rožčarování. Zakladatelé 
eurozony tvrdili, že společná měna je 
nástroj unifikace. Nebralli v  potaz, že 
měna je následek hospodářství. Dřív se 
tvrdilo, že pro přijetí eura stačí, že splní-
me Maastrichtská kritéria a eurozóna nás 
hned přijme. Nyní má problém dvě nové 
roviny, kdy nás může eurozóna  přijmout 
a  zda nás vůbec  chce přijmout. Naše 
připravenost by šla koneckonců splnit, 
ale naše ochota vstoupit do  eurozóny 

Přednášející pánové Mojmír Hampl (vpravo) a Martin Slaný 
dostávají poslední pokyny od moderátora a seminář může začít
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je otázkou. Proč máme chtít vstupovat 
do  oblasti, kde se porušují pravidla 
a  nic nefunguje. Postoj veřejnosti se  
také změnil. I ti největší eurohujeři vidí, 
že slušná flexibilní měna v krizi mnoha 
zemím scházela a nám pomohla. Vidí to, 
co CEP hlásal mnoho let, že flexibilní 
měnový kurz je výhodný. Už to zazna-
menali dokonce i  naši exportéři, kteří 
do té doby stále chtěli euro, aby nemuseli 
přepočítávat koruny na eura. Vidí totiž, 
že když někdo v eurozóně vybočí z řady, 
hledají v  Bruselu hned klacek na  jeho 
potrestání. Např. když Německo zavedlo 
šrotovné, chtělo,  abychom ho také zaved-
li. Nám se ale daří dobře i bez šrotovného 
a  podobných nesmyslů a  jako nečleny 
eurozóny nás nemohli bruselští pánové 
potrestat. „Není důvod vstupovat do unie 
v níž společná měna místo ke konvergenci 
vedla k divergenci ekonomik. Naštěstí se 
Eurozóna nechce zatím rozšiřovat, protože 
má své starosti jak si poradí s PIGS a po-
třebuje oddychvý čas. Ponechme jí ho.,“ 
ukončil Martin Slaný.

Mojmír Hampl s úsměvem reagoval, 
že Eurozóna si oddechový čas nevezme, 
protože je na kapačkách a tam to nejde. 
Bude se dále protloukat jak bude umět. 
Její politiku nejde nazvat jinak. Zkouší 
jak na  samity zareaguje trh. Pak něco 
provede a  zase zkouší. Nejde to nazvat 
jinak než protloukáním.  

Zdálo by se tedy, že když má EU tolik 
vážných problémů, dá nám na čas pokoj 
a vše se nakonec uklidní a krize pomine. 
Jenže pan prezident vyvedl přítomné 
z tohoto omylu tvrzením, že „krize eoro-

zóny je tepr-
ve na  svém 
p o č á t k u . 
Akutní kri-
ze eura je 
s i c e  p rav -
d ě p o d o b -
ně na  svém 
konci, ale 
d l o u h o d o -
bá se tepr-
v e  r o z b í -
h á .  E u r o 
znamenalo 
zablokování 
signalizace 
n e b e z p e č í . 
Řecku neblikala signální světýlka. Umělá 
jednotná měna může způsobit démonizaci. 
Třeba se svět ale keynesiánsky zhomoge-
nizuje (úsměv).“ 

Děkan Národohospodářské fakulty 
VŠE Miroslav Ševčík připomněl, že 
Milton Friedman dával v červenci 2001 
eruozoně 15 let a hovořil o ní jako o mrt-
vém projektu. „Já o ní hovořím jako o pro-
jektu  neudržitelném. Nyní překonala 
první poločas rozpadu a startuje druhý. 
Za deset let se setkáme na CEPu a budeme 
ho diskutovat.“

Na  připomínku Petra Macha, že 
Ústava říká, že ČNB má pečovat o  sta-
bilní měnu, takže na  zavedení nestabil-
ního eura bychom potřebovali změnu 
ústavy, odpověděl pan prezident, že je 
zbytečné, abychom si tuto otázku kladli. 
To že přece za nás rozhodne náš skvělý 
Ústavní soud, o  němž a  o  jeho vztahu 

k demokracii by mělo vzniknout alespoň 
deset knih: „Redaktor Hekrli v  Právu 
v  reakci na  vzrušené polemiky o  mých 
výrocích v Poslanecké sněmovně na ad-
resu Ústavním soudu, popsal roli tohoto 
našeho třetího Parlamentu jasně: „ Klaus 
nechápe, že už nežijeme v  demokracii, 
ale na štěstí už v právním státě. V demo-
kracii platí diktát většiny, ale nyní stačí 
diktát jen 15 soudců.“ Takže již nejen já, 
ale i tento můj kritik jasně přiznal, že  již 
nežijeme v demokarcii, ale v soudcokracii.“       

Viceguvernér ČNB Pavel Řežábek 
upozornil, že se ve Francii připravuje zá-
kon, že bance patří ekonomické aktivity 
a bude z nich platit ve Francii daň. Také 
se rozhořčil nad tím, že jestliže vyboju-
jeme něco u nás v Parlamentě, politici to 
jedou obhajovat do  Bruselu a  přivezou 
něco jiného. Pozvěme na CEP ministra 
zahraničí a  zeptejme se ho, proč to dě-
lají. Václav Klaus s  úsměvem  vysvětlil 
panu viceguvernérovi, že pozvat pana 
Schwarzenberga, aby hovořil na téma bu-
doucnosti EU  bude muset jiná instituce.

Dá se uzavřít, že ekonomové se už 
dlouho eurem nezabývají. Jde jen a  jen 
o polický problém.  V současné době si 
jeho přijetí přejí upřímně snad již jen 
Američané. „Hergot proč je to tak zajímá, 
říkal jsem si po přednášce na universitě 
ve Washingtomnu, kde studenti horovali 
pro euro. Odpověď je jednoduchá, chtěli 
by si Evropu zjednodušit. Je to obdoba 
přístupu Kissingera, který se ptal na  te-
lefonní číslo Evropy. Američané by chtěli 
chtěli singel market místo tolika mališkých 
zemiček  a pak je přece nutné single many 
pro ně,“ vysvětlil touhu Američanů po za-
vedení eura pan prezident a  poté začal 
podepisovat právě vyšlou knihu.
Snímky Fragmenty: Ivana Haslingerová
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Kdo stojí za podvodem 
s globálním oteplováním? 

vít JedlIčKa, zaKladatel serveru reForMy.cz, člen svobodnýcH

„P ři hledání nového nepřítele, 
který nás sjednotí, nás na-
padlo, že se k tomuto účelu 

dá využít znečištění, hrozba globálního 
oteplování, nedostatek vody, hladomor 
a  podobně… Skutečným nepřítelem je 
však lidstvo jako takové.“ Takto začíná 
75. strana publikace Římského klubu 
„První globální revoluce“ (1991). Před 
tím se v  této publikaci dozvídáme: 
„Jakkoliv rouhavě to může znít, demokra-
cie už nestačí na řešení úkolů, které jsou 
před námi. Složitost a technická povaha 
dnešních problémů znamená, že volení 
zástupci leckdy nedokážou včas přijmout 
potřebná kompetentní rozhodnutí“ (s.70). 
„Zdá se, že lidé potřebují společnou moti-
vaci v podobě společného nepřítele, aby se 
dokázali spojit a spolupracovat… hledání 
obětních beránků je taktika stará jako 
lidstvo samo. Když nevíte, co s  domácí 
politikou, odveďte pozornost k  hrozbám 
z vnějšku. Sjednoťme národy proti vněj-
šímu nepříteli, buď skutečnému, nebo 
k tomu účelu vymyšlenému “ (s.71). Je až 
zarážející, jak otevřeně autoři diskutují 
manipulace s  lidmi a proti lidem. Kdo 
jsou lidé stojící, za  Římským klubem? 
A jak daleko jsme se v naplňování jejich 
„globální revoluce“ dostali? Globální 
oteplování se stalo hlavním tématem 
snad všech světových zpravodajství. 
V  západní Evropě dokonce pouštějí 
v  televizi děsivé reklamy na  globální 
oteplování. Bohužel jen málo lidí si 
najde dostatek času na to, aby si pořídili 
knížku nebo se podívali na film a měli 
možnost si racionálně porovnat argu-
menty jak zastánců, tak odpůrců „boje se 
změnami klimatu“. Velká část veřejnosti 
zaznamenala, že těsně před začátkem 
Kodaňské konference proběhla médii 
zpráva o hackerském útoku na vědecké 
pracoviště, které se podílelo na přípravě 
„oteplovacích“ zpráv. 

Aféra Climategate tak rozkry-
la rozsáhlý podvod vědců z  IPCC 
(Mezinárodní panel pro klimatické změ-
ny při OSN), kteří „vyráběli globální otep-
lování“ přesto, že se posledních deset let 
země spíše ochlazuje. Vítězslav Kremlík 
(http://kremlik.blog.idnes.cz) rozkryl 
i  množství následného desinformování 
a  mlžení v  médiích. Například uvedl 
na pravou míru tvrzení, že za výzkumy 
globálního oteplování stojí 2500 vědců 
z IPCC a skandál se týká pouze několika 
z nich nebo že ostatní nezávislé instituce 
potvrzují závěry IPCC a  tudíž se není 
potřeba strachovat o  kvalitu klimatic-
ké vědy. Je zřejmé, že tyto zprávy byly 
do médií vypuštěny pouze jako mediální 
manipulace snažící se zakrýt pravou pod-
statu skandálu a rozsah celého podvodu. 

Mezi další aféry, které otřásly důvě-
rou v klimatologickou vědu na začátku 
roku 2010, stojí za  zmínku zapojení 
institutu NASA do manipulování s daty 
nebo omluva IPCC za poplašnou zprávu, 
že Himálajské ledovce roztají do  roku 
2035. Zajímavé naopak je, že se proti 
tomuto novému „náboženství“ otevře-
ně v  minulosti společně postavilo přes 
30  000 vědců. Mezi nimi je například 
prezident Světové federace vědců nebo 
zakladatel americké televize Weather 
Channel (oblíbený meteorologický kanál 
v  USA, který dosahuje sledovanosti až 
8 miliónů diváků) John Coleman. Tato 
informace je ale v médiích po celém světě 
systematicky blokována a sami vědci si 
na  to oprávněně stěžují. Co a  kdo má 
tak velkou moc, že dokáže tyto nepoho-
dlné pravdy ututlat v mainstreamových 
médiích? Z médií jsme se dozvěděli, že 
jednání na konferenci v Kodani nebyla 
úspěšná. Lord Mockton, bývalý poradce 
Margaret Thatcherové ale vysvětluje, že 
se podařilo vyčlenit 100 miliard dolarů 
pro vytvoření fondu na adaptaci na kli-

matické změny, jejichž velká část bude 
použita na  vytvoření nové nadnárodní 
byrokracie. Lidé se také ptají, jak je 
možné, že se ve jménu boje s globálním 
oteplováním prosadila v západním světě 
politika biopaliv i přesto, že je zřejmé, že 
škodí nejen lidem ale i přírodě. Existuje 
celá řada studií, které prokazují, že se při 
výrobě biopaliv uvolňuje do prostředí ví-
ce skleníkových plynů, než při spalování 
fosilních paliv. Dokonce existují studie 
prokazující, že energetická bilance celého 
výrobního procesu biopaliv je záporná 
(víc energie se spotřebuje během pro-
dukce, než se nakonec získá). Hlavním 
skutečným důsledkem celé politiky 
je zpomalení hospodářského růstu, 
zbytečné drancování zemědělské půdy, 
paradoxně rozsáhlé kácení deštných 
pralesů kvůli pěstování energetických 
plodin, ale především přivedení více jak 
100 miliónů lidí pod hranici chudoby 
v důsledku raketového zvýšení cen po-
travin (dle odhadu Světové banky). Dá 
se tedy mluvit spíše o jakési biopalivové 
genocidě chudých než o snaze zachránit 
planetu (viz Brezina). Dobré je také 
připomenout, že nás jako spotřebitele 
v České republice stojí politika biopaliv 
okolo 10 miliard korun ročně (Mach s. 
86). Stejně tak i masivní dotační podpora 
solárních a větrných elektráren, jejichž 
skutečná návratnost se bez dotací na-
chází daleko za jejich životností, vypadá 
spíš jako snaha zastavit hospodářský růst 
než jako snaha zachránit planetu před 
emisemi CO2. To ovšem neznamená, že 
například solární články založené na na-
notechnologiích nemohou být v  blízké 
budoucnosti energetickým řešením pro 
lidstvo. 

Co je Římský klub? 

Římský klub je globální klub svě-
tových elit, který byl založen v dubnu 
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1968 v Rockefellerově sídle v Bellagiu 
v Itálii. Celosvětovou pozornost získal 
v roce 1972 svou zprávou „Meze růstu“ 

(The Limits To Growth 1972). Zpráva 
alarmujícím způsobem varovala, že je 
třeba zastavit hospodářský růst a  že 
svět stojí před vyčerpáním přírodních 
zdrojů, především ropy do roku 1992. 
Není třeba více než dvacet let poté zdů-
razňovat, že tento katastrofický scénář 
se nenaplnil. V roce 1974 vydal Římský 
2. klub další publikaci „Lidstvo v bodu 
zvratu“ (Mankind at turning point). 
V této publikaci se na první straně do-
slova píše „Země má rakovinu a tou ra-
kovinou je lidstvo“. V knize Populační 
bomba (Population bomb 1976) Paul 
Ehrlich, člen Římského klubu, na stra-
ně 152 dodává „Musíme přestat s naší 
snahou léčit symptomy a  přikročit 
k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude 
vyžadovat zřejmě mnoho brutálních 
a  bezcitných rozhodnutí.“ V  dnešní 
době Římský klub úzce spolupracuje 
s OSN i EU a má své zastoupení ve 31 
státech. Hlavním tématem publikací 
Římského klubu je nutnost vytvoření 
nového „spravedlivějšího“světového 
řádu (New World Order) s „rozdílným“ 
přístupem k demokracii, trhu, lidským 
svobodám, přírodním zdrojům než 
doposud. 

David Rockefeller a OSN 

David Rockefeller kromě Římského 
klubu přímo podporuje také 
několik dalších organizací. 
Je také prominentním čle-
nem skupiny Bilderberg již 
od  jejího založení. Je čest-
ným předsedou organizace 
Council on Foreign Relation 
a  zakladatel Trilaterální 
komise. Všechny tyto orga-
nizace sdružují na soukromé 
bázi osoby z  nejvlivnější 
politických a ekonomických 
kruhů. Z Čech tato setkání 
navštívili například Karel 
Schwarzenberg, Alexandr 
Vondra, Jiří Pehe a  Jan 
Švejnar (http://tinyurl.com/
vondra). Přestože skupina 
Bilderberg sdružuje nej-
mocnější lidi na  planetě, 
není příliš známá. Oficiální 
média o  jejím zasedání, 
které se koná jednou ročně, 
v  minulosti informovala 
jen zcela výjimečně. Možná 
proto, že mezi účastníky 
setkání byli i  majitelé nej-

větších mediálních celků a obsah jednání 
skupiny Bilderberg je považován za tajný. 
Na posledním zasedání Bilderbergu, které 
se konalo 12. listopadu 2009 ve  stejném 
zámečku v  Bruselu, na  kterém se v  roce 
1957 podepisovala zakládající smlouva EU, 
byl přítomen také Herman Van Rompuy. 
Van Rompuy byl o pár dní později oficiálně 
zvolen prezidentem EU. V  části projevu 
před skupinou Bilderberg, který se poda-
řilo novinářům získat, mluvil především 
o jeho plánu zavedení nových „zelených“-
celoevropských daní. Ve svém inaugurač-
ním projevu pak překvapil mnohé svým 
prohlášením, že „rok 2009 byl prvním 
rokem globální vlády“. Jak upozornil člen 
Evropského parlamentu Mario Borghezi 
i  ostatní nominovaní na  post prezidenta 
a ministra zahraničí EU byli v minulosti 
hosty Trilaterální komise nebo Bilderberg 
skupiny. 

Rockefeller je zastáncem řízené po-
pulační kontroly (video tinyurl.com/
y9xdeej) a je také obdivovatelem Maovy 
politiky v  Číně (New York Times, 
10.8.1973). Abychom porozuměli moder-
ním dějinám, je potřeba si uvědomit, 
že Rockefellerovy nadace v  minulosti 
podporovaly a  stále podporují výzkum 

eugeniky (genetické šlechtění lidstva), 
která stojí v  pozadí dnešní OSN a  její 
populační politiky (video tinyurl.com/eu-
genika). Rockefellerova nadace například 
finančně podporovala Kaiser Wilhelm 
Institut, který fungoval jako základna 
pro myšlenky nacistické rasové hygieny 
(Kuhl s. 152). Za  pozornost stojí také 
určitě otázka, jakou finanční roli hrála 
Rockefellerova rodina během 2. světové 
války a jakou roli hrála v souvislosti s po-
kusem o fašistický převrat v USA v roce 
1933 (Archer). Abychom dále pochopili 
spjatost Rockefellerovy rodiny s  OSN, 
je dobré upozornit například na  to, že 
Rockefeller daroval půdu pro stavbu sídla 
OSN v New Yorku a je představiteli OSN 
nazýván „otcem zakladatelem“. (video 
http://tinyurl.com/eugloba) V knize „Účel 
a filosofie UNESCO“ píše Julian Huxley 
- první ředitel UNESCO na  straně 21 
následující: „Přestože je pravdou, že radi-
kální eugenická politika bude po mnoho let 
politicky a psychologicky nerealizovatelná, 
bude důležité, aby se UNESCO podrobně 
zabývalo problémem 3 eugeniky, aby si 
občané uvědomili, co je v  sázce, a  aby 
nakonec to, co je dnes nemyslitelné, mohlo 
být považováno za  přijatelné.“ Ve  svých 
memoárech David Rockefeller na straně 
405 uvádí: „Někteří věří, že jsme součástí 
spiknutí proti zájmům USA, nazývají mě 
a  členy mojí rodiny ,internacionalisty’, 
kteří spolupracují s  dalšími na  vytvoře-
ní jedné integrované globální politické 
a ekonomické struktury – jednoho světa, 
chcete-li. Pokud by toto byla moje vina, 
tak jsem vinen a jsem na to hrdý.“ 

Členové Římského klubu 

Maurice Strong byl už od útlého věku 
19 let oblíbencem Davida Rockfellera. 
V  roce 1972 se stal prvním ředitelem 
programu OSN pro životní prostředí. 
Pod jeho vedením tato organizace v roce 
1988 založila Mezinárodní panel pro 
klimatické změny - IPCC. V  roce 1992 
Strong předsedal summitu OSN v  Riu. 
Maurice Strong je nazýván architektem 
Kjótského protokolu. Mezi roky 1997 
a 2005 sloužil jako poradce generálního 
tajemníka OSN Kofiho Annana. V roce 
2005 odstoupil z  funkcí v  OSN kvůli 
skandálu, při kterém šlo o to, že převzal 
v  roce 1997 šek od  režimu Saddáma 
Husajna v  hodnotě jednoho miliónu 
dolarů. Skandál se týkal programu OSN 
„ropa za  potraviny“. Strong je obhájce 
toho, aby rodiče v  budoucnu museli 

Faksimile obálky prvního vydání knihy Meze růstu
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získávat vládní licenci na  možnost mít 
dítě. Ve své knize Kam po zemi kráčíme? 
(Where on earth are we going? 2001) nám 
Strong, představuje svojí vizi světa v roce 
2031. V této vizi lidstvo rapidně vymírá 
v  důsledku válek, nemocí a  přírodních 
katastrof a na planetě zůstává pouze 1,6 
miliardy lidí. 

John Holdren je pravděpodobně 
nejkontroverznější osoba ze všech, kteří 
jsou zapleteni do  podvodu s  globálním 
oteplováním. V současné době působí ja-
ko poradce prezidenta Baracka Obamy. 
Je také přímo zapletený do  skandálu 
Climategate. V knize Ecoscience, kterou 
napsal společně s  Paulem Ehrlichem, 
členem Římského klubu, popisuje svoje 
představy o  budoucí globální totalitní 
vládě, která bude mít naprostou kontrolu 
nad populací. Holdren v této knize zva-
žuje například zavedení plošné sterilizace 
populace prostřednictvím přidávání 
chemikálií do pitné vody (str. 787) a jiné 
pouze těžce uvěřitelné koncepty. Na stra-
ně 943 například píše: „Planetární režim, 
by dostal zodpovědnost za  rozhodování 
týkající se optimální velikosti jak světové, 
tak regionální populace. Každá země by 
dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých 
regionálních limitů. Světová vláda by ale 
měla pravomoc tyto limity vynucovat.“ 

Al Gore je bývalý viceprezident USA, 
hlavní propagátor kampaně proti glo-
bálnímu oteplování. Za  svoje nasazení 
v boji proti „změnám klimatu“ a za svůj 
katastrofický film „Nepříjemná pravda“ 
získal Nobelovu cenu míru a  Oskara. 
Tento film byl masivně distribuován 
do škol v USA a Velké Británii. Ve Velké 
Británii nejvyšší soud rozhodl, že film 
obsahuje 9 zásadních vědou nepodlo-
žených informací. Film sice nezakázal 
pouštět ve školách, ale nařídil, aby na tyto 
chyby učitelé povinně poukázali. Gore 
vedl delegaci USA na  Světový summit 
v Riu a Kjótskou klimatickou konferenci. 
Předsedal také setkání Římského klubu 
ve  Washingtonu v  roce 1997. Ve  svém 
projevu z 8.7.2009 na konferenci pořádané 
britskými novinami The Times prohlásil: 
„globální vládnutí přinese pozitivní změnu 
v boji se změnami klimatu“. (video http://
tinyurl.com/gorex9) 

Ted Turner je zakladatel televizní 
sítě CNN a  otevřený obhájce řízené 
světové depopulace. Ve svých veřejných 
vystoupeních mluví o  populačním cíli 
dvě miliardy obyvatel. Jako hlavní příči-
nu světového oteplování vidí přelidnění 

světa (video http://tinyurl.com/turnerr). 
Turner také prohlašuje, že díky globál-
nímu oteplování 
se zvedne teplota 
o   o s m  s t u p ň ů 
do  30ti let a  z  lidí 
na  zemi se stanou 
kanibalové (video 
tinyurl.com/kani-
balove). Mezi další 
významné členy 
Římského klubu 
patří Václav Havel, 
Michail Gorbačov, 
Javier Solana, Kofi 
Annan, Bill Clinton, George Soros, 
Tony Blair, Henry Kissinger, princ Filip 
z  Belgie, královna Beatrix z  Nizozemí 
( m a j i t e l k a 
Dutch Shell), 
Romano Prodi 
(bývalý před-
seda Evropské 
k o m i s e ) , 
Jacques Delors 
(bývalý před-
seda Evropské 
komise). 

Závěr 

Zdá se, že existuje velmi blízký vztah 
mezi fikcí globálního oteplování, snahou 
o redukci populace, snížením hospodář-
ského růstu a tlakem na ustanovení jedné 
světové vlády (Global Governance, New 
World Order). Svět se v posledních pár 
letech zásadně změnil. Ve  skutečnosti 
již neprobíhá tradiční boj mezi pravicí 
a levici. Hlavní politické strany se svými 
programy příliš neliší. Svět rozdělil lidi 
podle jejich přístupu k Novému světové-
mu řádu (NWO). 

První skupina jeho tvorbu otevřeně 
podporuje. Systematicky prosazuje nut-
nost omezení emisí CO2 kvůli „změnám 
klimatu“. Pod rouškou svobodného 
obchodu omezuje demokracii nadná-
rodními byrokratickými celky a pracuje 
na  zrušení suverenity národních států. 
Usiluje o zavedení globálních finančních 
regulací v rámci boje s „finanční“ krizí. 
Omezuje práva jednotlivce v rámci „boje 
s  terorismem“. Podporuje intervenční 
zahraniční politiku „vojenským vyvá-
žením demokracie“. Například evropští 
socialisté mají Nový světový řád přímo 
ve  svém hlavním volebním programu. 
Ten obsahuje redukci emisí CO2 o  85 
procent do roku 2050, evropskou armádu 

i  rozpočet a  začlenění EU do  globální 
vlády. (tinyurl.com/pesnwo) To samé 

v bledě modrém prosazují ve svých pro-
jevech a  článcích Jan Švejnar. (tinyurl.
com/svejnar)  

Druhá skupina o NWO nic neví nebo 
jednoduše podlehla politickému a  fi-
nančnímu tlaku a neklade nebo přestala 
nastolení klást odpor. Do té můžeme za-
řadit například většinu ODS nebo Britské 
konzervativce. To se projevuje třeba 
převzetím „zelené politiky“ nebo zruše-
ním slíbeného referenda k  Lisabonské 
smlouvě. 

Třetí skupina již dnes zcela otevřeně 
vystupuje proti této ideologii. Dovolím 
si vyjmenovat hlavní představitele této 
třetí skupiny, kteří se nebojí o progra-
mu Nového světového řádu otevřeně 
hovořit: 

Jesse Ventura je bývalý guvernér státu 
Minnesota. Finančně Venturu podporuje 
miliardář Donald Trump prostřednictví 
své televize TruTV. Na konci roku 2009 
natočil Ventura sedmidílný pilotní seriál 
„Conspiracy theory“. První díl tohoto 
seriálu přilákal rekordních 1,6 miliónů 
diváků. V  tomto díle se Ventura snaží 
rozkrýt tajemství, které zahaluje projekt 
americké armády HAARP. HAARP je 
rozsáhlý systém antén založený na  pa-
tentu Nikola Tesly, který je pod správou 
letectva USA na  Aljašce. Ve  druhém 
díle Ventura otevírá nezodpovězené 
otázky ohledně teroristického na  USA 
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z  11. září 2001. Ve  třetím díle seriálu 
se zaměřil na  osobu Maurice Stronga 
a  na  podvod s  globálním oteplováním. 
V dalších dílech se pak zabývá skupinou 
Bilderberg a  tajnými projekty americké 
vlády na  ovládnutí lidské mysli. V  září 
2008 na akci uspořádané Ronem Paulem 
Ventura oznámil, že bude kandidovat 
na post prezidenta USA v roce 2012, po-
kud bude mít pocit, že si to Američané 
zaslouží. 

Ron Paul je americký kongresman. 
V  minulosti již dvakrát kandidoval 
za republikány na post prezidenta USA. 
Paul je jeden z  hlavních vůdců rozsáh-
lých protestů libertariánů a republikánů 
(Teaparty) proti reformám prezidenta 
Baracka Obamy. Mezi hlavní témata 
tohoto kongresmana patří snaha o audit 
Federálního rezervního systému (obdoba 
centrální banky – zkrác. FED). Paul po-
ukazuje na to, že FED je polosoukromá 
instituce a že její politika je jednou z pří-
čin současné ekonomické krize. 

Nigel Farage je bývalý předseda 
Britské strany za nezávislost (UKIP) a člen 
evropského parlamentu za  tuto stranu. 
UKIP pod jeho vedením v roce 2009 zís-
kala 16,5 procenta hlasů a překonala britské 
Labouristy ve  volbách do  Evropského 
parlamentu. Nigel Farage je velmi schopný 
řečník. V  nedávné době vystoupil jako 
hlavní host v pořadu Alexe Jonese. 

Václav Klaus, prezident České repub-
liky, je jeden z hrstky úřadujících politi-
ků, kteří zpochybňují význam boje „se 
změnami klimatu“. Jeho kniha „Modrá 
nikoliv zelená planeta“ byla již přeložena 
do deseti světových jazyků. 

Lord Christopher Monckton je 
bývalý poradce Margaret Thatcherové. 
Aktuálně je nejviditelnějším vůdcem 
kampaně proti podvodu s  globálním 
oteplováním. Mediálně známý se stal 
mimo jiné díky používání záškodnic-
kých metod Greenpeace proti samotné 
organizaci Greenpeace. Mezi lidi, kterým 
nastoupený kurz světového dění není 
lhostejný, patří například i  známí herci 
jako Chuck Norris nebo Charlie Sheen. 

Glenn Beck je moderátor druhé 
nejoblíbenější americké show, kterou 
pravidelně sleduje 2,5 mil. diváků. Show je 
vysílána na FOX TV vlastněné Rupertem 
Murdochem, 131. nejbohatším člověkem 
na planetě. Murdoch je bývalý předseda 
CATO institutu, jehož je Václav Klaus 
častým hostem. Kromě Glenna Becka 
dostává svůj pravidelný hodinový prostor 

na FOX TV také „bojovník za svobodu“ 
Judge Napolitano.  

Alex Jones je nezávislý investigativní 
reportér a  producent řady filmů. Jeho 
poslední film – Pád republiky (Fall of 
the Republic) připravujeme uvést do kin 
s  českými titulky během roku 2010. 
Od svého vzniku v říjnu 2009 získal tento 
film pouze na serveru youtube více než 
2 miliony diváků. Projevy a televizní po-
řady těchto osobnosti sbírám a s přáteli 
k nim překládáme titulky na interneto-
vých adresách mustwatch.eu a reformy.
cz V publikaci První globální revoluce se 
píše: „Zdá se, že lidé potřebují společnou 
motivaci v  podobě společného nepřítele, 
aby se dokázali spojit a spolupracovat…“ 
Věřím, že právě odpor k plánu, který pro 
nás připravily světové elity, může být ten 
klíčový jednotící faktor pro lidi na celém 
světě, kteří touží po  znovuzískání svo-
body, národní suverenity, nízkých daní 
a nezkorumpovaného státu. 
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Climategate v Bruselu: Jak eu 
financuje globální alarmismus

vítězslav KreMlíK

V edoucí autor Čtvrté zprávy IPCC 
Keith Briffa napsal: „Vím, že 
jsou tu tlaky, abychom vytvořili 

úhledný příběh o oteplování, jaké nemá 
za tisíc let obdoby, jenže to není tak jed-
noduché... Snažil jsem se najít rovnováhu 
mezi principy vědy a požadavky IPCC, což 
není vždy totéž.“

Co tím myslel? Že by politické tlaky 
na klimatology? Odkud?

 ŘEKNEME RÁDCI, CO 
NÁM MÁ PORADIT

Evropská komise chce  nepří-
mo „znárodnit“, tj. politicky ovládnout 

energetiku. Kdo regulu-
je a  ovládá energetiku, 
drží prst na  tepu celé 
společnosti. Energie 
je krví technické ci-
vilizace. Klima je jen 
záminka.

Veřejně to samo-
z ře jmě  ne př i z n aj í . 
Zelení „greenwash“ 
politici se vymlouvají 
frázemi „my jen děláme 
to, co nám radí přední 
odborníci .“  Jako že 
nezaujatí vědci sami 
na něco přišli a přemlu-
vili neochotné politiky, 
aby naslouchali hlasu 
vědy. Toto klišé známe 
z  Hollywoodských do-
jáků. Nízko postavený 
vědec (Pierce Brosnan) 
objeví blížící se kata-

strofu, zprvu mu nikdo nevěří, byro-
kraté se mu vysmívají, ale nakonec se 
dají přesvědčit.

Nic nemůže být dále od  pravdy. Je 
to naopak. Politici sami rozhodnou, co 
od vědců chtějí slyšet a na to dají peníze.  
A když vědci nechtějí poslouchat, budou 
sušit ústa – mohou si na  financování 
svého politicky nepohodlného výzkumu 
vydělávat třeba nočními brigádami v su-
permarketu.

Jedním z  oficiálních „hlavních stra-
tegických cílů“ rámcových výzkumných 
programů DG (Directorate General) je 
„podpora výzkumu, který podporuje poli-

tiku EU“. Nádhera. Podporujeme ty, kteří 
podporují nás. Lépe by to ani Goebbels 
nenapsal.

R o z h o d n u t í  E v r o p s k é  r a d y 
a  Evropského parlamentu o  schválení 
„rámcového programu 7“ (Framework 
Programme 7) bylo zdůvodněno jako 
„nový přístup… který by měl umožnit 
snazší dosažení politických cílů politiky 
Evropských společenství v oblasti výzku-
mu.“ No ne. Tak on výzkum má politické 
cíle? Takže ono už nejde o to hledat prav-
du a poznání? Ono jde jen o to dát partaji 
politickou munici?

Nic hrozivějšího jsem od  doby 
Lysenkismu o vědě nečetl. Brusel otevře-
ně a beze studu přiznává, že dává peníze 
jen těm vědcům, jejich výzkum vyhovuje 
politickým cílům Evropské komise.

Zachraňme vědu! Dřív 
než bude pozdě!

Mezi deseti cíli podpory výzkumu 
je zařazena „energetika“ a to prý, proto, 
že je „nutno dramaticky snížit emise 
skleníkových plynů, abychom řešili devas-
tující důsledky klimatické změny“. Nikoli 
tedy, že bychom měli zkoumat,  ZDA 
a  NAKOLIK  za  změny klimatu může 
CO2. O  takové výzkumné programy 
tam nestojí. O tom už se výzkum nevede. 
Diskuse je uzavřena. Rozejděte se, tady 
není nic k vidění.

Doporučení: EU by měla finance 
rozdílet rovným dílem alarmistům 
i  klimaskeptikům. Nestranně. Tím by 
se odstranil i  nepoměr mezi počtem 
vydaných publikací obou stran.
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V „pětiletce“ 2007-13 (FP7) dala alarmistická Evropská komise 
na výzkum životního prostředí (včetně klimatu) dotace za 1,9 miliardy 

euro. O takových penězích si klimatičtí realisté mohou nechat jenom zdát.
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 165 MILIONŮ KLIMATOLOGŮM 
– Jak to v Bruselu funguje? 

Evropská komise má růz-
ná „generální ředitelství“, např. 
DGXII je ředitelství pro výzkum 
(Directorate General for Research) 
a  DGXI je ředitelství pro životní 
prostředí (Directorate General for 
the Environment). Tato ředitelství 
vyhlašují a  financují různé něko-
likaleté programy, jakési pětiletky 
(Framework Programme neboli FP). 

Rozpočet docela ujde. Ředitelství 
pro výzkum mělo ve své šesté pětiletce 
(FP6) v  letech 2002-2006 úctyhod-
ných 17,5 miliard Euro. Sedmá pětiletka 
(FP5) 2007-2013 má na výzkum dokonce 
50,5 miliard Euro.

V „pětiletce“ 2007-13 (FP7) dala alar-
mistická Evropská komise na  výzkum 
životního prostředí (včetně klimatu) 
dotace za 1,9 miliardy Euro.

Z těchto peněz se financuje výzkum 
v  mnoha oborech, i  v  klimatologii. 
V  šesté pětiletce (FP6, 2002 až 2006) 
Evropská komise financovala 26 pro-
jektů na  klimatické změny celkem 
za 165 580 451 Euro. To máme asi čty-
řicet melounů ročně. 

Být klimatologem, tak si rozmyslím, 
jestli kousat do  této ruky, která  můj 
obor  krmí. Otvírat si ústa a  kritizovat 
IPCC nebo Climategate? Ne díky. Tím se 
ledacos na postojích klimatologů vysvět-
luje.  Oni si nejspíše myslí zhruba totéž co 
klimaskeptici, ale na rozdíl od nás mají 
důvody nechat si to pro sebe.  Na  jejich 
místě bych také váhal.

 EU VLASTNÍ POLOVINU 
CLIMATEGATE

Na  podzim 2009 praskla aféra 
Climategate, když se na  veřejnost do-
staly e-maily klimatologů z ústavu CRU 
V Anglii. Hrdinou tohoto eposu je Phil 
Jones, ředitel CRU. Jeho věty vešly do dě-
jin. „Myslím, že ty soubory radši smažu, 
než bych je někomu vydal podle zákona 
o právu na  informace.“ „Právě jsem do-
končil Mikův trik z Nature… na zakrytí 
poklesu teplot.“

Jeho grafy se krásně oteplují. Dokonce 
dvakrát tolik, co ukazují letokruhy stro-
mů. Když se ho zeptáte, jak k tomu došel, 
řekne vám, že výpočty ztratil. Asi při 
stěhování nebo co.

Zajímavé je podívat se, kdo Jonese 
za  tyto aktivity platí. Od  roku 1990 

nasosal asi 20 milionů dolarů (přes 13 
milionů liber) jen on sám. Většinu z toho 
tvoří finance na provoz (operační granty). 
Pokud se zaměříme jen na finance vázané 
na konkrétní projekty, vidíme, že prak-
ticky polovinu financovala EU.  Za  léta 
1990-2006 dostal na projekty celkem 4,3 
milionu liber a z toho 1,8 milionu liber 
dal Brusel.

Jen za roky 2007-2009 Evropská ko-
mise financovala 28 projektů na výzkum 
klimatických změn za  cca 116 milionů 
Euro a  Universita ve  Východní Anglii 
(pod kterou patří CRU) se účastní čtyř 
z těchto projektů.

 ŽABAŘI Z EXXONU

Maně se mi vybavuje dopis, který 
napsal tiskový mluvčí Britské královské 
akademie věd   Bob Ward v  roce 2006 
firmě Exxon, aby přestala financovat 
klimaskeptiky, protože tím prý mani-
puluje vědu. Koho chleba jíš, toho píseň 
zpívej. Hrozí pak, že vědec bude psát, co 
si sponzor přeje slyšet. 

Marně čekám, kdy Bob napíše podob-
ný dopis Evropské komisi.

Viz článek: „Kdo platí Greenpeace“.

 ROZTOMILÉ AKRONYMY

Kouzelné je číst názvy jednotli-
vých projektů EU v  sedmé „pětilet-
ce“:  CLIMSAVE (záchrana_klimatu), 
REDD-ALERT (červený poplach) 
a HighNoon (v pravé poledne). Kouzelný 
je ten poslední, westernový. To jako že 
už není za pět minut dvanáct. Ono už JE 
dvanáct. Nic nevadí, že teploty už deset 
let stagnují. Kdo by se zajímal o realitu, 
že ano. 

Jestli tyto programy nejsou jed-
nostranně zaměřeny na  f inanční 
podporu klimatického alarmismu, 

odkud se vzaly jejich alarmistické 
názvy? Nikde tu nevidím žád-
ný program SOLARCLIM nebo 
NaturalWarming. 

Výstižný je například program 
s názvem ENRICH, který byl spuštěn 
ve čtvrté „pětiletce“ (1994-96). Má to 
být akronym k „European Network 
for Research into Global Change“ 
(Evropská síť výzkumu světových 
změn). Enrich ovšem znamená an-
glicky obohatit se. Nomen omen. 
Uhlíkový byznys sype. 

Právě z  programu HighNoon 
cucá penízky například firma 
TERI, které šéfuje předseda IPCC 

Rajendra Pachauri. A  hádejte na  co? 
Právě z tohoto programu TERI dostala 
svou dotaci na  výzkum údajného tání 
Himalájí. Vzpomínáte, jak Pachauriho 
IPCC tvrdila, že Himaláje roztají do ro-
ku 2035? Původním autorem tohoto 
výroku je indický glaciolog Hasnain. 
Právě Hasnain dostal záhy po  vydání 
Čtvrté zprávy IPCC job v TERI. Taková 
náhoda, že ano.

A v květnu 2009 TERI získala podíl 
na  projektu za   3  000  000 Euro, který 
financuje EU.   Na  výzkum (ne)tání 
Himalájí.

 WWF

Možná jste zaznamenali, že IPCC 
ve svých zprávách s oblibou cituje místo 
vědecké peer-review literatury raději vý-
plody eko-aktivistů WWF. A mysleli jste, 
že WWF je soukromá nevládní organiza-
ce přírodních nadšenců, kteří žijí z darů 
občanů, kteří milují maminku přírodu?

Omyl. Jenom za  rok 2008 WWF 
dostal 9 milionů Euro od  Evropské 
komise. V roce 2007 to bylo 7,5 milionu 
Euro.  Letos v  únoru WWF dokonce 
zřídila místo „European Funding 
Coordinator”, což je pracovník, který 
má za úkol koordinovat průtok peněz 
z  EU do  WWF. Takového pracovníka 
žádná klimaskeptická instituce nepo-
třebuje. Neměl by co dělat a hrozně by 
se nudil.

WWF krom toho od roku 1997 dostá-
vá každý rok přes půl milionu Euro ope-
rační grant jenom na provoz. Mě z toho 
tak nějak vychází že WWF je pobočka 
Evropské komise.

IPCC pak cituje tuto pobočku 
Evropské komise a  není tedy divu, že 
Evropská komise se pak raduje, jak zprávy 
IPCC podporují Evropskou politiku. Je 

Tento EU symbol nám má zřejmě naznačit, že po-
kud se neozveme proti finančnímu politickému 
nátlaku na vědce, skončíme v ...
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to začarovaný kruh, kdy vlastně citujete 
sama sebe.

WWF dokonce instruuje klimatology, 
co mají psát. Tak třeba v červenci 1999 kli-
matolog Hulme dostal e-mail od Adama 
Markhama, že WWF by ráda, aby klima-
tologové ve své zprávě připepřili (beef-up) 
„tu část o klimatických extrémech.”

 PŘÁTELÉ ZEMĚ

WWF v  tom není sama. I  řada 
dalších ekologických organizací si jen 
hraje na „lidové” a „vyrůstající zezdola” 
(grassroots). Bejvávalo. Tak třeba Přátelé 
Země (Friends of the Earth) každý rok 
od 2003 do 2009 dostávají od ekologické-
ho ředitelství Evropské komise 40-50 % 
svého ročního rozpočtu. EU je financuje 
od roku 1997. 

Tím se vysvětluje, proč se ekologic-
ké organizace dnes zabývají ochranou 
přírody jen sekundárně a  místo toho 
se z nich staly na prvním místě tlampače 
uhlíkového a  energetického byznysu... 
a politiky pánů Špidlů z Bruselu. Kdepak 
bobři, popílek a znečištění řek. Hlavně 
nahnat lidi na uhlíkovou burzu a platit 
uhlíkovou daň.

Z ústředí ekologů: „Hele chlapi, mě se 
to s tím klimatem nějak už nezdá, ty aféry 
a tak... Jenže nemůžeme to říkat veřejně, 
to by nám Brusel přestal posílat peníze.“

Brusel to má promyšlené. Dal by se 
parafrázovat Stalin: Dotovaná organiza-
ce je dobytá organizace. Kdo by odmítl 
být zavalen evropskými penězi, že ano? 
Soft power.

 KLIMATICKÁ AKCE

Climate Action Network Europe je 
organizace zastřešující evropské nevlád-
ní organizace. V letech 2003-2009 rok co 
rok dostává od ekologického ředitelství 
Evropské komise 34 – 64 procent svého 
ročního rozpočtu. Krom jediného roku 
to vždy bylo nad 50 procent.

Tyto nevládní ekologické organizace 
jsou ve  skutečnosti vládní organizace. 
Řídí je různí Špidlové z Bruselu. Politici 
si je prostě koupili. V byznysu se tomu 
říká převzetí – prostě skoupíte akcie 
firmy a potichu ji ovládnete.

Kdy se ekologové vzbouří a  tyto 
peníze odmítnou? Jen tak znovu získají 
nezávislost.

 ZÁVĚR

Na závěr jeden konstruktivní návrh: 
Co takhle vrátit se k vědecké klimato-

logii a  k  ochraně přírody?  Postavit se 
na odpor papalášům. Vysloužili bychom 
si tím úctu a respekt příštích generací. 
Vrátit ekologii a klimatologii její smy-
sl. Vrátit se ke kořenům.

Požadujme, aby při rozdílení grantů 
nebyla uplatňována politická hlediska 
a kamarádíčkování. Vláda a Evropská 
komise má být vládou všech občanů. 
A ne jen penězovodem z našich kapes 
do  kapes jedné vybrané zájmové sku-
piny.

To se jinak vracíme do časů dávno 
minulých, kdy židé chtě nechtě pře-
stupovali na  křesťanství, protože jen 
křesťan směl vykonávat funkce ve státní 
správě. Tady klimatolog musí předstírat, 
že věří v gigantickou úlohu CO2, jinak 
by mohl mít existenční problémy. Něco 
takového nemá v sekulárním moderním 
státě místo.

Nenechme v  tom klimatology. 
Pomozme jim zbavit se tohoto nátlaku.

Také jsem dostal penízky z  evrop-
ských fondů na  podporu alarmismu. 
Když jsem jel do Kodaně v rámci loň-
ské  klimatické konference. Už mě ale 
nejspíš nepozvou, protože se ukázalo, že 
jsem nevěřící. Chová se takhle sekulární 
stát? Odpovězte si sami.

 
Reference:
John Rosenthal. The EU Connection 

in Climate Research. Policy Review 
No. 162. Hoover Institution - Stanford 
University.  http://www.hoover.org/
publ icat ions/pol ic y-rev iew/ar t ic-
le/43291 (s uvedenými zdroji informací) 

Christopher Booker. Pachauri: 
the real story behind the Glaciergate 
scandal. 23. ledna 2010 http://www.
telegraph.co.uk/comment/columnists/
christopherbooker/7062667/Pachauri-
the-real-story-behind-the-Glaciergate-
scandal.html

Vítězslav Kremlík. Kdo platí 
Greenpeace. 9.března 2010 http://krem-
lik.blog.idnes.cz/c/126955/Kdo-plati-
Greenpeace.html 

Informace Evropské komise o sed-
mém „rámcovém programu“ FP7 
(2007-2013) pro zájemce o financování 
výzkumu. http://ec.europa.eu/research/
fp7/pdf/fp7-inbrief_en.pdf

Text rozhodnutí o  spuštění  sedmé 
„pětiletky“ FP7  http://www.uv.es/ope-
ruv/docs_7pm/FP7EC.pdf

Blog.idnes.cz, 17. září. Publikováno 
s laskavým svolením autora

K patnáctému výročí 
dostaly  fragmenty 

krásný dárek 
Ivana HaslIngerová

a ni se tomu nechce věřit, ale 
v letošním roce jsme oslavili 
patnácté výročí vydávání 

naší kulturně-hospodářské revue 
Fragmenty. Shodou okolností jsme 
k  němu dostali příjemný dárek 
od  Národní knihovny ČR. Dne 23. 
srpna jsme obdrželi dopis z  jejího 
oddělení archivace webu, v  němž 
se  mj. píše:

 „…Národní knihovna ČR 
vybrala Vámi vydávané  stránky 
Fragmenty  http://fragmenty.cz  jako  
kvalitní zdroj, který by měl být ucho-
ván do budoucna a stát se součástí 
českého kulturního dědictví a nabízí 
Vám jejich bezplatnou archivaci 
v rámci projektu Národní knihovny 
ČR WebArchiv http://www.webar-
chiv.cz a  zpřístupňování z  archivu 
prostřednictvím internetu.“

Nabídka této významné kulturní 
instituce nás potěšila a chápali jsme ji 
jako ocenění naší patnáctileté práce. 
Po podepsání Smlouvy o poskytování 
elektronických online zdrojů s našim 
vydavatelem Kulturní komisí ČR 
nás Národní knihovna ČR zařadila 
do Katalogu Národní knihovny ČR 
a  České národní bibliografie s  tím, 
že údaj o  šéfredaktorovi je zároveň 
propojen s  národní databází čes-
kých autorů, tzv. národních autorit. 
Současně pro nás vyrobila logo 
s právem používat ho ve Fragmentech 
s odkazem http://www.webarchiv.cz/
files/vydavatele/certifikat.html: „Tyto 
stránky byly vybrány Národní kni-
hovnou ČR jako kvalitní zdroj, který 
by měl být uchován do  budoucna 
a stát se součástí českého kulturního 
dědictví. Stránky jsou archivovány 
několikrát ročně a  jejich záznam je 
součástí České národní bibliografie 
a katalogu NK ČR.“

  Děkujeme a  budeme se snažit 
důvěru Národní knihovny ČR v nás 
nezklamat. 
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Jak vyřešit problém 
s fotovoltaikou

Petr MacH, Předseda strany svobodnýcH občanů

z ákony v  České republice zvý-
hodňují některé způsoby výroby 
elektřiny s cílem naplnit směrni-

ce EU, podle kterých by Česká republika 
měla v roce 2020 pokrývat 13 % spotřeby 
elektřiny výrobou z tzv. obnovitelných 
zdrojů. Mezi nejvíce zvýhodňova-
né patří větrné a  solární elektrárny. 
Distributoři elektřiny mají povinnost 
vykupovat elektřinu od  provozovatelů 
větrných a solárních elektráren za něko-
likanásobné ceny oproti tržním cenám 
a rozdíl účtují spotřebitelům na  faktu-
rách za elektřinu v podobě tzv. „poplatku 
na  obnovitelné zdroje“. Bez státního 
zvýhodnění přeneseného na  spotřebi-
tele nejsou větrné a  solární elektrárny 
konkurenceschopné. Poplatek na  ob-
novitelné zdroje je ve skutečnosti daní, 
protože spotřebitel nemá možnost 
nakoupit „neobnovitelnou“ elektřinu 
bez tohoto poplatku. Tato daň vzroste 
příští rok několikanásobně na 597,55 Kč 
za MWh, celkem na 41 miliard korun, 

a dopadne plně na spotřebitele, kterým 
se výrazně zvýší faktury za  elektřinu. 
V tomto textu nejprve vyčíslím rozsah 
problému. V další části upozorním na to, 
že problém, o  kterém se s  rostoucími 
náklady začíná stále více mluvit, nespadl 
z nebe, má konkrétní viníky a existovali 
ekonomové i politici, kteří na problém 
upozorňovali od  samého počátku. 
Na závěr navrhnu řešení.

1. Rozsah problému

V  roce 2009 se podle  zprávy 
Energetického regulačního úřadu  (ERÚ) 
v  České republice vyrobilo z  tzv. obno-
vitelných zdrojů 4,7 milionu MWh, což 
představovalo 6,8 % z  celkové hrubé 
spotřeby elektřiny ve výši 68,6 milionu 
MWh. Velkou část z toho tvoří dlouho-
době nedotované a konkurenceschopné 
velké vodní elektrárny na Vltavě a Labi. 
Dotované větrné a solární elektrárny se 
na celkové výrobě podílely jen 0,377 mi-
lionu MWh, tvořily tedy jen 0,5 % hrubé 

spotřeby, přesto zatěžují cenu elektřiny 
pro spotřebitele nejvíce.

Letos poplatek na obnovitelné zdroje 
stanovený ERÚ činí 166,34 Kč za  MWh 
a  zdaleka nepostačuje krýt náklady 
na rostoucí produkci elektřiny z fotovol-
taických zdrojů. Distributoři elektřiny, 
kteří povinně vykupují každou kilowatt-
hodinu ze solárních panelů, očekávají 
od  státu kompenzaci ve  výši kolem  10 
miliard korun  a  celkový letošní účet 
za  fotovoltaiku činí kolem 20 miliard 
korun.

Pro rok 2011 ERÚ ke  krytí nákladů 
zvýhodňování větrných a  solárních 
elektráren zatíží spotřebitele poplatkem 
ve výši 597,55 Kč za MWh, což představuje 
při spotřebě 68,6 milionu MWh celkově 
41 miliard korun. Tato závratná částka 
má tendenci dále růst.

I kdyby se dnes žádné další elektrárny 
nepřipojovaly, čeká nás po dobu patnácti 
let náklad ve výši 41 miliard korun ročně, 
což celkově během následujících 15 let 
představuje 615 miliard korun v cenách 
roku 2010. Je skandální, že vláda o pro-
blému sice debatuje, ale zákon platí dál, 
Energetický regulační úřad tedy uděluje 
povolení dalším a dalším solárním elek-
trárnám a další výrobci získávají od státu 
patnáctiletou garanci výkupních cen. Je 
potřeba jasně říct, že daň na tzv. obnovi-
telné zdroje je nadále neúnosná a vláda 
by měla okamžitě změnit zákony tak, 
aby zabránila jejímu tvrdému dopadu 
na spotřebitele.

2. Problém nespadl z nebe

V  březnu 2005 schválili zákono-
dárci Zákon o podpoře výroby elektřiny 
z  obnovitelných zdrojů, který současný 
režim podpory odstartoval. V Poslanecké 
sněmovně  pro tento zákon hlasova-
li např. Miroslav Kalousek, Vlasta 
Parkanová, Pavel Němec, Pavel Severa, 
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Cyril Svoboda, Vojtěch Filip, Michal 
Hašek, Stanislav Křeček. V Senátu pro 
zákon hlasovali např. Bedřich Moldán, 
Tomáš Julínek, Petr Pithart, Karel 
Schwarzenberg. 

Politici se nemohou vymlouvat, že 
o problému, který způsobili, nic netušili. 
Např. na setkání institutu Fontes Rerum, 
který vede sociálně demokratický stí-
nový ministr Jan Mládek, jsem v  roce 
2007 uzavřel veřejnou sázku s tehdejším 
náměstkem ministerstva životního pro-
středí Martinem Klozem. V sázce tvrdím, 
že náklady se v roce 2010 přiblíží 24 mili-
ardám, zatímco pan náměstek tvrdil, že 
náklady dosáhnou jen 4 miliard korun.

V  roce 2009 Strana svobodných 
občanů spustila internetovou petici 
http://www.stopzdrazovani.cz/, ve které 
požadovala ukončení státního zvýhod-
ňování větrných a  solárních elektráren.
Veškeré naše upozorňování bylo marné. 
Naopak, vláda Mirka Topolánka dokonce 
souhlasila v EU se zpřísněním stávajících 
podmínek, a Směrnici EU 77/2001 (dopl-
něnou pro Českou republiku Smlouvou 
o přistoupení k EU), která České repub-
lice stanovila cíl podílu výroby elektřiny 
z  tzv. obnovitelných zdrojů na  celkové 
spotřebě na  8 % pro rok 2010, nahradi-
la Směrnicí EU 28/2009  , která České 
republice stanovila cíl podílu výroby 
elektřiny z  tzv. obnovitelných zdrojů 
na celkové spotřebě na 13 % pro rok 2020. 
Tuto směrnici za ČR podepsal Petr Nečas. 
Jako by to nestačilo, vláda premiéra Petra 
Nečase schválila 11. srpna 2010 na návrh 
ministra průmyslu Martina Kocourka 

„Akční plán České republiky pro energii 
z obnovitelných zdrojů “, podle kterého 
chce docílit v roce 2020 podílu dokon-
ce 13,5 % a překročit o půl procentního 
bodu plán stanovený České republice 
Evropskou unií!! To nelze nazvat jinak, 
než „eurohujerství“.

3. Návrh řešení

Řešení současného problému může-
me rozdělit na dvě části. Prvním úkolem 
je změna zákonů tak, aby nevznikaly 
žádné nové závazky. Za druhé je nutné 
eliminovat náklady, které plynou ze so-
lárních a větrných elektráren, které jsou 
již postavené. 

3.1 Zastavení dosavadního 
systému podpory

Aby se daň na tzv. obnovitelné zdroje 
dále nezvyšovala, musí Česká republika 

okamžitě zastavit dotování jakýchkoliv 
nových větrných a solárních elektráren 
a přestat se ohlížet na směrnice EU, které 
stanoví České republice nereálné cíle 
podílu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů. Žádné nové elektrárny již nesmí 
dostat výhodu státem stanovených po-
vinných výkupních cen. Je proto potřeba 
zrušit celý zákon 180/2005 Sb. O podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a je potřeba rezignovat na ambici v roce 
2020 vyrábět 13 %, resp. 13,5 % elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Pro toto zrušení 
existuje opora ve Smlouvě o přistoupení 
České republiky k Evropské unii , v níž 
si Česká republika vyjednala výhradu 
a prosadila doplnění následujícího textu 
do Směrnice EU 77/2001:

„Při přihlížení k  orientačním refe-
renčním hodnotám stanoveným v  této 
příloze Česká republika poznamenává, 
že možnost dosažení uvedeného orien-
tačního cíle vysoce závisí na  klimatic-
kých faktorech, jež významně ovlivňuji 
úroveň využití vodní, sluneční a větrné 
energie. Národní program hospodárného 
nakládání s  energií a  využívání jejich 
obnovitelných a  druhotných zdrojů byl 
schválen vládou v říjnu roku 2001 a uvádí 
jako cíl podíl elektřiny z obnovitelných 
zdrojů 3,0 % hrubé spotřeby elektřiny 
(vyjma velké vodní elektrárny s výkonem 
nad 10 MW) a 5,1 % (včetně velkých vod-
ních elektráren s výkonem nad 10 MW) 
do roku 2005. V případě nedostatku pří-
rodních zdrojů je dodatečné významné 
rozšiřování výstupu u velkých i malých 
vodních elektráren vyloučeno  .“ Jinými 
slovy, Česká republika si byla vědoma 
nereálnosti stanovených cílů a podmí-
nila plnění cílů dostupností přírodních 
zdrojů (vody, slunce).

Bohužel, vláda Mirka Topolánka ne-
odpustitelně souhlasila se zrušením této 
směrnice a  jejím nahrazením Směrnicí 
EU 28/2009 , aniž by do směrnice nové 
přenesla text dojednaný ve  Smlouvě 
o přistoupení. Tímto krokem vláda Mirka 
Topolánka ohrozila uplatnitelnost této 
výjimky pro Českou republiku.

Je však podstatné, že cíl nové směr-
nice je stanoven nikoliv na rok 2010, ale 
na rok 2020. Do té doby může EU přijít 
k rozumu a směrnici zrušit, nebo se může 
rozpadnout, nebo Česká republika již ne-
musí být členem Evropské unie. Lze proto 
konstatovat, že existuje právní opora 
pro to, aby Česká republika neusilovala 
o nereálné cíle stanovené touto směrnicí.

Kromě toho směrnice obsahuje 
v  článku 5, odst. 2 ustanovení následu-
jícího znění:

„ Pokud se členský stát domnívá, že je 
pro něj v  důsledku vyšší moci nemožné 
dosáhnout požadovaného podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2020 stanoveného 
ve třetím sloupci tabulky v příloze I, infor-
muje o tom co nejdříve Komisi. Komise 
přijme rozhodnutí o tom, zda jde o projev 
vyšší moci, a v kladném případě rozhodne 
o úpravě hrubé konečné spotřeby energie 
z obnovitelných zdrojů tohoto členského 
státu na rok 2020 .“

Vláda České republiky by proto měla 
Evropské komisi oznámit, že s ohledem 
na to, že nemáme vzhledem ke klimatic-
kým podmínkám zde ve střední Evropě 
dostatek vodní a  sluneční energie pro 
plnění stanovených cílů, nebudeme cíle 
stanovené v  této směrnici plnit. Tím 
vznikne právní opora pro nepokračová-
ní v dosahování cílů stanovených touto 
směrnicí.

Současně by měla vláda na  úrovni 
Rady usilovat o zrušení směrnice 28/2009 
tak, aby v roce 2020 neplatil pro Českou 
republiku závazek výroby 13 % elektři-
ny z  obnovitelných zdrojů bez ohledu 
na stanovisko Evropské komise. Pokud 
jednání nebude úspěšné, měla by Česká 
republika nejpozději v roce 2018 v soula-
du s Lisabonskou smlouvou rozhodnout 
o vystoupení České republiky z Evropské 
unie tak, aby naše členství bylo ukončeno 
nejpozději k roku 2020.

3.2 Návrh řešení dosud 
připojených elektráren

Případným zastavením dalšího 
povolování fotovoltaických elektráren 
s garancí výkupních cen se bohužel ne-
zruší závazky garantovaných cen, které 
na sebe stát dosud vzal. Cílem zastavení 
další výstavby elektráren s garantovanou 
výkupní cenou je pouze zabránit, aby ná-
klad nerostl nad očekávaných 41 miliard 
korun ročně po dobu 15 let.

Vzhledem k tomu, že investoři do vě-
trných a fotovoltaických elektráren získali 
od státu garanci pevných výkupních cen 
(valorizovaných ročně o inflaci) po dobu 
15 let, nelze tyto závazky jednostranně 
porušit. Porušení tohoto závazku by 
pravděpodobně vedlo k  mezinárodním 
žalobám na Českou republiku.

Přesto je neúnosné, aby daň na  tzv. 
obnovitelné zdroje platili všichni spo-
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třebitelé. Proto by bez ohledu na závazek 
státu vůči investorům do fotovoltaických 
elektráren měla být daň na obnovitelné 
zdroje elektřiny – účtovaná na  faktuře 
za  elektřinu všem spotřebitelům – zru-
šena a investoři by svoji cenu měli dostat 
jinou cestou. V  dalším textu navrhnu 
způsob, jak toho docílit.

Dostát závazkům státu vůči provo-
zovatelům větrných a  fotovoltaických 
elektráren navrhuji třemi cestami:

a) Zavedením možnosti dobrovolné-
ho nákupu této elektřiny a přenesením 
platby na  dobrovolné spotřebitele elek-
třiny z tzv. obnovitelných zdrojů

b) Zpoplatněním tranzitu německé 
elektřiny z větrných elektráren přes naše 
území

c) Zrušením výjimky z daně z elektři-
ny pro větrné a fotovoltaické elektrárny

a) Dobrovolný nákup

Distribuční společnosti (ČEZ, PRE 
a E.ON), kterým zákon nařizuje povinný 
výkup, by měly tuto „ekologickou“ elek-
třinu nabízet zákazníkům na dobrovolné 
bázi.

Zákazník, který by si přál nakupovat 
od  distributorů elektřinu vyrobenou 
z  tzv. obnovitelných zdrojů za výkupní 
ceny garantující investorům návratnost 
investic, by si nákup této elektřiny objed-
nal u distribučních společností. Vysokou 
cenu za  tzv. obnovitelné zdroje by tak 
dobrovolně platili ti, kteří mají o takovou 
elektřinu zájem, a neplatili by ji formou 
daně všichni odběratelé elektřiny.

Lze předpokládat, že takovou elek-
třinu by si rádi objednali: pan Bursík, 

který ji trvale obhajuje, 
pan Urban, který zákon 
předloži l Poslanecké 
sněmovně, a  pánové 
Schwarzenberg a Moldán, 
kteří pro zákon hlasovali, 
stejně jako pan Topolánek 
a  pan Nečas, kteří „vy-
jednali“ navýšení kvóty 
na tzv. obnovitelné zdroje 
elektřiny v  EU na  13 %. 
Dále pan Kocourek, kte-
rý iniciativně prosadil 
ve  vládě navýšení cíle 
na  13,5 %. Dále lze před-
pokládat, že by si takovou 
elektřinu nakoupilo rádo 
mnoho Rakušanů, kteří ji 
budou považovat za  eko-
logickou.

V  případě, že by distribuční společ-
nosti přesto neudaly veškerou solární 
a  větrnou elektřinu, kterou je stát nutí 
odebírat, měl by jim dodatečný náklad 
kompenzovat stát. Na tuto kompenzaci 
získá peníze následujícími dvěma způ-
soby:

b) Zpoplatnění tranzitu 
německé větrné elektřiny

Stát by měl získat dodatečný finanční 
příjem na částečné pokrytí těchto nákla-
dů zpoplatněním tranzitu elektřiny přes 
české území z  Německa do  Rakouska. 
Česká přenosová síť bývá nárazově nad-
měrně zatěžována náporem německé 
elektřiny z  větrných elektráren expor-
tované do Rakouska a Česká republika 
by tento tranzit měla zpoplatnit tak, aby 
maximalizovala výnos. Dosud si Česká 
republika nechává tento tranzit líbit 
a neúčtuje si za něj řádnou cenu.

Koneckonců státní společnost ČEPS, 
má dodatečné náklady se zvyšováním 
odolnosti elektrické přenosové sítě tak, 
aby tyto nárazové přívaly německé větrné 
elektřiny ustála.

c) Odstranění daňové výjimky 
pro větrné a solární elektřiny

Směrnice EU 96/2003  zavedla pro 
členské státy povinnost zavést spotřební 
daň z elektřiny. Tuto daň je potřeba zrušit. 
Dokud však bude Česká republika členem 
EU nebo dokud EU tuto směrnici nezruší, 
bude muset Česká republika tuto daň 
na své poplatníky uvalovat.

Evropská směrnice umožňuje 
členským státům vyloučit ze zdanění 

elektřinu „pocházející ze sluneční ener-
gie, větrné energie, energie vln a přílivu 
nebo geotermální energie“. Topolánkova 
vláda zavedla daň z elektřiny Zákonem 
č. 261/2007  (čl. LXXIV), přičemž tuto 
možnost výjimky využila a neuplatňuje 
daň na  solární, větrné a  geotermální 
elektrárny (jen na energii z vln a přílivu 
výjimku nedala – kdyby ji udělila, nedivil 
bych se, kdyby se u nás masově vyráběla 
elektřina z vln a přílivu). Daňovým osvo-
bozením vzniká další nerovnost ve pro-
spěch větrných a  solárních elektráren. 
Tuto nerovnost je potřeba odstranit a to 
tak, aby daň se nezvýšilo daňové zatížení 
konečných spotřebitelů.

Navrhuji proto, aby se dosáhlo rov-
nosti mezi jednotlivými zdroji elektřiny, 
zrušit výjimky ze zdanění elektřiny a sou-
časně změnit osobu plátce ze spotřebitele, 
resp. distributora elektřiny na  výrobce 
elektřiny. Výrobci solární elektřiny tak 
budou, pokud jde o zdanění, mít rovné 
podmínky s ostatními výrobci elektřiny 
a stát od výrobců fotovoltaické a větrné 
elektřiny získá část peněz na  úhradu 
nákladů na její výrobu.

4. Závěr

Politici všech hlavních stran svoji 
euroservilitou a  falešným environmen-
talismem způsobili mnoho škod. Jedna 
z největších těchto škod spočívá v Zákoně 
o podpoře výroby elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů. Některé škody jsou nevratné 
a gigantické náklady na výrobu elektřiny 
z  již postavených větrných a  fotovolta-
ických elektráren budeme muset platit 
po mnoho let.

Dalším škodám by bylo možné 
předejít zrušením zákona a  rezignací 
na ambici pokrývat v roce 2020 13 % spo-
třeby elektřiny výrobou elektřiny z  tzv. 
obnovitelných zdrojů.

I  to ale bude nejspíš pro tuto vládu 
nepřijatelné. Všichni totiž mají máslo 
na  hlavě a  navíc se neodváží zrušením 
zákona riskovat spor s  Evropskou unií. 
Pan Nečas tak raději souhlasí s  dalším 
navyšováním kvót, aniž by domýšlel, 
jak je naplníme. Spotřebitelé by si proto 
měli připravit v peněženkách 41 miliardu 
korun na příští rok a více každý další rok.

Změnu prosadíme jen navzdory 
současné vládě – kdo chce změnu, toho 
zvu k podpisu petice za zrušení zákona 
na http://www.stopzdrazovani.cz/.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
Vyšlo na blog.ihned.cz
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Petr ryska přeměnil ztrátové otK 
na prosperující moderní podnik

JIří Pancíř

O bchodní tiskárny, a.s., v Kolíně 
(OTK) mají dlouholetou tradi-
ci. Po svém založení v roce 1879 

pražským typografem J. L. Bayerem 
se staly největší tuzemskou továrnou 
na výrobu tehdy tak módních kalendá-
řů. Po roce 1989 byl podnik odstátněn 
a v roce 1995 privatizován. Od té doby je 
ovládán českým finančním holdingem 
SPGroup miliardáře Pavla Sehnala. 

Výrobu kalendářů byste však dnes 
v  Kolíně hledali marně. Společnost se 
orientuje zejména na výrobu nápojových 
etiket a  flexibilních obalů. Mezi další 
segmenty patří tiskopisy, samolepící 
etikety či lehká kartonáž. Roční obrat 
skupiny OTK Group, kterou tvoří několik 
výrobních společností v ČR i v zahraničí, 
se pohybuje na úrovni 1,5 miliardy korun.

V  polovině roku 2006 se akcionář 
rozhodl ke  změnám ve  vedení společ-
nosti a do jejího čela postavil tehdejšího 
člena představenstva Ing.  Petra Rysku, 
PhD. A jak se ukázalo, ten jeho důvěru 
nezklamal. Zatímco v roce 2007 vykázala 
společnost před zdaněním ztrátu ve výši 
téměř 45 mil. Kč, v roce 2008 se již dostala 
do zisku. V roce 2009 dosáhl zisk před 
zdaněním 30 mil. Kč a v letošním roce je 
plán zisku na úrovni 55 mil. Kč. 

Během čtyř let tak Ryska přeměnil 
ztrátový podnik na  prosperující společ-
nost, která investuje do svého dalšího roz-
voje. Vždyť jen v loňském roce realizovali 
v Kolíně investice za 100 milionů korun. 
Není divu, že byla OTK za  rok 2009 
oceněna jako nejlepší společnost celé sku-
piny SPGroup a on sám se jako manažer 
probojoval až do  finále nejprestižnější 
manažerské soutěže u  nás – Manažer 
roku. Během jejího mnohaletého moni-
torování víme, že každý finalista je člověk, 
který pro podnik dělá víc, než je běžnou 
povinností manažera. Je proto inspira-
tivní pohovořit si s  takovou osobností 

a  poodhalit, 
j a k  t o h o 
dosahuje. 

Co vše 
musel pro 
OTK Petr 
Ryska udě-
lat, aby je 
dostal z  čer-
vených čísel 
a  vzni k la 
z  nich pro-
s p e r u j í c í 
společnost, 
o  tom jsme 
s i  s   n í m 
p o v í d a l i 
v  sídle spo-
l e č n o s t i 
v  Kolíně. A  pan generální ředitel vzpo-
mínal: 

Převzetí řízení této společnosti bylo 
velkou výzvou. Hlavními úkoly byly 
ozdravení společnosti, expanze na zahra-
niční trhy a vytvoření významného hráče 
v regionu střední a východní Evropy. Jako 
v  přírodě či životě i  zde bylo potřeba 
nalézt určitou harmonii. Harmonii me-
zi osekáváním nákladů, propouštěním 
a optimalizací na straně jedné a rozvojem, 
inovacemi, získáváním nových zákazní-
ků a trhů na straně druhé. Bylo potřeba 
se „poprat“ se zažitým přístupem k práci 
a pokusit se firmu „rozhýbat“.

 � Co z těchto všech úkolů bylo nejob-
tížnější?
Obtížných úkolů byla celá řada. První 

měsíce na  mne vypadávali kostlivci ze 
skříně jak na  běžícím páse – od  nevy-
řešených soudních sporů, přes neřešené 
reklamace, neprodejné zásoby hotových 
výrobků až po  ne zcela výhodné ob-
chodní smlouvy s dodavateli i zákazníky. 
Nejdůležitější však byla personální oblast. 

Staré moudro, že všechno je o  lidech, 
je totiž nesmírně pravdivé. Bylo třeba 
změnit firemní kulturu, postoje zaměst-
nanců k práci i společnosti a samozřejmě 
postavit tým lidí ve vedení, kteří s vámi 
potáhnou za jeden provaz a budou bojo-
vat. Změnit kulturu ve firmě o 600 lidech 
je jistě běh na delší trať, ale bylo třeba, aby 
zaměstnanci získali větší sounáležitost 
s podnikem a naučili se mít radost z toho, 
že se firmě daří a obráceně.

 � Ono se to hezky řekne, ale jak to 
docílit? Spousta zaměstnanců nemá 
k  podniku vztah a  chodí do  práce 
jen proto, že musí vydělat peníze…?
To je pravda. Představte si, že při svém 

příchodu jsem například s hrůzou zjistil, 
že ve  firmě neexistuje pojem variabilní 
složka mzdy, a to ani v obchodě. Bylo jed-
no, zda obchodník prodal v měsíci zboží 
za  jeden nebo dvacet milionů. Zavedli 
jsme motivační a  vzdělávací programy, 
řadu interních soutěží od Zaměstnance 
měsíce po Obchodníka či Inovátora ro-
ku, změnili jsme organizační strukturu. 
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Začali jsme také pořádat team-buildin-
gové akce pro obchodníky či střední ma-
nagement mimo firmu nebo podporovat 

„mladé talenty“. To vše přineslo ovoce 
v podobě lepšího ovzduší a stmelení ko-
lektivu. Lidé spolu začali komunikovat 
přímo, místo přes své nadřízené. Začalo 
je zajímat, zda se firmě daří či nedaří 
apod. Na  druhou stranu jsem realista 
a je třeba poznamenat, že ne všechny se 
na tuto vlnovou délku podařilo naladit.

 � Dobrý kolektiv pracovníků je jistě 
důležitý, ale podnik musí především 
vyrábět a  umět prodat své zboží. 
Jaký je dnes klíčový segment výroby 
OTK?
Jedním z prvních úkolů bylo jasně vy-

tyčit strategii a zaměření firmy. Některé 
segmenty jsme se rozhodli opustit, jiné 
naopak posílit a  rozvíjet. Mezi dva stě-
žejní, které dnes tvoří zhruba dvě třetiny 
obratu, patří flexibilní obaly a nápojové 
etikety.

Málokdo si to uvědomuje, ale naše 
výrobky má většina lidí u nás před očima 
každý den. Ať už před vámi na stole stojí 
láhev vody, piva či jiného nápoje s naší 
etiketou, ať si koupíte chipsy, sušenky, 
čokoládu či potravu pro svého domácí-
ho mazlíčka v našem obalu, ať vezmete 
v  kuchyni do  ruky puding či práškový 
cukr, přijde-li vám domů složenka, vý-
pis z  bankovního účtu, či vyúčtování 
za telekomunikační služby – to vše jsou 
naše výrobky. 

 � Pro každý podnik je nejdůležitější 
nalézt zájemce o své výrobky. Vám 
to obtíže nečiní?
Jednoznačně zastávám filozofii, že 

dnes není důležité vyrobit, ale prodat. 
Tím nechci bagatelizovat oblast vý-
roby, naopak našich tiskařů a  dalších 
výrobních profesí si velmi vážím. Ale 
koupit v dnešní době stroj a instalovat ho 
ve fabrice není zase tak složité. Mnohem 
složitější je stroj „naplnit“ zakázkami, 
které pak firmu živí. Trh polygrafických 
výrobků je vysoce konkurenční a  do-
sahované marže jsou díky tomu velmi 
malé. Často používám termín „rozjezdit 
trh“. Jinými slovy, pokud nezasejete, ne-
můžete sklízet. V  našem byznysu není 
výjimkou, když od prvního kontaktu se 
zákazníkem po  zahájení standardních 
dodávek uběhne rok i  více. Mezitím je 
období, kdy musíte zákazníka přesvědčit 
o  kvalitě a  dalších parametrech, zreali-

zovat zkušební dodávky, testování atd. 
Proto je potřeba neustále aktivně hledat 
nová odbytiště. Navíc Česká republika je 
nám z tohoto pohledu „malá“. Na obou 
nosných divizích dnes podíl exportu 
dosahuje 40 %.

 � Které zahraniční trhy jsou pro Vás 
nejvýznamnější a jak se Vám na ně 
podařilo proniknout?
Historicky jsme samozřejmě měli 

dobré vazby na  trhy východního blo-
ku – Rusko, Polsko, Slovensko. Čím 
dále tím více se nám však daří pro-
nikat do  západní Evropy – Německo, 
Francie, Benelux, Itálie… Cesty, které 
jsme využili, byly různé. Klasickou bylo 
postupné navyšování spolupráce z  ČR 
s dalšími zeměmi. To platí zejména pro 
větší nadnárodní skupiny pivovarů či 
potravinářských firem. Není výjimkou, 
že jsme začali dodávat v ČR a spolupráci 
pak postupně rozvinuli v  dalších třech 
až pěti evropských státech. V Německu 
jsme zase zpočátku zvolili cestu vlastního 
obchodního zastoupení s  lokálním ma-
nagementem. V oblasti Balkánu jsme se 
rozhodli jít cestou akvizice a v roce 2007 
jsme v Rumunsku koupili výrobní závod. 
Některé zahraniční trhy obsluhujeme 
přímo, některé přes prostředníky. Někde 
jsme šli cestou strategického partnerství.

 � Vývoz do  tolika zemí ale vyžaduje 
kvalitní produkty na světové úrovni 
a  k  tomu jsou zapotřebí moderní 
špičkové stroje. Jak si OTK stojí v bo-
ji se zahraniční konkurencí?
Konkurenci dnes nelze vnímat 

lokálně. Pokud se firma naší velikosti 
pohybuje na  evropském trhu, má logic-
ky konkurentů celou řadu. To je ještě 
umocněno naším širokým výrobním 
portfoliem. Po  převzetí otěží v  OTK 
jsem okamžitě zřídil útvar marketingu 
a jedním z prvních výstupů byl přehled 
konkurence OTK po  jednotlivých seg-
mentech. Pamatuji se, že tento materiál 
měl snad přes sto stránek. 

Ze zkušenosti mohu říci, že technolo-
gické vybavení i kvalita jsou dnes srovna-
telné se západními firmami. To je dáno 
identickou výrobní technologií, stan-
dardními certifikačními procesy atd. Kde 
ale pokulháváme, je produktivita práce, 
a  to zejména u  dokončovacích operací. 
Proto i  řada našich investic směřovala 
právě do automatizace a zvýšení produk-
tivity práce. Výsledky těchto kroků jsou 

vidět z  ekonomických ukazatelů typu 
přidaná hodnota na zaměstnance apod. 
Ale pořád je ještě co dohánět…

 � Chcete říct, že v OTK se nikdo mar-
ketingem nezabýval?
Ne, dokonce to bylo zakázané slovo. 

Našimi zákazníky nejsou koncoví spo-
třebitelé, neboť se pohybujeme v oblasti 
B2B. To ovšem neznamená, že není třeba 
pravidelně provádět analýzy trhu, kon-
kurence, potenciálních zákazníků, či se 
starat o propagaci a jméno firmy. 

Obdobné to bylo i  s  oblastí inovací, 
která byla dosti zanedbána. Výroba 
etikety či obalu sice není raketová věda, 
ale i zde lze ve spolupráci se zákazníkem 
vymyslet zajímavé věci a  více ho tak 
k sobě připoutat. 

 � Jakou uskutečněnou inovaci byste 
označil za  nejdůležitější či nejvý-
znamnější?
Díky nízkým maržím jsme se snažili 

zaměřit zejména na  produkty s  vyšší 
přidanou hodnotou. Těch jsme vyvinuli 
a začali vyrábět celou řadu. Osobně však 
považuji za  inovační mezník zavedení 
digitální výrobní technologie do  OTK. 
V době digitalizace, která prostupuje stále 
více do jednotlivých oblastí našeho života, 
jsme se i  my rozhodli jít touto cestou. 
A tak jsme vedle klasických konvenčních 
tiskových strojů koupili jako první v ČR 
průmyslový digitální tiskový stroj Indigo 
od firmy Hewlett-Packard (HP). Kouzlo 
digitálního tisku spočívá v  extrémní 
flexibilitě a odbourání nutnosti přípravy 
tiskových forem. Limitem je tisková šíře 
a rychlost, které se však rok od roku zvět-
šují. Jinými slovy digitální technologie je 
vhodnější na menší zakázky, ovšem tento 
mezník se neustále posunuje. Stroj nebyl 
zpočátku plně využit, neboť se jednalo 
o  zcela nový zákaznický přístup a  seg-
ment trhu. V dnešní době nám však dělá 
velikou radost a jedná se o nejziskovější 
výrobní technologii, kterou v OTK máme.

Musím se pochlubit, že na  výstavě 
LabelExpo v  americkém Chicagu jsme 
právě obdrželi první cenu v celosvětové 
soutěži pořádané firmou HP v  oblasti 
etiket a obalů vyrobených digitální tech-
nologií. Konkrétně šlo o oblast smrštitel-
ných obalů. To jsou momenty, které vás 
nabíjejí pro další práci.

 � Tak to gratulujeme! Ale řekněte, 
koncem roku 2008 zasáhla svět 
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ekonomická krize a  vy jste přitom 
za  rok 2009 měli nejlepší výsledek 
v  novodobé historii firmy. Jak to 
děláte, že Vás krize nezasáhla?
V různé formě a intenzitě zasáhla kri-

ze většinu firem, i nás. Díky tomu, že naše 
produkce směřuje zejména do nápojové-
ho a potravinářského sektoru, se nás ne-
dotkla krize odbytová. Naopak, zakázek 
jsme loni uskutečnili více než v roce 2008. 
Koupí-li si konečný spotřebitel díky krizi 
desetistupňové pivo místo dvanáctistup-
ňového, není pro nás důležité. Podstatné 
je, že je na lahvi naše etiketa. To byl první 
klíčový moment. Tím druhým bylo, že 
během práce na  ozdravení firmy jsme 
realizovali řadu nepopulárních kroků, 
díky nimž jsme byli na  krizi relativně 
připraveni. Aniž bychom samozřejmě 
věděli, že přijde. Zatímco ostatní firmy 
začaly hledat možné úspory v  redukci 
počtu zaměstnanců a podobně, my jsme 
tato opatření měli již dávno za  sebou. 
V roce 2009 jsme lidi dokonce přijímali. 

Krize se nás však dotkla ještě větším 
tlakem ze strany zákazníků na  naše 
prodejní ceny. I  tak mizivé marže se 
začaly ještě zmenšovat. O  to více jsme 
pak museli reagovat vevnitř ve  firmě 
a přizpůsobit náklady. Ještě intenzivněji 
jsme se museli například porozhlédnout 
po jiných dodavatelích materiálu. 

 � Při řízení společnosti jste jistě nará-
žel i na některé legislativní problémy. 
Kdybyste byl rezortním ministrem, 
co byste při zpětném pohledu udělal 
pro pomoc takovým manažerům, 
jako jste Vy? 
Byrokracie, byrokracie, byrokracie! 

Vím, že to říká každý, ale ono je to někdy 
opravdu absurdní. Chcete firmu rozví-
jet, koupíte nový špičkový stroj a místo 
soustředění se na  jeho rozjezd a  napl-
nění zakázkami řešíte získávání řady 
potvrzení a razítek, abyste vůbec mohli 
začít vyrábět. Absolvujete řadu místních 
šetření a řízení a čas běží a běží. Někdy 
máte pocit, že za zvýšení výkonu firmy 
a zaměstnanosti v regionu, je vás vlastně 
potřeba potrestat…

 � Když jsme u té byrokracie, nemohu si 
odpustit otázku, zda jste se nesnažil 
získat peníze z  evropských fondů? 
Vaši kolegové tvrdí, že tam je byro-
kracie opravdu neskutečná.
I  my jsme rozjeli řadu projektů – 

od inovací, přes dotace na školení a vzdě-

lávání až po projekty na zateplení budov 
a  snížení energetické náročnosti. Díky 
zmíněné byrokracii jsme raději využili 
firmy, které se na získávání finančních 
prostředků z  EU specializují. Dlouhou 
dobu se o penězích z EU ve firmě mluvilo 
ale ne a ne je získat. Pro odlehčení mu-
sím říct, že jsem na jaře letošního roku 
vyhlásil soutěž – kdo jako první získá pro 
firmu peníze z EU, dostane ode mne lá-
hev skvělého šampaňského. Do půl roku 
jsme uspěli ve dvou projektech. Takže to 
asi zabralo… (směje se).

 � Při tak velkém obratu máte jistě 
obrovské množství zákazníků. Jak 
jste spokojen s  platební politikou 
a s vymahatelností práva?
Platební morálka se obecně v poslední 

době bohužel spíše zhoršuje. Občas se 
stane, že někdo ze zákazníků nezaplatí, 
ale bývají to vesměs menší firmy, které 
dodávají např. zboží do  obchodních ře-
tězců a snaží se převést tvrdé podmínky 
smluv s nimi uzavřenými na nás. I nám 
se někdy stane, že zákazník nezaplatí 
schválně či zkrachuje, ale počet takových 
případů je zatím naštěstí zanedbatelný. 
U větších nadnárodních firem je platební 
morálka konstantní. 

 � Majitel si Vás vybral do  čela OTK 
kvůli Vaší dobré předchozí práci 
v SPGroup. Jak jste se dostal do ve-
dení tak prestižní společnosti, které 
patří přes 50 firem včetně aquaparku 
v Čestlicích? 
Profesní dráhu jsem začal v  jedné 

z  největších světových poradenských 
společností. Tam člověk získá schopnosti 
rychle se zorientovat, identifikovat jádro 
problému a navrhnout jeho řešení. Naučí 
se pracovat ve stresovém klimatu a otrká 
se v mezinárodním prostředí. Jako pro-
jektový manažer 
jsem získal zkuše-
nosti i s vedením li-
dí. Tyto zkušenosti 
jsem pak využil 
na  pozici ředitele 
správy majetkových 
účastí v  SPGroup, 
kde jsem zároveň 
působil v  předsta-
venstvech a  do-
z orč íc h  r a d á c h 
jednotlivých ovlá-
daných společností. 
Z  představenstva 

OTK do  pozice generálního ředitele to 
pak byl jen krůček.

 � Co bylo po nástupu do OTK nejtěžší?
Nejtěžší byl první rok. Naskočil jsem 

do lodi, která měla špatný kurs a pomalu se 
potápěla. Bylo třeba kurs změnit, ucpat dí-
ry, rozvinout a napnout plachty. Pracovní 
vytížení bylo extrémní a přestože byl člo-
věk přesvědčen o správnosti realizovaných 
kroků a rozhodnutí, zázračný výsledek se 
po prvním roce nedostavil. Kotvy, které 
nás brzdily, jsme sice ode dna vytáhli, ale 
vody jsme nabírali stále stejně a do plachet 
ne a ne zafoukat. Hlavním důvodem bylo, 
že loď byla opravdu veliká a  byl třeba 
nějaký čas na  zakořenění změn. Tehdy 
jsem chvílemi pochyboval a byl zklamaný. 
Naštěstí nemám povahu věci vzdávat a vy-
platilo se. Druhým rokem se již výsledky 
dostavily a  firmu jsme dostali do  zisku. 
Pokud se letos přiblížíme ambicióznímu 
plánu, dosáhneme zlepšení hospodářské-
ho výsledku za čtyři roky o 100 milionů 
korun. To je, myslím, pěkné číslo.

 � Takže nyní již se můžete v klidu vě-
novat svým koníčkům, chodit na golf 
s kolegy?
Tak to určitě ne. Do práce se chodí 

jistě veseleji, když měsíčně realizujete 
4 miliony zisku místo 4 milionů ztráty. 
Na druhou stranu je pořád co zlepšovat 
a domácích úkolů máme ještě dost. Zálib 
je hodně, času málo. Na golf, který zabere 
minimálně půl dne, zatím nechodím. 
Hlavu si čistím při chození a lezení po ho-
rách a adrenalin vybíjím ve sportech typu 
hokej či rychlé jízdě – od sjezdů na hor-
ském kole až po amatérské automobilové 
soutěže na uzavřených tratích.

Vážený pane generální řediteli, dě-
kuji Vám za rozhovor.
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř
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fragmenty z Kulturyzlomová událost v českém 
kulturním prostředí

Ivana HaslIngerová

p od záštitou prezidenta České 
republiky Václava Klause se 
koná od 13. října 2010 do 7. led-

na 2011 v Národní galerii v Praze (NG) 
jedinečná výstava „Monet – Warhol 
Mistrovská díla z  Albertina Museum 
a  Batlinerovy sbírky v  Praze“. Slovo 
jedinečná není použito v  nadsázce. 
Jedná se skutečně o velice významnou 
událost v českém kulturním prostředí 
vzhledem ke  skutečnosti, že prezen-
tování obsáhlých sbírek moderního 
světového umění v  komunistickém 
Československu prakticky neexistovalo. 
NG sloužila pouze jako půjčovna umě-
leckých děl a  neměla status skutečné 
světové galerie. Nejenže bylo zakázáno 
vystavovat prohnilé západní umění, 
ale navíc NG neměla ani postačující 
prostory k  jeho vystavování. Magická 
stavba – bezpochyby nejkrásnější funk-

cionalistická stavba na světě – Veletržní 
palác, kde se koná právě tato výstava, 
byl vyhořelou troskou. Ale i po rekon-
strukci tohoto a mnoha dalších paláců 
bylo velmi těžké čelit kulturním zvyk-
lostem z  minulosti a  změnit postoje 
a  chování západních partnerů k  nám. 
Musela být překonána jejich počáteční 
nedůvěra a dokázat jim, že již nejsme 
divokým rudým východem. 

K tomu, aby umělecká díla nevyčísli-
telné kvality byla zapůjčena do jiné země, 
musí totiž existovat mezi řediteli institucí 
vzájemná důvěra a přátelství. Nevěří se 
pouhým smlouvám byť sebelépe prove-
deným. A  získat důvěru je věc dlouho-
dobá a  trvá mnoho let, než se jí získat 
dokáže a  spolupráce začne nést ovoce. 
Je proto výborné, že se generálnímu 
řediteli NG Milanu Knížákovi podařilo 
překonat počáteční nedůvěru západních 

partnerů a dokázat jim, že jsme již nor-
mální demokratickou zemí, v níž slovo 
ředitele platí. Díky tomu se mu podařilo 
postupně prosadit, že za  zápůjčky děl 
z NG požaduje tato reciprocitu a umožní 
české veřejnosti spatřit mistrovská díla ze 
západních galerií, jakož i sledovat proces 
vývoje světového moderního umění 20. 
a 21. století na vlastní oči přímo v Praze. 

Mohu potvrdit, že seznámit se 
na vlastní oči s vrcholnými uměleckými 
díly světového malířství zde v Praze a ne-
muset za nimi jezdit do ciziny je opravdu 
fascinující. Když jsem kdysi trávila za ko-
munismu dny v Louvru, nedoufala jsem, 
že někdy uvidím tyto umělce v Praze. Při 
jejich spatření jsem děkovala Bohu, že 
ještě mohu alespoň část života prožívat 
ve svobodné zemi a mohu na vlastní oči 
spatřit tuto nádheru bez ponižujícího 
vyběhávání výjezdních doložek…
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Claude  Monet: Jezero s lekníny, 1917 – 1919 (olej na plátně,)
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Nejen já, ale celá naše veřejnost má 
nyní možnost seznámit se v  pražském 
Veletržním paláci s jednou z nejvýznam-
nějších evropských sbírek švýcarských 
manželů Rity a Herberta Batlinerových 
společně s  díly z  Albertina Museum 
ve  Vídni. Výstava představuje soubor 
80 mistrovských děl moderního světo-
vého umění zahrnující výběr stěžejních 
děl od počátku 20. století až po  tvorbu 

prvého desetiletí 21. století. Představený 
soubor děl zahrnuje tak slavná díla, jako 
jsou Lekníny C. Moneta, hlavního před-
stavitele impresionismu, obrazy fauvistů 
H. Matisse, P. Bonnarda, práce němec-
kých expresionistů E. L. Kirchnera, 
A. Javlenského, představitelů ruské 
avantgardy a abstrakce El Lisického, K. 
Maleviče, V. Kandinského, i surrealismu 
R. Magritta a M. Ernsta. Z poválečného 

období pak představuje velké osobnosti 
evropského i  amerického umění díly 
J. Dubuffeta, Y. Kleina, L. Fontany F. 
Bacona, M. Louise, R. Lichtensteina, J. 
Dina, A. Warhola a ze zcela současných 
A. Kiefera, A. Katze, A. Rainera, G. 
Richtera, Sol LeWitta a dalších. 

Skutečnost, že se tato výstava mohla 
vůbec uskutečnit, je z  jedné strany vý-
sledkem dlouhodobé spolupráce mezi 
Albertinou a  Národní galerií v  Praze, 
z druhé strany je projektem i projevem 
znovunavázání na tradici intelektuálního 
regionu Rakouska-Uherska, ze kterého 
vycházeli takové osobnosti jako byl 
G. Mahler, A. Loos, S. Freud, F. Kafka 
a  mnozí další. To, že díla Františka 
Kupky nebyla zahrnuta do  výběru, je 
dáno vzhledem k jejich relativně četnému 
zastoupení ve sbírkách NG. Ve čtvrtém 
patře Veletržního paláce je největší sbír-
ka jeho děl na  světě. Totéž se týká díla 
P. Picassa, jehož sbírka v NG patří k jeho 
nejkrásnějším sbírkám díky tomu, že 
ještě od neznámého malíře zakoupil jeho 
ranná díla pan Kramář. 

Albertina Museum se nachází v histo-
rickém centru Vídně a spojuje imperiální 
Flair a mistrovská díla umění. Jsou v ní 
zastoupena díla od 15. století až po sou-
časnost. Díky tomu mohla Albertina 
představit výstavy věnované umělcům 
jako Albrecht Dürer, Edvard Munch, 
Piet Mondrian, a  Vincent van Gogh. 
Není proto bez zajímavosti, že z  milio-
nu děl Albertiny dali kurátoři výstavy 
přednost její nejmladší sbírce, přestože 

Generální ředitel NG prof. Milan Knížák děkuje řediteli Albertiny Klausu Albrechtu 
Schröderovi za kreativní a přátelskou činnost. Za to, že tato výstava mohla vzniknout 
jen za provozní náklady bez placení peněz za zapůjčení děl. Pan Schröder kvitoval, že 
se nesmírně raduje z velice dobré spolupráce mezi NG a Albertinou. Důvody této dobré 
spolupráce jsou podle něj tři: osobní přátelství a lidská důvěra, praktická spolupráce 
a dějinné sepětí Vídně a Prahy neboli Rakouska a ČR

Anselm Kiefer: Cesty Moudrosti světa: Bitva v Tetoburském 
lese, 1993, akryl,šelak, dřevo, plátno

Ernst Ludwig Kirchner: Krávy při západu slunce, kolem 1918-
1919, olej na plátně. (Že by inspirace pro modrou krávu Milku?)
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měli naprosto volnou ruku při výběru 
děl. „Udělali jsme to proto, že v NG máme 
díla z  tohoto období a  tímto doplněním 
z  Albertiny mohla vzniknout ucelená 
koncepce o tom, co vše se událo v malbě 
od začátku 19. do konce 20. století. Rád 
slyším, že většina návštěvníků v Albertině 
jsou Češi a  Slováci. Jsme rádi, že Češi 
jezdí na výstavy do ní, ale chceme, aby se 
mohli přijít podívat i na výstavu jejích děl 
v Praze. Je to krok k výchově každého di-
váka,“ vysvětlil ředitel sbírky soudobého 
umění prof. Tomáš Vlček.

„Je vzrušující vidět známý obraz 
v interpretaci jiné osoby. Přestože každý 
obraz zde vystavený znám, je uspořádání 
jednotlivých obrazů vedle sebe pokaždé 
pro mne novým překvapením přinášejícím 
jiný výklad díla. Existují zde silová pole 
vztahů mezi obrazy a  ta jsou jiná než 
u  nás. Přináší to jiný dojem a  jiná pře-
kvapení. A to nesmírně miluji. Výstava je 
výstava, umělecké dílo je uměleckým dí-
lem, ale jak je vidět, někdy i sama výstava 
může být uměleckým dílem,“ uvedl ředitel 
Albertiny Klaus Albrecht Schröder, když 
viděl pro něj nezvyklé umístění obrazů 
mezi sebou. 

I když na výstavě jde o opravdu obsáhlý 
soubor umělců zastupujících různé styly, 
zaujala mne okamžitě do očí přímo bijící 
intenzivní a vitální barevnost všech děl. 
A  to nejen proto, že jí vévodí překrásné 
sluncem prozářené Monetovy Lekníny. 
Tento pocit se nese celou výstavní síní. 
Cítila jsem něco podobného jako kdysi 
při návštěvě musea impresionismu či 

Rubensových sálů v  Louvru. Po  dotazu, 
zda je to jen můj dojem, nebo zda to působí 
podobně i na ostatní a čím je to způsobeno, 
mi bylo vysvětleno paní kurátorkou Olgou 
Uhrovou, že je to tím, že výstava je po-
znamenána subjektivním výběrem pana 
advokáta Batliera, který měl rád obrazy 
barevné a výrazné. Zvláště při nákupech 
tehdy malířsky neznámých současníků, 
kdy si mohl vybírat bez omezení, je vidět, 
že vybíral podle barevnosti. Proto i přes 
velkou rozdílnost tvůrců spojuje výstavu 
intenzivní a  vitální barevnost, kterou 
on prostě miluje. Proto také začal sbírat 
impresionisty, u  nichž je barevnost již 

samou jejich podstatou a více než nějaké 
koncepčnosti je proto výstava podřízena 
tomuto jeho vkusu. Nutno dodat, že 
vkusu krásnému. Podařilo se mu za půl-
století vytvořit mimořádnou sbírku 300 
děl, jež je reprezentována vrcholnými 
díly od umělců konce 19. století až po ty 
současné. Sbírka je od roku 2007 prezen-
tována ve výstavních prostorách Albertiny 
ve Vídni, které ji manželé Batlinerovi fak-
ticky odkázali. Pro Herberta Batlinera (82 
let) není vytváření sbírky uměleckých děl 
pouze cílem, ale má se stát cestou k lepší-
mu porozumění umění. 
Snímky Fragmenty: Jiří Pancíř

Andy Warhol: Elektrické křeslo, 1971, sítotisk

Alexej Javlenskij: Dívka s  květinovým 
kloboukem, 1910, olej na kartonu

Max Ernst: Květy na žlutém pozadí, 1929, 
olej na plátně

Hans Hofmann: Strom lásky, 1954, olej 
na plátně
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arcibiskup Duka: „o takové podobě 
Bible jsme v době totality ani nesnili“ 

Ivana HaslIngerová

b ohatě zdobené luxusní Bible 
s překrásnými ilustracemi od nej-
lepších evropských malířů patřily 

od  nepaměti k  nejcennějšímu majetku 
šlechtických dvorů. K  nejznámějším 
z  nich patří Neapolská bible z  druhé 
poloviny 14. století a  také středověká 
Bible Václava IV., nazývaná mezi znalci 
dokonce nejkrásnější biblí světa. A nejen 
bohatí šlechtici, ale i obyčejní lidé i v těch 
nejmenších vískách vlastnili tuto knihu 
knih byť jen v  méně luxusním podání. 
Pouze po  dobu padesátiletého komu-
nistického duchovního temna se stala 
Bible podpultovou literaturou. Naštěstí 
se doba změnila a postupně se lidé pře-
stávají bát přihlásit se k víře v Boha a své 
knihovny opět zdobí nově vydávanými 
Biblemi. Specielně posledních několik 
let, kdy se k  víře v  Boha nebáli přihlá-
sit významní politici jak na  pražském 
Hradě, tak i  ve  vládě, nastává po  této 
stránce národní duchovní obrození. Naši 
občané mohli díky pozvání prezidentem 
republiky Václavem Klausem na vlastní 
oči vidět Jeho Svatost Benedikta XVI. 
(psali jsme o  tom např. v  článku: Sen 
statisíců věřících 
se splnil – Papež 
Benedikt XVI. 
přistál v  Praze). 
A pan prezident 
se nebál zdůraz-
nit, že pokládá 
Je h o  Sv at o s t 
za „jednoho z nej-
větších světových 
intelektuálů a au-
torit, za  někoho, 
kdo zajišťuje, že 
hodnoty naší ci-
vilizace nebudou 
v komplikovaném 
s vě t ě  z t ra c e -
ny“ A  prohlásil, 

že „pohledy jeho a Svatého otce na mnoho 
věcí v komplikovaném světě jsou si blízké. „ 
Připomněl také, že poslední papežova en-
cyklika Caritas in venitate vyšla již i u nás 
a vyzdvihl symbolický význam 
návštěvy papeže v době, kdy si 
připomínáme dvacáté výročí 
od pádu komunismu – 20 let 
od změn, které měly histo-
rický význam pro Českou 
republiku, Evropu 
a pro církve v naší 
zemi. A  v  sou-
časné době, kdy 
stolec pražského 
arcibiskupa obsadil 
Mons. Dominik Duka, 
můžeme sledovat, že jsou vztahy 
mezi Hradem a církví přímo vynikající. 
A odráží se to i v prodeji Biblí, kterých 
se v loňském roce u nás prodal rekordní 
počet – zhruba 110  000 výtisků, tedy 
asi čtyřikrát více než v minulých letech. 
A nešlo jen o ledajaká vydání. Na zvýšení 
prodeje se podepsaly i překlady Bible 21, 
Jeruzalémské bible, Českého studijního 
překladu bible, ekumenický překlad i pů-

vodní překlad Bible kralické. 
Vrcholem všeho ale byl 

počin pražského nakladatel-
ství Euromedia Group, které 
vydalo v  600 kusech ručně 
vyrobenou vel-
koformátovou 
(24,5 x 34,5 cm) 
Zlatou Bibli ma-
jící 1  072 stran, 
259 středově-
kých i lustra-
cí  a  překrásnou 
zlatou ořízku se 
sponou – znak 
luxusního zho-
tovení nejcen-
nějších originálů 

Biblí. Bibli zpracovala německá knihařská 
dílna Richard Mayer, která při vázání 
použila nejkvalitnější a  nejnákladnější 
způsob vázání knih - ruční šití. Nárožnice 
s  dekorativními ornamenty zhotovovi-

la ručně podle starodávných 
předloh. Každý výtisk 
je  tak ručně zhotoveným 
unikátem vysoké umělecké 
hodnoty vázaným v  nej-
kvalitnější kůži zpracované 
podle tradičních postupů. 
Není divu, že cena knihy je 
59 900 Kč.

První dva výtisky luxus-
ního vydání ručně vázané 

Zlaté Bible předali nakladatelé 
dne 8. září 2010 prezidentu republiky 
Václavu Klausovi a  pražskému arcibis-
kupovi Dominiku Dukovi. Potvrzuje to 
jen výše uvedené tvrzení, že vztahy mezi 
Hradem a Arcibiskupským palácem jsou 
velmi dobré a že to pan arcibiskup Duka 
darováním této nejčtenější a nejprodáva-
nější knihy světa panu prezidentovi ocenil.

„To není jen kniha, ale celá velká 
knihovna literatury. Je to dílo, které nám 
ukazuje, že Bible byla vždy v zájmu člově-
ka. Toto vydání je navíc uměleckým kniž-
ním dílem s krásnými iluminacemi,“ řekl 
Dominik Duka po obdržení Zlaté Bible 
v Arcibiskupském paláci.
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Prezident Václav Klaus, který pře-
bral Zlatou Bibli na  Pražském hradě, 
ji rovněž ocenil a byl darem evidentně 
potěšen.

„Je to kulturní počin a velmi cenná 
věc,“ řekl prezident republiky Václav 
Klaus při této příležitosti.

Bible je hodnotná nejen svým obsa-
hem ale i nádhernými ilustracemi, které 
do ní byly vybrány z přibližně dvaceti 
umělecky cenných iluminovaných 
rukopisů. Například obrázek stavby 
Babylonské věže byl zhotoven podle 
nejkrásnější bible světa – Bible Václava 
IV. Takto bohatě zdobená bible mohla 
vzniknout zejména proto, že naklada-
telství Euromedia Group získalo pří-
stup k archivům světoznámé Rakouské 
národní knihovny. Zlatá Bible obsahuje 
její největší poklady, které vznikly 
v průběhu uplynulých staletí. Jedná se 
o pestrou a svým složením zcela ojedi-
nělou sbírku dokonalých reprodukcí. 
Emblémy Bible Václava IV. zdobí bohaté 
motivy květin a repliky iluminací jsou 
vybrány z  vídeňské Historické bible 
z Urachu z roku 1463. A čtenář se může 
dokonce pokochat rozmanitými minia-
turami zdobenými zlatými a stříbrný-
mi ornamenty z  legendární Vídeňské 
Genesis ze 6. století. 

Bibli však nekupujeme a  nečteme 
jen proto, abychom odhalili nádhe-
ru středověkého umění. Především 
jde o  obsah Bible. A  Zlatá Bible toto 
zaručuje dokonale. Za  vrcholné dílo 
moderní biblistiky považují odborníci 
Bibli Jeruzalémskou, kterou loni vydalo 
Karmelitánské nakladatelství a  dosud 
se jí prodalo přibližně 15 000 výtisků. 
Jedná se o  jeden z  nejuznávanějších 
moderních překladů Písma svatého, 
který vznikl překladem z  původních 
jazyků do francouzštiny. A právě český 
překlad Jeruzalémské bible z roku 2009 
Frantikem a  Dagmar Halasovými byl 
použit ve  Zlaté Bibli pro úplné znění 
Starého a Nového zákona. Překlad man-
želů Halasových, ocenil pan arcibiskup 
pozváním na  předávání Zlaté Bible 
do  Arcibiskupského paláce. „O  takové 
podobě bible jsme v  době totality, kdy 
jsme pracovali na překladu, ani nesnili,“ 
radoval se pan arcibiskup Duka, který 
v minulosti k novému překladu, který 
vznikal třicet let a  pracovalo na  něm 
dvanáct odborníků, též přispěl. 
Ilustrační fotografie: Archiv Pražského 
hradu a České biskupské konference

k dyž mi přišel rozhořčený dopis 
od  doktorky Kláry Veselé-
Samkové, byla jsem překvapena 

a nevěřila jsem tomu, že úvodní citace 
slov doktora Romana Jocha v něm, která 
ji tak pobouřila, je míněna vážně a není 
vytržena z kontextu něčeho, kde je mí-
něna jako nadsázka či ilustrace jak by 
to vypadalo kdyby. Citace totiž zněla: 

„Právo volit bude mít ještě jednu podmín-
ku: U  mužů je to dobrovolná vojenská 
služba a u žen ochota mít děti….. omezení 
všeobecného volebního práva musí být pro 
ženy, které mají méně než dvě děti. Žena, 
která žádné děti nemá, ve  společnosti 
nemá takový vklad, jako žena, která děti 
má. Proto jen ženy, které mají dvě děti 
nebo více, se kvalifikují k právu volit a být 
voleny. Žena, která děti nemá, má plnou 
možnost žít ve svobodě a všechna její práva 
jsou respektována, ale ona nemá právo 
vládnout společnosti, v níž budou žít děti 
druhých, ne její.“ 

Připadlo mi to podobné nedávné situ-
aci, kdy vicekancléř Petr Hájek pobouřil 
čtenáře výroky, které uváděl jako příklad 
toho, jakou moc má mediokracie, ve své 
knize Smrt ve středu. Tehdy tam napsal, 
parafrázuji, že kdyby opublikovala média 
např. zprávu, že „dvojčata“ si odstřelili 
sami Američané, čtenáři to vezmou jako 
fakt, protože musejí brát zprávy z médií 
jako fakt neb sami u všeho být nemohou 
a ověřovat si to také nemohou. Uvedl věc 
jako příklad toho, jaká je obrovská moc 
médií – mediokracie – a jak jí jde velmi 
lehce zneužít. A  pak vypukl obrovský 
útok na něj, že obvinil Američany z od-
střelení dvojčat a že je na straně Talibanu... 
A právě to potvrdilo jeho tvrzení o moci 
mediokracie. Byl to důkaz, jak povrchně 
lidi čtou a že jim utkvělo v hlavách jen to, 
že Petr Hájek napsal někde, že Američani 
odstřelili dvojčata. A to měli v předchozí 
větě vysvětleno, jak je vše míněno. A jak 
by to teprve vypadalo, kdyby to skutečně 
média napsala. Příměr s  dramatizací 

románu Orsona Wellese „Válka světů“ 
je jen jedním ze světoznámých případů. 
Proto jsem se otázala premiérova poradce 
Romana Jocha, jak ona jeho věta uvedená 
v článku Kláry Samkové vznikla, a on mi 
potvrdil, že citát je skutečně vytržený 
z kontextu z eseje o politické filosofii, kte-
rý HYPOTETICKY zvažoval, za jakých 
okolností může demokracie zaniknout – 
totiž tehdy, když většina nerespektuje svá 
ústavní omezení. Podrobně viz: Roman 
Joch: „Lidská práva, správně chápaná, 
jsou posvátná“. Neboli celá kauza byla 
jen excelentní ukázkou síly mediokracie, 
přesně jak ji popisuje pan vicekancléř 
Hájek.

Podle doktora Jocha má doktorka 
Samková plnou pravdu, když říká, že 

„celý problém tkví v  jednom: na  proble-
matiku lidských práv se celá pravicová 
scéna vylhostejnila. Proto každý, kdo se 
lidskými právy zabývá a leží mu na srdci, 
je automaticky hnán do  levicových řad, 
i  když se mu tam naprosto nechce a  je 
i pro ně nepřijatelný.“ Mýlí se však, když 
si myslí, že „MUDr. Joch situaci ,řeší‘ tak, 
že daný problém prostě zruší ,k dennímu 
pořádku‘.“ „Ne, to není můj názor. Můj 
názor je ten, že agenda lidských práv je 
velice důležitá a  lidská práva, správně 
chápaná, jsou posvátná. Ale skutečná 
lidská práva (chcete-li klasicky liberál-
ně-konservativní koncept lidských práv) 
jsou svobody osob, nikoli kolektivní 
skupinová privilegia. Práva má každý 
člověk jakožto člověk, nikoli kvůli své 
příslušnosti k  nějaké skupině. Jsou to 
přirozená lidská práva – právo na život, 
svobodu a  legitimně získaný majetek. 
Tato práva má stát všem granatovat 
stejně a rovně. Takže abych to zopakoval: 
z hlediska lidských práv máme v ČR dva 
vynikající zákony: Ústavu ČR a Listinu 
práv a  svobod. A  jde jen o  to, aby se 
občané těchto ústavních práv a  svobod 
mohli dobře a snadno domoci,“ uzavřel 
Roman Joch.

Petr hájek má pravdu. Síla 
mediokracie je obrovská

Ivana HaslIngerová
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antonín Baudyš bude 
stále s námi

JIří Pancíř

„V e věku 63 let zemřel 24.  srp-
na  2010  někdejší přední po-
listopadový politik a astrolog 

doc. Ing. Antonín Baudyš, CSc. Ministr 
obrany za  KDU-ČSL z  doby vlády pre-
miéra Václava Klause podlehl kolem 
poledne rakovině.“ Tuto strohou zprávu 
přinesla snad všechna média. Některá 
z nich přidala stručný životopis, některá 
poskytla několik slov s  paní Zuzanou 
Baudyšovou. Nás zasáhla smrt docenta 
Baudyše ale mnohem víc. Prakticky 
od  vzniku naší revue byl členem naší 
redakční rady. Vážili jsme si ho nejen 
jako politika, ale i  jako kolegy vědce, 
který z Matematicko-fyzikální fakulty 
UK přešel na  Strojní fakultu Českého 
vysokého učení technického, kde pra-
coval dvacet let jako asistent na vývoji 
vynálezů a  zlepšovacích návrhů pro 
optický průmysl. Především jsme si ho 
ale vážili jako hluboce věřícího člověka, 
který kromě Bible přečetl snad celou 
antickou knihovnu. Vzhledem k  jeho 
opravdu širokému záběru zájmů by se 
dalo říci, že to byl renesanční člověk, 
a navíc člověk velmi společenský a pří-
jemný, což u badatelů natož u politiků 
nebývá zvykem. 

Prakticky všechny nekrology, jimiž 
jsem zalistovala, přinášejí nepodstatné 
věci o  střelbě jeho ochranky v  letadle, 
o  tom, že čelil kvůli studiu astrologie 
kritice vědecké obce, o  jeho návrhu 
řešení války v  Bosně apod. Nikdo se 
nezmínil o  jeho neuvěřitelné znalosti 
Bible. Pominu-li kněze, nepoznali jsme 
nikoho z  laické veřejnosti, kdo by ji 
měl tak prostudovanou a kdo by se tak 
detailně a  až fanaticky zamýšlel nad 
otázkami původu a smyslu náboženství 
a vztahu člověka k Bohu.  Studium Bible 
bylo více než jeho koníčkem. Při jejím 
opakovaném studiu začal pociťovat, že 
obsahuje jisté nesrovnalosti ve  vztahu 

k  oficiální katolické dogmatice. Jako 
vědec chtěl mít exaktně zdůvodněnou 
každou větu, kterou pronesl Ježíš, pře-
mýšlel o ní z pohledu člověka 20. století 
a  docházel k  závěru, že Ježíšův odkaz 
dodnes nebyl přesně pochopen. Bibli 
studoval tak dlouho, až nalezl konečně 
takové interpretace Ježíšových slov, 
které ho uspokojily a umožnily mu po-
dat souvislý, soudržný a  srozumitelný 
model náboženství, který nebyl podle 
něj  v  rozporu s  ostatními velkými 
náboženstvími světa budhismem a  is-
lámem a  Nový zákon nebyl v konfliktu 
se Starým zákonem. Vše sepsal do knihy 

„My a ON“.
 I když jako věřící katolíci jsme se se 

všemi jeho závěry nebyli schopni ztotož-
nit, bylo pro nás  velmi zajímavé a obo-
hacující se s ním o ně přít, a to především 
proto, že nutily člověka k  hlubšímu 
zamýšlení nad vztahem nás lidí  k Bohu 
a Ježíši Kristu. Když s ním člověk diskuto-
val, musel přiznat, že proti jeho detailním 
námitkám někdy nemůže najít protiar-
gumenty. Až když jsme si uvědomili, že 
celý rozpor spočívá v tom, že my katolíci 
bereme za  neomylné tvrzení apoštola 
Pavla, na jehož myšlenkách je založeno 
současné katolické křesťanství, on byl 
přesvědčen, že  apoštol Pavel Ježíšovi 
příliš nerozuměl a  ostatní apoštolové 
v řadě věcí také neměli jasno. Že to byli 
poměrně nevzdělaní lidé, mohli se mýlit 
v chápání tak geniálních myšlenek a v je-
jich omylech potom pokračovali další, 
kteří je brali jako dogma. I tak inteligent-
ní člověk Svatý Tomáš Akvinský, učitel 
církve, stavěl díky tomu řadu věroučných 
dogmat výlučně do oblasti víry, protože 
jsou lidským rozumem nepochopitelné. 
A to Baudyš  jako vědec prostě nemohl 
vstřebat. Proto byla interpretace Nového 
zákona podle něho jiná než podle církve 
křesťanské. 

Baudyšovy interpretace Ježíšových 
slov ukazují, že mezi člověkem 
a  Bohem, nestojí nic, což znevažuje 
roli kněží.  Na naši námitku, že církev 
na základě několika citací Ježíše k apoš-
tolům: »Cokoliv rozvážete na zemi, bude 
rozvázáno i v nebi. Komukoliv odpustíte, 
tomu bude odpuštěno,«    jako jednu ze 
svátostí uvádí, že dává člověku rozhře-
šení, odpověděl: „Celé nedorozumění 
tohoto výkladu spočívá v tom, že apoštolé 
se domnívali, že Ježíš to říkal pouze jim. 
Ježíš to ale říkal všem lidem. Protože 
měl kolem sebe zrovna apoštoly, pocho-
pili to, že pouze oni jsou ti vyvolení, kteří 
mohou lidem odpouštět hříchy. Ježíš to 
určitě myslel tak, že když někomu ublížíte 
a v duchu si to uvědomíte a tomu člově-
ku se omluvíte, nebo když někdo ublíží 
Vám a Vy mu to vnitřně odpustíte, tak 
je vše odpuštěno. V  tom je základ jeho 
poselství.“ 

 Podle Baudyše není prostě Ježíšův 
odkaz dosud správně pochopen. 
Například Ježíš dvakrát jasně říká při 
různých příležitostech:  »Milosrdenství 
chci a  ne oběti,«  a  přesto se dodnes 
konají po celém světě tisíce mší jakožto 
oběti. V  katolické mši říkáme:  »Ať se 
dnes před Tebou staneme obětí, která 
se Ti zalíbí… aby Bůh přijal oběť své 
církve… aby se má i Tvá oběť zalíbila 
Bohu.«  Podle Baudyše jsou Ježíšovým 
tělem a krví akty lásky a milosrdenství, 
které jsou zde představovány vzájem-
ným sdílením chleba a  vína, protože 
to, co si lidé navzájem poskytují, vztah 
intensivní vzájemnosti a nesobecké sou-
náležitosti, to je ztělesněním Kristovým. 
Smyslem dnešního obřadu by neměla 
být oběť, ale projevení tužby po  pro-
měně doprovázené představou této 
proměny.  (Podrobný rozhovor na toto 
téma jsme vytiskli v  revue Fragmenty 
v květnu 1998.)
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Baudyš ale nebyl pouze církevním 
badatelem, jak by se mohlo z předešlého 
zdát. Byl to člověk vysoce společnský 
a  veselý. Otevření se velkému světu 
politiky po listopadu 1989 ho evidentně 
těšilo a dalo by se říci, že přímo bavilo. 
Když ho Josef Bartončík navrhl do vlády, 
byl jako ministr ve  svém živlu. Právě 
na  atypických akcích, které pořádal 
pro novináře, jsme se s ním seznámili 
a sblížili. Létali jsme letadly, helikopté-
rami, jezdili hromadně na Bahna, cho-
dili střílet. Bohužel si na  ministerstvo 
později přivedl na  místo ekonomické-
ho náměstka svého pražského kolegu 
Miroslava Kalouska. Nemohl tušit, co 
si tím zavaří, neb kauza s Kalouskovými 
vražednými „padajícími“ padáky se 
odrazila samozřejmě i na něm. Vše by 
byl nakonec ustál, podcenil ale mocen-
ský střet s  Josefem Luxem. Na  rozdíl 
od  něj nedocenil důležitost peněžní 
podpory členské základny a  velkých 
zájmových skupin, které u strany Lidové 
hrají obrovskou roli. Odmítal nechat 
se chránit a  zároveň kompromitovat 
velkými zájmovými skupinami.  Jeho 
definitivní politickou smrt přineslo, 
když se Josef Lux spojil s ministrem za-
hraničí Josefem Zielencem, který toužil 
ovládnout kromě ministerstva zahraničí 
i obranu, a Lubomírem Soudkem, který 
chtěl dodávat české armádě své úžasně 

„kvalitní“ zbraně. Hrdý Baudyš podcenil, 
co dokáží intriky a  podrazy a  odmítl 
tuto spolupráci. Tehdejší šéf NBÚ Jiří 

Růžek ho přitom varoval, 
ještě než se rozeběhly jeho 
mediální kauzy. Leč nebral 
to vážně. A pak to vypuklo. 
Když člen ochranky, kapitán 
Jan Pasker, při štrachání se 
do  uličky letadla zavadil 
spouští své neseřízené zbra-
ně o opěrku sedačky a pro-
střelil trup s  benzínovou 
nádrží Tupolevu, dostalo 
se Baudyšovi jednoho z nej-
trapnějších ponížení, jaké 
někomu v  polistopadové 
politice vzniklo. A  to pře-
sto, že ochranka je řízena 
Ministerstvem vnitra, takže 
za její neschopnost měl být 
popotahován ministr vni-
tra, nikoliv ten, koho má 
chránit. Leč výše uvedení 

„spojenci“ dokázali kauzy 
podpásově využít, podobně 

jako později zorganizovali pod aktivním 
vedením tehdejšího hradního pána tzv. 
Sarajevský atentát na Václava Klause.

Není proto pravda, že by doc. Baudyše 
politika nebavila a proto odešel. Odešel, 
že nechtěl dělat na ministerstvu podvody 
a odmítal spolupráci s lidmi jako Soudek 
a spol, o niž KDU tak zuřivě stála. Pan 
Lux se svými spolupracovníky se dokon-
ce neštítili přijít za ním do nemocnice, 
kde se právě podrobil operaci žil a pod 
kapačkami mu vyhrožovali, že když 
je neposlechne, zatočí s  ním. Říkal 
mi tehdy, že potřebovali, aby zajistil 
10 milionů pro KDU-ČSL, a  on že se 
toho bál. Proto pan Lux pod záminkou 
nespolehlivosti (padáky, střelba) navrhl 
do  čela ministerstva poslušného pana 
Výborného. Docenta Baudyše se chtěl 
zbavit a nabídl mu místo v cizině na vel-
vyslanectví, ten to ale odmítl. Od té doby 
se sice snažil tvářit, jako by se nic nestalo, 
dokonce se chlubil, jak je to krásné být 
podnikatelem, přijít si do práce a střílet 
si v pracovně jak je libo, ale cítili jsme, 
že je to póza. Zrada od přátel ho bolela 
a nešlo ji ničím zamáznout.

Přesto opět ve své důvěře v lidi těžce 
naletěl. Jako předseda představenstva 
teplického Informex Group podepsal 
svému šéfovi ručitelskou smlouvu, v níž 
ručil majetkem manželky, který získala 
v  restitucích, aniž to ona vůbec věděla. 
Chtěl si udržet práci a  navíc šéfovi dů-
věřoval. Ten však si důvěru nezasloužil 
a Baudyš přišel nejen o práci ale i o krás-

ný nový dům v Přezleticích. Musela to být 
pro jeho hrdou povahu hrozná rána. Zde 
zřejmě nastal začátek konce jeho harmo-
nického 44letého manželství. Uzavřel se 
do sebe. Vrhl se na  studium astrologie 
a  v  posledních deseti letech pracoval, 
jako kdyby nepotřeboval odpočinek. Nic 
víc než práce a  esoterické principy ho 
nezajímaly. Přitom žárlil na  hlubokou 
společenskou úctu k práci paní Zuzany 
Baudyšové v Nadaci Naše dítě, zatímco 
on cítil, že navzdory svým výjimečným 
schopnostem a  lidským kvalitám je 
považován za mediálně trpěného podi-
vína, protože astrologii naše společnost 
nerozumí.

Těšil se sice velké úctě klientů, které 
přijímal od rána do noci, většinou i o ví-
kendech, pokud právě neučil v Českých 
Budějovicích, Praze, Ostravě, Opavě. 
S kolegy se ale přestával stále víc stýkat. 
Je škoda, že již nestačil napsat knihy, 
do  kterých by vložil své výjimečné as-
trologické vědění. I přesto, že média se 
jeho práci spíše vysmívala, měl opravdu 
hluboké znalosti v  tomto oboru. Pro 
mnohé z  nás bylo nepochopitelné, že 
se na  tomto světě přestával cítit stále 
víc doma a  tvrdil, že je zapomenutým 
příslušníkem jiné vesmírné civilizace. 
Byl přesvědčen, že má v  paměti vzpo-
mínky na Atlantidu a věřil na ukládání 
informací do krystalů.

Měl štěstí, že nalezl ke konci života 
ženu, paní Pavlu Bradáčovou, která ro-
zuměla celé této jeho složitosti. Bohužel 
si již užili jen asi dva roky společného 
života. Hrozná nemoc, rakovina mozku, 
ho měnila a on tak vitální začal zpoma-
lovat a cítil se stále víc unavený. Musel to 
být pro něj, který měl takovou schopnost 
šířit povzbuzení a  světlo, očistec, když 
bezmocný a  mlčící byl odkázán pouze 
na její pomoc. 

Jedním slovem, Antonín Baudyš byl 
i přes některé své výstřelky velice hlubo-
ká a lidská osobnost a setkání s ním vždy 
byla přínosem, oživením, vedla k zamyš-
lení a obohacovala náš běžný uchvátaný 
život. Velmi jsme si ho vážili a  nikdy 
na něj nedokážeme zapomenout. To není 
fráze. Zážitky s ním byly prostě nezapo-
menutelné a  jen velmi neradi škrtáme 
jeho jméno z redakční rady. A věříme, že 
bude v duchu stále s námi. Pro nás prostě 
nezemřel a věříme, že pouze odešel do té 
své vysněné vesmírné civilizace a že se 
s ním jednou na nebesích setkáme.
Snímek: archiv Antonína Baudyše, jr.
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Decadence now! 
za hranicí krajnosti

Ivana HaslIngerová

D ekadence je téma, které je 
v  současné světové kultuře 
aktuální, či lépe, opět aktuální, 

bohužel. Apokalyptický pocit zmaru 
a krize naši civilizace podněcuje zvýšený 
zájem o temnou stránku lidské povahy 
i samotného světa. Speciálně od 70. let 
minulého století nastává ve společnosti 
a v umění rozkvět dekadentního přístu-
pu k životu. Proto se galerie Rudolfínum 
rozhodla od  30. září 2010 do  2. ledna 
2011 uspořádat výstavu Decadence Now! 
Za hranicí krajnosti. 

Již samo slovo dekadence z latinského 
de-cadentia znamená padat. Smrtí podle 
umělců hlásících se k dekadenci končí vše, 
život každého z nás vede proto jen ke kon-

ci, zmaru, úpadku a  roz-
padu. Ve  svých dílech 
vycházejí proto z  pocitů 
marnosti, prázdnoty, nu-
dy, zklamání a beznaděje, 
jak to ve filosofii předsta-
voval například  Arthur 
Schopenhauer  a  do  jisté 
míry i SØren Kierkegaard. 
S  typicky dekadentní 
t é m a t i k o u  p r a c u j e 
v  současné době celá 
řada umělců jako Jeff 
Koons, Cindy Sherman, 
Nobuyoshi Araki, Jake 
a Dinos Chapman, Robert 
Mapplethorpe, Damien 
H i rs t ,  Z ha ng Peng , 
Keith Haring, Andres 
Serrano, Ivan Pinkava, 
Jiří Černický, Gilbert 
& George, Gottfried 
Helnwein, Josef Bolf, 
Jürgen Klauke a  mnoho 
dalších.

Někteří, jako např. 
Jeff Koons, se nesnaží 
ve  svých dílech zakrýt, 

že to dělají pro úspěch a peníze, jiní to 
myslí naopak smrtelně vážně. Ať již mají 
jakékoliv důvody zastávat tento směr, 
všichni otevírají diskuse k celé řadě nepří-
jemných témat, která podle nich formují 
základní otázky současné kultury a spo-
lečnosti, jako odcizení, ošklivost, krása, 
halucinace, smrt, politika, pornografie, 
násilí, drogy, nemoc, šílenství, nevíra 
v Boha... Jejich výstavy proto vyvolávají 
jak nadšené reakce tak veřejné skandály, 
a v důsledku toho jsou komerčně velmi 
výhodné. Jejich negativní a  bezvýchod-
ný přístup k životu plyne mj. z toho, že 
žádný z nich nevěří v Boha a jejich vztah 
ke  křesťanské církvi je tudíž negativní, 
mnozí jsou dokonce satanisty. Po smrti 

je podle nich konec, tak proč se štvát 
za  úspěchem, když vše končí v  nicotě. 
Odtud plynou pesimistické nálady, pocity 
zmaru, erotické přesycenosti, narcisis-
mus vedoucí až k morbiditě a mysticismu. 
Východisko z  nudné šedi pohodlného 
života hledali mnozí dokonce v esoteris-
mu, ve  východní filosofii, v  okultismu 
a podobně. K životu dekadentů se proto 
často váže okázalé bohémství, nevázaný 
sex, alkohol, drogy, satanismus. Proti 
představám o  výchovném poslání 
umění, jež by mělo představovat kladné 
hrdiny a  společenské vzory, dekadence 
zdůrazňovala umění, které ničemu ne-
slouží. Heslem dekadence je „Umění pro 
umění“, důležité je jen, že je něčím nové, 
šokující, překvapivé a  krásné. Ovšem 
pozor. Krásu vidí dekadenti v postavách 
osobně rozvrácených, ve věcech starých, 
zchátralých, v originalitě symbolů, které 
skrývají hloubku a tajemství. 

Dekadentní umění tak otevírá nikdy 
nekončící diskusi o  samotném smyslu 
a  významu umění a  existenci člověka, 
jeho citech, vztahu ke kráse, sexu, životu 
i  smrti. Téma výstavy v  Rudolfínu je 
proto správně rozděleno do výše uvede-
ných pěti základních kapitol, kterými se 
dekadenti až morbidně zabývají. Kapitol 
popisujících cestu krajnosti každého 
z nás, krajnosti sebe sama (bolest), těla 
(sex), krásy (pop), mysli (šílenství) a ži-
vota (smrt):

Bolest dosáhla jednoho z  vrcholů 
v dekadentní stylizaci přelomu 19. a 20. 
století. Řada umělců ji vyjádřila ve svých 
autoportrétech. Autoportréty sice ma-
lovali umělci všech dob, avšak pro řadu 
dekadentních umělců se stal autoportrét 
jedním z hlavních témat tvorby, pomáhal 
jim stírat jasné rozdíly mezi iluzí a reali-
tou a jejich identita v autoportrétu nezna-
la hranic. Dekadentní autoportréty jsou 
proto mučivé, ošklivé, hnusné a  svým 
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Yasumasa Morimura: Odkud jsme? Kdo jsme? Kam 
jdeme?, 2004, fotografie na plátně
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smutkem či hrůzou až neskutečně odpu-
divé. Jejich stylizace je vyhrocená, temná 
a provokativní. Umělci v nich vlastní tvář 
a mnohdy i  tělo mění do nejrůznějších 
podob a stylizací. V některých autopor-
trétech vystupují dokonce i  masochis-
tické objekty, obvazy a  další lékařské 
pomůcky. Někteří se snažili zdůraznit, že 
mají vlastní tvář krytou za maskou, jiní 
v  nich zkoumali svou novou sexualitu. 
Bolest a sebepoškozování se stává jednou 
z důležitých cest spirituálního prozření, 
bolest ztrácí svůj záporný kontext a stává 
se prostředkem poznání a radosti.

Erotika a  sex je, podobně jako au-
toportrét, jedním z  nejstarších témat 
zobrazování. I přesto, že morálka doby 
zakazovala portréty nahých těl, umělci 
vždy a to dokonce i přes hrozbu inkvizice 
tyto zákazy překračovali. Postupem let 
a uvolňující se morálky se následně začali 
věnovat nejen malování pouhých aktů, 
ale přímo otázkám erotiky. Převratná 
změna nastala v 70. letech minulého sto-
letí, kdy postupně volný sex v komunách 
byl nahrazen přítmím pornografických 
kin a chladem peep shows, přešla erotika 
postupně v porno. To bylo vodou na mlýn 
dekadentních umělců, kteří pochopili, že 
se díky pornu stanou komerčně úspěšní. 
Zvláště bude-li na  něm znázorněn ně-
kdo úspěšný, nejlépe politik či filmová 
hvězda. Dekadentním umělcům však 
již ani porno nestačí, na jejich obrazech 
se vyskytují zoofilní motivy, nápady se 
sériovou reprodukci mutantních zvířat 
či dokonce metoda taxidermie blížící 
se spíše než umění pokusům doktora 

Frankensteina. Dá se uzavřít, že obrazy 
vztahující se u  dekadentních umělců 
k pojmu sex působí uměle s pocitem, že 
se snaží být originální a  tím finančně 
úspěšní za každou cenu. Svojí obrovitostí 
a absurditou přebíjejí ke škodě věci hlavní 
téma výstavy. 

Masová popkultura je lákavou inspi-
rací i pro mnohé nedekadentní umělce. 
Navštěvují svět popu a  nacházejí tam 
celou řadu motivů, které přetvářejí do ji-
ného kontextu, který pak dostává nové, 
často překvapivé významy. Dekadentní 
umělci se především zaměřili na kritiku 
a  oslavu punku. Do  té doby nedotknu-
telné symboly, jako vlajka či portrét 
královny, začali spojovat s neuhlazeným, 
pomačkaným a  špinavým zobrazením. 

Pomocí punku se pokoušeli testovat, kam 
až lze dojít v estetice ošklivosti, kde se stý-
kají motivy svastiky s logem McDonald‘s 
či Coca Coly. Punk podle nich ukázal 
neúctu k  slavným a  populárním osob-
nostem, celebritám. Neuctivě zobrazují 
jak královnu Alžbětu v  Pornokrálovně, 
tak i  papeže Benedikta XVI. Kritický 
pohled na  náboženství vůbec je dlou-
hodobě přítomný v  mnoha dílech, pří-
kladem je dílo Byl Ježíš heterosexuál? 
Princezna Diana, královna Sisi i  ruská 
carevna Alexandra se objevují v  cyklu 
Královská krev. Umělci také poukazují 
na to, že moderní lidé snadněji podléhají 
různým nástrahám, drogám alkoholu. 
Do  uměleckých děl vstupují postupem 
doby stále více politické či ideologické 

Erwin Olaf: Carevna Alexandra †1918, 
Královská krev, 2000, fotografie

Pierre et Gilles: Piják absinthu, (Marc 
Almond), 1997, tónovaná fotografie Orlan: Kresba krví č. 1, 1997, lightbox

Boaz Arad: Hitlerův kobereček, 2007/2010, koberec, silikon a vlasy
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motivy. Boaz Arad vytvořil s použitím 
podobizny Adolfa Hitlera banální před-
ložku, Gottfreid Helnwein ve  spojení 
s  ikonou kreslených grotesek myšákem 
Mickeym (obraz na zadní straně obálky). 

Šílenství: Protože naše civilizace se 
stává spirituálně stále roztříštěnější, role 
opravdového náboženství v současném 
světě klesá, má individuální spirituální 
neukotvenost vážnější důsledky než 
ve  společnosti křesťanské. Kdysi řekl 
páter Tomáš Halík, že nezná člověka, 
který by se alespoň na sklonku života ne-
zajímal o Boha. Proto i ti nejzatvrzelejší 
atheisté mají i přes svůj okázalý výsměch 
ve víru v Boha nakonec hrůzu a strach 
z  neznáma, která se u  nich projektuje 
mnohdy až do šílenství. Je ironií osudu, 
že dekadentní umění spojuje právě 
toto jejich šílenství s  náboženstvím, 
které by naopak nepřipustilo, aby 
do  šílenství upadali. Zkoumají nábo-
ženství z  urážejících úhlů pohledu, 
jež se ještě nedávno zdály nepředsta-
vitelné. Příkladem může být Pozdrav 
z Vatikánu, kde je spojena křesťanská 
symbolika s odpornými fetišistickými 
motivy. Životní partneři David Bailey 
a  Damien Hirst se neštítili dokonce 
podle nejtragičtější události v  křes-
ťanské víře, Kristovy cestu na  kříž, 
nazvat své dílo, v  němž křesťanství 
spojují vedle sexuality i s motivy násilí 
a  s  estetikou krve. Kdyby to zůstalo 
jen na  splácaném obraze umělců hle-
dajících sebe sama, nebylo by to to 
nejhorší. Křesťanství se dostává díky 
této zvrácené logice umělců, bohužel, 

do  přímé blízkostí celé 
řady spirituálních škol 
a  učení, které se často 
odkazují k hnutí Modern 
Primitives. V  této sou-
vislosti hraje také velkou 
roli androgynství, dnes 
spojované především 
s  transsexualitou. Když 
dostávají podobná díla 
obdiv světa, přibývá zlo-
činnosti, mravní úchylky 
jsou pokládány málem 
za hrdinství a slušní lidé 
jsou naopak vysmíváni.

Smrt je jako krajnost 
života definována jako 
nevratný konec a  jako ta-
ková pak život zásadním 
způsobem ovlivňuje. Ve  způsobu 
zobrazování smrti došlo v  posled-

ních desetiletích k  výraznému posunu. 
Není divu, když smrt je dnes a  denně 
promítána v přímém televizním přenosu, 
stává se kulisou, jež ve své opakovanosti 
ztrácí na  zajímavosti a  i  pro malá děc-
ka je samozřejmostí přítomnou vždy 
a ve všem. Také se krásně maluje. Pro de-
kadentní umělce je proto velkou inspirací. 
Prázdné interiéry s pomačkanou dekou 
působí zvláštní silou nezobrazeného a di-
vákovi vnucují otázky, co se stalo, o co jde, 
otázky znepokojivé a neznámé. Obrazy 
s motivy ze života kostlivců, černá barev-
nost, děs… Tato prázdnota, motivy lebek 
zdobených drahokamy a polodrahokamy, 
zlatem a  stříbrem, jejich dekorativnost 
a  ornamentika odkazují nejen k  barok-

nímu mementu mori, ale i k symbolismu 
v kompozicích barokních zátiší. Na plas-
tice Tikot syntetizoval umělec lidské 
ostatky v kompaktní celek symbolizující 
čas. Celá kompozice propletených koster 
má zvláštní dynamiku, evokuje neustálý 
pohyb, nezastavitelné plynutí času, které 
právě smrt, jako jediná, dokáže symbo-
lizovat. 

Ať již na kohokoliv zapůsobí výstava 
jakkoliv, je dobře, že zde vůbec je. Že 
přinutí lidi k přemýšlení a každý si může 
udělat svůj názor na tento umělecký styl. 
A právě to nám 50 let chybělo a mnozí si 
pak idealizovali vše neznámé a zakázané. 
Já osobně jsem si uvědomila, že tuto ži-
votní filosofii zastávat musí být hrozné. 
Na štěstí zatím dekadentní proud není 
v  současném umění většinový. Ať již 
si ale každý odnese z  výstavy cokoliv, 
obecně lze říci, že sám její zrod musel být 
mimořádným výkonem ve  smyslu ná-
ročnosti přípravy, délky a intenzity práce 
na její realizaci. Za to patří realizačnímu 
týmu Rudolfina spolu s kurátorem Otto 
M. Urbanem dík.

Snad jen jednu připomínku. Na vý-
stavě mi chyběl surdecadent David 
Černý, na  kterého s  jeho Entropou 
uvedení dekadenti zdaleka nemají. Oni 
se pachtí za  kritikou pouhých lidiček, 
jejich sexu, pocitů strachu a zmaru, za-
tímco pan Černý porovnává a kritizuje 
rovnou celé národy. Dokonce některé 
znázorňuje přímo na  záchodě a  tam 
ani ti nejoriginálnější dekadenti zatím 
nedospěli. Také neviseli dosud jako on 
v  takové nadnárodní instituci jako je 
Evropská unie. Holt kdo umí, umí.
Snímky: archiv Galerie Rudolfinum

Žang Peng: Toužící štěstí č. 1, 2007, fotografie

Gilbert & George: V  moči, 1997, fotografie 
z 9 panelů

Steven Gregory: Tikot, 2006, bronz z jednoho kusu
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ePilogevropský soudní dvůr: Komunisté 
páchali genocidu stejně jako nacisté

Ivana HaslIngerová

V o j e n s k ý  s o u d  o d s o u d i l 
v Norimberku po válce nacisty, 
protože na zločiny proti lidskos-

ti páchané na  příslušnících vybraného 
národa (genocidu) mohl použít trestnost 
podle mezinárodního práva bez ohledu 
na  to, zda takové jednání bylo trestné 
podle práva v dané zemi. Možnost použití 
mezinárodního práva činí totiž zločiny 
proti lidskosti nepromlčitelnými. Náš 
parlament sice přijal hned po  revoluci 
zákon o  zločinnosti komunistického 
režimu, ale protože nešlo komunistům 
dokázat páchání genocidy podle její teh-
dejší definice, vysmáli se zákonodárcům, 
že je nikdy nemohou dostat před meziná-
rodní soud jako nacisty, protože politické 
odpůrce si může každý vraždit jak chce, 
to není vyhlazování národnostních 
menšin neboli genocida. Evropská unie 
ale rozšířila v minulém roce pojem geno-
cidy jako zločin proti lidskosti páchaný 
na skupinách osob bez ohledu na jejich 
národnost, rasu či třídu. Evropský soud 
pro lidská práva uznal proto možnost 
universální platnosti Norimberských 
zákonů i na komunisty. Pokud dá např. 
vláda příkaz střílet do lidí přelézajících 
berlínskou zeď či pokud pronásleduje 
skupiny kulaků či homosexuálů, páchá 
genocidu. Proto mohou ve všech státech 
EU být komunističtí zločinci stíháni 
za zločiny proti lidskosti a tedy genocidy 
podle mezinárodního práva. 

V současné době právní důvody proti 
odsouzení komunismu v  Evropě již te-
dy neexistují, protože možnost použití 
mezinárodního práva činí jejich zločiny 
nepromlčitelnými. Proti tomu, aby byl 

proces započat, stojí pouze politická 
nevůle ze strany socialistů a  komunistů 
v Evropském parlamentu a Radě Evropy, 
a ještě větší nevůle v parlamentech jednot-
livých zemí. Kdyby byli souzeni nacisté 
německými soudci, tak by s velkou prav-
děpodobností byli stále přítomni v němec-
kém parlamentu podobně, jako jsou v něm 
komunisté u  nás. Bylo by proto nejlepší 
zřídit nadnárodní proces s  komunisty 
jako kdysi s nacisty. Jedině ten zaručí, že 
nedojde k lobbismu v jednotlivých zemích. 
A EU se k tomu již chystá, jen je třeba vše 
ohlídat a nenechat zapadnout do ztracena. 

Bylo totiž velkým štěstím, že se po pádu 
nevšímavého premiéra Topolánka dostal 
v  loňském roce do  předsednictví Rady 
Evropy (RE) Jan Fischer, který si všiml ne-
jen výše uvedeného usnesení Evropského 
soudního dvora, ale i usnesení Evropského 
parlamentu z roku 2008 „Svědomí Evropy 
a  totalita“,  v  němž se praví, že  „dějiny 
Evropy jsou společnými dějinami a  ko-
munismus je společným hrůzným evrop-
ským dědictvím“. Nebýt všímavosti Jana 
Fischera, tak by bývalo zůstalo pouze 
u jednoho z mnoha usnesení EP. Na štěstí 
Jan Fischer ve  funkci předsedy RE se 
na  červnovém zasedání EU v  roce 2009 
zasadil o to, aby nezůstalo jen u usnesení 
a pod jeho předsednictvím přijal Evropský 
parlament (EP) rezoluci „Nacismus a ko-
munismus“, v níž odsoudil komunismus 
a konstatoval, že „stíhání komunistických 
zločinců by mělo být provedeno podobně 
jako potrestání nacistů.“ 

Z  toho tehdy vyplynul požadavek 
vytvoření platformy  Ústavů pro stu-
dium totalitních režimů  ve  všech post-

komunistických státech EU, které mají 
zasílat svá studia do  společného nově 
vzniklého celoevropského  Ústavu pro 
studium totalitních režimů  v  Madridu 
a  ten pak předá zpracované podklady 
tehdy zřízené „Komisi pro výzkumy 
totalitních režimů“ o jejíž zřízení se Jan 
Fischer zasadil. Do hlášení komise bu-
dou tato všechna hlášení zahrnuta spolu 
s hlášeními o cca 150 milionech zavraž-
děných civilních osob komunistickými 
režimy na celém světě, které má již nyní 
k disposici.

 Je proto velmi důležité, aby pravicoví 
politici v Radě Evropy pokračovali v prá-
ci započaté za předsednictví Jana Fischera 
a  pomohli evropskou politiku očistit 
od komunistů podobně, jako byla očištěna 
od  nacistů. Celoevropská  Komise pro 
výzkumy totalitních režimů musí totiž 
na  základě usnesení RE pod předsed-
nictvím ČR do  konce roku 2010 podat 
hlášení Radě Evropy o výsledcích svého 
bádání, aby bylo možné postavit komu-
nisty před soud podle mezinárodního 
práva podobně jako kdysi nacisty. Nejde 
jen o formalitu a je nutno tohoto hlášení 
využít, aby bylo možno konat a vyloučit 
v  Evropě komunisty stejně jako dříve 
nacisty z politického života. A námitky, 
například že se přejmenují, nejsou na mís-
tě. Nacisté se také nepřejmenovali. Jakmile 
o  nich bylo rozhodnuto mezinárodním 
tribunálem jako o  zločincích, žádný 
parlament si nedovolil pustit je mezi sebe 
a  stejně tak by tomu bylo s  komunisty. 
Jen to chce politickou vůli a neohrožené 
politiky v EU, když jim k tomu Jan Fischer 
proklestil již cestu. 

ePi
log

Bylo by mi lehčeji, kdybych jím byl. Věděl bych, co nenávidět a čeho nedbat. Je-li mé srdce na stanně 
chudých, proč u všech všudy nejsem tedy komunistou? Protože jsem na straně chudých. Komunismus 
křičí, že vším je vinen společensk ý řád. Komunismus chce vládnout. Heslem je meč, nikoliv pomoc.“ 

Karel Čapek:„Proč nejsem komunistou?

editorial
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2007. z výstavy Decadence noW! z pražského rudolfina


