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P í s e ň Č e c h ů  z r.  1850 
 

Karel Havlíček Borovský 
 
 

Zle, matičko zle ! 
Švarcenberci zde, 

Jeden, ten je jenerál, 
a druhý je kardinál, 
zle matičko, zle ! 

 
Zle, matičko, zle ! 
Svarcenberci zde, 
jeden drží karabáč,  
druhý říká Otčenáš, 

zle, matičko, zle! 
 

Zle, matičko, zle ! 
Svarcenberci zde, 

jeden, ten je arcibiskup,  
a druhý je taky špicbub, 

zle, matičko, zle ! 
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Havel udával Židy a Schwarzenberg používal 
k práci vězně z tábora v Letech - Případ 

nepovšimnuté knihy. 

 

Rodiče šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga využívali k levné práci vězně z kárného 
a později sběrného tábora Lety u Písku. Uvedl to týdeník The Prague Post s odvoláním 
na nové vydání knihy Bouře amerického autora Paula Polanského. Nabízíme vám text, 
který na toto téma vyšel už v roce 2003. 

  Upozornění: následující stránky se vracejí do doby před vypuknutím druhé světové 
války a nejsou vhodné pro ty, kteří nechtějí znát historii pracovního tábora v Letech, pro ty, 
kteří nechtějí vědět, jakou roli při jeho vzniku sehrál šlechtický rod Schwarzenbergů, ani pro 
ty, které nezajímá, jak s tím vším souvisí otec našeho exprezidenta Havla. 

Historie, kterou vám chci vyprávět, se začala odvíjet 6. prosince 1939, kdy se nad 
schwarzenberským panstvím zcela nečekaně přehnala živelní pohroma. Nejprve se spustil 
déšť a po něm dva dny, které se zdály nekonečné, padaly neuvěřitelné přívaly sněhu; bylo 
ho tolik, že pod jeho tíhou popadalo čtyřicet procent smrků, borovic, buků, jedlí, kaštanů, 
javorů, jasanů, topolů, olší a bříz. Deset tisíc hektarů schwarzenberských lesů, hlavního 
zdroje příjmů tohoto šlechtického rodu, se během dvoudenní kalamity proměnilo v 
neproniknutelnou spoušť polomů. 

Když konečně přestalo sněžit a kníže z věže svého zámku obhlédl panství, byl 
zděšen. Podle prvních skromných odhadů by s dělníky, kteří byli v okolních vesnicích k mání, 
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náprava škody trvala patnáct až dvacet let. To by se ale pro Schwarzenberky, kteří byli mezi 
tehdejšími největšími vlastníky půdy v Čechách na jedenáctém místě, fakticky rovnalo 
bankrotu. 

Pomoc v nouzi 

Kníže měl své panství rád, řádně se o ně staral a spatřoval v něm pokračování 
rodové tradice. Co by tedy pro jeho záchranu neudělal! V září 1938 napsal spolu s dalšími 
dvanácti českými šlechtici prezidentu Benešovi dopis, v němž ho naléhavě žádal, aby se 
nevzdával Sudet. Když pak Němci obsadili české země, poslal kníže a jedenatřicet jeho 
vznešených přátel dopis také prezidentu Háchovi, kde se hrdě přihlásili k Čechům, a to i 
přesto, že většina jejich předků pocházela z Německa nebo Rakouska. 

Při pohledu na tu spoušť ale knížeti nezbylo než se zhluboka napít svého oblíbeného 
šampaňského a obrátit se na protektorátní správu znovu. Tentokrát už ale nepsal 
prezidentovi, namísto toho vyslal svého advokáta na 5. odbor ministerstva vnitra, by u 
tamního zástupce ředitele zjistil, jestli by ministerstvo nemohlo na jeho panství zřídit tábor a 
poslat do něj pracovní sílu, která by pomohla při likvidaci poničeného lesa. 

V protektorátu v té době na základě výnosů z let 1927, 1931 a z počátku března 1939 
existovalo už patnáct pracovních táborů, do kterých byli sváženi kriminálníci a osoby 
vyhýbající se práci.  

Úřady Schwarzenberkovu advokátovi vyšli vstříc, zřejmě i proto, by Němcům 
ukázaly, že se Češi s nepohodlnými jedinci z vlastních řad dokážou vypořádat i bez německé 
pomoci, a tak v létě 1940 opravdu vznikl pracovní tábor v Letech u Písku, jehož jediným 
cílem bylo pomoci Schwarzenberkům z nouze. 

Potíže s lidmi 

Jako první se v táboře objevily dvě stovky dělníků ze Slovenska, ale knížeti se příliš 
nezamlouvali. Pracovat uměli, to ano, ale v té době už byli občany cizího státu. Ministerstvo 
je nemohlo do tábora deportovat nastálo a kníže jim ke své nelibosti navíc za dřinu v lesích 
musel vyplácet mzdu. 

Nespokojenost o něco později nastala i s první várkou 640 českých vězňů, které 
dodalo české ministerstvo vnitra, protože většina z nich nebyla těžké práce v lese vůbec 
schopna. Podle dochovaných dokumentů bylo jednomu z nich už třiasedmdesát, mnohým 
přes šedesát. Většinu četníci zatkli za to, že v hospodách hráli karty v pracovní době, další 
byli invalidé, kapsáři… Suma sumárum mezi nimi nebylo víc než třicet mužů schopných 
práce v lese. 

Na řadu tedy přišli - po určitém váhání ze strany Schwarzenberků - Židé. Práce bylo 
dost, tak byli deportováni z celého píseckého okresu. A aby se předešlo výše zmíněným 
potížím, dostala policie příkaze zatýkat pouze chlapce a muže ve věku od šestnácti do 
pětačtyřiceti let. Byli práceschopní a nemuselo se jim platit, spíš naopak - měli být jen a 
prostě, v souladu s přáním Němců, "upracováni". Ostatní Židé si měli na transport do 
koncentračních táborů počkat doma. 

Potíže s "pracovní silou" v té době nepostihly jen knížete Schwarzenberga, nýbrž i 
podniky rodiny Havlových. Sám Miloš Havel, jehož bratranec byl údajně jedním z 
dozorců v letském táboře, kde patřil k nejbrutálnějším, udal gestapu šest svých 
židovských podílníků na Barrandově, za což ho říšský protektor Reinhardt Heydrich 
odměnil tím, že mu připsal jejich podíly. Heydrich měl ostatně rodinu Havlových v oblibě; 
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chodíval na šampaňské do Lucerny, odkud do Let putovalo několik číšníků - stačilo, když z 
nepozornosti vylili skleničku. V Lucerně se ostatně Heydrich nechal vyfotografovat s 
malým Václavem Havlem, naším budoucím prezidentem. V den jeho narozenin si ho v 
paláci Lucerna pěkně posadil na koleno a při pohledu do objektivu se zeširoka usmál… 

Vyřešili to Cikáni 

Ani Židé však Schwarzenberkovy lesy od polomů nezachránili - byli to vesměs 
intelektuálové, právníci, lékaři, v lese toho moc nezmohli, a tak se z pohledu knížecí rodiny 
proměnili jen v pouhé hladové krky. Zbavili se jich poměrně rychle: nákladní vozy je odvezly 
na nádraží a odtud už směřovali rovnou do Terezína. 

Jakmile veškeré pokusy sehnat pracovní sílu mezi Čechy či Židy selhaly, obrátila se 
pozornost všech zúčastněných na Cikány. Po prvních pochybách o smysluplnosti takového 
kroku - nedůvěra v jejich pracovní schopnosti byla už tehdy přece jen příliš velká - byly ke 
konci roku 1942 do Let, tábora původně určeného pro 380 lidí, navezeny více než dva tisíce 
Cikánů, v mnoha případech celé rodiny. Z mužů se vyklubali zdatní dřevorubci, ale starci a 
malé děti si do tábora z velké části přijeli pro smrt, obvykle z rukou českých dozorců (?). 
Našly se mezi nimi sice výjimky, které neztratily lidskost, ale většinou nedopadly dobře. Pro 
nadbytečnou lásku k vězňům je udali sami jejich kolegové (?). Nikomu to nevadilo - v 
Německu Cikány už od roku 1933 zavírali do Dachau a v masarykovském Československu, 
kde byl v roce 1927 vydán výnos omezující kočování pobudů, neměla většina Cikánu nárok 
ani na občanství. 

A zbytek příběhu už je smutně známý. Část romských vězňů skončila v 
koncentračním táboře v Osvětimi, z Let jich na konci války vyšlo živých jen pár. Kníže 
Schwarzenberg, kterému Němci nakonec zabavili sídlo, ale dál mu do menšího zámečku 
dodávali nedostatkový benzin do jeho packardu, byl po válce oslavován za předválečné 
vlastenecké postoje. Havlovi měli Lucernu, Barrandov a všechno ostatní. Ačkoli se celou 
historií táhne výhradně česká, a ne německá niť, podle dobových emocí se vlastně ani nic 
moc nestalo. 

Vlepená stránka 

Předchozí řádky jsou velmi stručným shrnutím více než dvousetstránkové knihy 
Bouře, kterou u nás sepsal a vydal Američan Paul Polansky. Tento jednašedesátiletý (sic) 
chlapík z Idaha a bývalý juniorský mistr USA v boxu v střední váze do Čech přijel v roce 
1994, původně jako genealog, aby vypátral původ jakési americké rodiny. V třeboňském 
archivu přitom narazil na nedotčené balíky dokumentů týkajících se pracovního tábora v 
Letech To téma ho chytlo. 

"Přišel za mnou jen tak z ulice a ukázal mi, co zatím nashromáždil," vzpomíná Fedor 
Gál, majitel vydavatelství G plus G. "Ohromilo mě to a dlouho jsem nad tím textem váhal. 
Dával jsem ho číst svým přátelům, aby mi poradili, jestli to mám vydat. Většina z nich byla na 
rozpacích." Jejich pocity nejspíš nejlépe vystihl slovenský profesor Peter Zajac, který na 
zadní obálce knihy napsal, že "Polansky (…) před námi otevírá tušený, avšak úzkostlivě 
skrývaný svět našeho studu za to, co nechceme vidět." 

Paul Polansky sbíral materiály ke knize pět let a pomáhala mu v tom mimo jiné i 
Romka, jejíž matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůži. "Polansky mi přinesl kila 
xeroxových kopií dobových dokumentů," konstatuje Fedor Gál. "Přesto mi údaje o Havlových 
a Schwarzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro 
jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil, pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a 
místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v 
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knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který 
dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu, ani motivaci hrabat se v 
tom vážněji." 

Mlčeti zlato 

Krátce před vydáním knihy se s Polanským v jedné pražské literární kavárně sešel 
Karel Schwarzenberg, potomek hlavních "hrdinů" knihy Bouře a někdejší kancléř prezidenta 
Havla. O předmětu jejich hovoru máme jen svědectví Paula Polanského, a i to jen z druhé 
ruky. Schwarzenberg Polanskému navrhl, že věnuje nějaké peníze pro pietní místo v Letech. 

"Když jsme při příležitosti vydání knihy v roce 1999 uspořádali tiskovou konferenci, z 
mnoha pozvaných novinářů na ni přišel jen jediný, a ani ten pak o ní nenapsal ani řádku. 
Knihkupci ji nechtěli, nikdo o ni neměl zájem, prostě se rozhostilo naprosté ticho. Bylo to 
zvláštní ale o důvodech toho stavu nechci spekulovat, i když názor samozřejmě mám. Máme 
zřejmě ve zvyku problémy řešit tak, že je zameteme pod koberec," říká Fedor Gál. 

Krátce nato praskla v patře nad skladem nakladatelství voda a celý náklad Bouře 
zničila. Pojišťovna škodu zaplatila a příběh pozoruhodné knihy se uzavřel. Zůstalo jen pár 
výtisků a Paul Polansky odjel z České republiky do Kosova, kde se začal starat o romský 
uprchlický tábor. 

To nemůže být konec 

Možná někoho napadne, proč o této nepovšimnuté knize píšu až teď, kdy je například 
Václav Havel už jen soukromou osobou, a nikoli mnohými zbožňovaný prezident. Je to 
prosté: dřív se mi ta kniha do ruky nedostala a o faktech v ní uvedených jsem neměla ani 
potuchy. A ani teď nechci Václava Havla nebo Karla Schwarzenberka nijak skandalizovat. Za 
své rodiče přece nikdo nemůže a na to, abych z odstupu času hodnotila, jak se kdysi 
zachovali jejich předci, si netroufám. Kdo ví, jak bych se v takové vypjaté době zachovala já? 

  Jen se mi vtírá na mysl pár otázek, a to pěkně neodbytných. Třeba tahle: Když se 
Václav Havel jako prezident uměl za celý národ omluvit Němcům za odsun - což podlé mého 
učinil vcelku správně (?)--, proč v sobě nenašel sílu a neutrousil také pár slov o 
"barrandovských" Židech a neudělal to jen za svou rodinu? Bylo by to přinejmenším gesto 
moudrého muže, za kterého se tak rád vydává. Bez této omluvy vypadá jeho postoj vůči 
odsunu jen jako velmi pokrytecká snaha udělat ze sebe apoštola pravdy a někomu se tím 
zalíbit. 

A zajímalo by mě také, proč si té knihy tak ostentativně nikdo nevšiml. My, Češi, se 
rádi stavíme do pozice nevinných a bezmocných obětí, nejprve nacismu, pak komunismu, 
ale Bouře otevřeně vypovídá o našem, českém, nenacistickém a nekomunistickém, čistě 
lidském podílu na tom všem. 

  Rádi vykreslujeme masarykovské Československo jako oázu demokracie, ale přitom 
jsme - v rámci udržení tohoto ideálu - nuceni důsledně zamlčovat jeho stinné stránky. Byl to 
snad ten důvod, proč o knihu nikdo neměl zájem? Je snad tohle důvod, proč první tři 
oslovení překladatelé odmítli Polanského text převést z angličtiny do češtiny? Nebo vadilo, 
že nám do minulosti vrtal nějaký cizák? Nebo si snad někdo nepřál, aby se o této knize 
vůbec vědělo? 

Odpovědi na tyto otázky neznám a nejspíš se jich asi nikdy ani nedopátrám, protože 
si je každý z nás nese sám v sobě. Vím ale, že čím déle si budeme sami před sebou zastírat 
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své dějiny, tím déle nám bude trvat, než pochopíme, kdo vlastně jsme, než poznáme svou 
národní identitu. 

"Říkal jsem Polanskému, že po přečtení jeho knihy mám dojem, že nemá Čechy rád. 
On se jen usmál a řekl, že je to právě naopak," vzpomíná Fedor Gál. Tomu rozumím. 

Tereza Spencerová, Mladý svět č.12/2003 

PS. 

Místopředseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) k nynějšímu opětovnému vydání Bouře 
týdeníku The Prague Post řekl, že obvinění, která Polansky vznesl, je nutné vzít vážně: 
"Jestliže to, co Polansky říká, je pravda, (Schwarzenberg) bude muset s něčím přijít a usmířit 
se se svojí minulostí." 

Autor: Tereza Spencerová | Publikováno: 30.1.2011, Freeglobe 

Pozn. red. Někteří „naši“ novináři vidí na Masarykově republice jen nedostatky. Nikoli podle 
hesla, co je české, to je hezké, ale podle zásady, co je české, není vůbec hezké. Stačí si 
však uvědomit, že kdyby okolní státy měly zrovna tolik nedostatků jako naše tehdejší 
republika, např. Německo, Polsko, Maďarsko a Rakousko, pak by nikdy k druhé světové 
válce nedošlo.  

Možná že i tento fakt někteří tzv. novináři vidí jako negativní. Pak ale lze jen litovat…  

www.ceskenarodnilisty.cz 

***** 

 

Karel Schwarzenberg – politický životopis 

I při vědomí, že Kalouskův temný životopis by mohl kdokoliv znovu proti němu 
vyhrabat, dosadil si do předsednického křesla dalšího, „nejlepšího polistopadového ministra“, 
tentokrát resortu zahraničních věcí, Schwarzenberga. Coby Kalouskova loutka zatím 
zafungoval spolehlivě . 

Veřejnost a média jsou uhranuta obrazem Knížete, který je pro ni zárukou mravnosti 
a čistoty. Je tomu ovšem opravdu tak? Jak často se například zmiňují fakta uvedená v knize 
Bouře amerického spisovatele Paula Polanského? Ten uvádí, že když bylo koncem roku 
1939 živelnou pohromou téměř zničeno celé Schwarzenbergovo panství, najal si přes 
protektorátní úřady velmi, ale velmi levnou pracovní sílu. Tu tvořili vězni z pracovního tábora 
v Letech u Písku, který byl založen právě s cílem pomoci Schwarzenbergovi uklidit jeho 
panství. Původně byli do tábora deportováni slovenští dělníci, poté řadoví dělníci, tuláci a 
nakonec Romové. Karel Schwarzenberg by na tuto otázku historie své rodiny měl odpovědět, 
zvláště pokud kritizuje francouzského prezidenta Sarkozyho za jeho deportační politiku vůči 
Romům z Východní Evropy. Ostatně sám ve Francii prohlásil, že “jako malý kluk bydlel 
poblíž tábora v Letech”, pročež je na otázku deportací Romů citlivý! Karel Schwarznebrg, 
přijal-li majetek svého rodu, měl by se vyrovanat I s tím, že mu na něm pracovali vězni z 
koncentračního tábora! 

http://www.freeglobe.cz/Authors/spencerova_tereza.aspx
http://www.ceskenarodnilisty.cz/
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Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von 
Schwarzenberg se po listopadu řítí domů a začíná pracovat jako jeden z nejbližších 
Havlových spolupracovníků. Soustředí se však především na restituce svého majetku. Je 
schopen všeho, jen aby ho mohl získat zpět (bez něho by byl asi úplný žebrák). Snaží se ho 
získat různými fintami. Třebaže se v 60. letech kooptoval do tzv. hlubocké 
schwarzenbergovské rodové větve, čímž se mu v Rakousku podařilo výhodně dědit, v 
Čechách po roce 1989 se náhle začíná hlásit ke své původní, tzv. krumlovské větvi. 
Miliardové restituce jej zkrátka lákaly, pročež je známo, že onen 
údajně ,,ukradený“ majetek byl ve skutečnosti zabaven ještě před únorem 48 
zvláštním zákonem Národního shromáždění č. 143/1947 Sb. užívaným proti 
kolaborantům.To Schwarzenberga pochopitelně nezajímalo. Podle platného českého 
práva sice neměl nárok, ale celá záležitost se vyřešila tak, že se nakonec začalo 
postupovat podle práva rakouského. A bylo vymalováno. 

Schwarzenberg se stejně jako Kalousek v divokém kapitalismu dobře zabydlel. Velmi 
komickou, či spíše tragikomickou, se stala jeho restituce Tesly Blatné v Bohunicích. Zde 
bývala cihelna, která kdysi patřila jeho otci. Schwarzenberg restitucí pověřil advokátku 
Dvorskou, která však ve spojením s jedním dalším advokátem nakonec z restituce učinila 
privatizaci. Schwarzenberg dal pak od podniku ruce pryč, neboť, jak doslova prohlásil, “proč 
mám najednou začít dělat nějakou elektroniku, o níž toho vím, s odpuštěním, hovno“? A s 
odpuštěním na hovno to pak začalo být s do té doby slušně fungujícím podnikem… 

Pozoruhodná byla také privatizace Becherovky, ve které Schwarzenberg získal 
svůj podíl. O privatizaci v Klausově vládě rozhodl hlas ministra Rumla (Schwarzenbergova 
kamaráda z klanu Pravdy a Lásky), který své hlasování zdůvodnil úžasnými slovy, že 
Becherovku bylo třeba privatizovat, ,,protože je to státní“. A jak přestala být státní, s někdejší 
chloubou naší země to především na domácích trzích začalo být horší a horší. 

Pozoruhodným případem byla též Nadace Bohemiae, kterou Schwarzenberg v roce 
1992 založil a stal se jejím šéfem. Mezi členstvem zde působil jeden pravicový politik či 
ekonom za druhým – Dlouhý, Salzmann, Zieleniec, Švejnar. Již rok po svém vzniku však 
nadace přestala platit daně, její daňové nedoplatky se vyšplhaly až na 3 miliony korun. 

O tom, jak slušný a mravní podnikatel Schwarzenberg byl, vypovídá jeho otevřené 
přiznání médiím z roku 2006, jak se jednou podvolil přijetí úplatku. 

Do politiky se snažil Schwarzenberg štrachat delší dobu, vždy však s mizivým 
úspěchem. Zapojoval se také do různých havlovských ,,politicko-nepolitických“ iniciativ, jako 
byla Dřevíčská výzva nebo Impuls 99 (všechny skončily krachem). V pokusech o průnik do 
politiky uspěl teprve až v senátních volbách roku 2004, kdy kandidoval za dvě politické 
mrtvoly – Unii svobody a ODA, ve které byl ostatně ještě donedávna členem. V senátu nijak 
nezazářil (konečně jako každý zastupitel této zbytečné instituce), není divu, že jeho 
mocenské choutky mířily výš – a to až do vlády. Nejprve byl tento češtinu neustále komolící 
huhňa doporučen naší havlovskou kulturní frontou na křeslo ministra kultury (na což se 
zapomíná), nakonec se ale v lednu 2007 stává ministrem zahraničí v Topolánkově vládě, a 
to nominován za ,,Stranu zelených“. 

Velice trapnou záležitostí se stala Schwarzenbergova vládní koexistence s 
manufakturou na skandály Čunkem. Poté, co byl justiční mafií Čunkův případ zameten pod 
koberec, začal Schwarzenberg hrát divadélko a několikrát i vyhrožoval odchodem z vlády. 
Nakonec si na Čunka najal americkou detektivní firmu Kroll, která suma sumárum zjistila, že 
Čunek sice stát okrádal, ale i jinak než na sociálních dávkách, z čehož Schwarzenberg získal 
dojem, že vše je O.K. a v Černínském paláci zůstal chrnět dál. 
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Po spravedlivém letošním debaklu Bursíkových zelených v eurovolbách se 
Schwarzenberg na stranu, která jej vynesla do ministerského křesla, prostě vykašlal a 
rozhodl se tak spojit se šibalským Kalouskem. A to i přesto, že Schwarzenberg coby 
představitel Pravdy a Lásky měl dříve ke Kalouskovi, jenž v Lidové straně propagoval 
pravičácký proklausovský kurz, poměrně daleko. Oba však zjistili, že jsou v podstatě dvěmi 
stranami téže mince, zároveň by bylo pro ně opustit politiku obrovsky bolestné… A tak je 
máme na scéně znovu. 

Kauza Becherovka 

Likér skutečně hořký  

Každý ví, že premiér Miloš Zeman má slabost pro bylinný likér Becherovka, někdy 
označovaný za 14. léčivý karlovarský pramen. Méně se už ví, že předseda vlády zaujímá 
velmi rozhodný postoj v současném sporu o jeho privatizaci. 

Kdo už to zapomněl, tomu můžeme připomenout, že se Becherovka privatizovala dne 3. září 
roku 1997. Tehdy vláda rozhodla o prodeji 89 % Karlovarské Becherovky ve prospěch 
společnosti Value Bill s.r.o. za 1, 997 miliardy korun. Ke všeobecnému překvapení padlo toto 
rozhodnutí o krátké přestávce jednání Poslanecké sněmovny. 

Překvapivý byl i vítěz. Firma Value Bill totiž nesplňovala ani jednu z podmínek výběrového 
řízení. Naopak, ze sedmi soutěžích předložila nejslabší podnikatelský záměr a nenabídla ani 
nejvyšší cenu. Firmu Value Bill vybrali ministři ODA a KDU-ČSL, k nimž se připojil ještě Jan 
Ruml, nyní senátor Unie svobody, ale tehdy ještě ministr vnitra za ODS. 

Zbývající ministři ODS hlasovali pro firmu Stock, jež nabízela nejvyšší cenu, ale jejich protest 
prý zazněl jen tak polohlasně. 

Někteří politici tvrdí, že tehdy byl vlastně položen základ dnešní čtyřkoalice, uvedl teď deník 
Právo. 

Jak napsal před čtyřmi lety týdeník Týden, nelze při hodnocení tehdejšího vládního 
rozhodnutí pominout úzkou vazbu lidí z Value Bill na ODA a fakt, že Josef Lux měl podle 
poslance ČSSD Michala Kuneše v parlamentu prohlásit, že sám stál u zrodu firmy Value Bill. 

Ta se později přejmenovala na Salb. Mezi akcionáře patřil bývalý kancléř prezidenta Václava 
Havla Karel Schwarzenberg, který vlastnil 20 % akcií a společnost Patria Finance se 40 % 
akci. 

Dodejme, že tato firma byla spojená s majiteli ČSOB, která loni získala IPB. A konečně 
třetím akcionářem byl francouzský lihovarnický a vinařský koncern Pernod Ricard rovněž se 
40 procenty. V minulých týdnech prodali Schwarzenberg i Patria Finance své podíly v Salbu 
třetímu akcionáři, tedy francouzskému koncernu. V lednu roku 1998 se Salb ujal vlády v 
Becherovce, přebral prvních 34 procent akcií za zhruba 700 milionů korun a na dalších 17 
procent získal akcionářská práva. Podle smlouvy začal zvyšovat produkci, ale zisk začal 
klesat. Začátkem letošního roku vyzval stát majitele Karlovarské Becherovky, aby podle 
dohody koupil zbylý podíl ve firmě za 1,3 miliardy korun. Začalo se jednat, ale Salb váhal a 
kladl si podmínku -- zbytek sice koupí, ale jen za předpokladu státní garance ve 
známkoprávním sporu. Podnikatel Zdeněk Hoffmann si totiž dělá vlastnické nároky na práva 
k Becherovce. Kdyby vyhrál, měl by stát zaplatit ztráty za vlastníka Becherovky. 

Tento bod však původní smlouva neobsahovala a tak se vláda rozhodla jednání přerušit a 
dokonce října připravit nový způsob privatizace. Pernod dostal nakonec strach a prohlásil, že 
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chce Becherovku i bez záruk. Premiér Zeman se nechce nechat vydírat a podle něj by bylo 
nejrozumnějším řešením vypsání nové soutěže na prodej státního podílu. Tomu ovšem 
nejsou nakloněni všichni ministři či pracovníci ministerstva financí a Fondu národního 
majetku. 

Jednak nechtějí vyvolat mezinárodní arbitráž a jednak si uvědomují, že by nebylo snadné 
najít vážného zájemce o likérku, v níž by blokovací podíl vlastnila jiná firma, zřejmě 
konkurence. 

Aby byl případ ještě zamotanější, začal se Západočeský úřad vyšetřování v Plzni zajímat o 
šéfy Becherovky. Podle Služby pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné 
činnosti zřejmě nedodrželi všechny podmínky privatizační smlouvy. 

Podle novinových zpráv prý získala policie informace o tom, že Becherovka nebyla schopna 
prodat zvýšené množství vyrobeného likéru a proto jej za nestandardních podmínek prodala 
na sklad. Objevily se i dohady o neplacení daní či neúměrných výdajích na reklamu. 
Všechna obvinění vedení Karlovarské Becherovky odmítá. A korunu všemu nasadila zpráva 
Hospodářských novin z obvykle dobře informovaných zdrojů, že Pernod Ricard zaplatil státu 
onu slibovanou částku -- 1, 324 miliardy korun za zbývající podíl v likérce Jan Becher -- 
Karlovarská Becherovka. I kdyby to byla pravda, na věci to nic nemění. Platí vládní usnesení, 
že obchod je přerušen a ministři financí a zemědělství připraví nový privatizační projekt. 
Konec října má přinést rozuzlení celého případu. 

(http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/15956_11_0_0.htm 

Proslulá karlovarská likérka prožívá krizi v režii privatizátorů 

Existence společnosti Jan Becher -- Karlovarská Becherovka, a.s. (JBKB), světově proslulé 
výrobou bylinného likéru, je v nebezpečí. Firma patří státu a spravuje ji minoritní vlastník 
SALB, s. r. o., který rozhodnutím vlády ČR č. 538 ze 3. září 1997 vyhrál výběrové řízení. Jak 
už deník Super informoval 31. května, šetří policie podezřelé okolnosti, které nasvědčují 
tomu, že je Becherovka možná tunelována a SALB neplní podmínky, které mu vláda uložila. 
SALB však tvrdí, že podmínky splnil a hlásí se o nárok odkoupit od Fondu národního majetku 
(FNM) zbývajících 59 % akcií. V první části privatizace získal 30 % a pověření k výkonu 
akcionářských práv na dalších 21 %. Vyslovit vůči firmě SALB mínění, že tuneluje 
Becherovku, je věru těžké rozhodnutí. SALB má půlmiliardový kapitál -- po 40 % vložily 
finanční skupina Patria Finance (v čele se Zdeňkem Bakalou, napojeným na silný zahraniční 
kapitál) a francouzský koncern Pernod Richard, Karel Schwarzenberg vložil 20 %. Toho 
provází aura přítele prezidenta Václava Havla, exkancléře, dobrodince, podporovatele 
disentu. Pernod jej označuje za nejlepšího manažera v byznysu s alkoholem. Předsedá 
dozorčí radě JBKB, ale je i členem dozorčí rady Patria Finance. Často napadané rozhodnutí 
vlády přiřknout výhru v tendru SALB, ač nabídl druhou nejvyšší cenu a nejhorší 
podnikatelský záměr, je zákulisně přičítáno neotřesitelné pozici pana Schwarzenberga. V 
této kauze dojdeme i ke zvláštním souvislostem. Schwarzenberg a Bakala jsou považováni 
za protagonisty ~sdružení Lípa~, kolem něhož se pohybují vlivní ekonomové, byznysmeni i 
politikové (mj. Mlynář, Pilip, bývalý Mertlíkův náměstek na ministerstvu financí Mládek, má k 
ní blízko i guvernér ČNB Tůma atd.). Lípa je považována za součást ~Hradní lobby~. Někdo 
asi označí tyto souvislosti s privatizací JBKB za paranoidní, ale my jsme si Lípu nevymysleli. 

Paragrafy 

Nicméně SALB a jeho kultovní osoby musejí nyní přiznat, že současná situace Becherovky 
je buď výsledkem jejich packalství, anebo jde o tunel či snahu srazit likérku na kolena a tím 
donutit FNM ke katastrofálním rozhodnutím. Např. SALB Becherovku prostě nechat, protože 

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/15956_11_0_0.htm
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už ji nebude nikdo chtít. Zatím jsou ekonomické důsledky velmi vážné a hospodářské 
výsledky deprimující. Ve hře je trestní stíhání podle § 255 trestního zákona za porušování 
povinností při správě cizího majetku a až osmileté tresty odnětí svobody. Nepouštíme se do 
spekulací. Máme k dispozici korespondenci, smlouvy, bilance a analýzy, z nichž by usoudil i 
slabší žák páté třídy zvláštní školy, že tady něco neklape. Možná se schyluje k tragédii, že 
JBKB zmizí v tunelu, anebo jako troska skončí v cizích rukách a stát utrpí těžkou ztrátu. 
Celková hodnota Becherovky je 1 977 131 500 Kč v akciích. Firma SALB asi neříká pravdu, 
pokud hlásí FNM, že plní podmínky privatizace. 

Drahá známka 

Za rok 1997 měla Becherovka zisk 149 603 000 Kč, na účtu v bance 220 milionů a zásoby 
vyrobeného zboží. Zisk trvale klesal a na rok 2000 se už předpokládala ztráta 140 milionů. 
Becherovka je zatížena obrovským úvěrem a kasa je prázdná. Snižuje se produkce, 
propouštějí se zaměstnanci, byla zastavena výroba nealkoholických nápojů, jejíž zachování 
je také jednou z podmínek privatizace. Začátkem roku 2001 měla firma asi 350 zaměstnanců. 
Nyní jich propouští údajně 60, ale podle našich informací jich je 100. Na výrobě 
nealkoholických nápojů mělo pracovat 41 lidí. Podle našich zdrojů pracuje v tomto provozu 
už jen jediný -- vrátný. Odbyt likérů výrazně klesl, mj. i proto, že se zvedla cena. Efekt 
rozpočtu na reklamu kolem 250 milionů Kč za minulý rok byl nejspíš ~skvělý~. Jednou z 
podmínek privatizace bylo vypořádání známkoprávních sporů. A to především s německo-
švýcarskou firmou Underberg, která vlastnila známku Johan Becher pro německý trh. SALB 
se sní dohodl. Podle informací deníku Super chtěl Underberg 400 milionů Kč -- alespoň 
právě tuto cenu říkal Emil Underberg všem zájemcům. Karlovarská likérka si však tuto 
známku musela koupit za 678 276 000 Kč. Průběh tohoto obchodu byl asi zvláštní. Známku 
koupil od Underberga Pernod Richard a prodal ji Becherovce, která si vzala obrovský úvěr. 
Měl ji však zaplatit třicetiprocentní majitel SALB, protože to dostal jako podmínku privatizace. 
Nestalo-li se tak, pak si značku koupil zase stát a ještě nejspíš prodělal skoro 300 milionů. 
Pro policii nebude složité kontaktovat německý ~berňák~, zjistit skutečnou cenu a z toho 
usoudit, zda privatizátor a správce státního majetku Becherovce ~nepustil žilou~. Na začátku 
pátrání deníku Super byla informace o obrovském množství likéru v různých skladech. 
Výsledek našeho úsilí byl šokující. Fond národního majetku mj. uložil SALB, aby firma Jan 
Becher -- Karlovarská Becherovka v roce 2000 vyrobila 14 milionů litrů likéru, z toho prodala 
na domácím trhu 8 246 000 litrů a exportovala 2 800 000 litrů. FNM napsal dne 13. 12. 2000 
(autorem dopisu byl člen meziresortní skupiny František Jakoubek) jednateli SALB Pierre 
Pringuetovi, aby předložil doklady o plnění těchto ukazatelů, neboť k 30. 9. 2000 byly 
splněny pouze na 34 a 40 %. Během tří měsíců se stal zázrak -- např. domácí měsíční odbyt 
vzrostl šestinásobně. SALB stál před problémem vykázat za každou cenu za tři měsíce 
prodej zhruba 5,5 milionu litrů, jinak nesplní podmínky, neuskuteční se prodej 59 % akcií a 
FNM odstoupí od smlouvy na prodej předchozích 30 %. 

Zázrak 

„Řešení“ se našlo -- zboží bylo nějakým způsobem vnuceno tuzemským distributorům na 
sklad. Do firmy Tvin u Říčan bylo odvezeno asi 1,4 milionu litrů v lahvích po 0,35, 0,50, 0,70 
a 1 litru ve 149 kamionech; do skladu firmy Gabréta Hylé ve Čkyni přes milion litrů ve 115 
kamionech. A podobně. SALB má faktury (s neobvyklou lhůtou splatnosti 90 dnů), že prodal, 
ale z peněz dodnes dostal asi desetinu. Zatím víme, že takto bylo do skladů odvezeno aspoň 
313 kamionů. Jeden kamion pojme becherovku v hodnotě 1,9 až 2,3 mil. Kč. Na paletách v 
kartonech ležel neprodaný likér za zhruba 660 milionů Kč. Generální ředitel společnosti Jan 
Becher -- Karlovarská Becherovka, a. s., Alan W alden-Jones píše 11. ledna 2001 Františku 
Jakoubkovi na FNM: V ážený pane Jakoubku, je mi potěšením V ám poskytnout aktuální 
výsledky týkající se vývozu bylinných likérů a jejich odbytu v ČR ke dni 31. 12. 2000… 
Nahlásil splnění výroby na 100,2 %, exportu na 102,9 % a domácího odbytu na 100,3 %. 
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Šéfům zmíněných skladů bylo horko, když je navštívili vyšetřovatelé. Jeden z nich přiznal i 
obsah dohody: berte, s vymáháním plateb počkáme, my potřebujeme splnit ukazatele odbytu. 

(http://www.slidil.cz/super/clanek.php?id=2349) 

Schwarzenberg má Becherovky plné zuby 

Becherovka je ztrátová 

/PRAHA/ Fond národního majetku (FNM) vrátí zpět na ministerstvo financí projekt privatizace 
Karlovarská Becherovky (KB) jako nerealizovatelný. Potvrdila nám to Lucie Králová z 
tiskového odboru FNM s tím, že ze středy na čtvrtek vypršel termín pro definitivní podepsání 
smlouvy, na jejímž základě měla společnost Salb dokončit privatizaci KB. Ve společnosti 
Salb má 20% podíl přítel prezidenta Václava Havla a jeho někdejší kancléř kníže Karel 
Schwarzenberg. Po čtyřiceti procentech má investiční společnost Patria Finance a 
francouzský Penrod Ricard. Salb prý v termínu kontrakt neuzavřel proto, že zbývá dořešit 
postup v případě údajně neoprávněných nároků podnikatele Zdeňka Hoffmana na vlastnictví 
značky. Hoffman tvrdí, že je jediným oprávněným uživatelem receptury na likér, kterou prý 
zdědil od původních vlastníků. Ministerstvo financí v rámci podmínek soutěže neuvedlo v 
seznamu známkoprávních sporů ten s Hoffmannem, a tak Salb žádá stát o garance na 
finanční krytí případné prohry. K tomu někdejší ministr financí Ivan Pilip (dnes US) 
poznamenal, že v takovém případě by měl FNM problém s firmou Salb řešit. Dosud Salb 
koupil od státu 30 % akcií Becherovky za 673 miliónů korun a za zbylých 59 % měl nyní dát 
1,324 miliardy korun. 

Usnesení hovoří jasně 

Jak si ale deník Super ověřil ve vládním usnesení ze 3. září 1997, kterým byla privatizace 
Karlovarské Becherovky firmě Salb schválena, podmínkou privatizace jednoznačně bylo 
krom jiného zajišťování obhajoby v případných známkoprávních sporech. Bez uvedení 
doplňujících podmínek. Tedy sporů, které jsou či v budoucnu nastanou. Navíc kauza 
~Hofman~ už byla podle Králové z FNM v době privatizace mediálně známá a lze tak s 
určitostí konstatovat, že firma Salb věděla, do čeho jde. 

Likérku získal outsider 

Podle předsedy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Vlastimila Tlustého (ODS) Salb 
nyní porušil podmínky privatizace a je třeba zvážit její zopakování. ~Je však třeba vidět, že 
Becherovka už nemá zdaleka tak silné ziskové postavení na trhu jako v roce 1997,~ 
poznamenal Tlustý. Z dostupných informací vyplývá, že společnost Value Bill, ze které se 
převodem majetkových podílů stala firma Salb, nabídla v privatizačním projektu pouze 
druhou nejvyšší sumu (1,997 miliardy Kč). První byl Stock Plzeň (2,016 miliardy Kč) v 
ostatních čtyřech kritériích byl Value Bill hodnocen na rozdíl od ostatních pouze negativně. 

Jak kdo hlasoval 

Tehdejší člen Klausovy vlády Martin Říman nám potvrdil, že u Becherovky ve vládě došlo k 
výrazné polarizaci názorů. Pro prodej nynějším vlastníkům hlasovali všichni ministři ODA, 
KDU -- ČSL a jazýčkem na vahách a devátým ministrem z šestnácti byl ministr vnitra za ODS 
Jan Ruml (dnes US). Ostatní ministři ODS hlasovali pro jiné společnosti. Zdá se, že už tehdy 
se profilovala budoucí čtyřkoalice vzniklá na základě Rumlem a Pilipem rozvrácené ODS. 

http://www.slidil.cz/super/clanek.php?id=5731 

http://www.slidil.cz/super/clanek.php?id=5731
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Privatizaci Becherovky nejde jen tak zrušit, tvrdí Schwarzenberg 

Privatizaci akciové společnosti Jan Becher -- Karlovarská Becherovka nejde jen tak zrušit či 
jinak rozhodnout, řekl v pondělí Právu jeden z jejích vlastníku Karel Schwarzenberg. 

Reagoval tak na radu vystoupení představitelů ČSSD včetně ministra průmyslu a obchodu 
Miroslava Grégra, jenž osobně považuje prodej Karlovarské Becherovky za sporný a 
prosazuje prověření a případnou zmenu privatizačního projektu na tuto likérku. 

Podle ČSSD by mělo víc akcií Becherovky získat město Karlovy Vary. Také podle poslance 
ČSSD Michaela Kuneše by šlo privatizační rozhodnutí Klausovy vlády zvrátit a 34 procent 
akcií převést na Karlovy Vary. Jako jeden z důvodů uvádí poslanec, že Becherovka je novým 
vedením ze společnosti Salb nepřímo tunelována. 

“Důkazem například je, že v současné době Becherovka přestává v Karlových Varech 
sponzorovat to, co bylo v minulých letech samozřejmostí,” uvedl Kuneš. Podle expertů však 
tato argumentace neobstojí, nebot sponzoring je zcela dobrovolnou a soukromou věcí každé 
firmy. 

“V celém civilizovaném světě je zvykem dodržovat smlouvy. O privatizaci Becherovky jsme 
smlouvu uzavřeli, je platná a nelze ji jednostranně měnit. Tím by ČR pozbyla věrohodnosti, a 
to je jediné, co si nyní opravdu nemuže dovolit. To by byl přece strašný výsledek,” prohlásil 
Schwarzenberg. “Jsme samozřejme schopni splnit a splníme všechna kritéria i podmínky 
privatizace, které jsou obsaženy v uzavřených smlouvách,” ubezpečil. 

Prodej 89 % akcií Becherovky firme Salb schválila vláda Václava Klause 3. září 1997. 
Kabinet tehdy překvapivě vybral právě tuto firmu, jež nezvítězila ani v jediném z kritérií 
vypsaného veřejného výběrového řízení. 

Ve firme Salb drží 20 % Schwarzenberg, 40 % francouzský Pernod a 40 % Patria Finance. 
Akcie Becherovky budou převáděny Salbu postupně, nyní koupil prvních 30 % a vykonává 
akcionářská práva nad dalšími 21 %. Zbytek akcií by měl získat po splnění svého 
podnikatelského záměru v roce 2000. 

 (Zdroj: Právo, 01.09.1998) 

Jednání PsP ke kauze prodeje Becherovky 4. 9. 1997 

Pochybnosti, které má poslanecky klub sociální demokracie, se týkají vlastně dvou oblastí. 
Jedna oblast se týká společnosti, která byla vybrána, a to spíš než z toho hlediska, ze byla 
vybrána, ale z hlediska, co tato firma za sebou skrývá. Je pochybné, že k privatizaci takto 
vyznamného podniku byla vybrana firma, jejíž základní jmění činí 100 tisíc korun a byla 
založena 17. dubna 1997. 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Pane předsedající, paní poslankyně a pani poslanci, také se 
nechci vyhýbat odpovědnosti za to sdělit Poslanecké sněmovně věci, o které opoziční 
poslanci žádají, a take se nedomnívám, že by byla realná šance, že se dostane dnes na 
pořad interpelace pana poslance Kuneše, která je dokonce 16. 

Považuji za nutné v tuto chvíli říci několik kratkých informací. V souladu s právním řádem 
tohoto statu je rozhodovaní o konkrétních privatizačních případech svěřeno do rukou 
exekutivy, a vlada proto učinila rozhodnutí také v cause podniku Becherovka plně v rámci 
kompetencí, které jí dává český pravní řád. Je samozřejmě právem parlamentu kontrolovat 
procedurální, právní správnost takovýchto kroků. Přesto jsem přesvědčen, že logika 



 15 

rozdělení výkonné a zakonodárné moci tady nepočitá s tím, že by sněmovna diskutovala 
věcně okolnosti jednotlivých privatizačních rozhodnutí, tzn. větší či menší vhodnost jednoho 
nebo druhého podniku pro ziskání privatizovaných podniků. Přesto, opakuji, platí jasné právo 
kontrolovat legislativní a procedurální spravnost. Proto považuji za nutné informovat 
sněmovnu o tom, že na řádný bod včerejšího jednání vlády byl navržen i bod c. 3 -- Návrh 
privatizace podniku Becherovka. V tomto bodě jsem jako ministr financí předlozil stanovisko 
vládní privatizační komise a výběrové komise, která byla určena vládou k privatizaci tohoto 
podniku, s tím, že tato informace proto také zahrnovala skutečnost, že vládní privatizační 
komise a přislušná komise nedospěly k jednoznačnému rozhodnuti. Informoval jsem vládu v 
tom materiálu proto o všech 5 nabídkach, které k danému datu zůstávaly ve hře. Zaroveň 
jsem, a to i na dotaz, to je známo i díky tomu, že jsem tak informoval sdělovací prostředky, 
tlumočil svůj nazor, že vzhledem k okolnostem, že díky multikriteriální soutěži, která byla 
vypsána, zůstalo v soutěži 5 firem, které vesměs svým zázemím, tzn. tím, kdo je 
zainteresován ve společnosti, kdo se na ni nějak podílí atd., tedy svým zázemím představují 
firmy, které jsou seriozni v tomto oboru, ktere maji zkusenosti a ktere davaji vyznamnou 
zaruku toho, ze nepujde o pouhy spekulativni nakup, ale ze pujde skutecne o snahu tento 
podnik dale rozvijet a becherovku u nas vyrabet, u nas i v zahranici distribuovat. Doporucil 
jsem, aby za dane situace bylo jako hlavni kriterium vzato kriterium cenove. Vlada o tomto 
bodu v ramci sveho programu radnym zpusobem jednala, a protoze, jak je vam znamo, s 
ohledem na jednani parlamentu musela skoncit svou schuzi v 11 hodin, tak tento bod 
prerusila, radnym zpusobem prerusila s tim, ze i vzhledem k tomu, jak je tato udalost 
sledovana, a vzhledem k tomu, ze kazda z ucastnickych firem slozila kauci ve vysi 38 milionu 
korun na bezurocny ucet, ze je potrebne rozhodnout, tak se vlada shodla, ze prerusene 
jednani bude pokracovat 30 minut po zahajeni poledni prestavky jednani parlamentu, a to v 
nektere z prostor parlamentu. Toto se take stalo, ta schuze zcela radnym zpusobem za plne 
ucasti clenu vlady a za ucasti pracovniku aparatu Uradu vlady pokracovala a po dalsi asi 
pulhodinove diskusi, po dvoukolovem hlasovani, byla vybrana firma, jejiz jmeno je vam 
znamo a ktera byla vcera oficialne oznamena. 

Je samozrejme mozne uvazovat o tom, jestli tato firma je nejvhodnejsi, a ja osobne jsem 
presvedcen, ze at by vlada rozhodla jakkoliv a vybrala kteroukoliv z tech peti firem, tak ze by 
za sve rozhodnuti byla z vecneho pohledu kritizovana. 

Co vsak povazuji za podstatne a z hlediska duveryhodnosti privatizacniho projektu jako 
takoveho za nejvyznamnejsi, je fakt, ze udalost probehla zcela v souladu s nasim pravnim 
radem, procedurou, jakou jsem vam popsal, ze rozhodnuti je pravoplatne a ze ho povazuji za 
proceduralne i pravne zcela spravne. 

(Potlesk.) 

Mistopredseda PSP Jiri Honajzer: Dale o slovo pozadal mistopredseda vlady a ministr 
zemedelstvi Josef Lux. Opet patri mezi ty, kteri maji pravo vystoupit, kdykoliv o to pozadaji, 
tudiz mu slovo udeluji. 

Mistopredseda vlady CR Josef Lux: Vazeny pane predsedo, damy a panove, povazuji za 
korektni doplnit tuto informaci o informaci zakladatele, protoze predstavuji zakladatelske 
ministerstvo. Prestoze skutecne toto rozhodnuti patri do kompetence exekutivy, myslim, ze je 
to vec mimoradna, a proto je dulezite vsechny informace bez obalu dat na stul. 

Ja potvrzuji slova, ktera tady rekl muj predrecnik, pan kolega ministr Pilip. Skutecne vlada o 
teto veci jednala nekolikrat. Nad pripravenym materialem odborniku jednotlivych ministerstev 
vcera vlada rozhodla ve dvoukolovem jednani. Z prvniho kola vzesly dve firmy -- firma Stock 
a firma Value Bill, shodou okolnosti firmy, ktere nabidly nejvyssi nabidku. Potom vlada po 
velmi peclivem jednani rozhodla tak, jak rozhodla. 
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Co to znamená? Znamená to, že tato firma, která má za partnera významnou francouzskou 
distribuční společnost, bude schopná zajistit tu nejdůležitější věc, která je otazkou 
budoucnosti Becherovky, a to je prodej. 

Chtěl bych informovat členy Poslanecké sněmovny Parlamentu, že vláda rozhodla o prodeji 
30 % akcii teto společnosti. Tyto akcie budou prodány po složení ceny, která je 2,5 tis. Kc za 
jednu akcii, což je zhruba 2 mld. Kč. Dalších 59 % akcií bude prodáno po roce 2000. Do 31. 
12. 2000 musí tato nová společnost splnit několik vyznamných podmínek. Prvni podmínkou 
je zajištění ochranných známek plus vyrovnání stávajících sporů kolem těchto známek. 
Druhou podmínkou je zásadní narůst výroby, kdy ve smlouvě je jasně řečeno, že v r. 1999 
tato nová společnost musi vyrobit 125 tis. hektolitrů tohoto bylinného likeru, což znamená 
zachování stávající ůrovně domácí spotřeby, která je na úrovni 82 tis., a zásadní navýšení 
exportu o 22,5 tis. hektolitru. Myslím, že to je velmi významné. 

Po celou tuto dobu ma stát předkupní právo, to znamená pokud tato nova společnost nesplní 
tyto dvě klíčové podmínky, otazku ochranných známek (kde samozřejmě je vetující právo 
zlaté akcie, resp. přítomnost státu skrze majetkový podíl) a zvýšení produkce, tak 
samozřejmě toto finale, které je naznačeno na konci této smlouvy, nebude naplněno, to 
znamená, že stát má stále významný blokační podíl. V tomto prvním kroku se rozhodlo o 
30 % a 59 %, je jako výzva po splnění všech těchto kriterií. 

Myslíém, že s vědomím těchto informací je třeba říci, že vláda, která rozhodla -- a ja jsem 
rád, že to byla nejvysší domácí nabidka -, rozhodla dobře. 

Děkuji vám. 

Podivné praktiky zaměstnavatele Schwarzenberga 

Karel Schwarzenberg má za sebou kromě té politické také kariéru podnikatele. A v této roli 
se také soudí se svým bývalým podřízeným. 

 

Lídr TOP 09 Karel Schwarzenberg je znám jako noblesní a šarmantní muž, podle bývalého 
správce jeho firmy umí být prý ale i tvrdým byznysmenem a drsným nadřízeným. 

Václav Čížek spravoval rybářství Schwarzenbergovy firmy a společnosti Orlík nad Vltavou. 
Když však po několika letech vyšly najevo podivné praktiky, chtěla se zbavit nepohodlného 
svědka. 

Informaci přineslo středeční vydání regionálního Magazínu týdeníků Táborsko, Milevské 
noviny, Písecké postřehy a Strakonicko v článku “Co odkryl soudní spor schwarzenberské 
firmy?” a upozornil na ni online server Prvnizpravy.cz 

Podivný soudní spor 

Při soudním sporu, který se táhne od roku 2008, vyšly na povrch zajímavé skutečnosti o 
způsobu Schwarzenbergova podnikání. 

Schwarzenberg podle Strakonického deníku před lety ignoroval mezinárodní zákaz, který se 
vztahoval na prodej ryb z jeho rybníků. Vymyslel fintu, jak prodávat své výrobky i přes toto 
nařízení. 



 17 

Zákaz se týkal prodeje ryb ze střední Evropy, u kterých bylo podezření na kontaminaci 
malachitovou zelení. Tento přípravek se používá jako protiplísňový prostředek do rybníků, v 
rybách ale může být pro člověka karcinogenní. Potraviny tak nesmí žádné stopy malachitové 
zeleně obsahovat. 

Od roku 2001 proto některé evropské země začaly svůj trh proti údajně kontaminovaným 
rybám z České republiky, Chorvatska, Slovenska nebo Polska chránit. I rybářství Karla 
Schwarzenberga postihl zákaz, podobně jako další rybáře v jihočeském kraji. 

“Zatímco ostatní firmy se snažily laboratorními posudky pracně dokázat, že jejich ryby jsou 
pro vývoz způsobilé a sčítaly ztráty, Karel Schwarzenberg v roce 2002 zvolil efektivnější 
cestu. Nehodlal čekat týdny nebo měsíce na výsledky testů,” píše se v článku. 

Schwarzenberg mlčí 

Podle něj se kníže dohodl právě s Čížkem, jak zákaz obejít. Nyní ale případ nechtěl 
komentovat. “To byste musela dokázat,” sdělil prý reportérce magazínu na otázku, jak může 
svoji účast ve vývozu případně kontaminovaných ryb vysvětlit. 

Schwarzenberg se podle článku snažil Čížka několikrát vyhodit, a to i přesto, že soud 
rozhodl, že je jeho propuštění neplatné. 

Když Čížek dostal výpověď potřetí, zareagoval po svém. “Vzdal se funkce i zaměstnání v 
této firmě. Prohlašuje, že už chce mít od Schwarzenbergů pokoj,” uzavírá magazín. 

(http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/165850.aspx) 

Schwarzenberg neviní Kalouska z dřívějších chybných kroků 

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg nevyčítá svému místopředsedovi Kalouskovi kroky, 
které učinil, když byl v KDU-ČSL.  

Karel Schwarzenberg v on-line projektu serveru Týden.cz “Všichni proti jednomu” odpovídal 
na dotazy ostatních předsedů stran, kteří mají reálnou šanci dostat se do Poslanecké 
sněmovny. Jedním z nich byl i Petr Nečas z ODS, který se ho zeptal, proč dělá 
místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek tak ostrou kampaň právě proti ODS. 

“Jiří Paroubek se prostřednictvím lídra ČSSD ve Středočeském kraji Davida Ratha 
dostatečně znemožňuje natolik, že není třeba proti němu více bojovat,” bránil Kalouska 
Schwarzenberg. 

Chápu to, KDU-ČSL prosazovala rodinnou politiku. 

Nevadí mu ani to, že za doby Kalouskova předsednictví prosadil s KDU-ČSL dramatické 
zvýšení sociálních výdajů a jejich společná vláda s ČSSD a US-DEU dosahovala 
stomiliardových schodků, ačkoli ekonomika v tu dobu rekordně rostla. 

“Strana lidová, jejímž členem Miroslav Kalousek byl, vždy podporovala rodinnou politiku, jeho 
chování v parlamentu proto v té době naprosto chápu,” zastal se ho Schwarzenberg a dodal: 
“Další směřování strany lidové jej však přesvědčilo k tomu, aby spolu se mnou založil TOP 
09.” 
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Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda se pana knížete zeptal, za jaké strany dosud kandidoval. 
“Vážený pane předsedo, kandidoval jsem do Senátu v roce 2002 za US-DEU v jižních 
Čechách a v roce 2006 v Praze taktéž za US-DEU, jež tehdy utvořila volební koalici s ODA.” 
Schwarzenberg byl ovšem už dříve i členem ODA a do Topolánkovy vlády šel zase za 
Stranu zelených. 

Kauzu Čunek jsem prohrál. Mrzí mě to 

Šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek si vzal Karla Schwarzenberga na paškál kvůli kauze 
Čunek. Podle něj totiž také kníže umožnil, aby vláda práva “dostala od justiční mafie na frak”. 

“Chcete-li, přiznávám, že to pro mne byla prohra, neboť se mi přes veškeré nasazení 
nepodařilo tuto aféru objasnit. Tím, že jsem nebyl schopný nic dokázat, nebylo z právního 
ani politického hlediska možné zabránit návratu senátora Čunka do vlády,” uznal šéf TOP 09. 

 

Ještě připomněl, že do případu investoval vlastní peníze na audit Čunkových účtů, ale dodal: 
“Bohužel, jejich pátrání bylo bezvýsledné.” 

(http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/165082.aspx) 

http://www.bratri-v-triku.cz 

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz 

***** 

 

Klaus ví, že Schwarzenbergův soudný den nastane 

Dušan Streit, publikováno v euportál, 1.10.2010 

Rozhřešení ve sporu Klause se Schwarzenbergem přijde. Schwarzenberg se 
nevyhne odpovědnosti, pokud neprosadí, že česká výjimka z Lisabonské smlouvy bude 
uvedena v život. 

Pokud ji nebude hájit do roztrhání těla, nejen dá za pravdu prezidentu Klausovi, ale 
de facto spáchá vlastizradu. Zároveň by porušil loajalitu a subordinaci, protože hlavou státu a 
jeho exekutivních orgánů je prezident. Chcete-li, porušil by i šlechtickou čest, i když já ty 
rodové konsekvence nemám rád a považuji je již od první republiky za nezákonné. 

Není náhodou, že s blížícím se přístupem Chorvatska do Evropské unie se začíná 
vést kampaň zpochybňující českou výjimku, která je jen jakousi méně podařenou obdobou té 
irské. Jenže Irové to mají zajištěné smluvně, my jen  formou příslibu. 

Také EU teď bude muset odkrýt karty, jak je ochotna plnit své dohody vůči malým 
členům. Někteří právníci již zahájili torpédování této formy řešení. Signifikantní je, že před 
podpisem „Lisabonu“, který by prezident Klaus bez výjimky prostě nepodepsal, mlčeli. 
Nejhorší je, že pátá kolona existuje i uvnitř České republiky, která bude vytvářet 
atmosféru proti výjimce. Nedivil bych se, kdyby se rekrutovala z havloidních kruhů. 

http://www.bratri-v-triku.cz/
http://www.ceskenarodnilisty.cz/
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Prezident Klaus nevěří, že se může spolehnout na svého ministra zahraničí. To 
je vážné, ale realita to prostě buď potvrdí, nebo vyvrátí. Pak obrana Schwarzenberga, že 
prezident je pod vlivem komunistického předsudku vůči šlechtě, je irelevantní. Hin sa hukáže. 

Já bych za ministra zahraničí, který urychloval uznání Kosova a paktoval se 
s válečným zločincem, mafiánem a narkobaronem Thacim, také nedal ani zlámanou 
grešli. 

http://streit.blog.idnes.cz/ 

 

****** 

 

A kdy nám řekne Schwarzenberg pravdu? 

Richard Král 

6.1.2009 

V jednom z posledních rozhovorů loňského roku si pan Schwarznberg odněkud 
vypůjčil velmi krásnou větu: „Kam jsme se dostali, že k vyslovení prosté pravdy je 
potřeba odvahy?“ Proč nemají lidé odvahu říkat, ale především volat a křičet po 
pravdě? A co si říci několik pravd o panu „pravdomluvném“? 

 

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg bodře prohlásil, že si může dovolit říkat pravdu a 
podpořil genocidu Palestinců v Gaze. Pravda je krásná věc. Bohužel poslední léta utrpěla 
mnoho porážek a ve zpravodajství si její luxus můžeme dopřát již jen na internetu. Mocní 
dnešního světa jsou již tak sebevědomí, že si dovolují s pravdou zahrávat, mají dojem, že už 
i tu obyčejnou pravdu umí přizpůsobit svým potřebám. Nehrají si ale s ohněm? Co kdyby lidé 
začali skutečně volat po pravdě? 

Chtějme slyšet pravdu o restitucích tohoto novodobého miliardáře. Zatímco byl v 60.letech 
adoptován do tzv. hlubocké větve Schwarzenbergů, což mu po ní umožnilo v Rakousku dědit 
o necelých dvacet let později, po roce 1989 se v Čechách naopak velmi aktivně hlásil ke své 
původní biologické krumlovské větvi, ze které koukaly miliardové Havlovy restituce. 
Vzhledem k tomu, že podle platného českého práva Schwarzenberg na restituce neměl 
nárok, kauza došla až k soudu. Světe div se, v Čechách se náhle postupovalo podle práva 
rakouského.  

Stoupenci tohoto senilního pána se rádi ohánějí „odbojem“ Schwarzenbergovy rodiny během 
let 1939 – 1945. O žádný odboj ale nikdy nešlo a také proto byl Schwarzenbergům 
zabavován majetek zvláštními zákony Národního shromáždění v roce 1947 (viz. zákon č. 
143/1947 Sb.), tedy zákony používanými proti kolaborantům. Ještě zvláštnější pak je, že byl 
mnohamiliardový majetek panu Schwarzenbergovi, kancléři prezidenta Havla, po roce 1989 
vrácen, ačkoli restituční zákony umožňují jen vracení majetku zabaveného po roce 1948. Co 
kdyby nám k tomu starý pán také řekl pravdu? 

http://streit.blog.idnes.cz/
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Senátor a ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg je vůbec zvláštní člověk. Ačkoli sedí na 
dvou významných křeslech, ze kterých mu plyne pro normálního člověka tučný příjem (ačkoli 
se to s jeho restitučním jednorázovým příjmem nedá srovnávat), výkon těchto funkcí, kam 
byl zvolen, ho příliš nezajímá. Je senátorem a ministrem zahraničních věcí. 

Schwarzenberg vypustil celou 2. schůzi nového funkčního období Senátu a nezúčastnil se 
jediného hlasování. 18. prosince 2008 se hlasovalo o 6 zákonech. Schwarzenberg chyběl 
také 12. prosince, 11. prosince, 10. prosince. Hlasování ho zkrátka nezajímalo. 

Co však Schwarzenberga zajímá je hlasování o americkém radaru. Když o něm Senát 27. 
listopadu rozhodoval, všichni senátoři seděli na svých místech včetně starého pána. Ačkoli 
v senátu průměrně chybí 20 senátorů, nyní se všichni poslušně posadili. Jako podpis 
Anticharty za časů minulých. 

Ovšem jak zasedá světová elita z temné skupiny Bilderberg, Schwarzenberg nasedá do 
letadla a místo veřejných povinností se letí ve dnech 5. – 8. června 2008 radit. Co na tom, že 
ve stejný čas zasedá Senát na svém 14.zasedání, kam byl pan Schwarzenberg zvolen hlasy 
důvěřivých občanů Prahy 6. Priority starého pána jsou jinde, než zasedat v Senátu a 
vykonávat funkci, do jaké byl zvolen. 

Těžko hledat politika, který by lépe reprezentoval zdiskreditovaný režim. Restituční 
podvodník, elitář, fanatický stoupenec agresivních válek USA a české účasti v nich, rozpadlý 
a blábolivě artikulující pán s nezájmem o práci ve funkcích, kam se nechal zvolit, je vším, jen 
ne politikem zastupujícím zájmy země. Proto ho lze nazvat: Je mužem na svém místě. 
Režim je totiž přesně stejný, jak jsme výše popsali jeho ministra zahraničních věcí. A nyní 
bude předsedat celé EU. No není to báječně trefné? 

 
********** 

 

Předvolební starosti a smutné pravdy 
 
STŘEDA, 19 KVĚTEN 2010  
 

RAJKO DOLEČEK 
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I já jsem pln starostí, jak dopadnou volby a zda to, co lidem, těm „obyčejným", 
ulehčuje život, nebude po případném vítězství nešetrné části pravice smeteno. 

  

Proto si dovoluji udělat několik poznámek k tomu, co tak bohatě vyplňuje předvolební 
dny. I když jsem vždy byl a jsem bezpartijní, je mi jasné, že jediné řešení pro většinu, za 
dané situace, je volit některou z levicových stran, ČSSD nebo KSČM, i když žádná není 
dokonalá a všude lze nalézt negativní stránky. Chci jen doplnit, že jsem univerzitním 
profesorem od roku 1993, a že mám osvědčení z té doby, že nejsem evidován. 

Proti strašáku státního bankrotu (tč.například v Řecku) je nutno nekompromisně 
hlásat, že to byly ty obrovské nadnárodní banky, které se téměř s půjčkami podbízely, i když 
musely vědět, že to řada států nemůže vrátit. Poučením je probíhající krize, vyvolaná 
nenasytnými americkými bankéři. Není náhodou, že přes 40 miliard řeckých dluhů v € mají a 
obhospodařují německé banky, mnoho desítek miliard € dluží Irsko. Je hloupé, že si to ti 
dlužníci včas neuvědomili, jak je dluhy zotročují, činí téměř bezbrannými. Banky z toho téměř 
vždy nějak vyjdou a lid to zaplatí (viz obrovskou pomoc státu v USA krachujícím bankám). Je 
nutné šetřit, ale nesmí to být na úkor jen těch s nejmenšími příjmy. Povídá se, že je za 
stávající finanční krizi EURA odpovědná finanční mafie z Wall Streetu, za vedení známého 
finančního žraloka George Sorose. Sorosův nejznámější lupičský kousek je loupež miliardy 
liber britských daňových poplatníků burzovními machinacemi v roce 2002. 

Je divné, že se lidé nebrání návratu ducha Rakousko-Uherska, který ovládá TOP 
09 a je vrcholně trapné a nelogické, jak může získávat vysoké preference hanba české 
diplomacie pan Karel Schwarzenberg. Nikdo se nepozastavuje nad tím, jak on urazil OSN 
zneuctěním a neuznáním rezoluce Rady bezpečnosti 1244 (10.červen 1999), že i po okupaci 
vojsky NATO Kosovo zůstává i nadále v jurisdikci Srbska (Jugoslávie). Velmi vtipně to 
vyjádřil náš diplomat (i po listopadu 1989) M. Polreich:-„ Pan ministr s výrazným jménem 
Schwarzenberg klidně mystifikuje a lže, že podle této rezoluce byl a provincie Kosovo 
vyňata  z národní jurisdikce Srbska. To není jen lež. Je to nepřátelství a nenávist 
k základním hodnotám, které určují klid a mír ve světě. Proč pan Karel zašel tak daleko, je 
nevysvětlitelné. Snad opět na radu německé strany. Náš pan ministr odmítl dále analogii 
s Mnichovem. Škoda, že si nepamatuje mediální kampaň Západu proti ČSR k oprávněnosti 
mnichovské dohody..." (M.Polreich, Utajená zákulisí, Petrklíč, Praha, 2009). Ostatně byl to 
náš bývalý prezident Václav Havel, který vynesl Schwarzenberga do světa politiky a restitucí. 

 

V době Mnichova (1938) mi bylo 13 let, žil jsem s rodiči v Bělehradě, kde otec 
zastupoval československý koncern ČKD a Praga automobily v Jugoslávii. Koncem září 
1938 mě odvedl před československé velvyslanectví v Bělehradě, kde se tísnily zástupy 
Srbů, aby se přihlásily jako dobrovolníci do československé armády. Probíhaly i četné 
manifestace, kde hlavním heslem bylo Budeme bránit Čechy! A ť žije Beneš! V tehdejší 
Jugoslávii se v té době údajně přihlásilo na 50 000 Srbů, že nás budou bránit proti Hitlerovi. 
Dobře si pamatuji, jak tatínek s maminkou rozhořčeně mluvili o části západního tisku, který 
bezostyšně schvaloval Mnichov. 

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg znesvětil závěrečný akt z Helsinek (1975) 
o nevměšování do vnitřních záležitostí států signatářů, o neměnnosti státních hranic a 
„prodal" Kosovo, protože to udělala i větší část prodejné Evropské unie, protože to nařídil 
Veliký bratr za Atlantikem.  Lze tady říci jen FUJ! Jak ministr zahraničí Schwarzenberg 
opovrhoval parlamentem, když podvodem a proti vůli jeho zahraničního výboru vnutil na 
výjezdním zasedání v Teplicích 21.května 2008 slabé Topolánkově vládě (i proti vůli 4 nebo 
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dokonce 7 ministrů) uznání samostatnosti Kosova pod vládou lidí mohutně angažovaných 
v kriminální činnosti, zločinech, obchodu s drogami, vše proti mezinárodnímu právu! Pan 
Schwarzenberg věděl, že by parlament nikdy neschválil uznání pseudo státu Kosovo, když i 
značná část ODS poslanců i KDU-ČSL byla proti tomu. Je to ta TRADICE z názvu TOP 09? 
Pan bývalý ministr znesvětil tradiční srbsko-české přátelství, poslušný Velkého bratra a 
rakousko-uherské tradice svého rodu. Proč se o tom více nemluví? Jak se slučuje 
s normálním IQ situace s vysokými preferencemi páně Schwarzenbergovými u mladých lidí a 
Pražanů? 

Nedávno mi jeden přítel, bez akademických titulů, ale bystrý pozorovatel řekl, jak je 
akce pravice dobře naplánovaná. Když ODS díky četným přehmatům a chybám začala 
ztrácet příznivce, řekli si bossové (kmotrové) pravice, že udělají více menších 
pravicových stran a lid, který si přeje změnu, jim naletí. Ale že by mohl naletět tandemu 
Kalousek-Schwarzenberg, s jejich vlastně protilidovými postoji (proti těm 2/3 občanů, kteří 
nemají vysoký „průměrný" plat kolem 25 000), je dobrá otázka pro psychologa davů. Byly to i 
ve starém Římě RES NOVAE (nové věci, novoty), kterých se tak snadno chytal nevzdělaný 
římský proletariát. A nepatří do takto míněné skupiny RES NOVAE kromě TOP 09 i VĚCI 
VEŘEJNÉ? Česká republika už zažila s Unií Svobody s velikým humbukem demagogií jako 
ty RES NOVAE. Kde je záruka, že pánové John, Kalousek a Schwarzenberg jsou právě ti 
nositelé budoucího blahobytu, myslící jen na dobro svého národa a ne na prvním místě na 
své zájmy? Kdo těm hochům má věřit? 

Je neuvěřitelné, jak většina našich občanů málo dbá toho, že naše hlavní časopisy 
mfDNES, Lidové Noviny, Hospodářské noviny, atd. a téměř celý krajský tisk, atd. 
nejsou už mnoho roků naše, ale že patří německým tiskařským koncernům, jak o tom 
psal již v 2001 nebožtík Bořivoj Čelovský, a jak to později doplnil ve svém mnohem 
rozsáhlejším textu, jako pokračování „Konce českého tisku"? A je zcela zřejmé koho a co 
před volbami „naše německé noviny" podporují. Mělo by se to alespoň víc ventilovat, 
diskutovat o tom, aby si to lidé uvědomili, proč třebas ty naše německé noviny často brojí 
proti Benešovým dekretům. Není plodem té kliky že zrovna k 65. výročí konce války vyšel 
pro nás málo chvályhodný dokument „Vraždění po česku"? 

Tak trochu se Vám omlouvám za to, co říkal podle mne nesprávně v mediích 
kolega Jan Pirk, náš věhlasný kardiochirurg, ve svém boji proti zadlužování státu. Proč on a 
jemu podobní stále zvyšují nároky na spoluúčast nemocných, když lid má přece mít základní 
a nezadatelné právo na bezplatnou péči o zdraví. Souhlasím s ním v nutnosti boje proti 
zneužívání zdravotnictví. Většina pravice jako by si neuvědomovala zadluženost veliké části 
nízko příjmových domácností, která snad také převyšuje bilión korun a pokud přiškrtíme 
přímý i nepřímý (školy, zdravotnictví, kultura apod.) příjem těch, takto zadlužených, jejich 
dluhy se budou jen zvyšovat. Jak si pravice představuje spoluúčast ve zdravotnictví armády 
půl miliónu nezaměstnaných, kteří jsou rádi, že dýchají? Poplatky za recepty v lékárnách 
jsou svým způsobem nehorázné, berou peníze i těm s nejmenšími příjmy a při tom 
nedodávají peníze do systému zdravotnictví, prakticky jen vybraným jedincům, lékárníkům, 
kteří mají a měli své dostatečné marže z léků.  

Budou pánové z TOP 09 a dokonce snad i z VV podporovat i stomatology, kteří 
v rámci spoluúčasti už uvažují zavést i poplatky za běžné plomby? Jak zakročí proti 
nesmyslnému růstu cen mnoha léků? Byl si toho všeho vědom kolega Pirk ve svých 
projevech? Mám už hodně roků, ale pamatuji si, jak ODS slibovala v 2006 před volbami, že 
nebude zavádět spoluúčast pacientů ve zdravotnictví, jak zvýší důchody... 

Během svých opakovaných pobytů v USA (v roce 1968 dokonce celý rok na 
americké stipendium) jsem přednášel na řadě amerických univerzit. Téměř vždy se mi 
dostalo zadostiučinění ve formě rozhovoru s americkými kolegy během oběda, večeře, 
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rautu. „Dolečku, my víme, že jste bídně placeni a že si musíte dávat pozor, co říkáte. Ale my 
vám závidíme vaše zdravotnictví, protože nemocný dostane bezplatně to, co potřebuje, aniž 
by finančně zruinoval sebe nebo svou rodinu, jak se to často děje u nás..." Asi tak nějak to 
říkali. A tuto fantastickou vymoženost nám pravice (zosobněna kolegou Julínkem, posilována 
od TOP 09 a možná i od VV) začala bourat, plánuje to. Je dobré si uvědomit, že přes 40 
miliónů Američanů je bez jakéhokoli zdravotního pojištění, jak o to musí prezident Obama 
tvrdě bojovat. 

Bude nezbytné zavést po světě tolik používané odstupňované daně podle výšky 
příjmů. U nás pravicí zavedená „rovná daň" jednoznačně přispěla k prázdnotě naší státní 
kasy. 

Kdy se dočkáme řešení hrozné skutečnosti, že desítky miliard korun mizí 
v známých-neznámých kapsách při stavbě, bohužel ne vždy kvalitních, dálnic, které jsou 
u nás dražší, nežli na Západě? Je mi trapná představa, že nemálo lidí v našem 
demokratickém státě je doslova olupováno po půjčkách obrovskými úroky. Jaké jen 
lákavé reklamy lze vidět v novinách, slyšet v rozhlase, poučit se o nich v televizi, jak ti 
„šlechetní" pánové a usměvavé dámy vám v tísni pomohou. Ale příliš často čeká potom 
zadlužené doslova loupež, exekuce. Zatím to neřešila ani levice, ani pravice. Pravice tomu 
spíš bránila, jako aby se nebránilo svobodě podnikání. A co tolik podporovaný hazard? 
Nejsem odborník, ale vím, že mozek TOP 09, pan Kalousek, jako ministr financí, nějak 
prospěl čemusi nejvíce zlému v sázení přes internet, tedy olupování lidí. Byla to pravda? 

Naši politicky většinou nevzdělané a bez zkušeností naivní mládeži (je to stále 
víc vidět, ve formě preferencí lidí jako Schwarzenberg), by se mělo opakovaně říkat, co se 
pro ně chystá, zvítězí li lidé jako Kalousek, Schwarzenberg, možná i John (?): dobré školy 
jen pro ty, kteří mají dostatečné finanční zajištěni, půjčky a dluhy za možnost studia pro ty, 
kteří to za jištění nemají. Jako v dávných dobách starého Říma Marcus  Porcius Cato trvale 
hřímal v římském senátu své známe „Ceterum autem censeo...", aby bylo Kartágo zničeno, 
měly by se mladým a nezkušeným trvale uvádět problémy které by mohly nastat, kdyby se 
školství, zdravotnictví, kultura a dokonce i penzijní fondy dostaly zcela do soukromých rukou. 
A také pranýřovat před volbami ty, kteří se zasloužili o rozprodej do zahraničí a často i 
zánik strategických odvětví našeho hospodářství. Zdali pak naši mladí lidé ví, jak 
prezident Havel vlastně krátkozrace zlikvidoval významný export našeho dobře 
rozvinutého zbrojního průmyslu a předal tak včetně mnoha miliard korun odbytiště 
přátelům v Německu, Francii, Britanii atd. Jsem antimilitarista, ale to byla za nynější situace 
vyložená rána pod pás pro naše hospodářství a nijak nezmenšila napětí na světě. Stačí se 
podívat na obrovské zisky zbrojařských koncernů. My zase stydlivě začínáme ten export. 

Co ví naše mládež a mladí lidé vůbec o neuvěřitelné loupeži našich zdrojů v rámci 
privatizace  v devadesátých letech, kdy vznikli naši multimilionáři a miliardáři, za babku, 
kterým bylo zcela jedno, že mnoho našich prosperujících a po světě známých podniků zcela 
zničili. Nejednalo se o milióny, ale o desítky i stovky miliard a zničení důležitých odvětví 
hospodářství. 

Mám už hodně roků a je mi líto, že si příliš mnoho lidí neuvědomuje, jak důležité jsou 
právě tyto volby, aby i ony nebyly to, čemu se říkalo v souvislosti s Mnichovem, že se 
rozhoduje o nás bez nás. Nemělo by se dát zcela jednoduše na slova slibů těch, kteří se 
právě dostali jako cosi „nového" do volebního ringu, když je mezi nimi příliš mnoho těch, 
kteří v rámci politické turistiky zase převlékli svůj plášť. 
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Zdroj: 

http://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2212:pedvol

ebni-starosti-a-smutne-pravdy-&catid=81:politika&Itemid=486 

 
 
 

Hříchy Karla Schwarzenberga 

Adam B. Bartoš 

Pane ministře Schwarzenbergu, řekl jste si o to. Nechci se vměšovat do Vašeho sporu s 
panem Bátorou, ale Váš nejnovější výrok na jeho adresu mne přesvědčil. A protože čeští 
novináři nejsou schopní napsat o Vás pravdu a pouze Vám podlézají, i když by měli ve 
skutečnosti poukazovat na nemalé otazníky, které tu už od roku 1989 v souvislosti s Vaším 
působením visí ve vzduchu, napíši tu pravdu o Vás já. A nebude to příjemné čtení. 

Karel Schwarzenberg se nám zase jednou předvedl. Poté, co svým sprostým výpadem proti 
Ladislavu Bátorovi odstartoval vládní krizi, pokračuje ve svých invektivách i nadále. A tak 
jsme mohli slyšet, že Bátora na MŠMT je jako "pedofil coby ředitel na dívčí škole", že 
"ohrožuje mravnost politiky", a že by mohl řídit na ministerstvu akorát tak "sklad tužek", ale 
rozhodně ne personální oddělení. Na dotaz, zda by omluva něco změnila na jeho postoji, 
podle něhož musí Bátora odejít, Schwarzenberg odpověděl, že ho úředníkovy "cancy 
nezajímají". 

Schwarzenberg se tak ukázal jako sprosťák, který bezostyšně uráží ty, kteří mu nejsou po 
chuti. A někdo by mu to už měl říci: pane ministře Schwarzenbergu, jste hulvát. A Vaše 
průpovídky nás už začínají nejen nudit, ale už se nám i zajídají, protože vtipné to může být 
jednou dvakrát, ale ne neustále. 

Že je Schwarzenberg hulvát, je ale ještě to nejmenší. Je to také nebezpečný hulvát s 
nebezpečnými konexemi a nečistými záměry. Huhlání, které může být pro někoho 
roztomilé, a rádoby vtipné bonmoty (nad kterými se redaktoři pravodoláskařských novin tetelí) 
nemohou zakrýt pravou podstatu Schwarzenberga coby člověka, který v nejvlastnějším 
smyslu slova opakovaně a dlouhodobě zrazuje české národní zájmy. A který přitom sedí 
na jedné z nejvýznamnějších pozic českého státu a ovlivňuje jeho vztahy s celým světem. 

Pojďme se tedy podívat na to, kdo nám tu už šestým rokem řídí diplomacii a kdo ovlivňuje 
politiku už od roku 1989, kdy si ho sem přivedl bývalý prezident Václav Havel. Uvidíme totiž, 
že ono přirovnání s "pedofilem v dívčí škole" sedí především a hlavně na Schwarzenberga 
samotného, který ve své ministerské sesli slouží zájmům svým a zájmům Bilderbergu a 
dalších prapodivných nadnárodních finančních elit. 

Karla Schwarzenberga neradno podceňovat. Zlí jazykové sice tvrdí, že chodil do zvláštní 
školy, ale ve skutečnosti je to velice vychytralý muž, který za maskou dobráckého a bodrého 
společníka v hospodě nad pivem skrývá úmysly už méně dobrácké. Dělá ze sebe 
hostinského a lesníka, ač je ve skutečnosti mistrem zákulisních pletich. Psal jsem o něm už v 
článku "Schwarzenberg. Hrobař české diplomacie?", nyní se ale podívejme na jeho osobu 
trochu zeširoka. 

KAREL SCHWARZENBERG RESTITUJÍCÍ 
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Kde se vzal, tu se vzal, objevil se v české politice v roce 1989 Karel Schwarzenberg. Český 
disent podporoval už od roku 1968, například tím, když na svém rodinném sídle v bavorském 
Scheinfeldu založil s historikem Vilémem Prečanem Československé dokumentační 
středisko, které shromažďovalo materiály a dokumenty Charty 77 a zakázanou 
samizdatovou literaturu. 

Charta 77 se na jeho zahraničním sídle často scházela, takže není divu, že si čerstvý 
prezident Václav Havel Schwarzenberga vybral za svého kancléře (tuto funkci zastával v 
letech 1990 až 1992). Jak se dozvíme z životopisné Schwarzenbergovy knihy, byl ale 
neoficiálním Havlovým poradcem už od roku 1987, kdy se seznámili. 

Už i proto, že Schwarzenberg dokázal zařídit to, co by jinak bylo v posametových poměrech 
složité - nakoupil pár faxů, Havlovi a Dienstbierovi obleky, aby se v cizině neztrapňovali 
svými džínami a vytahanými svetry, a poradil lidem z OF, jak se co dělá a jak to na Západě 
chodí. Pomohl jim otevřít dveře ke svým politickým kontaktům. 

V této neformální roli, do které nebyl nikým zvolen, získal na Hradě velký vliv, se kterým se 
pustil jak do soukromých aktivit (restituce), tak do ožehavých politických témat, která Češi 
přijímali s rozpaky, ale Schwarzenberg se nad nimi nerozpakoval vůbec (například ponížená 
omluva sudetským Němcům jako splátka za to, že Charta 77 dostávala peníze kromě 
CIA také od sudetských Němců). 

Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy a čekají na to, až se 
tématu někdo chopí a pořádně je zmapuje. V zásadě jde o to, že Schwarzenberg neváhal 
podnikat neuvěřitelné právní kličky, aby podědil, co se dalo a zrestituoval, co bylo možné. 

A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do 
hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z 
chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později mohl dědit majetek v 
Rakousku, doma po "převratu" se zase hrdě hlásil k biologické větvi, kterou opustil (orlické), 
protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce. 

Podle českého práva ale neměl na restituce nárok, pročež se Schwarzenberg neváhal o 
majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo. 
České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, 
kdežto rakouské právo je umožňuje. Navíc byl Schwarzenberg adoptován jako dospělý, 
což české právo taktéž nezná. Neptejme se, jak se to stalo, ale soud si vyslechl znalce na 
mezinárodní právo a rozhodl se, že se bude postupovat podle práva rakouského. 
Schwarzenberg tudíž zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi a činí si 
zálusk i na majetek zabavený na základě speciálního zákona "Lex Schwarzenberg", byť se 
věc komplikuje rodinným sporem s nevlastní (taktéž adoptovanou) sestrou Elizabeth von 
Pezold. 

Je otázkou, do jaké míry pomohlo Schwarzenbergovi jeho výsadní postavení nejbližšího 
spolupracovníka tehdejšího novopečeného prezidenta Václava Havla v rozjitřené 
posametové době. Jisté je pouze to, že vyřízení restitučních nároků se událo současně s 
jeho a Havlovou abdikací. Když se pak Havel stal už jen českým prezidentem, 
Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze nepokračoval. Evidentně nebylo proč - majetek 
už byl doma. 

Stejně tak lze vážně uvažovat o tom, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou 
smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU (která je součástí 
Lisabonské smlouvy) otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku a tudíž 
cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které stát s odkazem na Lex 
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Schwarzenberg (na který se restituce nevztahovaly) stále vlastní. Někteří lidé z 
politických kruhů říkají, že právě vidina tohoto tučného sousta je hlavní 
Schwarzenbergovou motivací a že z ní vyplývají i jeho politické postoje ve vztahu k 
Evropské unii a k sudetským Němcům. 

 

KAREL SCHWARZENBERG UPLÁCEJÍCÍ 

Aby mohl zrestituovat, musel i uplácet, jak později sám přiznal. "Nechme to být. Nešlo o 
nic velikého. Ale jiná cesta prostě nebyla. Bylo to k uzoufání. A po dvou letech, kdy se 
všechno zablokovalo... Nebyl to přímý úplatek, šlo řekněme o jistou protislužbu. V té době 
jsem ještě vůbec nebyl v politice. Dodnes z toho mám špatné svědomí," popsal po letech 
tento případ, když se "dobrovolně" přiznal médiím. Byla totiž volební kampaň a jistý deník 
chtěl z toho učinit velkou kauzu. Schwarzenberg ho předešel a raději se přiznal sám, aby 
ostří kauzy otupil. 

Že by z toho měl špatné svědomí, tomu ale nevěřme. Schwarzenberg si totiž z ničeho nic 
nedělá. Nebyl to ostatně jediný mravní poklesek člověka, který se díky svému urozenému 
původu a majetku, kvůli kterému prý nemá zapotřebí v politice krást (říkají novináři), stal 
mediálně hýčkaným objektem se svatozáří. 

Pochybnosti nad podnikáním Karla Schwarzenberga vyvstaly už v roce 1997, kdy 
Schwarzenbeg spolu se svým přítelem Zdeňkem Bakalou (Patria Finance) a 
francouzskou firmou Pernond-Ricard koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. 
Třebaže jejich nabídka byla až druhá nejvyšší, stát na dramatickém jednání vlády 
přiklepl firmu Schwarzenbergovi a spol. většinou jednoho hlasu. Pro hlasovali 
Schwarzenbergovi známí z ODA a KDU-ČSL.  

Becherovce se ale příliš nevedlo a podnik, který měl v roce 1997 zisk 148 milionů, 
skončil za tři roky poté v mínusu až 140 milionů. Média tehdy psala o tom, že se 
Becherovka tuneluje státu před očima. 

Podivně dopadlo i hospodaření Nadace Bohemiae. Karel Schwarzenberg, který si spolu s 
Miroslavem Kalouskem hraje na spořádaného hospodáře, v nadaci, kterou v roce 1992 
založil, figuroval jako výkonný ředitel. Rok po svém založení přestala však nadace platit 
daně, aby poté skončila v konkursu s dluhem 3 milionů - na daních. Z velkolepého 
plánu pravdoláskařů (v nadaci figurovala i jména Vladimíra Dlouhého, Josefa Zieleniece, 
Michala Lobkowicze, Lucie Pilipové nebo Jana Švejnara), jak do České republiky lákat 
zahraniční investory, nezbylo vůbec nic. Otázka je, zda to vůbec někdy bylo v plánu. 

Nedávno pak vyšlo najevo, že Schwarzenberg například v roce 2002 porušoval mezinárodní 
zákaz prodeje ryb, když obcházel nařízení, podle kterého nebylo možné prodávat ryby z jeho 
rybníků, dokud neprojdou laboratorními testy, aby se vyloučila případná kontaminace 
malachitovou plísní, které v té době zachvátila chovy v několik středoevropských zemích. 
Schwarzenbergovi se nechtělo dlouho čekat na výsledky testů a tak raději ryby za miliony 
korun prodal účelově zřízené firmě svého správce, na kterou se už zákaz nevztahoval. Ryby 
tak prodával vesele dál, zatímco poctiví rybáři své ryby testovali a přicházeli o zisky. 

A příklad nejčerstvější, takřka včerejší: Jeden z nejbohatších lidí v zemi i ve střední 
Evropě vůbec si na opravy svých rybníků žádá několikamilionové dotace od státu. O 
půl roku ale přešvihnul termín, do kdy měl rybník kolaudovat, pročež by měl tedy dotace 
správně navrátit. Ale zažádá si na ministerstvu financí o pardon a jeho kamarád Miroslav 
Kalousek mu to benevolentně promine. Nic se vracet nemusí. 
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Rovněž s přímostí a čestností to u Schwarzenberga nebude příliš slavné. Jeho fanoušci 
museli být zklamáni, když politik sliboval odchod z vlády, pokud se do ní navrátí neprávem 
obviněný, ale o to více médii vláčený předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Čunek se vrátil, ale 
Schwarzenbergovi se z křesla šéfa diplomacie nechtělo. Nedodržel tak slovo, které dál - buď 
já, nebo on. Nakonec vše vyřešil šalamounsky - nechal si prý Čunka prověřit detektivní 
kanceláří Kroll a tím si své setrvání v křesle ministra omluvil, protože zjištění detektivů nic 
nezjistilo. 

Tento případ, který na první pohled vypadá nevinně, ukazuje i další rysy Karla 
Schwarzenberga. Jednak vyvolává nepříjemné otazníky, proč Schwarzenberg nedůvěřoval 
českým orgánům a najal si na práci s citlivými údaji státu cizí a netransparentní americkou 
detektivní agenturu, která má úzké vazby na CIA a FBI (že před 11. zářím měl výkonný 
ředitel její newyorské pobočky zodpovědnost za bezpečnost WTC, nyní ponechme stranou) 
a nechal tak místopředsedu vlády a ministra Čunka lustrovat cizími detektivy napojenými na 
zpravodajské služby. Nevystavil tak zemi bezpečnostnímu riziku? můžeme se oprávněně 
ptát. 

Za druhé případ Čunek ukázal podivnou symbiózu Schwarzenberga s Miroslavem 
Kalouskem, která vznikla ještě před společným plánem sestavit virtuální stranu TOP 09. 
Není totiž žádné tajemství, že o odchod Čunka z vlády a z vysoké politiky usiloval především 
jeho stranický rival Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, kterého se přitom spor nijak 
netýkal, mu sehrál onu službičku, kdy si postavil hlavu a žádal odchod Čunka, jinak prý 
odejde sám. Můžeme se tak ptát, co za to naopak Schwarzenberg chtěl od Kalouska. A nebo 
je Schwarzenberg submisivní, nechává s sebou manipulovat a je loutkou v Kalouskových 
rukou? Současný případ s Bátorou je tomu na chlup podobný. Kalousek chce změny ve 
vládě nebo rovnou nové volby, a tak si za účelem vyvolání vládní krize vybere zástupný 
problém, který se vzdáleně dotýká Karla Schwarzenberga. A Schwarzenberg opět hraje 
divadlo, že pokud (tentokrát pro změnu) Bátora neodejde, jeho strana ve vládě být nemusí. 
Opět se můžeme ptát, proč to dělá a co za to bude chtít. Křeslo prezidenta? Účast na obří 
ekologické zakázce? Nevím, to už by byly spekulace. 

Ohromné Schwarzenbergovo bohatství přitom neustále roste. Rod Schwarzenbergů je 
nejbohatším rodem ve střední Evropě. V Rakousku je druhým největším soukromým 
majitelem lesů a mezi největší soukromé vlastníky lesů patří i v Česku. Když mu bylo na 
počátku 90. let vytýkáno, že zrestituoval, co mohl, bránil se tvrzením, že zpět získal jenom 
část. To může být pravda, ale málo to rozhodně není. Bilance restitucí je totiž 
pozoruhodná: Orlík, Čimelice, Sedlec, Dřevíč, dva činžovní domy, palác na Novém 
Městě v Praze, padesátka menších budov, 9500 hektarů lesů a rybníků. To však bylo v 
devadesátých letech. 

Další a další pozemky stále nakupuje. Je to jeho vášeň. Ve svém majetkovém přiznání za 
předloňský rok uvedl, že si jich za rok pořídil hned třiadvacet dalších, především v jižních a 
středních Čechách. Podle jiných zdrojů skupuje ve velkém i pozemky na západě Čech. 
Někdo by se měl investigativně podívat, co všechno Schwarzenbergovi dnes patří. Pak 
bychom se možná divili. 

 

KAREL SCHWARZENBERG ZRAZUJÍCÍ 

Někteří z nás by toto vše mohli Schwarzenbergovi odpustit. Touha hromadit majetek je 
politikům blízká a málokdo lákání bohatství odolá - dokonce ani ten ne, kdo se zdá být 
nadosmrti zabezpečen. S jídlem roste chuť a šlechtici mají rozšiřování vlivu a bohatství jaksi 
ve své modré krvi. Nevadí mi politici, kteří hromadí majetek, protože alespoň nemají čas na 
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zrádcovskou politiku. Nejhorší je ale politik, který hromadí majetek a ještě u toho zrazuje 
národ. A to je případ Karla Schwarzenberga. 

Ladislavu Bátorovi se často vyčítá politický turismus, ale podívejme se, kterými stranami 
prošel Karel Schwarzenberg, aby se dostal na své vytoužené místo šéfa diplomacie. V 
senátních volbách 2004 byl nominován US-DEU, jinak byl ale až do zániku strany 
členem ODA. Finančně podporoval KDU-ČSL, spolu s dalšími pravdoláskaři chtěl 
založit stranu Cesta změny, poté se stal výkladní skříní Strany zelených (než se s ní 
rozkmotřil, protože zradil její program), aby si nakonec založil vlastní stranu TOP 09. 
Zajímavé je, že ještě dříve, než byl zvolen do křesla ministra zahraničí, žádali v době kolem 
složitého sestavování vlády po volbách 2006 někteří "věční petenti" v otevřeném dopise pro 
Schwarzenberga místo ministra kultury. Viewegh, Černý, Svěrák, Peňás a další echtovní 
pravdoláskaři tehdy tvrdili, že ať už se sestaví vláda taková nebo maková, noblesní šlechtic 
by tam neměl chybět a pomohl by napravit údajně poškozenou politickou reputaci země. 
Vidíme tedy, že zde byly snahy Schwarzenberga za každou cenu instalovat do nějaké nové 
role, což se nakonec podařilo. 

Zdá se ale, jakoby tento pán ve svém novém angažmá sloužil všem jiným, než jen 
českým zájmům. Tu Německu (klidně by jim prodal naše památky), tu sudetským 
Němcům (proč by ne, když má sídlo v bavorském Scheinfeldu a je světoobčan, který nějaké 
hranice státu příliš neřeší), tu Izraeli (má pověst nejvíce proizraelského ministra zahraničí 
Sedmadvacítky), tu Bruselu (o tom darmo mluvit) či Spojeným státům (podpora radaru - a 
nebuďme naivní, tyto věci se nedělají zadarmo, podpora teroristického státu Kosovo, 
podpora války v Afghánistánu, brojení proti zemím, které USA tradičně nemají rády - 
Barma, Rusko, Kuba apod.) 

Snad nejmarkantněji je Schwarzenbergovo posluhování mocným tohoto světa vidět na 
jeho blízkých vztazích s Bilderberg Group, soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou 
organizací jednoho z nejbohatších mužů planety a nenapravitelného globalisty Davida 
Rockefellera. Schwarzenberg tajně navštívil (a až posléze byl nucen přiznat účast na) schůzi 
Bilderberg Group v roce 2008 v USA. V čem se ale liší od dalších pravdoláskařských 
postaviček, které na podobnou konferenci také zavítaly (Žantovský, Pehe aj.), je to, že 
Schwarzenberg absolvoval podobných konferencí Bilderbergu hned několik. Mezi méně 
známé informace patří ta, že svoji premiéru na Bilderbergu si odbyl už v roce 1979 a dále 
ještě navštívil schůzky v letech 1980 a 1981, jak vyplývá z dodnes dohledatelných seznamů 
účastníků. Důvod, proč to o něm nebylo dříve známo, je prostý - nikdo ho tehdy nehledal pod 
jeho celým jménem a coby zástupce Rakouska, kde žil a žije. Karla Schwarzenberga, který 
se celým jménem zove Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw 
Mena von Schwarzenberg, najdeme v těchto seznamech jako "knížete" nebo také "prince" 
Karl J. Schwarzenberga z Rakouska. Seznamy prozrazují i to, že byl na setkání jako 
pozorovatel či přihlížející (observer). 

Jakkoli může členství v podobných nadnárodních organizacích na někoho působit jako 
prestižní záležitost, je ve skutečnosti známkou toho, že politik neslouží zájmům své země, 
ale je vázán ohledy na své "spolubratry" z této politické "lóže". Protože skupina Bilderberg 
je bezesporu nástrojem pro uskutečňování agendy Nového světového řádu a usiluje o 
světovou vládu, jejímž předpokladem je vytunelování pravomocí a posléze úplné 
zrušení národních států, existuje důvodné podezření, že se Schwarzenberg členstvím 
v těchto organizacích a svými politickými kroky dopouští poškozování českých 
národních zájmů. Když totiž Schwarzenbergovo počínání sledujeme, vidíme, že k České 
republice je loajální jen někdy, a to často spíše proto, aby zakryl neloajalitu v jiných, daleko 
podstatnějších případech. Dokonce bychom se mohli ptát, zda nebyl přímo za tímto účelem 
podobnými skupinami jako je Bilderberg dosazen - to je legitimní otázka.  
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Krom toho se Schwarzenberg účastní zasedání Trilaterální komise, což je dceřiná 
společnost Bilderbergu. Podle židovské tiskové agentury JTA má také blízko k 
židozednářskému řádu B´nai B´rith, což by vysvětlovalo jeho proizraelskou politiku, která 
nemá v Evropě obdoby. Toto téma by ostatně stálo za zmapování, vzpomeňme jen na jeho 
neúspěšnou misi do Izraele, obhajobu operace Lité olovo, ale i snahy zorganizovat spolu s 
Alexandrem Vondrou historický summit EU-Izrael, k čemuž nedošlo jen díky neochotě na 
straně Bruselu. Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková dokonce prozradila, že stejná 
dvojice politiků dala přednost izraelským před českými zájmy, když Topolánkovo potenciální 
předsednictví Středomořské unii (a tím podporu domácímu exportu do zemí kolem 
Středozemního moře) vyměnila za možnost vycestovat si na "mírovou misi" do Izraele. 
Proizraelské sentimenty mají Schwarzenbergové zřejmě v rodině, protože podle téhož 
článku z JTA měl "Schwarzenbergův otec těsné vazby na židovské podnikatele a byl častým 
hostem na akcích B´nai B´rith v Praze a první izraelská ambasáda v Československu – a 
jedna z prvních izraelských ambasád na světě vůbec – byla otevřena v domě 
Schwarzenbergových rodičů na pražské Voršilské ulici v květnu 1948." Na tom není nic 
špatného, ale vědět bychom to měli. 

Notoricky známé je Schwarzenbergovo poklonkování Bruselu, respektive Francii a 
Berlínu a odezírání jim z úst a posléze urychlená realizace těchto vyslovených i 
nevyslovených přání. Tak najdeme Schwarzenberga mezi nejfanatičtějšími zastánci 
Lisabonské smlouvy, vidíme Schwarzenberga, který ve prospěch cizích mocností 
zavírá české ambasády všude po světě, skandálně vykládá v zahraničí o tom, jak jsou 
Benešovy dekrety protiústavní a že je nezruší jen proto, že zrušit nejdou (ale kdyby to 
šlo, neváhal by), jak horuje pro současnou novelu Lisabonské smlouvy a všechny 
bláznivé nápady na tzv. hospodářskou vládu EU, které přicházejí z Bruselu. Viděli jsme 
ho, jak byl nejšťastnější během českého předsednictví Radě EU a jak byl naopak 
nešťastný z toho, když vláda padla a on o místo přišel. Viděli jsme, jak urputně bojoval 
o vliv na českou pozici vůči Bruselu ve sporu se samotným premiérem o kompetence. 
A třebaže už je starý a několikrát údajně zkolaboval na zasedání vlády, neváhal založit 
novou stranu, aby se do ztracené pozice vrátil, když viděl, že strana, kterou se svými 
pravdoláskařskými kumpány pro své cíle zneužil prvně (SZ), je po jejich devastačním 
působení zcela nepoužitelná. To, že se spojil se skandály opředeným Miroslavem 
Kalouskem, není projev žádné politické naivity nebo krátkozrakosti - oba politici si 
totiž ve své až chorobné touze po moci mohou podat ruce.  

Zmínit by se měla i podivná Schwarzenbergova role v omluvě sudetským Němcům a ve 
vyjednávání s nimi. Schwarzenberga zde usvědčuje jeho vlastní životopisná kniha, kterou 
napsala redaktorka jeho vídeňského časopisu Profit (takový rakouský Respekt), čili životopis 
autorizovaný a ryze oslavný, ve kterém se dočteme o tom, kterak Schwarzenberg 
navrhoval dokonce úplné navrácení majetku i návrat samotných sudetských Němců a 
další nepředstavitelné jednostranné kroky, které jen díky neprůchodnosti na českém 
politickém kolbišti nakonec nedošly naplnění. Zřejmě ale chtěl, aby toto jeho počínání 
bylo pro budoucí generace zdokumentováno a tak se jím rád svému životopisci 
pochlubil. 

Bylo to v květnu 1991, kdy Václav Havel společně s německým kancléřem Helmutem 
Kohlem vypracoval v rozhovoru mezi čtyřma očima pětibodový balíček. Ten mimo jiné 
navrhoval pro sudetské Němce možnost návratu, získání státního občanství a na jeho 
základě i možnost získat prostřednictvím kuponové privatizace půdu a majetek. 
Nabídka to byla tak velkorysá, že ji Havel raději ani nepředstavil veřejnosti. Naštěstí 
pro republiku neinformoval ani Kohl o tomto návrhu svého ministra zahraničí ani 
předáka sudetských Němců, čímž nechal návrh vyznít do ztracena. Iniciátorem těchto 
jednání byl právě Schwarzenberg. Protože českoněmecké rozhovory kvůli tomu uvízly na 
mrtvém bodě (bylo tehdy léto 1991), Havel opět vybavil svého kancléře potřebnými 
kompetencemi a vyslal ho do Kohlova letního sídla v St. Gilgen, aby rozhovory oživil. 
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Jednání probíhala i na schwarzenbergském sídle v bavorském Scheinfeldu. A byl to opět 
Schwarzenberg, který stál za s rozpaky přijímaným Havlovým gestem, které učinil ještě 
předtím, než se stal československým prezidentem. Soukromý dopis tehdejšímu 
prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi, ve kterém se 
Havel omluvil sudetským Němcům za poválečný odsun, proběhl prý na 
Schwarzenbergovo doporučení. 

*** 

Ve výčtu Schwarzenbergových kroků, které nejsou selháním, ale nejspíše promyšlenými 
úkoly na zadání jeho zahraničních přátel, bychom mohli pokračovat. Pro tuto chvíli toho ale 
nechme a zakončeme otázkou. Kdo je tedy větším nebezpečím pro Českou republiku? 
Bátora, který české národní zájmy hájí, nebo Schwarzenberg, který je zrazuje a který 
poslední dobou neskrývá touhu po nejvyšším státnickém postu - křeslu prezidenta 
republiky, aby ve své protinárodní politice pokračoval i v dalších letech? 

Kdyby české národní zájmy hájil i premiér Petr Nečas, musel by Schwarzenberga 
ihned odvolat, respektive jej do vlády vůbec nebrat. Ale v české politice už skoro nikdo 
české národní zájmy nehájí. Proto mohou být i ostatky těch, kteří tak (většinou mimo 
parlament) ještě činí, beztrestně pomlouváni a uráženi, jako to činí Schwarzenberg vůči 
Bátorovi. Ti dva jsou totiž naprosté protiklady a vzájemně se nemají rádi, protože každý 
ztělesňuje to, co ten druhý přímo bytostně nesnáší. 

 

Bátora má jen tu smůlu, že nemá oporu v mocné mediálně-politicko-intelektuálně kulturní 
frontě pravdolásky a podporu mocných průmyslníků, finančníků a mocipánů ciziny. 

Psáno pro Prvnizpravy.cz 

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz 

 
 
 

Schwarzenberg prosadil eurotunel na 350 
miliard z českého rozpočtu 

 

Dušan Streit 

 

Všechno, o čem se v České republice vedou spory, všechna témata, o nichž jsme vedli 
polemiky, a všechny konkrétní problémy, které jsem rozebíral na svém blogu, se stávají 
nicotnými. Velmi brzy budeme v postavení srovnatelném se situací po podepsání 
bezpodmínečné kapitulace. 

Po Senátu i Poslanecká sněmovna bude schvalovat ratifikaci „Rozhodnutí Evropské rady, 
kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/
mailto:vydavatel@seznam.cz
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stability pro členské státy, jejichž měnou je euro“. Pokud ratifikaci dokončí prezident, dojde 
k bezprecedentnímu, nevratnému a fatálnímu poškození České republiky a všech jeho 
občanů. 

Jeden z šílených závazků zní takto: „Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně 
zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do sedmi dnů od 
obdržení požadavku“. 

Už podruhé se za zády občanů a bez referenda mění smlouva, na základě níž jsme (bohužel) 
vstoupili do EU. Tentokrát zcela bez veřejné diskuse. Přitom tento akt se dá přirovnat k 
podpisu bianco směnky i s doložkou vykonatelnosti. Instituce jako Parlament, ČNB i ÚS 
budou vykázány pouze do role, jakou má ve firmě likvidátor před nástupem exekutora nebo 
správce konkursní podstaty. 

Tato úprava se totiž pokoutně snaží obejít ostatní ustanovení zakládajících smluv EU, 
zejména čl. 125 Smlouvy o fungování EU, tzv. no bailout clause (klauzuli o zákazu záchrany !), 
který ustanovuje zákaz odpovědnosti za závazky či převzetí závazku jiného členského státu 
Unie. Už k předložení novely byl zneužit institut tzv. zjednodušeného přijímání změn 
základních smluv EU, který je dračím vejcem Lisabonské smlouvy. 

Uvažte, jak protiprávně EU funguje. Nejdříve byl zřízen ESM (Evropský stabilizační 
mechanismus), teprve poté se Rada Evropy začínala starat o to, že není v souladu se 
základními smlouvami EU, a to ani po lisabonském podrazu. Je třeba si uvědomit, že je stále 
zjevnější, že vůbec neplatí žádné záruky, které byly vtěleny do přístupových smluv. 

To si uvědomila i kancléřka Merkelová, ale má životní zájem na tom, aby Německo, 
kterému euro přináší jen prospěch, se o druhou stranu té mince, jíž je zadlužování 
ostatních členů, tedy o náklady spojené se společnou měnou, mohlo podělit i s těmi, kdo 
nesou jen ztráty. Jenže německý ústavní soud je háklivý, a tak by to neprošlo bez změny 
základní smlouvy ani v Německu. To, co by prošlo v provinciích, tam by tvrdě narazilo. 

A tak Merkelová při nedávné návštěvě v Česku plédovala za bezodkladné schválení této 
změny. Vondra to v Senátu komentoval takto: „...jediný důvod, proč se to před jeden a půl 
rokem domluvilo, bylo Německo. ... Všichni víme, jak německý politický systém a ústavní 
soud velmi bedlivě dbá na soulad práva evropského a německého práva národního a 
protože víme, že v článku 125 smlouvy o fungování EU je zákaz bailoutu, tak kvůli tomu se 
dělala tato novela o jednom odstavci a dvou větách, které tady máte před sebou – pro to, 
aby to neshodil německý ústavní soud... Spolková kancléřka, jak jste si všimli, nedávno 
navštívila Prahu, vedla tu oficiální jednání, velmi slušně požádala, abychom dotáhli 
ratifikaci změny článku 136 do konce, a z tohoto důvodu já pro to odročení již hlasovat 
nebudu a jsem připraven tu hlasovat i pro tu novelu. Měsíc se samozřejmě ještě počkat dá, 
nic se nestane, ale nic se nestane ani na poli česko-německých jednání. Ta už prostě 
proběhla k uspokojení české vlády a české strany.“ Tedy, Němci s námi nebudou ani 
jednat, dokud novelu neratifikujeme. 

Předkladatel Schwarzenberg horlil: „Já bych snažně prosil, abychom se konečně rozhodli a 
tuto smlouvu přijali. Všechny věcné otázky byly už dávno prodiskutovány. Další posunutí do 
konce května znamená jenom – i když bez toho se nevyhneme přijetí – další napínání našich 
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partnerů a další pohoršení naší pověsti v rámci EU. Dávno jsme si tam už zjednali pověst 
věčného potížisty. A je pravda, že nevynecháváme jedinou možnost, jednu šanci udělat zase 
nějaký problém v EU. Jsme sice menší, ale i zde se zdatně snažíme, abychom naši pověst 
potížisty zachovali. Dle mého názoru to není prospěšné pro ČR, ani pro EU, tudíž bych chtěl 
velice poprosit tuto smlouvu schválit.“ 

Bože, to jsou vlastizrádci! V Senátu se jich našlo 49! Mám obavu, že ve Sněmovně to 
nebude jiné. A nevěřím, že prezident Klaus tentokrát vyrazí do boje, který už jednou prohrál. 

Považuji to za tragédii. Vřele doporučuji článek „Skandální eurotunel. Dáme miliardy, zisk 
nikde“, který napsal ekonom a člen vládního NERVu Pavel Kohout a uveřejnila jej dnešní MF 
Dnes. I ministerstvo zahraničí ČR tyto závazky odhaduje až na 350 miliard korun (pětatřicet 
tisíc na občana)! Zároveň nás chlácholí, že přece euro dosud nemáme. Jenže existuje 
vymahatelný smluvní závazek, že euro musíme zavést. Prý to nebude v horizontu této vlády. 
No a co? 

Při potížích Španělska a Itálie je zřejmé, že ani tyto náklady nebudou konečné a euro 
nezachrání. Dopad bude smrtící, na ručitele dvojnásob. Pavel Kohout na příkladu 
vydrancovaného Slovinska ukazuje, že jakákoliv pomoc se týká pouze starých členů EU. 
Nováčci nedostanou nic a jsou dobří jen k tomu, aby se na záchraně jiných podíleli a 
nepřekáželi. 

Pavel Kohout píše o Schwarzenbergovi, který tento eurotunel nejvíce prosazuje, že jako 
loajální stoupenec evropského superstátu ani nemůže hájit zájmy České republiky. A 
uzavírá: „Pokud sněmovna schválí tunel jménem ESM, budeme ještě nostalgicky 
vzpomínat na Viktora Koženého. Ten se spokojil s málem. A aspoň neměl imunitu.“ 

*** 

Svobodní oceňují hlasování těchto 9 senátorů, kteří hlasovali proti návrhu: 

Petr Bratský (ODS), Jaroslav Kubera (ODS), Jiří Pospíšil - senátor (ODS), Jiří Oberfalzer (ODS), 
Zdeněk Schwarz (ODS), Milan Pešák (ODS), Jiří Čunek (KDU-ČSL), Jaroslav Doubrava 
(nezařazený), Petr Pakosta (nezařazený) 

Svobodní odsuzují hlasování těchto 49 senátorů, kteří hlasovali pro návrh vlády: 

ČSSD: Ivo Bárek, Zdeněk Besta, Jiří Dienstbier, Hana Doupovcová, Petr Gawlas, Marcel 
Chládek, Miloš Janeček, Jaromír Jermář, Karel Kapoun, Jiří Lajtoch, Pavel Lebeda, Miloš Malý, 
Miroslav Nenutil, Jozef Regec, Eva Richtrová, Jiřina Rippelová, Josef Řihák, Božena 
Sekaninová, Jaromír Strnad, Radek Sušil, Jaroslav Sykáček, Zdeněk Škromach, Milan Štěch, 
Josef Táborský, Dagmar Terelmešová, Martin Tesařík, Pavel Trpák, Petr Vícha, Dagmar 
Zvěřinová, Jan Žaloudík  

ODS: Richard Svoboda, Václav Vlček, Pavel Čáslava, Luděk Sefzig, Karel Šebek, Alexandr 
Vondra, Miroslav Škaloud, Veronika Vrecionová, Miloš Vystrčil  
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KDU-ČSL: Petr Pithart, Miluše Horská, Petr Šilar, Stanislav Juránek, Václav Koukal TOP09: Jan 
Horník, Adolf Jílek, Soňa Paukrtová, Jaromír Štětina  

Nezařazení: Alena Dernerová 

EUportal.cz 
 
 
 
 

Jeho Jasnost kníže Schwarzenberg může 
urážet a být sprostý jak kanál. 

Poddaní, poklekněte! 

 

Alexande Bátora ( syn L.Bátory) 

 

 

21.8.2011  

- Ještě dnes ráno jsem se domníval, že k aféře, kterou kolem mého otce rozpoutali 
páni ministrové Schwarzenberg a Kalousek, nebudu nucen se jakkoliv vyslovovat. 
Nepřišlo by mi to vhodné, vždyť můj pohled může jen stěží být objektivní. Protože by 
však moje další mlčení mohlo být vykládáno jako nesouhlas s otcovými aktivitami, 
případně by snad někdo mohl nabýt dojmu, že se za tátu stydím, nemohu dále mlčet. 
Čerstvé vyjádření ministra Schwarzenberga, ke kterému se hned dostaneme, bylo tou 
opravdu poslední kapkou. 

Jen pro připomenutí, jak celá kauza vznikla, a jak ji zdejší novináři rozhodně nepopíšou. 
Karel Schwarzenberg, ten distingovaný šlechtic, který nás mistruje ohledně „mravnosti 
politiky", prohlásil o mém otci do celostátního deníku Hospodářské noviny, že se na 
ministerstvo hodí jak „pazdeří k určité části těla". Srozuměno? Pro jistotu ještě jednou 
zopakuji, jak se pan šlechtic vyslovil do celostátního deníku: „Jako osina k prdeli."  
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Později se přidal ministr Kalousek, který zase otce nazval „starým fašounem". Kde tehdy 
byli strážci morálky z Práva, Mladé fronty, z Lidových novin, z České televize? Kteří žurnalisti 
nabrousili pera, aby mohli bránit „mravnost politiky"? Žádní. Samozřejmě se jen tetelili 
blahem, že zase přiletěl plivanec na Bátorovu klopu. Hlavně, že jindy nám titíž novináři dávají 
kázání o nechutnosti a sprostotě druhorepublikové novinařiny.  

Otec onu provokativní invektivu Schwarzenbergovu jen krátce okomentoval na Facebooku. 
Pro mnohé mé čtenáře asi článek právě skončil, protože jistě nelze srovnávat závažnost 
facebookových příspěvků, psaných soukromou osobou a určených okruhu jiných 
soukromých osob, s vyjádřeními ministra zahraničí pro nejsledovanější média. Pro ostatní 
dodám, že ta slavná otcova věta zněla „Chudáček starej, to se mu to bezostyšně prská, když 
ví, že ho při nejmenším ze tří důvodů nemohu vyzvat na souboj." Síla, co? Jednomu by se 
podlomila kolena! Není divu, že tohle vyvrcholilo vládní krizí.  

Podotýkám, že na otce je pořádán už půl roku hon, vlastně od prvního dne, kdy se objevila 
informace, že má pracovat na ministerstvu školství. A že by dotyční lovci brali nějaké zvláštní 
ohledy, to se říct nedá. Všichni do jednoho se předháněli, kdo jen napíše sprostější článek, 
kdo vylije kýbl špíny co nejodpornější. Jen tak namátkou, aby snad aspoň některá jména 
nezapadla - Holec, Štindl, Šťastný, Dvořáková, Hvížďala, Lauderová, Steigerwald, Liška, 
Pehe, Tabery, Halík...  A kdo se otce zastal, byl podle nich blázen, nacista, extremista, 
fašizující protofašistoidní neofašista.  

Zástupy spravedlivých se jaly vrhat kamení. A že některé letěly až do oken Pražského hradu, 
to taky nebyla náhoda, vždyť otec, přestože je to nenáviděná figura, byl jen vedlejší cíl, 
hlavní je přece zaútočit na presidenta. A knížepán, jenž je ve skutečnosti Kalouskovým 
vazalem, zatím perlil na všechny strany svoje obvyklé „úřednické cancy" - tenhle výraz je 
totiž taky součást jeho slovníku, do kterého dále patří třeba výrok o pražských pakách, jimiž 
myslel snad své kolegy ve vládě, snad voliče, kteří mu dali důvěru a hlasy - o pomatencích a 
tak dále, a tak podobně. To vše samozřejmě bylo v pořádku, protože to řekl „ó, náš kníže", 
ten totiž smi vše, poddaný ale ať mlčí.  

V následujících dnech pak byly noviny a internet plné reakcí prostých lidí, kteří nevědouce 
jak se věci mají a že to celé začal pan Schwarzenberg, unisono spílali otci do hulvátů. Asi si 
představovali, že se můj táta takhle jednou z rána probudil, odzívnul si, podíval se z okna a 
řekl si: „Tedy, to je ale krásné jitro! Čím já bych dneska začal? Co kdybych napsal na 
Facebook, že Schwarzenberg je starej chudáček, a že se mu to prská, když ho ani na souboj 
vyzvat nemůžu?" A nelenil, hnedle vstal, ani neposnídal, a ještě v pyjama sepsal a dokonce 
zveřejnil urážku majestátu. Opravdu si někdo v naší zemi myslí, že to bylo přesně tak?  

A nebohé dobré a bodré kníže se pak vrátilo strojem času o týden zpět a post-preventivně 
starému Bátorovi vynadalo do pomatenců... Co jiného mu taky zbývalo, že ano, ono by sice 
ve své velkorysosti vše mlčením milerádo přešlo, ale takový rozvrat morálky, zvláště té 
politické, to se nedá tolerovat.  

Odbočka: Taky jste si všimli, jak ta novinářská parta celou dobu strašně řvala, že vysokého 
státního úředníka nemůže dělat extremista? (Myšleno nejprve ministerského náměstka, pak 
personálního ředitele; a ten ukrutný extremista, no to měl být právě můj otec...) Pamatujete 
se na to? Tak to jste jistě i postřehli, jak najednou všichni bryskně přeřadili rychlost, tedy 
aspoň ti novináři, kteří nemají v hlavě jen to pazdeří, nebo kteří dostali nové zadání písemně. 
Najednou to byl „subalterní úředníček", který si vyskakuje, drzoun jeden, podržtaška, jenž by 
měl být rád, že si ho na ministerstvu hýčkáme a vůbec o něm tak hezky píšeme. Nula, nicka, 
červ, který v pomatení smyslů, tak typickém pro representanty fašizujícího maloměšťáctví, 
nadává Jeho Jasnosti na Facebooku. (A že byl před lety onde, a později zase jinde a zná 



 35 

tohohle, který má v přátelích tamtoho, jehož kamarád řekl tohle... A celé je to nějaké 
zamotané, asi neonacibuňka, tý voe, to je přece jasný, seberte je všechny.)  

No, to si ale musíte, vy novináři, bloggeři a komentátoři, vybrat. Buď je táta „vysoký státní 
úředník", a pak se k němu i ministr musí podle toho chovat. Nebo je to nicka... Tak proč ale 
po něm už půl roku pasete jak po uprchlém levhartovi? Vyberte si. Vyberte si jednu možnost, 
protože obě dvě zároveň platit nemohou.  

A budu končit:  

Nic z toho ovšem by mě asi nepřinutilo sepsat tento text. Ale na poslední dávku drzosti a 
sprostoty, jíž nás pan Schwarzenberg obdařil, se už nedá nereagovat.  

Jak asi víte, otec má už bezmála týden zakázáno se k čemukoli veřejně vyslovovat. Je tomu 
tak proto, že Petr Nečas prohlásil, že žádné další Bátorovo kontroverzní vyjádření již nebude 
tolerováno. Mnozí novináři toho samozřejmě využili a hned začali otce obtěžovat dotazy, aby 
ho buď pomohli odrovnat za porušení nařízeného bobříka mlčení, nebo zesměšnit ve stylu 
„podívejte na něj, furt kvičel, jak nemá prostor v médiích, a když mu ho milostivě nabízíme, 
tak před náma prchá zadním východem!" S tím se nedá nic dělat, to jsou holt novináři, co 
byste od nich chtěli, že ano. Ale že se k tomu přidá ještě původce celé té aféry, to snad 
nenapadlo nikoho ani v nejdivočejším snu.  

Takže - otci bylo vzato právo bránit se. A teď si tedy konečně přečtěte, jak ZNOVU Jeho 
knížecí Jasnost nechutně napadla mého otce, tentokrát v sobotním celostátním Právu:  

"Zkuste na ministerstvo školství strčit nos a uvidíte, proč jsem to řekl. Kdyby to byl účetní na 
ministerstvu zemědělství, tak proti tomu nic nemám. Zrovna s těmi názory na školství, to 
nejde. To je jako kdybych ustanovil známého pedofila ředitelem dívčí školy. Chcete-li, 
ohrožuje to mravnost politiky."  

Lituji moc toho, že již nežije otec pana knížete. To byl jiný formát než náš pan ministr 
zahraničí. Ten by synovi jistě vysvětlil, že když už chce rozdávat lekce z mravů, měl by začít 
nejdříve ze všeho u sebe. A že je nejen nemravné, ale vpravdě ohavné útočit na člověka, 
který se nemůže bránit. A že si to šlechtic dovolit nemůže, ani kdyby raubritterem byl. Jenže 
Karel VI. Schwarzenberg, mimochodem velký český vlastenec, už bohužel nežije. A tak asi 
není nikdo, kdo by Jeho Jasnost mohl o slušných mravech poučit.  

„To je jako kdybych ustanovil známého pedofila ředitelem dívčí školy." Co jsme jen komu 
udělali, že máme zrovna takového ministra zahraničí?  

Ale hlavně - mlčet, hlavně jen mlčet! Nic neříkat, každou urážku spolknout, nechat si vše líbit. 
Mlčet, mlčet, mlčet! Promluvil feudál... Abychom se snad náhodou někoho nedotkli, abychom 
nebyli za hulváty. Za nevděčníky, kteří si neváží toho, jak shovívavě se k nám pan kníže 
chová. Že ano?  

„To je jako kdybych ustanovil známého pedofila ředitelem dívčí školy." To je, panečku, grácie! 
Kdy otevíráte, pane kníže, ty svoje kurzy veřejného vystupování? Přijdu se k vám naučit 
něčemu novému.  

A třeba pak taky pronesu svůj názor na pár nejvýše postavených státních úředníků. Protože 
někteří z nich se do svých úřadů opravdu hodí jako pazdeří k určité části těla.  

Autor: Alexandr Bátora 
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http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/205943.aspx 

 

 

 

Karel Schwarzenberk: Jsou to teroristé, ale… 

19. 5. 2010 

 

 

Předposlední dubnový den si k nám U Dělového Kříže předvolebně přisedl senátor Karel 

Schwarzenberg, vůdce nové pravicové strany TOP 09, a co že prý bychom od něj chtěli slyšet. 

Jako členové občanského sdružení Přátelé Srbů na Kosovu jsme se ho proto logicky zeptali, 

co ho vedlo k uznání jednostranně vyhlášeného albánského Kosova. 

Hned na úvod jsme připomněli, že Kosovo odmítly uznat nejen Slovensko, Rumunsko, Řecko, 

Kypr a Vatikán, ale i Španělsko, o velkých státech jako je Rusko, Čína či Indie nemluvě. Tak 

proč Česká republika?! 

Pan Schwarzenberg nám vysvětlil, že „uznání není morální čin, uznání je uznání faktu" a prý 

podle mezinárodního práva „kosovská autorita" splnila předpoklady potřebné k uznání 

samostatnosti. Oním amerikanismem s „autoritou" měl na mysli teroristickou organizaci UČK 

úzce provázanou s obchodem s narkotiky, zbraněmi, bílým masem a lidskými orgány, největší 

mafiánskou síť v Evropě a (zatím) druhou největší mafiánskou organizací v USA. 

Připomněli jsme mu rezoluci 1244 Rady bezpečnosti OSN z roku 1999, která Srbsku zaručila 

územní celistvost s tím, že část území (Kosovo a Metochia) budou dočasně pod správou OSN. 

Mimochodem, teprve po tomto slibu přestala jugoslávská armáda na Kosovu bojovat a území 

postoupila správě misi UNMIK. Zdůraznili jsme, že žádná jiná rezoluce RB OSN přijata 

nebyla. „Taky nemluvím o Radě bezpečnosti," zabručel pan bývalý ministr zahraničí, 

„mluvím o době, kdy ještě Spojené národy neexistovaly(!) Kdy se uznával stát? Stát se 

uznával nikoli jako teritorium, které samo o sobě vládlo, které území ovládlo a nastolilo tam 

pořádek..." 

Skočili jsme mu do řeči: „Co myslíte tím pořádkem? Etnické čistky z let 1999 a 2004, kdy 

bylo vyhnáno přes 300 tisíc lidí, vypáleno 52 tisíc domů, zničeno 130 křesťanských kostelů a 

klášterů? Říkáte, že tam zavedli pořádek, ale i Hitler zaváděl podobné pořádky..." 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/205943.aspx
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Pan Schwarzenberg vztekle bouchl pěstí do stolu a vykřikl: „Můžete mne nechat domluvit? 

Skákáte mi do řeči!" Omluvili jsme se, byť mezi svými slovy dělal takové odmlky, že jsme 

byli přesvědčeni, že už domluvil. 

Jen co se ale zase zklidnil, projevil znalosti, které „balkanologové" typu Matyáše Zrna nebo 

Filipa Tesaře nikdy nezískali, nebo je před českou veřejností virtuózně tajili. Ví například, že 

etnické čistky dělali Albánci na Kosovu i daleko dřív, tedy už v 80. letech, kdy vypalovali 

srbské domy. Poté prý tam ale nastolil „diktaturu tajné policie" zase Milošević, prohlásil 

Schwarzenberg a přešel ke svým zážitkům z Kosova právě z té doby: „Srbsko už nebylo 

schopné ovládat Kosovo, nemá na to sílu, aby tam mohlo vládnout. Ne ne, nemá na to sílu..." 

„Nemá sílu, protože jste ho bombardovali," namítli jsme. „Ono mělo sílu a vyhrálo nad UČK, 

ale vy jste bombardovali, vy jste provedli agresi..." 

„Já že jsem bombardoval?" ohradil se pan senátor rozhněvaně „Když se ve Washingtonu 

jednalo o tom, že útok na Srbsko asi bude, tak já a nynější švédský ministr zahraničí Carl 

Bildt -- a pozoruhodně i Kissinger -- jsme tehdá byli proti. Stalo se, dějiny jdou dál. Zkrátka a 

dobře, znovunastolení srbské vlády v Kosovu už možné není. To vám je naprosto jasné, že?" 

Proč nemůže být Kosovo vráceno pod správu demokratického Srbska, nám sice jasné není, ale 

bojíme se už skákat řeči. 

„Ten útvar (Kosovo) existuje. To by byla ještě další nechutná válka. To by bylo nekonečné. 

Aby se Srbové vrátili k vládě na Kosovu, to už není možné... Ta válka je prohraná ..." 

„Takže vy jste před demokratickým Srbskem dali přednost narkomafii a zločincům, kteří dnes 

ovládají kosovsko-albánskou společnost?" 

„Částečně ano. Mně nemusíte o lidech z UČK mnoho vyprávět." 

Karel Schwarzenberg nám trochu vyrazil dech -- ví, že zločinci z UČK drží všechny hlavní a 

důležité posty ve strukturách samozvané Republiky Kosova, přesto navrhl české vládě 

mafiánské Kosovo uznat. Argument, že je to akt vážně ohrožující bezpečnost naší společnosti 

by pan asi senátor nepochopil. Raději proto vysvětloval, že srbští generálové byli „stejní 

hajzlové, stejní teroristi jako UČK", i když z vlastní zkušenosti víme, že ani řadoví kosovští 

Albánci ve vzpomínkách na tu dobu nenadávají na Jugoslávskou (srbskou) armádu, ale na 

srbské polovojenské organizace. Ty se objevily na Kosovu až během bombardování 

Jugoslávie letouny NATO, tedy v době, kdy jugoslávská federální vláda i srbská vláda, 

policie a armáda ztratily nad územím Kosova plnou kontrolu. A mnohé vraždy, které se tehdy 

odehrály na Kosovu, spíš ukazují na zinscenované provokace UČK. Ta jen pokračovala v tom, 

co se její velitelé naučili za občanské války v Bosně od bosenských muslimů a instruktorů z 

Al Kajdy. Opáčili jsme tady, že šlo o boj s teroristy, a jak známo, „s teroristy se nevyjednává, 

s teroristy se bojuje." 

Na to Schwarzenberg kontroval: „Kdyby Milošević nedělal tak blbou politiku, tak k válce 

vůbec nedošlo." 

„Vy se na Miloševiće pořád vymlouváte." 
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To pana senátora také nadzvedlo, a tak jsme raději změnili téma: „Původně jste deklaroval, že 

si počkáte až jak se kosovští Albánci budou chovat k menšinám. A potom jste najednou ve 

vládě vyvolal jednání o uznání Kosova. Jaký jste měl důkaz o tom, že se chovají dobře?" 

„Chovali se o něco líp, než jsem se obával." 

„Máte nějaký důkaz?" 

„Ale vždyť tam máme lidi. Máme tam zastoupení, máme tam velvyslanectví, máme tam českou 

misi, od které dostáváme týdně zprávy." Částečně má pravdu - ČR má v Prištině opravdu 

velvyslanectví, ale nikoli velvyslance, protože prezident Klaus si nepřeje, abychom si zadali s 

gangstery z UČK. Podle měřítek pana Schwarzenberga to sice není postoj realistický, ale za to 

je to postoj morální. „Kosovští Srbové přišli o své pozemky a domy řádně zapsané v katastru," 

pokračujeme. „Byl byste ochoten poskytnout nějaké své pozemky, aby ti vyhnaní Srbové měli 

kde se usadit?" 

Schwarzenberg kývl, že se tam odehrála nespravedlnost, ale „dát české území Srbům? No 

nazdar!" Neměli jsme ale na mysli území českého státu, nýbrž pozemky pana 

Schwarzenberga, který kdesi řekl, že politik má být za své činy osobně zodpovědný. Inicioval 

uznání Kosova, je tedy podle nás spoluviník a měl by nás odpovědnost. „Máte přece i jiné 

pozemky než v Čechách." 

„Myslíte, že by Rakušané s tím byli srozuměni?" 

„Lidsky byste byl ochoten to udělat?" 

„Můžu si to za jistých podmínek představit. Je ale věcí Srbské republiky, aby se o své krajany 

postarala. Koneckonců, oni tu válku částečně začali." 

Zase jsme nevěděli kudy dál: „Jezdíte na Kosovo, znáte to tam. Existuje nějaká albánská 

architektonická památka, která by dokládala historickou sounáležitost albánské národnosti k 

tomuto území?" 

„S odpuštěním neexistuje, všechny starý památky tam jsou srbský," projevil na českého 

politika mimořádné znalosti pan senátor, „protože to původně bylo srbské území. Ta srbská 

emigrace začala už v 17. století." Dál přesně popsal několik emigračních vln srbského národa 

ze své kosovské vlasti a svůj překvapivě zasvěcený výklad ale nakonec znovu uzavřel 

mantrou „Srbové si za to můžou sami." 

S Karlem Schwarzenbergem nás spojovala znalost faktů, v jejich výkladu jsme se neshodli ani 

v nejmenším, stejně jako ve východiscích ze současné kosovské krize. Ale hlavně, ať se to 

panu Schwarzenbergovi líbí nebo ne, morálka do politiky patří až na prvním místě. Podle 

morality činů politiky posuzujeme, a proto také budeme dál odsuzovat přístup vlády ODS, 

zelených a dnešních TOP 09 k otázce Kosova a okupace jižního Srbska. Domníváme se, že 

tito pravicoví politici mají na svědomí, že 300 tisíc lidí bylo oloupeno o majetek, který je pro 

pravici jinak vždy svatý. Mají na svědomí „privatizaci" srbských fabrik, elektráren, dolů a 

kosovského nerostného bohatství. Mají na svědomí zhoršení mezinárodní situace, důvěry a 

spolupráce mezi státy. Pomohli na svět nebezpečnému precedentu, podle něhož mezinárodní 

právo neplatí pro všechny. Pomohli velmoci šoupat národy, etnicky čistit a loupit jako za 

Josifa Vissarionoviče. 
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Publikováno v Literárních novinách 

 

Vondro, Schwarzenbergu, jste nepřátelé míru a 
nepřátelé státu! Odstupte! 

Daniel Solis 

13.10.2010 

Výzva ministrům Vondrovi a Schwarzenbergovi k odstoupení z funkce, 

přednesená na demonstraci iniciativy Ne základnám proti bilaterálním plánům 

vybudovat v Praze centrum americké protiraketové obrany. Václavském náměstí dne 

9.10. 2010 v 15 hodin.  

 

Dobré odpoledne vážení přátelé, vážení účastníci a pozorovatelé této demonstrace. 

Už zase chystá vláda nějaký ten projekt americké protiraketové obrany. Jako vždy je 

veřejnosti horem-dolem předkládáno, jak prospěšný tento projekt je a jak přínosný pro mír a 

bezpečnost státu a celé Evropy, pokud ne hnedle celého světa. 

Jsou nám jmenovány veškeré výhody tohoto projektu, zejména jak málo bude stát 

peněz oproti původnímu projektu radaru v Brdech a jak na tom česká veřejnost vlastně tím 

pádem ještě vydělá. Můžeme být rádi, že se z nabubřelého projektu radarové základny 

nakonec místo něj vytvoří jen takové malé středisko spojenecké protiraketové obrany, které si 

ale tentokráte budeme smět dokonce i spolufinancovat. V jaké výši to ale bude, není doposud 

známo. Ministr obrany Vondra to zatím neví, "Nedokážu říci přesnou částku. Domnívám se 

ale, že za tuto cenu nám protiraketová obrana stojí" údajně řekl Vondra v televizi, tak jako to, 

že „jen blázen by tím pohrdl“. To jsem blázen! 

Takže co se zde vlastně zase děje? No to je přece jednoduché! Znovu si z nás dělají 

jestřábi a dobře placení politrukové zbrojního, vojensko-průmyslového komplexu legraci. 

Znovu a znovu mají tito lidé, jež se infiltrovali do nejvyšších politických funkcí nás, veřejnost 

za hlupáky. Znovu se nám občanům naši milí politici vysmívají přímo do tváře! 

Jejich média a bezpečnostní aparát pak pravděpodobně všechny ty, které jejich záměry 

nehodlají akceptovat, ty které se jim postaví a budou jejich plány kritizovat, označí za 

nepřátele státu a za nebezpečné podporovatele mezinárodního terorizmu. 

Jen proto, aby nás umlčely, jen proto aby neztratili draze koupenou a vylhanou 

podporu nic netušící široké veřejnosti. 

Ale veřejnost již tuší. Lidé procitají a pomalu si uvědomují, že nepřáteli státu jsou 

právě ti představitelé nadnárodních korporací – finančních a zbrojních, ruku v ruce, kteří 

nahlas vykřikují, jak nás občany chtějí ochránit před nebezpečím terorizmu. 

http://www.literarky.cz/
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Ale my již víme, že právě oni jsou těmi teroristy, kteří šíří strach z neexistujícího 

ohrožení, kteří znejišťují obyvatele naší země klamnými a poplašnými zprávami a kteří 

necouvnou ani před tím, teroristické incidenty prostřednictvím jimi placených žoldáků 

zosnovat a provádět, aby strach veřejnosti byl nadále vyživován a souhlas občanů 

s nesmyslnými válkami a drahými bezpečnostními opatřeními prováděnými na úkor osobní 

svobody zaručen. 

Ano, vážení přátelé, nenechme se opíjet příslovečným rohlíkem! Dohledové středisko 

americké protiraketové obrany není žádný bohulibý záměr pro ochranu všech Evropanů před 

hrozícím nebezpečím. 

Je to důmyslný tah na globální šachovnici, vedoucí k ovládnutí světa strůjci všeho zla, 

které tento svět momentálně sužuje válkami, hladomorem, nákazami a finanční krizí – 

prováděný fašistickým kartelem finančního a vojensko-průmyslového komplexu, který je 

reprezentován v naší zemi nynějším ministrem obrany Alexandrem Vondrou, bývalým 

ředitelem lobbystické firmy "Dutko worldwide" napojené na zbrojní lobby "Cohen group", 

úzce spjatou s zbrojními firmami "Lockheed Martin", "EDO Corporation", a výrobcem 

pandurů, firmou "General Dynamics", tak jako s bezpečnostní agenturou "Dyncorp", působící 

v Afghánistánu v oblasti soukromé bezpečnosti, kde rekrutuje i mezi příslušníky AČR, které 

tam nyní ve vyšší míře posílá náš ministr zahraničních věcí. "Dyncorp" mimochodem 

certifikuje české instruktory v Logáru – podivná to propojení zbrojařů s politiky/lobbysty. 

Střet zájmů ministra Vondry je do nebe volající! 

Kartel finančního a vojensko-průmyslového komplexu, je taktéž reprezentován také 

zmiňovaným ministrem zahraničí ČR, Karlem Schwarzenbergem, - spolu s Alexandrem 

Vondrou členem spiklenecké lóže bankéřů a průmyslníků, založené Davidem 

Rockefellerem, zvané „trilaterální komise“, a dvěma poradci z poradního orgánu vlády 

nazvaného "NERV", Vladimírem Dlouhým, napojeným na nechvalně známou americkou 

banku Goldman Sach, namočenou do mnoha skandálů a finančních podvodů a mimo jiné 

vydělávající i na půjčkách výrobcům zabijáckých kobercových bomb, firmám "Alliant 

Techsystems" nebo "Textron"... a Jiřím Kunertem – kteří jsou oba taktéž členy 

"trilaterální komise", tak jako další lobbysta v řadě, Pavel Telička v české vládě, nebo v její 

bezprostřední blízkosti. 

A takto bych mohl jmenovat dále. Napojení české politiky na zbrojní lobby je pevné a 

rozsáhlé. Uvědomme si přitom, vážení přátelé, že cílem zbrojního průmyslu není mír, ale 

naopak – je jím válka. 

Nicméně, veřejnost si toto již déle nenechá líbit. Hrozbami teroristických útoků, válek, 

hrozbami prasečích chřipek, ekologických katastrof, klimatických změn, útoků 

mimozemšťanů, státních bankrotů, žlutého nebezpečí, ruské expanze, jaderných bomb, 

přírodních katastrof, zemětřesení, povodní a požárů, radikalizmu a cizích náboženství, chtějí 

tito hypnotizéři, našeptavači a indoktrinátoři širokou veřejnost obelhat, manipulovat a 

dostat do stavu naprosté rezignace, vedoucí k letargii a pasivitě jen proto aby si pak jejich 

nenasytný kartel mohl dále odčerpávat obrovské finanční prostředky z veřejných zdrojů, které 

pak chybí na sociální systém, zdravotnictví a investice potřebné pro kvalitní život a dobrý 

chod společnosti! Ale veřejnost se již déle nenechá okrádat skupinou mafiánů, která se za 

pomoci velkokapitálu a v jeho službách vetře do nejvyšších orgánů státu, aby zde potom 

páchala zlo a prach-sprostou vlastizradu! 
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Banky, které financují válečné operace, které zároveň financují výrobce zbraní a které 

vydírají státy a nutí je k nesmyslným a sebevražedným rozpočtovým škrtům na úkor 

sociálních benefitů, společenského smíru a sociální soudržnosti až nadoraz, právě 

prostřednictvím jimi dosazených politiků potom odčerpávají veřejné prostředky při takzvané 

socializaci ztrát prováděné na úkor celé společnosti takzvaným bail-outem, tedy přesunem 

veřejných prostředků do soukromých bankrotujících finančních institucí. Ať bankrotuje stát! 

Aspoň se tím dříve položí a předá vládu do rukou nadnárodních globalizujících elit. 

Stejný kartel pracuje nyní na tom, aby se celé vedení NATO mohlo dostat do rukou 

několika mála jimi kontrolovaných osob, které budou rozhodovat o nasazení celé aliance 

v současných i budoucích válkách. Proto argument pro vybudování protiraketového řídícího 

centra v Praze jen poukazuje na nekalé záměry vojensko-průmyslového komplexu stupňovat 

napětí mezi národy a vést další války a to již brzy a tak vybřednout z patové situace 

neuchopitelné finanční krize, která jinak dovede masy k rebelii populace krizí postižených 

zemí a ke svržení systému, který je naoko demokratický, ve své podstatě ale, neviditelnou 

rukou řízený bankéři a jimi kontrolovaným nadnárodním velkokapitálem a jeho exponenty. 

Vojenské plány bývají tajné a vztahují se na období mnoha let do budoucnosti. Proto 

slepá a hluchá veřejnost doposud neprohlédla jak dramatická je situace. 

Ohlušena propagandou, hospodářskou agitací, politickou kampaní, sportem a 

telenovelami, reality show a talentmánií, není současná veřejnost plně schopna rozpoznat, jak 

dramatická je situace a jak bezprostřední je nebezpečí války a neofašistické diktatury 

korporací a jejich kartelů spolčených s politiky a národními i mezinárodními veřejnými či 

soukromými bezpečnostními složkami. 

Media, namísto toho, aby bránila svobodu a demokracii, se dopouští taktéž 

vlastizrady, ruku v ruce se zkorumpovanými politiky a licoměrnými lobbisty. 

Media uvádí veřejnost v paniku a udržují ji v neustálém strachu z nějakého 

abstraktního a neexistujícího nebezpečí. Hamba takovým médiím! Jak může seriózní 

novinář strašit a hrozit virtuální a dnes již téměř groteskní marionetou Usámi bin Ládina? Jak 

se může s čistým svědomím podílet na lžích  a očerňování zemí, které jsou jako obětní 

beránek na mušce krvelačných vojensko průmyslových kartelů, naftařských konglomerátů, 

plynařských gigantů a těžařských korporací? 

Dodnes trpí lidé v Iráku a bývalé Jugoslávii důsledky používání zbraní s ochuzeného 

uranu a bílého fosforu. Dodnes oplakávají rodiny v Gaze své mrtvé, pozabíjené pumami z 

rakovinotvorných těžkých kovů (DIME)ve zdí obehnaném vězení. Dodnes umírají civilisté při 

náletech v Afghánistánu a při útocích raket z bezpilotních letounů v Pákistánu, Jemenu a 

Somálsku. Dodnes umírají neviní lidé při teroristických útocích, které jsou páchány pod 

dohledem tajných služeb všude ve světě a nejnověji v Íránu a Súdánu. Dodnes si hojí své rány 

zranění, kteří se pokoušeli zmařit převraty v Hondurasu a Ekvátoru. 

Dodnes jsou umlčováni míroví aktivisté, zatím co válečné bubny bijí stále hlasitěji. 

Stále hlasitěji proto aby umlčely volání po spravedlnosti, svobodě míru a mezinárodní 

spolupráci. Stále hlasitěji - aby přehlušili volání lidí po revoluci! 
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Ano, přátelé, celý svět to dnes již ví – neudržitelná situace v rozpadajících se 

kapitalistických systémech postavených na vykořisťování druhých, nejprve doma a potom za 

hranicí má jen dvě řešení, jak nás učí dějiny: Kolaps systému z důvodu jeho bankrotu může 

vézt jenom k revoluci a převzetí moci lidmi, kteří zřídí malé soběstačné komuny a budou si 

vládnout sami, bez bankéřů a jejich politiků, kteří v minulosti většinou končili na lucernách, 

nebo si systém pospíší, předběhne lidi dříve než vyjdou do ulic a pošle je na jatka světových 

válek aby se chudí a zoufalí vlastenecky obětovali za záchranu systému který patří bohatým a 

mocným. 

Nebude to trvat dlouho, dokud i my nebudeme ubiti nástroji blahobytu a otráveni 

jedovatou návnadou pozlátka luxusu, která na nás byla nadnárodními bankéři nastražena coby 

vějička lepších zítřků. Zítřek bude ale možná pro mnohé z nás krušný. I v této zemi hrozí 

hospodářský propad do bezedné jámy, do pasti finančních derivátů a maloobchodních 

bankovních produktů. Nezaplacené hypotéky, leasingy, půjčky občanů, nedostačující 

prostředky na penze a důchody státu - spirála stagflace se pomalu roztáčí a bude se točit stále 

rychleji. 

Poté co tato vláda definitivně zruší střední třídu zbudou lidem zase jenom ty 

příslovečné okovy. Proto, přátelé, jenom proto potřebujeme protiraketové řídící středisko 

v Praze. Nepřítel je již uvnitř této země a číhá!  

Pro ty privilegované je tímto nepřítelem celá česká populace, všichni občané, kteří, až 

se jednou vzbouří, vezmou vládu zase do svých rukou... a pro ty druhé, pro nás, dámy a 

pánové, je tímto nepřítelem onen kartel vlastizrádců, který chce tento národ zaprodat a 

vyprodat a vydat do rukou nadnárodního kapitálu a jeho otrokářů. Nenechme si to líbit a 

žádejme aby Alexandr Vondra a Karel Schwarzenberg okamžitě odstoupili z vládních 

funkcí. Tito dva lidé nehájí totiž zájmy naší země, ale zájmy nadnárodní zbrojní lobby a 

těch, kteří chystají války. Zpronevěřili se tím slibu, který slavnostně dali: slib člena vlády 

zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a 

uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji 

svého postavení." 

Vondro, Schwarzenbergu, jste nepřátelé míru a nepřátelé státu! Odstupte prosím! 

Zdroje 
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Článek vyšel 11.října na serveru FreeGlobe.cz. 

 

 

 

Volební program TOP 09 

1. 1. 2010 

Část II. Kompetentní správa 

Všeobecné pohrdání velké části naší společnosti politikou a politiky oslabuje náš 
demokratický systém. Výkon vládní administrativy je z pohledu běžného člověka 
neobyčejně složitý a nesrozumitelný. Převládá pocit, že nejsnazší cestou k úspěchu 
jsou korupce a různá neprůhledná rozhodnutí. Pocit trvalé nespokojenosti se správou 
věcí veřejných podvazuje aktivitu lidí, zmenšuje přirozený pocit hrdosti na naši zem, 
a nepřímo tak ovlivňuje i její postavení na evropské scéně. 

Uvědomujeme si, že jde o problémy, které nemají snadná a rychlá řešení. Nechceme 
se však vzdát. Nabízíme kompetenci, zkušenosti, důslednost a odvahu při hledání 
cest k postupnému řešení tohoto nedobrého stavu.  

Zdálo by se, že ve vedení TOP se sešla mravnost s šetrností. Takže jak to vlastně 
doopravdy je? Mravnost reprezentuje pan Schwarzenberg:  

Karel Schwarzenberg, vlastním jménem "Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich 
Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg byl po sametu doposud činný: 

Od 10. července 1990 do roku 1992 byl kancléřem prezidenta Václava Havla.  

- V senátních volbách v roce 2002 neúspěšně kandidoval v obvodu Strakonice[5], v 
listopadu 2004 byl ve volebním obvodu Praha 6 zvolen senátorem, nominován byl US-
DEU. Až do zániku ODA v roce 2007 byl jejím členem.  

- 9.1.2007 byl Karel Schwarzenberg jmenován ministrem zahraničních věcí ČR, do vlády 
byl nominován Stranou zelených. Dne 8. července 2008 v této funkci podepsal s 
americkou ministryní zahraničních věcí Condoleezzou Riceovou smlouvu o umístění 
radarové základny USA na území Vojenského újezdu Brdy.  

Značnou pozornost vyvolalo jeho rozhodnutí opustit vládu v případě, že v ní bude nadále 
působit vicepremiér Jiří Čunek, aniž by vysvětlil původ svého majetku v souvislosti s 
obviněním z korupce, které vyšetřovala policie. Proto si Schwarzenberg u americké 
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http://ampedstatus.com/inside-the-global-banking-intelligence-complex-bcci-operations
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detektivní agentury Kroll objednal audit finančního hospodaření rodiny Jiřího Čunka, 
jehož výsledky zveřejnil v červenci 2008.[6] Protože audit nepřinesl důkazy korupčních 
obvinění, Schwarzenberg se rozhodl ve vládě po Čunkově boku setrvat. 

Ve dnech 5.-8.června 2008 se zúčastnil v Chantilly ve Virginii v USA zasedání tzv. klubu 
Bilderberg (anglicky Bilderberg Group).  

11. června 2009 se Karel Schwarzenberg stal předsedou přípravného výboru nově 
vzniklé politické strany TOP 09... 

Dlouhou dobu byl jediným vlastníkem společnosti R-Presse, která vydává týdeník 
Respekt, v roce 2006 však do dlouhodobě ztrátové společnosti vstoupil Zdeněk Bakala, 
který se stal v roce 2007 po navýšení základního jmění firmy majoritním vlastníkem 
(55,5 %), Schwarzenberg si podržel pouze menšinový podíl (44,5 %)..."  

Pramen  

http://cs.wikipedia.org/wik...  

(K doplnění - jako symbol nového svěžího větru jsme politiku pana Karla mohli vidět při 
jeho misi v Gaze, na tajném zasedání vlády ve vztahu ke Kosovu, při všestranné podpoře 
"humanitárních misí" v Iráku a Afgfhánistánu...  

Šetrnost reprezentuje "nejlepší ministr financí" s největším rozpočtovým zásekem bratr 
Kalousek:  viz wiki a necyklopedie o jeho šikovnosti na ministerstvu "obrany", 
majetkových poměrech...  

Kdo ve skutečnosti stojí za bratrama a sestrama sdruženými v nové politické straně TOP 
viz zde  

http://www.bytyokd.cz/  
http://cs.wikipedia.org/wik... (sponzor Dušan Novotný)  

Moc bych se nedivil, kdyby mezi nima byli nezištní lidé, kteří chtějí pomoci státu v oblasti 
sanace ekologických škod, uhlobaroni privatizující sítě zdravotnických zařízení a jiní 
podobní lidumilové.  

dexx - 2. 1. 2010 

za sebe: recykláty z ODS a KDU, lidi bez páteře, schopné všeho, včetně Bilderberga 
Trautenberka s jeho "knížecím" slovem, překotným uznáváním Kosova a krytím tamních 
(skutečných) zvěrstev a také díky rozhovoru s ním, který jsem loni četl, o tom, že východní 
Slované (a zřejmě i Řekové) jsou Byzantinci a nepatří do našeho civilizačního okruhu 
(kdežto muslimští řezníci Albánci nebo Turci se svými holocausty právě východních křesťanů 
zřejmě ano), kde opakoval postoje a předsudky známé z 3 říše - NIKDY !!!  

zajoch - 1. 1. 2010 

Ještě něco. Proč jsem to adresovala Tobě. Chtěla jsem tím podořit to jak jsi hezky vystihl 
podstatu recyklovaných slibů.  

zajoch - 1. 1. 2010 
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Hudrypere,  
on papír odjaktěživa snese všechno, že. Sice se říká, že co je psáno to je dáno, jenže to 
neplatí v politice. Dnes už bohužel ani jinde ne. A přesto se najde dost důvěřivých, kteří 
návnadu slibů spolknou. 

hudryper - 1. 1. 2010 

Těžko něco vytýkat , když slibem nerozesmutníš. Přesně takto vypadaly materiály N-tého 
sjezdu ÚV KSČ a jak  

to vše dopadalo? Z hlediska skutečné snahy vedoucí síly ve společnosti-KSČ -relatívně 
lépe,než se kdy podařilo v posledních 20 létech kterékoliv současné partaji.Lež se stala 
normou v každodenním životě, všechna ta tzv.  

snižování cen,akce a pod.stojí na principu lži,všechny pravdivé motivy jedinců v naší politice 
jsou přesně v  

kontradikci s veřejně proklamovanými,čili znovu jen lež a nic jiného.Dokud nebude 
uzákoněná odvolatelnost politika v podmínkách přímé demokracie,dotud se v čele naší 
tzv.zastupitelské demokracie udrží jen největší  

gauneři bez svědomí a sebemenší morálky.Musí být ovšem snadno voditelní(účinně 
kompromitováni) svými loutkoherci.To,co žijeme je demokracie pro zlomek nejbohatších a 
jejich financemi zprostředkovaná despocie  

vůči všem ostatním. Požadavek přímé volby prezidenta,hejtmanů a dalších má význam 
pouze tehdy,jestliže politici chovající se v rozporu se svými vlastními sliby,mohou být 
iniciativou zdola odvoláni. 

http://www.outsidermedia.cz/Default.aspx 

****** 

 

Kníže Schwarzenberg se hlásí k nejlepším 
tradicím první republiky a odkazu T.G. 

Masaryka 

 

Ing. Jiří Krutina 

 

Když jsem čekal na poště, tak jsem z dlouhé chvíle otevřel deník Dnes, který normálně 
nečtu. Otevřel jsem ho zrovna na celostránkové reklamě s titulem „Hlásím se do služby“ pro 
podporu kandidáta na prezidenta K. Schwarzenberga. To, co však v reklamě zaznívá, mě 
doslova rozesmálo. Cituji: 

http://www.outsidermedia.cz/Default.aspx
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Pokud člověk může udělat něco pro svou vlast, nesmí váhat ani minutu. 

Hlásím se k nejlepším tradicím první republiky a odkazu Tomáše Garrigue Masaryka. 

Váš Karel S., kandidát na prezidenta. 

A dodejme, jako správný profesionální politik, samozřejmě určitě nelže. V současné době – 
společenském klimatu, v kterém žijeme je hlavní ideologií je tzv. neoliberální kapitalismus. 
Ten má své bohy a dogmata jako každá ideologie nebo společenské zřízení v historii světa 
člověka. Jsou jimi zejména „bůh“ v podobě tzv. „neviditelné“ (ona je ve skutečnosti až moc 
viditelná a zcela bezpečně i předvídatelná) ruky všemocného nadnárodního finančního trhu 
se svou „tvořivou mocí“ v podobě moci peněz a finančního kapitálu a falešná „svoboda“ 
projevující se možností svobodně si vybrat z množství většinou naprosto zbytečných komodit 
z pohledu života člověka ke koupi. Drtivá většina lidí získává tyto peníze prodejem své 
práce, tedy času a aktivit svého těla, mysli a pozornosti. Za takto vydělané peníze si pak 
mohou svobodně vybrat z nabízených komodit na trhu a tak si zpětně kupovat pomíjivé 
falešné štěstí a falešnou svobodu. A to je ten lepší případ, v horším případě si člověk 
nevydělá ani na základní životní potřeby, množství takových lidí na hranici chudoby také ve 
světě roste. Současně stále menší procento populace vlastní samotnou moc vydávat peníze 
a soustřeďují ve svých rukách takřka nekontrolovatelnou moc ovládat nadnárodní ekonomiky 
skrze finanční kapitál a tak nepřímo životy a osudy celých národů. Současný stav můžeme 
nazvat jako náboženství monoteismu peněz a polyteismu komodit, jak to trefně nazval jeden 
duchovní mistr. 

Nebudu se pouštět do hodnocení tohoto aktuálního systému, či společenského klimatu, 
v kterém žijeme, ani jej nebudu porovnávat s jinými ideologiemi či historickými formami 
společenského zřízení, kterými jsme prošli. To není cílem mého článku. Zkrátka taková je 
dnešní doba, v které žijeme a kterou jsem si přímo, či nepřímo vybrali i nevybrali. Je jistě 
nepochybné, že jako každá materialistická ideologie se rozhodně nejedná o nic 
„spravedlivého“. Nic postaveného na základních duchovních principech jako láska k bližním, 
apod. Tímto stavem současně trpí i samotná demokracie, které v klimatu, kde není současně 
i ekonomická demokracie, ve skutečnosti nemůže správně existovat. 

Samozřejmě z pohledu duchovního ale na druhou stranu mají všichni přesně to, co si 
zaslouží a žádná nespravedlnost se nikde neděje, vše je výsledkem karmy všech lidí našeho 
světa, což současně na druhou stranu neznamená, že je vše dobré, správné, spravedlivé a 
nelze nic kritizovat. 

Tato doba je specifická tím, že lze vše „zkomoditizovat“. Vše se stává komoditou, 
prostředkem k získání peněz, vlivu, moci, vše je možno prodat a to včetně idejí, či lidských 
hodnot. Zapomíná se, že lidské hodnoty a morální vlastnosti jsou vlastní pouze lidem, 
spočívají v jejich nitru, v jejich skutečně žitých postojích, vlastnostech hodnotách. Tyto 
hodnoty dělají každého člověka. Dnes tyto hodnoty jsou pouze prostředkem k prodeji, 
k manipulaci, k získání voličů, k dosažení svých záměrů. Viz prezidentská volební kampaň 
knížecí rakousko-uherské inkarnace. Pan zahraniční ministr (neplést si z českým 
ministrem zahraničí, kterého dosud nemáme) ze sebe před voliči dělá VLASTENCE 
hlásící ho se k nelepším tradicím první republiky, tedy republiky Masaryka a Beneše! 
Přesně s těmito hodnotami a idejemi manipuluje své potenciální voliče, ale podle skutečných 
činů, vyjadřování a konání jsou jeho skutečné hodnoty, postoje a zaměření přesně opačné a 
v rozporu s tím, co se naší „prodat“ ve své nabídce voličům. Vždy platí, nakonec podle 
skutků poznáte je, neboli podle ovoce, nikoliv podle marketingových slibů! 

Jenom stručně, neboť věřím, že většina českých voličů je dostatečně informována o 
aktivitách knížete Schwarzenberga. Jaké je tedy Schwarzenbergovo „vlastenectví“ a co 
všechno udělal pro svou vlast? 
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Lidé stavovského postavení jako je „náš“ kníže nejsou ve skutečnosti loajální k žádnému 
národu, nebo státu. Kníže je jedním z největších vlastníků pozemků a lesu nejen v ČR, ale i 
v Rakousku a Bavorsku. Kníže jako „správný vlastenec“ se pravidelně účastní 
sudetoněmeckých srazů a bere i nad některými z nich občas i svou záštitu. Kde může tak 
pošlapává ideu národních států i našeho vlastního? Svůj vysněný nostalgický ideál vidí 
v zaniklém Rakousku-Uhersku, kde měli Češi a Slováci jenom podřadné postavení, bodejť by 
také ne, jeho rod patřil k oporám habsburské monarchie. Jeho aristokratický rod byl vždy 
protičesky zaměřen, a to po celou dobu poroby našeho národa habsburskou monarchii. Jeho 
otec, Karel, jako mluvčí české šlechty na českém sněmu 25.11 1889 prohlásil: 

„My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém 

proti koncilu kostnickému. My jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila 
Tábory a na Bílé Hoře husitské sbory české. My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale 
bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovat proti 
všem novohusitům s touže rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům.“ 

Masaryk, k jehož odkazu se kníže hlásí, ale postavil českou státnost právě na husitství jako 
vrcholu českých národních dějin. Masaryk přímo svůj politický program vyjádřil slovy: „Tábor 
je náš program!“ Jak si máme vysvětlit tento rozpor? 

Člen knížecí strany TOP 09, poslanec Korte prohlásil, že jedním z největších zrádců národa 
byl Masaryk kvůli pozemkové reformě a Beneš, tedy představitelé první republiky. Jak si 
máme vysvětlit tento rozpor? 

Masaryk vyhlásil přímo válku Rakousko-Uherské habsburské monarchii, bez její porážky v 1. 
světové válce, by nemohlo vzniknout Československo, tedy ona první republika, k jejímž 
tradicím se kníže podle své reklamy hlásí? Jak pak může považovat Rakousko-Uhersko za 
ideální stát a současně obdivovat a kamarádit se potomky Habsburků? Jak si máme vysvětlit 
tento rozpor? 

A co snaha knížete společně se svou stranou TOP 09 prosadit tzv. „církevní restituce“ a jeho 
zpřísnění s katolickou církví. Masaryk naproti tomu od začátku usiloval o naprostý odklon a 
oddělení státu od Říma a katolické církve. Doslova vyhlásil i Vatikánu válku. Je znám jeho 
čin, když na výročí upálení Mistra Jana Husa vyvěsil na Pražském hradě vedle prezidentské 
standardy bílý prapor s rudým kalichem, načež odcestoval papežská legát z ČSR a Vatikán 
přerušil diplomatické styky z ČSR. 

O jednostranném uznání nezávislosti Kosova, o knížecí zahraniční politice spočívající 
v rušení našich zastupitelských úřadů v zemích pro nás perspektivních z pohledu 
ekonomických vztahů a exportu a zesměšňování ČR svými spacími výstupy jsme 
informování z „cizích“ - německých médiích, které tvoří u nás náš český „informační prostor“. 
Masarykovo vztah k Srbsku a Srbům byl zcela diametrálně opačný. Srbové byly považování 
za naše doslova slovanské bratry, jako jediný nám byli i ochotni vojensky pomoci v roce 
1938, tak jako jeden z mála státu protestovala Jugoslávie proti sovětské okupaci v roce 
1968. My jsme jim toto přátelství oplatili uznáním Kosova, jehož povstalecká armáda 
likvidovala bezbranné Srby, děti, ženy starce a mladým lidem za živa odnímala tato 
„osvobozenecká“ armáda orgány pro západní trh s orgány. 

A abychom nezapomněli. Sám pan Karel Schwarzenberg před nedlouhou dobou prohlásil 
jednomu německy mluvícímu novináři, že se necítí být Čechem, ale že je Böhme, tedy asi 
jako velká většina tzv. sudetských Němců.  

Tolik abychom se nenechali mýlit líbivou rétorikou, sympatickým šišláním a jakousi 
stařeckou šlechtickou „noblesou“, kterou některé u nás ještě pan kníže „okouzluje“. 
Tato jeho reklamní rétoriky plné prostých LŽÍ je jasným sdělením odkud vítr vane a 
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hlavně kam vane v případě tohoto „kandidáta“. Tolik tedy vlastenec Schwarzenberg 
hlásící se k tradici první republiky a odkazu T.G. Masaryka. 

Dnešní doba opravdu umožňuje cokoliv, jak je vidět. Politik typu Scwarzenberga může 
nabídnout cokoliv bez skrupulí. Nabídnuté hodnoty vlastenectví, tradice první 
republiky, či duchovní velikosti T. G. Masaryka jsou pro knížete jenom prázdné pojmy, 
které používá pouze účelově pro zisk voličů, kteří mu mohou pomoci k zisku moci, o 
nic jiného nejde. 

Ve skutečnosti je toto pokrytectví a braní si jména našeho prvního prezidenta a 
zakladatele naší novodobé moderní státnosti do pusy lidmi jako pan kníže urážkou i 
výsměchem všem Čechům, celému národu. 
 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/knize-schwarzenberg-se-hlasi-k-nejlepsim-tradicim-

prvni-republiky-a-odkazu-t-g-masaryka.html 

 

***** 

 

Ministerstvo zahraničních věcí, odpověď na 
petici postoupenou K. Schwarzenbergovi 

 

MINISTERSTVO ZAHRANiČNÍCH vĚcí ČESKÉ  REPUBLIKY 

Tiskový odbor 

V Praze dne 10. února 2011 

Č.j.9119512011-TO 

Doporučeně 

Věc: Odpověd' na dotazy zaslané ministrovi zahraničních věcí dne 11. ledna 2011 

V příloze Vám zasíláme odpovědi na otázky, ve kterých jste žádalo vyjádření k 

přiloženým otázkám, které se v obecné rovině týkaly spravedlnosti, práva povinností 

jednotlivců, sociálních a národnostních skupin či subjektů mezinárodního práva. 

Mgr.. Vít Kolář, Ředitel tiskového odboru a mluvčí MZV 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/knize-schwarzenberg-se-hlasi-k-nejlepsim-tradicim-prvni-republiky-a-odkazu-t-g-masaryka.html
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/knize-schwarzenberg-se-hlasi-k-nejlepsim-tradicim-prvni-republiky-a-odkazu-t-g-masaryka.html
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Vážený pan JUDr. Ogňan Tuleškov 

Na Čihadle 18 

160 00 Praha 6 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

Tiskový odbor 

Loretánské náměstí 5 

11800 Praha 1 

tel.: +420 224 182426, fax: +420 224 182044, e-mail: 
epodatelna@mzv.cz 

 

1) Co jako ministr zahraničních věcí České republiky "uděláte pro to, aby Češi měli 
stejné postavení v Německu jako německá menšina v České republice? 

Evropská politika je založena na principech odstranění diskriminace, rovnocenné 
ochrany před zákonem a dodržování všech lidských práva svobod. Tyto standardy jsou 
zesíleny ochranou menšin, která se týká zejména ochrany kultury a jazyka menšin. 
Vymezení pojmu národnostní menšiny je v EU ponecháno jednotlivým vládám a je chápáno 
jako vnitřní záležitost každého členského státu. 

V SRN je k dosažení statusu národnostní menšiny a tím i k dosažení státní podpory 

zapotřebí splnění pěti podmínek: 

1) příslušníci menšiny musí být státními příslušníky SRN 

2) od většinového národa se musí lišit svým vlastním jazykem, kulturou, historií a identitou 

3) mají vůli zachovat si svou identitu 

4) v Německu jsou tradičně (historicky) usazeni 

5) žijí v tradičních historických oblastech. 

Tyto podmínky splňují jen čtyři národnostní entity - Lužičtí Srbové, Dánové, Frísové a 
Romové. Poláci, kteří v meziválečném období byli také považováni za národnostní menšinu, 
toto postavení ztratili po r. 1945 postoupením části německého území, kde se nacházely 
jejich "historické oblasti ", pod svrchovanost Polska. 

Česká republika definuje pojem národnostní menšiny šířeji, a to v zákoně o právech 

příslušníků národnostních menšin č. 273/2001 Sb. Status národnostní menšiny zatím 
dosáhlo 12 národnostních uskupení, vč. příslušníků německé menšiny. Čtyři národnostní 
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menšiny (polská, německá, slovenská a chorvatská) požívají v České republice i ochranu na 
základě mezistátních bilaterálních smluv. 

V mezistátních smlouvách nemusí být závazky v nich uvedené nutně reciproční. Je 
vždy na vůli jednajících stran, aby si samy určily, které závazky převezmou a které nikoli. Ve 
Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou 
Německo o dobrém sousedství a vzájemné spolupráci z r. 1992 byly záměrně ponechány 
stranou otázky vyplývající ze vzájemné minulosti. V případě německé menšiny však tyto 
otázky měly dopad do přítomnosti, a proto se obě strany dohodly, že její postavení upraví. 
Jako u všech uznaných menšin má Česká republika na udržení kulturní identity německé 
menšiny zájem, a v tomto smyslu vítá, že podporu, kterou Česká republika německé 
menšině poskytuje, doplňuje Německo na základě citované smlouvy vlastním příspěvkem. 

Postavení německých státních příslušníků českého původu v citované smlouvě z r. 1992 
upraveno nebylo, protože k tomu ve své době nebyl shledán důvod. Navíc, zatímco naši 
němečtí spoluobčané splňují podmínky stanovené českým právním řádem pro uznání za 
národnostní menšinu, česká komunita v SRN tyto podmínky dle německé legislativy 
nesplňuje. 

Nutno vzít v také potaz, že čeká komunita vznikala ve své většině ve zcela jiných 
historických souvislostech - v důsledku politického útlaku, kterému byli její příslušníci v naší 
zemi po roce 1948 vystaveni. Česká republika opakovaně vyjádřila SRN vděčnost za to, že 
naši emigranti byli v Německu přijati a plně zrovnoprávněni. Tvrzení, že by česká komunita v 
SRN byla vystavena" násilné asimilaci ", je nutné odmítnout. SRN jí poskytuje všechny 
stávající právní standardy. Skutečnost, že není uznána za národnostní menšinu, neznamená, 
že by německá vláda její kulturní identitě bránila či uplatňovala jiná diskriminační opatření. 

2) Co jako ministr zahraničních věcí uděláte, aby Německo, které soustavně posiluje své 
menšiny v zahraničí, přiznalo uvedeným národnostním menšinám status 
národnostních menšin? 

Česká republika nemá právo vměšovat se do vnitřních záležitosti SRN a navíc 
nemůže dle zvyklosti zastupovat jiné než své občany. Nemá k tomu v daném případě navíc 
ani žádný důvod, protože SRN splňuje mezinárodně právní standardy a v mnohých 
aspektech jde dokonce nad jejich rámec. Jen na okraj je pak nutno podotknout, že Vaše 
tvrzeni o "soustavném posilováni" německých menšin ze strany spolkové vlády neodpovídá 
skutečnosti. SRN totiž na přiklad vůbec nezná takový druh podpory menšin, jak ji uplatňuje 
vůči svým menšinám v zahraničí Česká republika. Výše této podpory pro německou menšinu 
v České republice, realizující se na základě Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní 
Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a vzájemné spolupráci z 
r. 1992, však nemá velký objem a má navíc citelně klesající tendenci. 

 

3) Co jako ministr zahraničních věcí České republiky uděláte pro to, aby hrubé 
nespravedlnosti, kterých se dopouští pobaltské státy na ruských menšinách, byly v 
době co nejkratší odstraněny? 

Situaci ruské menšiny v Pobaltí Česká republika pozorně sleduje a živě se o ni zajímá i při 
jednáních s představiteli pobaltských států. V důsledku toho je možné hovořit o získané 
představě o komplexnosti této záležitosti, zejména pokud jde o její historické a geopolitické 
souvislosti. 
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Existuji důvody proč věřit, že se vlády po baltských zemi snaží situaci ruské menšiny 
uspokojivě vyřešit, otevřeně v této věci komunikuji jak s partnery v EU, tak se všemi 
zainteresovanými sousedními státy včetně Ruské federace. Česká republika, která má s 
Pobaltím přátelské vazby i řadu podobných zkušenosti, může - a hodlá - tuto otázku nadále 
vznášet při jednáních s partnery. Jedná se však o vnitřní záležitost demokratických zemi, a 
proto, pokud máte konkrétní námitky a podněty, můžete se obrátit přímo na úřady té které 
země. 

 

4) Co učiníte jako ministr zahraničních věcí České republiky pro to, aby nedocházelo k 
projevům neonacismu, především v pobaltských státech, a byla zachována důstojná 
památka na oběti genocidy Slovanů? 

Ministr zahraničí se vždy, mimochodem i jako občan a celoživotně veřejně aktivní člověk, 
intenzivně zasazoval a je nepochybné, že i nadále bude zasazovat o právní stát (Rule of 
Law), tedy o fungující právní řád a jeho uvedeni v život. Tento přistup, založený na vládě 
práva, se vztahuje i na boj proti rasismu, neonacismu a vůbec všem extrémním dogmatům 
založeným na diskriminaci jednotlivce nebo skupin. Je samozřejmé, že otřesné zkušenosti 
lidstva ze světových válek, z genocidy i z hrůzovlád totalitních režimů 20. století by nejen 
neměly být zapomenuty, ale jejich připomínka je také efektivní součásti současných i 
budoucích snah o to, aby se nic podobného již neopakovalo. 

Ministr zahraničí se tedy aktivně zúčastňuje mezinárodních aktivit směřujících k 
vytvořeni efektivních mechanismů proti rasismu a diskriminaci. Jak jste zaznamenal, činí tak i 
v rámci EU a v bilaterálních relacích, a podporuje i snahy o vytvoření právního rámce pro 
zločiny totalitních režimů. Žádná oběť by neměla být zapomenuta a každý zločin by měl být 
potrestán v souladu s právem. 

 

5) Kteří ústavní činitelé jsou si navzájem ústavními partnery či protějšky ve vztazích 
mezi Českou republikou a Německem či Bavorskem z hlediska mezinárodního práva? 

Z hlediska mezinárodního práva lze problém označit za irelevantní, otázku, kdo se s 
kým může stýkat, mezinárodní právo nereguluje. Pro kontakty řady zahraničních subjektů 
kdekoli ve světě platí, že důležitou součástí jejich spolupráce s orgány SRN jsou jejich 
pracovní i oficiální setkání s představiteli německých spolkových zemí. Celá řada oblastí 
společného zájmu totiž na německé straně nespadá do působnosti spolkové vlády, nýbrž 
právě do kompetence spolkových zemí. U států, jež s Německem sousedí, je tato potřeba 
ještě naléhavější. Řada problémů, jejichž projednávání se v konkrétním případě České 
republiky mohou jen stěží ujmout naši hejtmani či starostové, je dlouhá, a zasahuje např. i do 
některých oblastí spolupráce ve školství, ochrany přírody a životního prostředí, rozvoje 
dopravní infrastruktury či agendy související se společným potíráním zločinnosti v 
příhraničních regionech, resp. spolupráce policejních orgánů atd. 

S potřebou vypořádat se také s tímto druhem otázek kontrastovala v česko-bavorské 
relaci donedávna naprostá absence oficiálních politických kontaktů na nejvyšší úrovni, a to 
se všemi svými nepříznivými dopady na občany obou zemí. Pěstování těchto kontaktů např. 
v relaci česko-saské, patří přitom v kalendáři ministerských předsedů České republiky již 
dávno k rutinní agendě. Už jen z těchto důvodů lze tak nedávnou první oficiální návštěvu 
bavorského ministerského předsedy Horsta Seehofera v České republice označit - v rámci 
širšího komplexu česko-německých vztahů - za plně standardní. 
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6) Co jako ministr zahraničních věcí uděláte pro to, aby SRN začala nám splácet a 
zaplatila reparace, které nám podle mezinárodní dohody o reparacích měla již dříve 
zaplatit? 

V relaci s touto odpovědí si Vás dovolujeme odkázat na sdělení vrchního ředitele 
sekce evropských zemí Petra Buriánka z 3. června 2008, zejména však na dřívější dopis 
tehdejšího ředitele odboru států střední Evropy Tomáše Kajky z 8. února 2008. Reagovali v 
nich na Vaše 

podání z 3. března 2008, resp. na předchozí z 15. ledna 2008. Příslušnou část dopisu 
Tomáše Kajky bych si dovolil Vám nyní znovu odcitovat, a to spolu s konstatováním, že za 
uplynulé období nedošlo při nahlížení posuzovaných otázek k žádnému posunu: 

" V souvislosti s Vaším požadavkem na vymáhání reparací, jež by byly určeny k nápravě 
škod způsobených i občanům tehdejšího Československa, si Vás dovoluji upozornit, že 
seriózní debata na toto téma není momentálně v žádné zemi na pořadu dne a občasná 
připomínka možnosti formulovat majetkoprávní požadavky více než 60 let po konci války 
působí všeobecně odstrašujícím způsobem. Česká vláda považuje separátní jednání s 
Německem o reparacích za krajní řešení, pro které nevidí v dané chvíli důvod. 

Navzdory tomu, že velmi dobře chápu hořkost promlouvající z Vašich řádků, prosím Vás, 
abyste při svém pohledu na vyrovnávání se s minulostí, a to zejména v Německu, nepouštěl 
ze zřetele fakt, že se německá strana v posledních deseti letech pokusila vůči české 
společnosti alespoň zmírnit způsobené křivdy, a to formou právně sice nevynutitelných, 
přesto však v poměrně značném rozsahu vyplácených humanitárních gest. Myslím si, že i 
přes jisté nedostatky tohoto řešení je zapotřebí podobnou vůli spíše ocenit než kritizovat. " 

 

7) Proč jako ministr zahraničních věcí České republiky důsledně nepoužíváte 

terminologii příslušné mezinárodní smlouvy? 

Právním termínem, charakterizujícím souhrn opatření proti tehdejšímu nepřátelskému 
obyvatelstvu "Třetí říše" na území řady zemí osvobozené Evropy, zůstává v češtině v 
oficiálním styku, zejména pak v jazyce smluvních dokumentů, výlučně označení" odsun ". 
Termín" vyhánění" lze v určitém významu oficiálně rovněž uplatňovat, a to ve smyslu 
příslušných pasážích" Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím 
rozvoji z 21. 1. 1997". 

Pokud se týká oné" terminologické volnosti ", na kterou si ve svém dopise stěžujete, 
zakládá už sama oficiální anglická verze textu Postupimské dohody. Ta totiž sice opravdu 
pracuje většinou s termínem" removal" nebo" transfer ", tedy" odsun ", resp. "transfer ", ve 
svém oficiálním textu se však nevyhýbá ani další charakteristice, totiž" expulsion ", 
znamenající, jak je známo, "vyhnání". 

 

8) Co učiníte pro to, aby bezpečnost svědků byla zajištěna, vše bylo řádně vyšetřeno a 
viníci potrestáni? 
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9) Budou mít uvedené skutečnosti vliv na tolik nutné přehodnocení vztahů České 
republiky ke Kosovu? 

10) Uznává česká republika i nadále platnost a účinnost rezoluce RB OSN č. 1244, podle 
níž, ale i podle mezinárodního práva, je Kosovo i nadále součástí Republiky Srbsko? 
Pokud ano, proč v souladu s touto rezoluCÍ a mezinárodním právem Česká republika 
nejedná? 

Česká republika uznává Kosovo jako nezávislý stát. Zásadou české zahraniční 
politiky je stavět se na obranu lidských práv těch, kterým jsou práva v jejich domovské zemi 
upírána a prosazovat existenci efektivních vnitrostátních mechanismů pro zajištění 
respektování 

lidských práv, včetně mechanismů pro vyšetření a stihání všech domnělých viníků. Konkrétní 
aktivity v oblasti lidských práv Česká republika provádí v rámci pravidel mezinárodního práva 
tak, aby svým jednáním neporušovala zásadu svrchované rovnosti států. Kosovo není v 
tomto ohledu žádnou výjimkou. 

K prevenci Vámi zmíněného zastrašování svědků v souvislosti s vyšetřováním činů 
spojených s obdobím během a krátce po kosovsko-srbském konfliktu přispívá Česká 
republika skrze misi Evropské Unie EULEX Mise EULEX, která dohlíží na prosazování vlády 
práva v Kosovu, aktivně přispívá k ochraně svědků ve všech případech, které jak sám 
EULEX tak kosovská policie vyšetřuje. Jak EULEX tak prokuratura Kosova i Albánie již 
vyjádřily připravenost a vůli veškerá podezření z nelidského zacházení, ke kterému mělo v 
Kosovu během konfliktu dojít, plně vyšetřit, v čemž mají plnou podporu mezinárodního 
společenství včetně České republiky. 

Na uznání nezávislosti Kosova mohou být různé názory. Vláda České republiky 

nezávislost Kosova uznala. Deklarace nezávislosti Kosova z února 2008 dle poradního 
posudku Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. 7. 2010 neporušila žádná pravidla 
mezinárodního práva, včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN Č. 1244 (1999). Po rezoluci 
Valného shromáždění OSN z 9. 9. 2010 reagující na výše zmíněný poradní posudek 
Mezinárodního soudního dvora, jejíž návrh společně předložilo 27 členských států Evropské 
unie a Srbsko, se připravuje dialog mezi představiteli Srbska a Kosova za účasti Evropské 
unie. Z toho jasně vyplývá, že zástupci obou zemí, tedy jak Srbska tak Kosova, se na řešení 
situace podílejí, je jim nasloucháno, a mezinárodní společenství činí vše, co je v jeho silách, 
aby se dospělo k všestranně přijatelnému řešenÍ. 

Česká republika považuje rezoluci RB OSN č. 1244 za platnou součást 
mezinárodního práva, která však není na újmu existenci nezávislého státu Kosovo. Česká 
republika ve svém právním vztahu ke Kosovu neporušuje žádná pravidla mezinárodního 
práva, včetně rezoluce RB OSN č. 1244. Česká republika nemá žádný důvod přehodnotit 
své právní stanovisko k uznání nezávislosti Kosova. 

 

Petice postoupená ministru zahraničních věcí Karlu 
Schwarzenbergovi, II.  

Vážený pan 

Karel Schwarzenberg  
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ministr zahraničních věcí 

Praha 

V Praze dne 17. února 2011 

Vážený pane ministře,  

 

děkuji za odpověď na otázky, které jsem formuloval ve své petici ze 10. ledna 2011. 
Vzhledem k tomu, že některé z těchto odpovědí považuji za neúplné a někde i zavádějící, 
jsem nucen se k nim vrátit a žádat v souladu s petičním právem o doplňující a 
upřesňující odpovědi nebo dokonce o skutečnou odpověď. 

K části I.  

a) Federální ministerstvo zahraničních věcí dne 23.IX. 1991 vydalo pod č.j.: 111.681/91-
MPO „Materiál pro schůzi vlády ČSFR, který se týkal sjednání Smlouvy mezi ČSFR a SRN o 
dobrém sousedství a přátelské spolupráci.“, který předložil tehdejší ministr zahraničních věcí 
Jiří Dienstbier.  

Na str. 3 tohoto materiálu je uvedeno: „… Uvedená rozdílnost vyplývá zejména ze 
skutečnosti, že Češi ani Slováci se v SRN nekonstituovali jako národnostní menšina, ale i 
z obav německé strany, aby případná symetricky formulovaná práva Čechů a Slováků 
v SRN a Němců v ČSFR nevedla k vytvoření precedentu pro občany SRN zejména 
tureckého a jugoslávského původu, kteří by se mohli domáhat stejného přístupu.  

Z uvedené citace vyplývá, že německá strana dokonce mluvila a uvažovala o případně 
symetricky formulovaných právech Čechů a Slováků v SRN a Němců v ČSFR, čili 
připouštěla takovou úpravu, ale obávala se jí, ne proto, že Češi a Slováci nesplňují 
předpoklady pro poskytnutí statutu národnostní menšiny, ale z toho důvodu, že by Turci a 
Jugoslávci se mohli domáhat stejného přístupu. 

To je po pravdě jeden z důvodu, proč postavení Čechů a Slováků v SRN a postavení 
německé menšiny v ČR je asymetrické.  

Od té doby již uplynulo zhruba 20 let a postavení Čechů, Slováků se nezměnilo, ač 
jsme již v r. 1991 mohli pravděpodobně prosadit symetrickou úpravu. 

 

b) Není pravda, že česká komunita vznikla v Německu až v době po r. 1948, jak píšete 
ve své odpovědi Již po bitvě na Bílé Hoře a i poté, zvláště po r. 1627 a 1628, odcházeli 
Češi, kteří byli pro svou víru katolickými Habsburky dlouhodobě a krutě pronásledováni, ze 
své vlasti. Bylo jich několik desítek tisíc a značná část se usadila i na území dnešního 
Německa, kde dokonce zakládali nové vesnice i městečka. Mnozí z nich byli postupem doby 
germanizováni. Dokonce i jejich hrobní pomníčky od určité doby musely obsahovat údaje 
psané jenom v němčině. Když přišli nacisté k moci, germanizace Čechů a Slováků zde 
usedlých tvrdě pokračovala. Český živel v Německu byl posílen další emigrační vlnou z ČSR 
v r. 1945 a v dalších letech. Z republiky utíkali Češi a Slováci, kteří se spoluprací s nacisty 
kompromitovali a báli se trestu. Šlo např. o Vlajkaře a činovníky Kuratoria. Pak teprve 
následoval rok 1948 a další velmi početná emigrace. 
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Právě s poukazem na staletí tvrdě probíhající násilnou germanizaci našich lidí 
v Německu jsme měli trvat na symetrické úpravě a Německo nám mělo vyjít vstříc již 
vzhledem ke svému dlouhodobému potírání těch, kteří se hlásili ke svému českému 
původu. Zde jde nepochybně o zcela odkrytou a dlouhodobou nucenou asimilaci. 
Nemohu po staletí násilně likvidovat menšinu a pak prohlásit, že si nezachovala svou 
identitu a že nežije v tradičně historických oblastech. To by byl vrchol zpupnosti. Tyto 
skutečnosti bohužel ti, kteří za českou stranu jednali při uzavření Smlouvy, buď 
neznali nebo nechtěli znát.  

V současnosti s odvoláním právě na uvedené bychom měli otevřít jednání s německou 
stranou a trvat na symetrické úpravě práv Čechů a Slováků v SRN a německé menšiny 
v ČR. 

Počátkem 17. století a později k nám proudila další vlna Němců. U nás je nikdo 
neodnárodňoval, ale naopak jim Habsburkové, na úkor českého etnika, vytvářeli 
privilegované postavení. I proto německá menšina u nás dosud existuje. 

 

b) Ve Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou 
Německo, která vstoupila v platnost dnem 14. září 1992, je v čl. 20 vymezena příslušnost 
k německé menšině v ČSFR následujícím způsobem: „… to znamená osoby mající 
československé státní občanství, které mají německý původ nebo se hlásí k německému 
jazyku, kultuře nebo tradici…“ Toto vymezení příslušnosti k německé menšině v republice je 
nebývale široké. Výsledkem je, že např. v orgánech JUKONu jsou lidé s ryze českými jména, 
rovněž tak i orgánech Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Pokud nechceme vědomě a cíleně doplňovat početně slábnoucí, ale přesto hlasnou a stále 
nespokojenou, německou menšinu z řad Čechů, pak je nutné, jak jsem přesvědčen, změnit i 
čl. 20 uvedené smlouvy. 

Smlouva nás dostává do nevyváženého postavení. Německé straně přeje a nám ubírá. 
Jak ve své odpovědi píšete: „V mezistátních smlouvách nemusí být závazky v nich uvedené 
nutně reciproční. Je vždy na vůli jednajících stran, aby si samy určily, které závazky 
převezmou a které nikoli.“  

Jsem přesvědčen, že naši ústavní činitelé by měli usilovat o dosažení vyrovnanosti 
smluvních závazků, o vyváženost celé smlouvy.  

 

c) Ve své odpovědi ze dne 10. února 2011, č.j.:91195/2011-TO uvádíte: „Tvrzení, že by 
česká komunita v SRN byla vystavena „násilné asimilaci“ je nutné odmítnout. Obouváte mne 
do cizích bot. Nepoužil jsem termín „násilná asimilace“, ve své petici mluvím o 
asimilaci Čechů v SRN, k níž již celá desetiletí dochází. Dále uvádím citaci z článku 
„Krajané v SRN“, umístěném na webu pod hlavičkou Ministerstva zahraničních věcí ČR: 
„Většina čs. a české emigrace se velice rychle a velice úspěšně integrovala a 
asimilovala a nemá tudíž potřebu sdružování do krajanských spolků.“  

Pokud nebudeme trvat na principu reciprocity, pak i zbývajících asi 30 000 Čechů 
v Bavorsku a další tisíce jinde v SRN se budou „úspěšně integrovat a asimilovat.“, o čemž 
asi opět napíšete článek na webovou stránku MZV ČR. Pokud toto je Vašim cílem, pak 
jednáte správně, pokud však máte zájem na udržení našich krajanských organizací 
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v Německu, pak je nutné se zabývat jejich postavením a získat pro ně statut národnostní 
menšiny.  

 

d) „Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“ v  čl. 35 v odst. 
(3) uvádí: „Tato Smlouva platí po dobu deseti let. Poté se její platnost bude prodlužovat vždy 
o dalších pět let, pokud jedna ze Smluvních stran Smlouvu nevypoví jeden rok před 
uplynutím příslušné doby platnosti.“ 

Smlouva tedy neplatí pro všechny časy, navždy, je měnitelná. Navrhuji proto, aby MZV ČR 
dalo podnět k zahájení jednání o její změně. Nedostatky Smlouvy mohou být tak 
odstraněny.  

 

K části II.  

(a) Ve své odpovědi na mou petici píšete: „Vaše tvrzení o ´soustavném posilování´ 
německých menšin ze strany spolkové vlády neodpovídá skutečnosti.“ Opět mě strkáte do 
cizích bot. V petici jsem nenapsal, že spolková vláda soustavně posiluje německé menšiny. 
Napsal jsem, že Německo posiluje soustavně své menšiny v zahraničí. A to je přece něco 
jiného! Nabývám dojmu, pane ministře, že Váš pracovník, kterého jste pověřil odpovědí na 
mou petici, pořádně ani nečetl její znění, to v tom lepším případě, v tom horším se mi snaží 
podsouvat text, který není můj a pak ho vyvracet. To není solidní jednání.  

 

(b) Nejprve tedy k podpoře německé menšiny v ČR Spolkovou republikou Německo. Tato 
menšina dostává finanční prostředky od spolkového ministerstva vnitra, spolkového 
ministerstva zahraničí, od německého velvyslanectví v Praze, Německo-českého fondu 
budoucnosti, od Ústavu pro zahraniční vztahy (ifa) ve Stuttgartu.  

Z článku „Kompetenční středisko pro zahraniční kulturní politiku“ od autora M. Bobrowského, 
Landesteitung z 30.11.2010 vyplývá, že např. ifa německé menšiny ve střední a východní 
Evropě finančně podporuje. Ifa z prostředků Zahraničního úřadu vysílá též 
spolupracovníky do zemí střední a východní Evropy. Jde o pracovníky placené Ifa a 
pracující v rámci menšinového tisku a menšinové kultury. Náklady na tyto pracovníky 
hradí ifa. 

Specifickou úlohu při podpoře německé menšiny v ČR hraje i tzv. Kancelář 
sudetoněmeckého landsmanšaftu v Praze a sám sudetoněmecký landsmanšaft, který, jak 
jsem přesvědčen negativně ovlivňuje loajalitu německé menšiny k ČR Německá menšina 
v ČR je podporována i z našich rozpočtových prostředků. 

Je faktem, že německá menšina v ČR, která o sobě prohlašuje, že není plnoprávná, že je jí 
křivděno a proto vyhlašuje různé požadavky, je ve skutečnosti, ve srovnání s jinými 
menšinami, privilegovanou, ostatně tak tomu bylo i za první republiky. 

c) Nejlepší, co ČR může udělat pro jiné menšiny v SRN, byť jí neuznávané, je získat pro 
Čechy v Německu žijící taková práva jako má německá menšina v ČR. Tím se vytvoří 
precedent, který mohou užít další národnostní skupiny. Již např. Polsko i Turecko se 
dlouhodobě zajímají o postavení svých krajanů v Německu. 
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Pokud jde o Poláky, tak i ti byli podrobeni po staletí trvající násilné asimilaci. V době 
nacistické krutovlády byli masově vyvražďování, hlásili-li se ke svému polskému původu. Pro 
ně platí tedy i to, co pro nás. Tento fakt by SRN měla uznat a polskou národnostní 
menšinu v Polsku uznat. To by byla relativně slušná odpověď na nacistická zvěrstva. 
V průběhu let 1939 až 1945 zahynulo více než 6 milionů Poláků, jež nacistický režim 
považoval za podlidi. Je tragedií historie, že Němci v Polsku jsou uznávanou 
menšinou, mají své školy, kulturní spolky, stát jim přispívá na jejich činnost, kdežto 
Poláci v SRN nikoliv. Němci v této otázce zcela ztratili smysl pro přiměřenost. 

Návštěvy z Německa často se zajímají o německou menšinu v ČR. Nevím zatím nic o tom, 
že návštěvy z České republiky by se obdobně zajímali o postavení našich krajanů 
v Německu. Ani naše veřejnost neví, jak žijí naši krajané. Jak jim pomáhá ČR? Strkat naše 
krajany, nebo se o to pokoušet, do jednoho pytle s potomky přesídlených Němců, je 
kontraproduktivní. Přispívá jen k dušení a rozkladu našeho krajanského života. Nesmíme 
zapomenout na to, že Rada Svobodného Československa, představitelka Čechů a Slováků, 
žijících po r. 1948 v zahraničí, odmítla jakékoliv jednání s tzv. sudetskými Němci. Slušný 
zahraniční český politik s nimi nejednal, kromě fašizujících prchalovců, posílených 
kolaboranty s nacisty, kteří z republiky utekli před zaslouženým trestem do západního 
Německa. 

d) Ve SRN žijí ve svých původních sídlech, v současnosti podstatně zmenšených, po více 
než šestnáct století, slovanští Lužičtí Srbové. I oni prošli po staletí trvající obvyklou tvrdou 
germanizací. Jsou v Německu uznávanou menšinou, ale i oni si celá desetiletí stěžují a 
protestují zejména proti likvidaci některých svých škol i proti omezování jejich kulturního 
života, které v souhrnu se již dotýkají samé podstaty jejich národní existence. Ti, co byli dříve 
pány ve své vlasti, jsou ve svých původních sídlech nyní jen menšinou, která musí stále a 
stále bojovat o svou jsoucnost. 

e) Ve své odpovědi na moji petici hned v prvních řádkách uvádíte následující: „Evropská 
politika je založena na principech odstranění diskriminace, rovnocenné ochrany před 
zákonem a dodržování lidských práv a svobod. Tyto standardy jsou zesíleny ochranou 
menšin, která se týká zejména ochrany kultury a jazyka menšin.“ 

Navrhuji, abyste jednal podle výše uvedených principů a zasadil jste o jejich naplnění 
v praxi i ve SRN. Uvedené principy se přece týkají i Německa. Proto apelovat na 
Německo, aby se jimi důsledně řídilo, není zasahováním do vnitřních věcí druhého 
státu. 

Zasahováním do našich vnitřních záležitostí však je, když na nás určití němečtí a rakouští 
politici požadují, abychom zrušili ten či onen zákon, abychom nestavěli pomníky tomu či 
onomu, abychom jednali s tím či oním německým politikem,i když se tito dopouštějí hrubých 
a nepravdivých protičeských útoku, atd., atd. 

Přestože jde o zcela zjevné zasahování do našich vnitřních záležitostí, nevím ani o jednom 
protestu našeho ministerstva zahraničí proti takovémuto jednání. Obavy z toho, již napřed, 
v předstihu, však máte, abychom náhodou nezasáhli do vnitřních záležitostí SRN. Ptám se, 
zda takový postup Ministerstva ČR je odpovídající běžné diplomatické praxi? 

Má další otázka zní? „Co konkrétně uděláte jako ministr zahraničních věcí ČR pro 
řešení výše uvedených problémů v blízkém časovém horizontu? 

 

K části III. 
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a) Opět se dovolávám principů evropské politiky, jež uvádíte na str. 1 své odpovědi na mou 
petici. Nadto nedávno jste pane ministře prohlásil, že ČR musí usilovat o dodržování lidských 
práv, a právo vyznávat křesťanskou víru, i v dalších státech.  

Část naší veřejností dobře ví, že výše uvedené principy evropské politiky, zvláště pak 
lidská práva, nejsou, pokud jde o ruské menšiny, v pobaltských státech dodržovány. 
Jestliže ČR za posledních 20 let teprve získala představy o komplexnosti této záležitosti a 
k ničemu dalšímu konkrétnímu se nepropracovala, pak je to smutné až k pláči. Pokud ovšem 
nejde o mlčky trpěnou, schvalovanou rozsáhlou a důslednou diskriminaci ruských menšin 
v těchto státech. Rusové jsou v těchto státech považováni za občany druhého řádu, tedy 
neplnoprávné. Dokonce dochází i k nátlaku na změnu jejich ruských příjmení a jmen.  

Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby tento postup vůči německé menšině podobně 
aplikoval nějaký stát? Jistě by se 20 let nezkoumaly historické a jiné souvislosti. Akce by byla 
rychlá a účinná. Proč však je jinak postupováno vůči ruským menšinám v pobaltských 
státech? 

Jak píšete „existují důvody, proč věřit, že se vlády pobaltských států snaží situaci ruské 
menšiny uspokojivě vyřešit“.  Mezinárodní právo není založeno na nějaké víře, ale na 
právech a povinnostech příslušných subjektů a jejich plnění. Od komunikací, jichž se 
dovoláváte, a které, jak vidět nikam nevedou, je třeba přistoupit v době co nejkratší, 
k akci, která by měla viditelné následky. 

Pokud je pravdou, že „„Evropská politika je založena na principech odstranění 
diskriminace, rovnocenné ochrany před zákonem a dodržování lidských práv a 
svobod. Tyto standardy jsou zesíleny ochranou menšin, která se týká zejména 
ochrany kultury a jazyka menšin.“, pak není možné další desetiletí přešlapovat kolem 
jasného porušování zásad evropské politiky a lidských práv. Zvláště máme-li s pobaltskými 
státy přátelské vazby.  

Vzhledem k výše uvedenému považuji za nutné svou otázku opakovat: „ Co jako ministr 
zahraničních věcí ČR uděláte pro to, aby hrubé nespravedlnosti, kterých se dopouští 
pobaltské státy na ruských menšinách, byly v době co nejkratší odstraněny? 

K části IV. 

Vaše odpověď, v podstatě jde jen o jakousi deklaraci obecných zásad, problematiku spíše 
zastírající, je zejména proto v této části naprosto nedostačující. Ani slovem jste se nezmínil 
o genocidě Slovanů, z nichž asi 25 milionů bylo nacisty barbarsky vyvražděno, či 
padlo na frontách druhé světové války, ani slůvkem se nezmiňujete o oživování 
nacistických tendencí v pobaltských státech, ani slůvkem se nezmiňujete o oslavách 
těch, kteří bojovali ve zločineckých jednotkách SS nebo měli jinou nacistickou 
minulost, ani slůvkem se nezmiňujte o odstraňování pomníků padlých ruských vojáků. 
Proč? 

Jsem přesvědčen, že genocida Slovanů nacisty by měla být neustále připomínána a neměla 
by být nijakým způsobem zpochybňována asi podobně jako vyvražďování Židů Němci. 

Proto mi nezbývá než otázku opakovat: „Co učiníte jako ministr zahraničních věcí ČR pro 
to, aby nedocházelo k projevům neonacismu, především v pobaltských státech, a byla 
zachovávána důstojná památka na oběti genocidy Slovanů? 
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K části V. 

Byl jste to Vy, pane ministře, kdo jste použil termín „protějšek“. Podle Vás byl bavorský 
premiér „protějškem“ předsedy vlády ČR, ale pro Vás pak „protějšek“ chyběl, poněvadž, jak 
známo, Bavorsko nemá ministra zahraničních věcí. Kdo byl v bavorské delegaci 
„protějškem“ pro Vás? Pan Posselt, nebo někdo jiný? 

Pokud nedocházelo k obvykle běžným kontaktům mezi Bavorskem a Českou republikou, pak 
bych očekával, že vysvětlíte po pravdě proč. Byli to bavorští ministerští předsedové, 
posledně např. Stoiber, kteří prohlašovali, že do ČR nepojedou bez delegace odsunutých 
Němců, která by se zúčastnila jednání i o tzv. sudetských problémech.  

Jinak děkuji za potvrzení toho, co jsem sám v petici uvedl. 

K části VI. 

Ve svém vyjádření píšete, „že za uplynulé období nedošlo při nahlížení posuzovaných částek 
k žádnému posunu“.  

Domnívám, že k nové a zásadní události došlo, když jste, jako ministr zahraničních 
věcí České republiky, prohlásil, že to, co bylo ukradeno má být vráceno. Vzhledem 
k tomu, že jste tento princip dále nespecifikoval, lze jej jistě vztáhnout i na to, co nám bylo 
v době od r. 1938 do roku 1945 ukradeno nacistickým Německem. Jinak by jste jistě 
zdůraznil, že vše, co bylo ukradeno, musí být vráceno, kromě toho, co Československé 
republice ukradlo nacistické Německo.  

Předpokládám, že naše republika uznává zásadu, že agresor je povinen nahradit škody, 
které vznikly obětem jeho agrese. My jsem obětí a Spolková republika je právním nástupcem 
agresora, nacistického Německa, a tudíž, a to nejen podle této zásady, ale i na základě 
rozhodnutí Pařížské reparační dohody je povinna nám zaplatit, spolu s nereparačními 
pohledávkami, cca 360 miliard předválečných korun. 

Pokud působí něco odstrašujícím dojmem, jak píšete, pak to, že SRN, ač dlouho 
prohlašovala, že své finanční závazky splní po sjednocení Německa, dosud tak neučinila. 
Pokud, jak tvrdíte, že pro jednání o reparacích s Německem naše vláda v dané chvíli nevidí 
důvod, pak jde jistě o omyl, poněvadž, pane ministře jste přece prohlásil, že vše, co bylo 
ukradeno má být vráceno.  

A pak jistě každý slušný dlužník se nenechá dlouho vybízet k plnění, zejména svých 
reparačních pohledávek mezinárodně uznaných. Nadto, jak tvrdíte, jsou naše vztahy 
s Německem dobré a přátelské, a Německo, obecně se považuje, že je v dobré hospodářské 
situaci. Nic tedy nebrání tomu, aby Vaše prohlášení, prohlášení ministra zahraničních věcí 
ČR, se v dohledné době naplnilo. V dalším poukazuji na text své petice z 10. ledna 2011. 

Pane ministře, prohlašujete o sobě, že slovo držíte, že máte v ošklivosti lživá prohlášení, 
tedy prosím o splnění toho, co jste veřejně a závazně slíbil. Proto jsem nucen Vám znovu 
položit již dříve položenou otázku: „ Co jako ministr zahraničních věcí ČR uděláte pro to, 
aby SRN začala nám splácet, to co nám nacistické Německo ukradlo, a zaplatila 
reparace, které má nám podle mezinárodní dohody o reparacích měla již dříve zaplatit?  

V této souvislosti prosím, abyste své pracovníky, pokud neznají Vaše výše uvedené 
prohlášení, dodatečně o něm informoval. 

 



 60 

K části VII. 

a) Terminologie, pokud jde o přesídlení Němců z Československa, Polska a Maďarska, je 
stanovena Postupimskou dohodou. Vedle institutu přesídlení užívá i institutu odsun. Tyto i 
další instituty obsahově vymezuje a pojmenovává. Jimi zachycuje jednotlivé rysy či fáze 
procesu. 

Ano, postupimská dohoda znala i institut „expulzion“, tedy vyhnání, vyloučení, ale právně i 
vyhoštění. Tento institut však nikdy nebyl spojen s přesídlením Němců 
z Československa. Vždy byl používán termín přesídlení nebo odsun. Proč tento fakt 
nezdůrazňujete? 

b) „Česko-německá deklarace“ není z hlediska mezinárodního práva normotvornou. Již i tím, 
že jde o pouhou deklaraci. Instituty jí užívané měly odpovídat institutům již dříve 
mezinárodně stanoveným. Pokud se tyto instituty obsahově nebo názvově liší od 
stanovených institutů, pak jde o hrubý nedostatek deklarace. 

c) Znovu zdůrazňuji, že německý prezident Christian Wulff před svou návštěvou Prahy použil 
termínu odsun. Je zřejmě nedomyšleným, velmi nešťastným prohlášením, když Vy, ministr 
zahraničních věcí České republiky, používáte termín vyhnání, který je vlastní terminologii 
sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ten matením a záměnou termínu chce učinit 
z přesídlených Němců z Československa oběť, tedy z přesídlených vyhnané a s tímto 
termínem pak spojit majetkové nároky, které nejednou, ale naprosto neoprávněně vůči 
naší republice vznášel; dosahují, jak landsmanšaft tvrdí, dokonce hodně přes 100 
miliard DM, ač i Pařížská reparační dohoda nám, jako signatárnímu státu, jasně 
stanovila povinnost konfiskovat veškerý německý majetek tak, aby se nikdy znovu 
nedostal do německých rukou. Majetek odsunutých Němců, nebyl započten na náš 
reparační účet (Dohoda o německých reparacích, Přeložil a poznámkami opatřil dr. 
Miroslav Rašín, Praha Orbis, 1946, vydalo ministerstvo zahraničních věcí,str. 67-68).  

Je tedy postup sudetoněmeckého landsmanšaftu v hrubém rozporu s mezinárodním 
právem a zasluhuje proto důrazné odsouzení. 

d) V těchto souvislostech je třeba též zdůraznit, že za humánní provedení odsunu jsme 
sklidili uznání představitelů Spojenecké Kontrolní rady v Berlíně, konkrétně od 
amerického generála Lucia D. Claye a ruského generál poručíka Lukjačenka. „Oba 
jmenovaní činitelé tlumočili mně (pplk. Štěpánu Andreasovi, vládnímu zmocněnci pro 
provádění odsunu Němců) dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci 
československých úřadů při provádění transferu a prohlásili, že způsob, jakým 
československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu 
zasluhuje největší chválu.“ (Informace československého vládního zmocněnce pro ministra 
zahraničních věcí Jana Masaryka, září 1946) 

Pokud by někdo argumentoval tzv. divokým odsunem, pak je třeba uvést následující: „Z 
obsahu jednání Postupimské konference i z dalších dokumentů vyplývá, že odsun 
německého obyvatelstva uskutečněný před zahájením této konference byl na ni 
velmocemi se souhlasem vzat na vědomí a dodatečně potvrzen. Další transfer se 
uskutečňoval v souladu s rozhodnutím této konference… 

Transfer německého obyvatelstva po druhé světové válce v Československu 
schvalovaly všechny vrstvy, politické a náboženské směry, které se podílely na 
protinacistickém odboji. Považovaly jej za legitimní ve jménu takových hodnot, jakými bylo 
dosažení trvalého míru a dobrých sousedských vztahů mezi Československem a Německem 
v budoucnosti.“ (Prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc., O legalitě a legitimitě transferu 
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německého obyvatelstva z Československa, in O české státnosti, Český stát a Němci, 
str.258-259, vydala Univerzita Karlova, 2004.) 

Pro úplnost je nutné upozornit i na fakt, že ČSR získala též uznání Mezinárodního 
červeného kříže za způsob provedení odsunu. 

Proč Vy jako ministr zahraničních věcí o těchto výše uvedených skutečnostech nepodáváte 
svědectví našemu národu i SL, který se snaží přepisovat dějiny? Jsem dosud přesvědčen, 
že se nehodláte aktivně zúčastňovat na sudetoněmeckém matení pojmů a přepisování 
poválečných dějin Československa a Evropy. 

Je mi skutečně velmi líto, když se v ČR musíme dohadovat o užívání mezinárodně právně 
stanovených termínů. V této souvislosti a vzhledem k nově uvedenému si dovoluji Vám 
položit v podstatě stejnou otázku.  

Proč jako ministr zahraničních věcí České republiky používáte termín vyhnání?  

 

K části VIII.  

Vaše odpověď na vznesené otázky je opět epicky popisná. Nelze jí však vzít jako 
odpovídající odpověď na vznesené otázky. Je totiž, jak jsem přesvědčen, v rozporu s fakty. 

Značná část našich občanů byla rozhořčena uznáním Kosova za nezávislý stát. Vy jako 
ministr zahraničních věcí za tento politováníhodný krok, který jste učinil v rozporu i se 
stanoviskem pana prezidenta ČR, Václava Klause, nesete odpovědnost. V Kosovu jste zřídil 
českou ambasádu, ale bez ambasadora.  

Většina států světa Kosovo jako samostatný stát neuznává. Jednají v souladu s rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN č. 1244, která považuje Kosovo za součást tehdejší Jugoslávie. 
Vzhledem k tomu, že jejím nástupnickým státem je Republika Srbsko, pak je nutné vycházet 
z toho, že Kosovo je součástí Srbska. Prosím o citaci uvedené rezoluce, která dokazuje, 
jak se z Vaší odpovědi dá vodit, že Kosovo není součástí Srbska jako nástupnického státu 
Jugoslávie. 

Je podstatné držet se znění uvedené rezoluce .  

Bezpečnost svědků na Kosovu není zajištěna. Takto situaci vnímá nejen řada médií, ale také 
řada států a nadnárodních institucí. V rozporu s fakty Vy však tvrdíte opak. 

Je již téměř obecně známo, že minimálně několik vedoucích činitelů Kosova se dopustilo 
řady zločinů, dokonce i obchodování s lidskými orgány. Tato skutečnost určitým 
mezinárodním orgánům je známá již několik let. Zatím se zločinci k žádnému skutečnému 
procesu nedošlo.  

Dovolím si proto opětně formulovat otázku: Uznává ČR i nadále platnost rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 1244 a jak se Ministerstvo zahraničních věcí vypořádá s faktem 
zločinnosti některých vedoucích činitelů Kosova? 

Velmi děkuji za věcné odpovědi, na které jako petent mám právo. 

JUDr. Ogňan Tuleškov 
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http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ministerstvo-zahranicnich-veci-odpoved-na-petici-postoupenou-k-
schwarzenbergovi.html 

 

 

 

Ministr Schwarzenberg překvapil Bělehrad,na 
bezpečnostním fóru usnul a zostudil naší 

republiku i sebe. 
16.9.2011 

Ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg je znám tím, že na veřejných 

zasedáních občas nevydrží v bdělém stavu a začne klimbat. Zatímco v Česku to už nikoho 

nepřekvapí, srbský deník Kurir v pátek označil za skandál, že se ministrovi začala klížit 

víčka v rámci Bělehradského bezpečnostního fóra. 

 
Zvětšit obrázek 

Unavený ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v Bělehradě 

Na bezpečnostní fórum do Bělehradu se v pátek sjelo více než 70 významných zahraničních 

hostů. Schwarzenberg byl usazen do křesla, kde byl v záběru kamer a měl na něj výhled sál 

plný odborníků. Po chvíli soustředění začal český ministr pospávat. Jeho zhruba půlhodinové 

zdřímnutí pouze občas přerušil potlesk zesílený reproduktory. 

Podle Kuriru Schwarzenbergovo počínání překvapilo také hlavní organizátorku fóra Sonju 

Lichtovou ze srbského ministerstva zahraničí, která neustále sledovala, zda se český ministr 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ministerstvo-zahranicnich-veci-odpoved-na-petici-postoupenou-k-schwarzenbergovi.html
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ministerstvo-zahranicnich-veci-odpoved-na-petici-postoupenou-k-schwarzenbergovi.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/244856-ministr-schwarzenberg-prekvapil-belehrad-na-bezpecnostnim-foru-usnul.html##
http://tema.novinky.cz/karel-schwarzenberg
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hodlá vrátit do bdělého stavu. List si navíc všímá dalšího svérázného prvku, kterým na sebe 

Schwarzenberg upoutal pozornost: nepřehlédnutelných červených ponožek. 

Šéf TOP 09 v předvolební kampani přivírání víček při oficiálních událostech hájil tím, že když 

se plácají blbosti, tak spí. Připustil nicméně, že poslouchá stále. 

Bělehradské bezpečnostní fórum se koná od středy do pátku, sjeli se na něj delegáti 

zastupující země Evropské unie i NATO a také zástupci výzkumných a vědeckých institucí či 

médií. Probírají evropskou a globální bezpečnost, regionální spolupráci a zahraniční politiku. 

Kromě úniku této negativní informace se ale částečně  diplomatickému sboru podařilo před 

naší veřejností utajit ještě únik tělesné tekutiny viz foto. 

 

 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/244856-ministr-schwarzenberg-prekvapil-belehrad-

na-bezpecnostnim-foru-usnul.html 

 

 

 

Šok: Kníže je pro konečné řešení cikánské otázky 

 

Adam B. Bartoš 
31.leden 2012  

 
Karel Schwarzenberg, předseda TOP09 

 

 
Vlastní stát pro cikány? Podle Karla Schwarzenberga zajímavá myšlenka. Ale nedá se 

realizovat, protože takové místo na zemi nenajdeme.  

 

Zajímavé myšlenkové pochody odhalilo vystoupení Karla Schwarzenberga v pondělním 

diskuzním pořadu Barbory Tachecí na TV Prima. 

 

Moderátorka židovského původu, která je proto citlivější na otázky menšin (ale tuto citlivost 

mají v popisu práce všichni novináři, bez ohledu na původ), se pokoušela ministra zahraničí 

Karla Schwarzenberga dotlačit k ráznému odmítnutí myšlenky "konečného řešení cikánské 

http://tema.novinky.cz/evropska-unie
http://tema.novinky.cz/nato
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/244856-ministr-schwarzenberg-prekvapil-belehrad-na-bezpecnostnim-foru-usnul.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/244856-ministr-schwarzenberg-prekvapil-belehrad-na-bezpecnostnim-foru-usnul.html
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otázky", které se před časem na svém blogu zastal podnikatel a "kandidát na prezidenta" 

Tomio Okamura. 

 

Novinářka a její host diskutovali v tu chvíli "šance" kandidátů typu Okamury na zisk 

prezidentského křesla v případě přímé volby hlavy státu. Cikánskou otázku, ke které se kdysi 

Okamura ve snaze o jakousi polemiku s mediálním mainstreamem vyjádřil (a překvapivě ne 

politicky korektně, ale striktně věcně) vytáhla Tachecí jako zavrženíhodný příklad 

nepřijatelnosti tohoto kandidáta. 

 

Jaké ale bylo její překvapení a překvapení nejednoho posluchače, když se Karel 

Schwarzenberg rázně nepohoršil nad touto myšlenkou, ale pouze ji odmítl z důvodů její 

nereálnosti. 

"Kdyby našel (Okamura) řešení, tak by to bylo hezké. Ovšem kde, pokud pan Okamura ví 

místo na světě, který by bylo dobrovolně postoupeno, aby to byl životaschopný stát, tak je to 

zajímavá myšlenka," řekl Schwarzenberg. 

 

A posteskl si nad tím, že "o něco podobného se pokusili v devatenáctém století Američané, 

když odsunuli část svých černých otroků, ze špatnýho svědomí, což by nám slušelo taky, a 

vybudovali pro ně stát Libérii - ale s tím jsou dodnes potíže," řekl Schwarzenberg. 

 

Jinými slovy, konečného řešení cikánské otázky dosáhnout nelze, protože není stát, který by 

cikáni mohli získat. A i kdyby získali, pak by nejspíše nebyl životaschopný, jako ona Libérie, 

se kterou jsou dosud problémy. 

 

Nebo řečeno ještě jinak - kdyby takové místo na zemi bylo, asi by to za pokus stálo. 

Překvapivá slova - zrovna od Karla Schwarzenberga. 

 

Moderátorka se ale nedala. "Také v roce 1939, myslím, že s tím přišli Hitlerovi muži pro Židy 

ještě dřív, než přišli s plynovými komorami," naléhala na Schwarzenberga, aby na základě 

rychlé mediální zkratky Okamurovu myšlenku odsoudil alespoň napodruhé. 

 

Schwarzenberg ale opět oponoval: "Oni přišli na termín konečný řešení. S vlastním státem. 

Neměli jim co nabídnout." 

 

Barbora Tachecí zopakovala třikrát ne a přitvrdila: "Přišli s myšlenkou vysídlení Židů a teprv 

pak přišly plynové komory, protože byly levnější," naléhala. 

 

Odsouzení "konečného řešení cikánské otázky" se ale ani tentokrát nedočkala. "No a právě 

hlavně byli s válkou s celým světem, tak už nebylo kam," vysvětloval Schwarzenberg, proč je 

myšlenka vystěhovat cikány do vlastního státu nereálná. Prostě proto, že podobné řešení se 

nenašlo ani před více než sedmdesáti lety pro Židy. 

 

Zkrátka skandál. 

 

Ovšem "mediálně se točit" na tom, že právě Schwarzenberg neshledává na vystěhování 

cikánů nic špatného, se zřejmě ve sdělovacích prostředcích nenosí. Schwarzenberg  je miláček 

novinářů a jsou na něj jiné metry, než na ostatní politiky. Kdyby podobně reagoval na 

mediální zkratky kdokoli jiný, například někdo z Hradu, novináři by nepsali o ničem jiném. 
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Tachecí proto raději udělala střih: "Říká Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí u 

nás ve Faktech na Prima FTV..." a nadhodila další, méně obtížnou otázku. 

 

Čili novinářský trapas. Nejenže se nepodařilo skandalizovat Okamuru, ale ještě navíc teď 

Karel Schwarzenberg vypadá jako rasista. 

 

Doufám tedy, že teď už "konečné řešení cikánské otázky" nikdo vytahovat nebude, když ho 

schvaluje i sám Schwarzenberg... A že se novináři zpětně omluví všem, proti kterým ho 

používali, například Ladislavu Bátorovi, kterému "řešení" chtěli přišít i přes skutečnost, že s 

ním v Národní straně přišli až roky poté, co za ně Bátora kandidoval. 

 

A nebo se bude měřit všem stejným metrem a Schwarzenberg teď za své "rasistické" výroky 

dostane pořádnou mediální nakládačku. Kníže nekníže. 

 

Vždyť autor zmiňované studie, která médiím nedá spát (´Konečné řešení otázky cikánské´) 

Jiří Gaudin si za ni od soudu odnesl 14 měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky. 

 

(Adam B. Bartoš; foto: arch.) 

 

http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-domova/sok-knize-je-pro-konecne-reseni-

cikanske-otazky/ 

***** 

Nacisto, extremisto. Kníže to schytal za 
pochvalu cikánského státu 

 

Autor: Hans Štembera 
 

31.1.2012  

 

Vicepremiér, ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se v televizním 

pořadu Fakta Barbory Tachecí nebránil „konečnému řešení cikánské otázky“ v tom smyslu, že 

by bylo hezké, aby Romové mohli mít svůj vlastní stát. Šéf TOP 09 spíše pochyboval o tom, 

zda se by se na světě místo pro takový stát našlo. Někteří politici jím byli šokováni. 

 

http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-domova/sok-knize-je-pro-konecne-reseni-cikanske-otazky/
http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-domova/sok-knize-je-pro-konecne-reseni-cikanske-otazky/
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Popisek: Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg 

Celé interview začalo tím, že se moderátorka Tachecí ptala Schwarzenberga na jeho 

kandidaturu v prezidentské volbě a ptala se i na jeho názory na další případné kandidáty na 

funkci prezidenta republiky. Debata se stočila i na jméno Tomia Okamury. 

Konečné řešení cikánské otázky 

O něm sice Schwarzenberg prohlásil, že to je „kometa, která zapadne“, na druhou stranu se 

ale bránil označit ho za figurku, jak ho před časem označil premiér Petr Nečas. Podle něho 

Okamura není figurkou. „To je někdo, není to žádná figurka,“ řekl ministr s tím, že Okamura 

vybudoval fungující firmu. Rovněž by ministr neměl nic proti tomu, aby se prezidentem stal 

poloviční Japonec. 

Pak se Tachecí Schwarzenberga dotázala na jeho názor na romskou otázku. „Ve spojení s ním 

(s Tomiem Okamurou) se objevil termín také konečné řešení cikánské otázky. Proto se na to 

ptám, protože je to pan Okamura, který by doporučoval, aby Romům byl zpřístupněn zvláštní 

stát, aby tady v uvozovkách neobtěžovali,“ ptala se ministra Tachecí. 

Okamura ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz popřel, že by měl cokoli společného s 

termínem „konečné řešení cikánské otázky“ a že vznik romského státu nenavrhoval a 

nepodporoval. Pouze tuto myšlenku označil za „neextremistickou“. 

Životaschopný romský stát je zajímavá a hezká myšlenka, míní kníže 

A Schwarzenberg odpověděl Tachecí možná pro mnohé překvapivě vstřícně a vytvoření 

romského státu označil za zajímavou myšlenku. 

„Kdyby našel řešení, tak by to bylo hezké. Ovšem kde, pokud pan Okamura ví místo na světě, 

který by bylo dobrovolně postoupeno, aby to byl životaschopný stát, tak je to zajímavá 

myšlenka. Ale jednou se o něco podobného pokusili v devatenáctém století Američané, když 

odsunuli část svých otroků černých, ze špatnýho svědomí, což by nám slušelo taky, 

vybudovali pro ně stát Libérie. Ale s tím je dodnes potíže,“ řekl Schwarzeneberg. 
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„To, že ani pan ministr neodmítá teoretickou myšlenku na založení romského státu ukazuje, 

že to není nic extrémistického,“ řekl redakci Tomio Okamura. 

Schwarzenberg je pokrytec, zlobí se D.O.S.T. 

Podle předsedy konzervativní Akce D.O.S.T. Michala Semína, který v jejím vedení nahradil 

Ladislava Bátoru, je chování Karla Schwarzenberga pokrytecké. „Pan Schwarzenberg a pan 

Kalousek společensky hnusně a sprostě zničili slušného člověka, Ladislava Bátoru, a 

označovali ho za rasistu, fašistu a nacistu za jeho kandidaturu za Národní stranu. Přitom 

Bátora s tím spiskem o cikánské otázce neměl nikdy nic společného. Sám Schwarzenberg pak 

de facto myšlenky tohoto spisu schvaluje, ačkoli vidí překážky v jeho praktickém provedení. 

Jestli je křesťan, ať si sám sáhne do zbytků svého svědomí. Měl by se stydět. Jsem zvědav, 

jestli pan Kalousek teď bude požadovat Schwarzenbergovu rezignaci a bude ho označovat za 

nacistu a rasistu,“ řekl ParlamentnímListům.cz Semín. 

Ladislav Bátora se nechtěl ke Schwarzenbergovým výrokům vyjadřovat. „Jsem teď 

soukromá osoba a do politiky se nepletu. Jen pouze opakuji, že jsem se žádným spisem o 

transportu Romů do Indie neměl nikdy nic společného a nic takového jsem nikdy 

nenavrhoval,“ řekl ParlamentnímListům.cz Bátora. 

Fandí kníže nacistickým myšlenkám? 

Redakce oslovila také politiky všech stran zastoupených v parlamentu, co na názory ministra 

zahraničí říkají. Z poslanců TOP 09 včetně předsedy poslaneckého klubu Petra Gazdíka nikdo 

nereagoval. Někteří politici byli vyjádřením Schwarzenebrga šokováni, některým se ale líbilo. 

„Nesouhlasím s hledáním státu pro nikoho. To je scestné samo o sobě. Vlastně to je myšlenka 

nacistů. Madagaskar atd.,“ uvedl místopředseda ČSSD a místopředseda sněmovny Lubomír 

Zaorálek. 

„Děkuji za otázku, ale než odpovím, musím zásadně odmítnout termín ´konečné řešení´, 

stejně tak odmítám populistickou a nic neřešící odpověď Karla Schwarzeneberga,“ reagoval 

předseda KSČM Vojtěch Filip. 

„To je drsné. A z úst pana vicepremiéra...“ reagoval stručně ministr školství Josef Dobeš z 

Věcí veřejných. „Myslím, že to jsou plané řeči, které k ničemu nevedou a společnosti 

nepomohou,“ reagoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. 

„Jeho svérázné bonmoty neznámkuji. Ale export Romů jako černého svědomí je obludná 

myšlenka, kterou snad nemohl myslet pan Schwarzenberg vážně - to je niveau obskurních 

extremistů,“ říká na Schwarzenbergovy výroky poslanec KSČM Jiří Dolejš. 

„Pořad jsem neviděl na vlastní oči, proto ho nemohu komentovat,“ reagoval senátor Jaromír 

Štětina zvolený za TOP 09. 

li jsme: 

 Pro Cikány je normální nepracovat a krást, udeřil bývalý hejtman  

 Hlas severu: Paroubek nechce být zlý na Cikány. A já vám řeknu proč...  

 Cigánovi s nožem klidně ustřelit hlavu, řekl poslanec. A už trpí 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Pro-Cikany-je-normalni-nepracovat-a-krast-uderil-byvaly-hejtman-221350
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Hlas-severu-Paroubek-nechce-byt-zly-na-Cikany-A-ja-vam-reknu-proc-220774
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ciganovi-s-nozem-klidne-ustrelit-hlavu-rekl-poslanec-A-uz-trpi-220286
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Cikánský stát 

Některým politikům se ale Schwarzenbergovy nápady líbí. „Toto jsem s jistou nadsázkou 

navrhl už před časem a dokonce s řešením. Koupit od krachujícího Řecka jeden z ostrovů a 

tam jim dát možnost ukázat, že dokáží žít bez sociálních dávek. Pana Schwarzenberga bych 

jim věnoval. Nevím totiž, proč nás přirovnal k černému svědomí Ameriky. Já vůči Cikánům 

nemám ani v nejmenším černé svědomí. Pokud ho Karel Schwarzenberg má a některé 

informace kolující po internetu jsou pravdivé, říkají, že by měl mít, ať se podle toho zachová 

a nezatahuje do toho celý náš národ,“ řekl ParlamentnímListům.cz senátor Jaroslav 

Doubrava. 

"Myšlenka Karla Schwarzenberga je celkem logická, ale poněkud neaktuální. Vzhledem k 

natalitě romské menšiny se brzy stanou v ČR většinou a problém území tak bude vyřešen," 

míní senátor Petr Pakosta. 

„S panem Schwarzenbergem souhlasím v tom, že kdyby pan Okamura našel řešení, tak by to 

bylo hezké. Oni to cikánští předáci také prezentovali jako své právo (vlastní stát), ovšem já to 

vidím jako velmi komickou představu. Nějak si nedovedu představit fungování takového státu 

bez toho, že bychom tam denně posílali zásobovací kamiony s jídlem a paletami peněz,“ míní 

místopředseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Otto Chaloupka. 

„Nesledoval jsem ten pořad, ale bylo-li to takto řečeno, tak s panem Schwarzenbergem 

souhlasím. Bojím se však, že životaschopný stát je problém i pro mnohé jiné národy. Nicméně 

já mám takové tušení, že zde jde o teoretický záměr toliko pana Okamury. Vždyť ti, které 

jmenoval, se nám zatím vždy z cest na moře vrací domů. Nikoli s poklady. Naopak. A náš 

vlastní státní dluh je už tak obludný,“ reagoval poslanec ČSSD Jiří Koskuba. 

Je to hloupý nápad. Do Afriky se také nikdo nežene 

Poslanec ODS Aleš Rádl považuje nápad na vytvoření romského státu za prokazatelně 

hloupý nápad. „Jak je vidět, tak za normálních okolností nenastává ani nějaký významný 

přesun osob židovského národnosti do poměrně vyspělého a navíc historicky vymezeného 

vlastního státu. Černoši, kromě těch, co je vykopli do Libérie, o nějakém dobrovolném 

opuštění USA taky ani vteřinu neuvažují, tak jak by to mohlo fungovat u Cikánů, když žádné 

povědomí o vlastním státu vůbec ani nemají? Geneticky jsou to Indové, ale nikdy jsem 

nezaznamenal, že by tento fakt byl nějak přítomen v jejich historickém povědomí a vedl je k 

silnějšímu uvědomování si své identity,“ uvedl Rádl. 

„Jestli se v rámci sociálního inženýrství dopustil minulý režim nějaké chyby, pak to bylo to, 

že se silou snažili toto v podstatě nomádské etnikum proti jejich vůli usadit. To šlo jen za 

cenu mimořádných a trvalých sociálních transferů, což byla a je politika, která fatální 

důsledky prvotního chybného rozhodnutí trvale jen zvyšuje, přičemž jejich návrat k 

tradičnímu způsobu života je dnes už taky vyloučen. Teď už zbývá jen trpělivé a efektivnější 

úsilí o nějakou funkční a skutečnou integraci založenou na vertikálním sociálním rozptýlení 

cikánského etnika uvnitř většinové společnosti,“ dodal Rádl. 

 

Psali jsme: 

 Cikáni mlátí lidi z radnic. A armáda je v Afghánistánu, zuří senátor  

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Cikani-mlati-lidi-z-radnic-A-armada-je-v-Afghanistanu-zuri-senator-214588
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 Šéf mostecké policie: Z deseti Cikánů je devět šmejdů  

 Na Cikány armádu, vyzval senátor. Neberte jim dávky, žádá Pehe  

 Na Cikány platí jen tvrdá ruka. Drsná reportáž z Ústecka  

 Odvážný senátor: Seberte Cikánům dávky  

 Senátoři se pustili do "cikánů". Nepracují a řádí 

Úsměvné, ne konečné řešení 

„Úsměvné návrhy, nikoli řešení,“ reagoval na Schwarzenberga poslanec ČSSD Jaroslav 

Foldyna.„Nechci nikoho nikdy nikam odsunovat,“ reagoval senátor KDU-ČSL Petr Pithart, 

který podporuje Schwarzenebrga na prezidenta. 

„S názory pana Okamury a Schwarzenberga nesouhlasím a zásadně je odmítám,“ uvedl první 

místopředseda Senátu Přemysl Sobotka z ODS. 

„S panem Schwarzenbergem nesouhlasím. Hlavně mě překvapila ta hrozná servilita paní 

Tachecí vůči jeho osobě,“ říká poslanec ČSSD Vítězslav Jandák. 

Tachecí vůči mě cítí zlobu, říká Okamura 

ParlamentníListy.cz požádaly přímo Tomia Okamuru o reakci na rozhovor Barbory Tachecí s 

Karlem Schwarzenbergem. 

Podle Okamury se Barbora Tachecí pokoušela cíleně přivést hovor na jeho osobu v 

negativních souvislostech. „Pan Schwarzenberg mě mile potěšil, že na její narážky o 

populárních kandidátech (rozumějme populistických rychlokvaškách) reagoval překvapivě a 

místo mě jmenoval pana Fischera. Paní Tachecí to pak nevydržela a jmenovala mě přímo, a 

když ani poté nereagoval pan ministr negativně, tak už natvrdo začala lhát a 

pomlouvat,“ uvedl Okamura. 

„Tady mě překvapila mírou té zloby - řekla nejprve, že ve spojitosti se mnou se ´objevil 

termín konečné řešení romské otázky´a dál že ´Okamura doporučoval, aby byl Romům 

zpřístupněn zvláštní stát, aby tady, v uvozovkách, neobtěžovali.´ Ta snaha ze mě udělat 

hitlerovského nacistu a rasistu je pozoruhodná a jen se překvapeně ptám po příčině, proč 

podsouvá veřejnosti takové lži?“ zlobil se Okamura. 

Jak to začalo 

Vysvětlil celý příběh o svém vyjádření k Romům: Vše začalo tím, že Ladislav Bátora byl 

obviněný z extrémismu, protože kandidoval za Národní stranu. Tato strana byla označená za 

extrémistickou a média tím odůvodnila, že Bátora je extrémista. Národní strana byla pro 

média extrémistická proto, že prý chtěla prosadit konečné řešení romské otázky nuceným 

vystěhováním Romů z ČR. 

„Já napsal, že vše je ve stylu rádia Jerevan a uvedl jsem pravdivá fakta: Pan Bátora 

kandidoval za Národní stranu několik let před tím, než se na webu Národní strany objevilo 

pojednání studenta o možnostech založení romského státu či autonomního území a 

dobrovolného vystěhovávání Romů, kteří v daném čase tak jako tak emigrovali do cizích 

zemí (Kanada, Británie). Napsal jsem, že tato úvaha mi nepřijde extrémistická, protože stejně 

tak se v první polovině dvacátého století vedly legitimní úvahy o založení židovského státu a 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Sef-mostecke-policie-Z-deseti-Cikanu-je-devet-smejdu-208128
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Na-Cikany-armadu-vyzval-senator-Neberte-jim-davky-zada-Pehe-206201
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Na-Cikany-plati-jen-tvrda-ruka-Drsna-reportaz-z-Ustecka-205382
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Odvazny-senator-Seberte-Cikanum-davky-204671
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Senatori-se-pustili-do-cikanu-Nepracuji-a-radi-196968
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ty se pak dokonce za přispění světových velmocí naplnily. Mít svůj stát či autonomii je 

legitimní metou pro každý národ. Já osobně jsem ovšem žádnou myšlenku o vystěhovalectví 

ani romském státu ani nerozvíjel ani nepropagoval - jen jsem napsal, že není extrémistická. 

Což je nezpochybnitelný fakt - není ani násilná, rasistická ani nehlásá potlačování jakékoli 

svobody,“ vysvětlil Okamura. 

Tachecí budu žalovat 

V případě problémových Romů Okamura dle svých slov navrhoval jiná řešení - v prvé řadě 

aktivizaci romských elit, které musí pomoci měnit hodnotové žebříčky v problémových 

komunitách a úspěšní Romové mají být svým způsobem vzory a tahouny pro ostatní. Taky 

navrhoval změny v exekučních zákonech, aby sociálně slabí nebyli exekucemi ruinováni a na 

doživotí vyvrženi ze společnosti. 

„Proto navrhuji také možnost oddlužení pro sociálně nejslabší - tak, aby mohli znovu legálně 

pracovat a stát je nenutil k práci na černo a ke kriminální činnosti. Samozřejmě jsem také 

oprášil starý romský návrh na to, aby podmínkou vybraných veřejných zakázek byla práce pro 

nezaměstnané. Ukrajinští kopáči a nádeníci vytlačili Romy a to je špatné, protože jako první 

musí dostat práci Čech (kam počítám i Romy), to znamená český občan a teprve poté 

zahraniční dělník,“ říká Okanuta. 

„Každopádně děkuji panu Schwarzenbergovi za nadhled, velkorysost a za vlídnost k mojí 

osobě. Musím říct, že vzhledem k mé známé antipatii k reformám z dílny TOP 09 to 

velkorysé bylo. To, že ani pan ministr neodmítá teoretickou myšlenku na založení romského 

státu, ukazuje, že to není nic extrémistického - extrémní jsou názory paní Tachecí, která se 

snaží jít ode zdi ke zdi. To, že nacisté chtěli v jistou dobu vytvořit židovský stát, stavěli 

dálnice nebo zavedli závodní stravování nedělá ze jmenovaného něco extrémistického. 

Negativní je, když cokoli se snažím vnutit druhým násilím, jako to dělali nacisté - anebo 

formou lži jako paní Tachecí. O to, aby paní Tachecí už přestala lhát a pomlouvat v médiích, 

požádám v nejbližších dnech soud,“ uzavřel své prohlášení Okamura. 

Autor studie dostal podmínku 

Autor studie Konečné řešení otázky cikánské Jiří Gaudin si vloni od soudu odnesl 14 měsíců 

vězení s podmíněným odkladem na dva roky. 

Gaudin byl do předloňského roku členem zemské rady Národní strany a jeho studie se stala 

oficiálním materiálem partaje. Ta na politické scéně působila od roku 2002, loni se ale 

rozpadla. Gaudin popírá, že by jeho studie byla nějakým útokem, nebo že by navazovala na 

Hitlerovo "konečné řešení" židovské otázky. Obsahuje ovšem například myšlenku vystěhovat 

Romy do Indie. 

"Není to žádná provokace, je to seriózní vědecká práce, na které se podíleli i současně 

publikující akademici," řekl Gaudin České televizi. Akademici prý nejsou v publikaci uvedeni, 

protože se báli, že by mohli mít problémy ve své další činnosti. 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Nacisto-extremisto-Knize-to-schytal-za-pochvalu-

cikanskeho-statu-221536 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Nacisto-extremisto-Knize-to-schytal-za-pochvalu-cikanskeho-statu-221536
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Nacisto-extremisto-Knize-to-schytal-za-pochvalu-cikanskeho-statu-221536
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Schwarzenberg - dement brežněvovského typu  
 

12 Červen 2012  

Lukáš Beer 
 

 

 

Po internetu kolují poslední týdny zvěsti, že český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 

nabídl český azyl statisícům židovských uprchlíků v případě, že vypukne válka na Blízkém 

východě. Dokonce prý pražský Strahov připadá v úvahu jako vhodný uprchlický tábor. 

Není potřeba spoléhat se na tyto nepotvrzené informace a „spiklenecké povídačky“ - 

Schwarzenbergovo konání a vystupování na Blízkém východě je beztak již několik let 

neúnosné a nedůstojné pro reprezentanta suverénního státu. 

Během své nedávné návštěvy v Izraeli poskytl Schwarzenberg rozhovor listu Jerusalem Post, 

který knížete považuje za „jednoho z největších zastánců Izraele v Evropské unii". Podle listu 

patří Česká republika spolu s Holandskem a Itálií k zemím, které v Evropské unii podporují 

Izrael nejvíce. Politická reprezentace větší části zemí EU podle Schwarzenberga nedokáže 

chápat násilné vojenské akce Izraele, jako např. tu z přelomu let 2008 a 2009. Proč? 

„Evropané nezažili 70 let válku a nechápou užití síly. Stali se z nich velcí bojovníci na mír“, 

má pro to vysvětlení Schwarzenberg, aby vzápětí vyjmenoval čtyři příčiny toho, proč 

„Česko“ (rozuměj současná politická reprezentace České republiky) tolik podporuje Izrael. 

Bylo by sice normální očekávat, že ministr zahraničí nějaké středoevropské země by vlastně 

vůbec měl odmítnout takhle položenou otázku novinářů a měl by se snažit obrátit dotaz úplně 

do jiné roviny, např. proč se Česko tolik angažuje na urovnání konfliktu mezi Židy a 

Palestinci nebo podobně. To by ovšem nesměl být onen jmenovaný český politik, který 

otevřeně hovoří o jednostranné podpoře politiky Izraele a nedokáže k tomu vyjmenovat ani 

věcné, aktuálně-politické racionální důvody (i když není důvod pochybovat, že své věcné 

důvody k tomu má, těm by ale veřejnost asi nerozuměla). Jaké jsou tedy ony "důvody" pro 

"českou" podporu Izraele? V první řadě to mají být přátelské historické vazby, které se datují 

už z dob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, zaníceného 

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/schwarzenberg-dement-breznevovskeho-typu.html
http://nejpes2.blesk.cz/valky/izraelska-spartakiada-na-strahove.html
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obhájce sionismu. Druhým důvodem má být podle Schwarzenberga „společný osud obou 

nevelkých zemí v ohrožení větších sousedů“, tudíž také ostřílený argument proizraelské lobby 

působící v ČR, která pohrdavým způsobem srovnává neposkytnutí nekritické podpory 

choutkám izraelské vlády se zbabělým „mnichovanstvím“. Třetím důvodem je prý reakce na 

sovětskou nadvládu Československa, řekl ministr, tedy něco jako hluboký český „antiruský 

komplex“, řečeno střízlivými slovy, ne slovy českého ministra (Motto: Děláme teď naschvál 

všechno naopak, než po nás chtěli Sověti.). Čtvrtý důvod české podpory Izraele pramení prý i 

z toho, že „součástí naší kultury je tolik lidí židovského původu" (vztažmo i na současný 

stav?), cituje závěrem Karla Schwarzenberga Jerusalem Post. 

Mnoho Čechů stále ještě mylně považuje Schwarzenberga za „Rakušana, který umí lépe 

německy než česky“. Ve skutečnosti lidé v Rakousku podivínského českého ministra 

zahraničí vůbec neznají, jeho jméno se v rakouských sdělovacích prostředích objevuje pouze 

sporadicky a když už, tak spíše v negativním smyslu (usínání během zasedání), a naposledy o 

sobě Schwarzenberg nechal hlasitěji slyšet před pěti lety. (Je nepravděpodobné, že osoba jako 

Karel Schwarzenberg by v Rakousku měla šanci uchytit se ve významné politické funkci nebo 

být dokonce ministrem spolkové vlády.) Poté, co kníže označilo v roce 2007 rakouské kritiky 

využívání atomové energie doslova za blázny, reagoval mj. i tehdejší mluvčí FPÖ pro životní 

prostředí, Norbert Hofer nevlídně na adresu českého ministra zahraničí: „Četl jsem knihu 

„Moje cesta zpět do života“ od Theresy von Schwarzenberg, manželky ministra. Jako mluvčí 

FPÖ pro postižené jí vzdávám nejvyšší respekt. Po své těžké nehodě na lyžích i přes ochrnutí 

úspěšně bojovala o své zdraví. U jejího muže bohužel člověk získává ten dojem, že se sám 

počítá do oné kasty, která nebere žádný ohled na blaho občanů. Kdo chodí na veřejnost s 

takovými přihlouplými výroky, vystavuje se nebezpečí, že se deklaruje jako zdegenerovaný 

potomek šlechtického rodu. Tohoto osudu chci knížete ušetřit a proto jej žádám, aby se 

neodkladně omluvil.“ Možná tím krásně diplomaticky vyjádřil něco, co má na jazyku i 

kdejaký Čech. 

Na rozdíl od českých poměrů je však jisté, že nejpozději po poskytnutí takového rozhovoru 

pro Jerusalem Post by rakouský ministr zahraničí byl na domácí půdě vystaven nebývalé 

kritice médií a opozice a musel by se pod tímto tlakem i zodpovídat (a to i ve vlastních 

řadách!), a patrně by to stálo i jeho post, protože takováto slova by byla považována za 

absolutní faux pas, za neprofesionální přístup a za znemožnení. Je k neuvěření, že 

Schwarzenbergovi toto otevřené a demonstrativní stranění v otázce blízkovýchodního 

konfliktu v Česku bez nějakých otřesů vůbec prochází a že se proizraelská lobby v českých 

médiích může z těchto počinů ministra takto otevřeně radovat. 

zdroj: http://nassmer.blogspot.cz/2012/02/v-rakousku-by-schwarzenberg-jako.html 

http://nadhlad.com/content/schwarzenberg-dement-breznevovskeho-typu 

 

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/schwarzenberg-dement-breznevovskeho-

typu.html 

 

 

http://nassmer.blogspot.cz/2012/02/v-rakousku-by-schwarzenberg-jako.html
http://nadhlad.com/content/schwarzenberg-dement-breznevovskeho-typu
http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/schwarzenberg-dement-breznevovskeho-typu.html
http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/schwarzenberg-dement-breznevovskeho-typu.html
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Starý oplzlík a prostopášník huhla 
Schwarzenberg převzal po smrti Havla úlohu 

největšího škůdce českého národa 

Dušan Streit 

 

To je konzervativní a pravicové??? 

Po uznání Kosova a bratříčkování se zločinci Thaçim a Saakašvilim se náš ministr zahraničí 
dopustil další z řady sabotáží zájmů České republiky. A nejen to. Projevil se jako chlípný 
volnomyšlenkář, prostopášník, postmodernista a částečně i anarchista. 

To všechno vyplývá z formy jeho podpory punkové skupiny ruských feministek Pussy Riot. 
Na improvizovanou happeningovou stěnu načmáral: „Velice vás obdivuji. Držte se. Rusko 
získá svou důstojnost a svobodu. Všichni na vás myslíme.“ Dodal ještě: „Holky z Pussy 
Riot jsou opravdu báječné. Já je opravdu obdivuji, protože mají odvahu. Jsou krásné, mají 
smysl pro humor a mají kuráž.“ 

Jak to je s Pussy Riot? Jsou to provokativní exhibicionistky, avšak za hranicí vkusu. Za 
názory by se jistě věznit nemělo ani v Rusku. Za slova písní také ne, i když v jiných 
případech se tak děje i u nás. Vulgarismy by se daly přejít či omluvit, pořádání nelegálních 
akcí na nevhodných místech by se mohlo omluvit. Provokativní happeningy by se daly 
chápat jako legitimní odpor proti rigidnímu režimu. Pochopit by se dala také neláska k 
Putinovi. 

Ale pořádání veřejných souloží už je za hranou. A co by řekla katolická církev, kdyby 
se někdo vůči ní zachoval jako Pussy Riot? Dne 21. února 2012 totiž pět členek 
skupiny vešlo do moskevské Katedrály Krista Spasitele a před ikonostasem začalo s 
pomocí zesilovačů vykřikovat urážlivá hesla na adresu Vladimíra Putina, ruského 
patriarchy Kirilla a dalších duchovních. Skupina zazpívala píseň "Bohorodičko, vyžeň 
Putina", ve které kritizovala propojení ruského pravoslavného kléru s tajnými službami 
a Putinem. Nově zvolený prezident Putin se krátce poté omluvil svým příznivcům a 
Ruské pravoslavné církvi (zdroj Wikipedie). 

To má být diplomat a konzervativec? Chová se jak vilný stařík mezi batůžkáři a levicovou 
bohémou (nechtěl jsem napsat svoločí). Hlavně však nediplomaticky a zcela zbytečně 
provokuje Rusko a naše zájmy na korektních vztazích s touto velmocí. Je-li v jádru 
Schwarzenberg neřestným starým zpustlíkem, neměl by to dávat při své funkci najevo. On 
není soukromou osobou. I já ho platím ze svých daní, aby řádně zastupoval vlast, což nejen 
nečiní, leč právě naopak. 

Schwarzenberg je vůbec exemplární licoměrník. To, že je pravicový politik? Vždyť s 
Kalouskem zvyšují daně a „konzervativní“ jsou jen tehdy, když na tom mohou vydělat nebo 
se přiživit. Teď se ukázal, jaké to byly mimikry. Když zavřeli Ratha, mezi prvními si 
pochvaloval že konečně orgány činné v trestním řízení ztratily zábrany jít do nejvyšších pater. 
Jakmile má problémy jeho kumpánka Parkanová, najednou se může s Kalouskem pominout, 
aby vůbec nebyla spravedlnosti vydána. 
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To farizejství by už měli pochopit i ti, kdož si dosud neuvědomili, že k pravici a 
konzervatismu, což TOP09 falešně proklamuje, patří i idea národních států, jíž 
Schwarzenberg podrývá, kudy chodí. 

Dovedete si představit, kdyby polonahé punkerky vnikly do Chrámu sv. Víta a před oltářem 
vřískaly popěvky o nestoudnosti církevních „restitucí“? Asi by se jim to ani nepodařilo, jak by 
státní moc okamžitě uplatnila paragraf o hanobení náboženského přesvědčení. Ostatně 
Duka něčím podobným vyhrožoval, ačkoliv mu ještě nikdo bohužel nezazpíval. Tady by však 
měl jistě i jeden z největších stoupenců církevních „restitucí“ jiný metr. 

Po smrti Havla převzal Schwarzenberg úlohu největšího škůdce českého národa. Teď 
všem předvedl i svůj morální profil. Prezident Klaus udělal svou největší chybu v 
úřadě tím, že jej připustil – přes všechny své výhrady – jako ministra zahraničí. 

EUportal, 22.6.2012 

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz  

 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/stary-oplzlik-a-prostopasnik-schwarzenberg-prevzal-
po-smrti-havla-ulohu-nejvetsiho-skudce-ceskeho-naroda.html 

 

****** 

 

Trapná nedostatečnost v chápání ministra Schwarzenberga. 

 
Jiří Baťa 

6. září 2012   

  

Jak víme, prezident V. Klaus zaslal  předsedovi a místopředsedům vlády dopis, ve kterém 
uvedl své znepokojení z obav občanů i právních odborníků ohledně možného prolomení 
restituční hranice. V dopise také konstatoval, že záruka předsedy vlády a jeho 
místopředsedů bude pro něj rozhodující pro to, aby zákon případně (ne)podepsal. V. Klaus 
však zatím marně čeká na garance od zmíněných představitelů (v době sepisování článku 
však již měl V. Klaus obdržet odpověď od P. Nečase). 

 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/
mailto:vydavatel@seznam.cz
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/stary-oplzlik-a-prostopasnik-schwarzenberg-prevzal-po-smrti-havla-ulohu-nejvetsiho-skudce-ceskeho-naroda.html
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/stary-oplzlik-a-prostopasnik-schwarzenberg-prevzal-po-smrti-havla-ulohu-nejvetsiho-skudce-ceskeho-naroda.html
http://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/jiri-bata/blog.html
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  Pozoruhodné jsou však k tomuto dopisu postoje či výroky některých politiků, resp. 
samotných oslovených. V prvé řadě je to nechápající ministr Kalousek, který se ke Klausově 
požadavku vyjádřil: 

     „Já bych snad ještě rozuměl, kdyby snad pan prezident chtěl takový dopis (rozuměj stejný, 
jako byl zaslán na předsedu a místopředsedy vlády, pozn. autora) od každého poslance, 
který pro to zvedne ruku. Ale proč chce takový dopis od tří předsedů partají, když máme 
dneska ve Sněmovně sedm partají a 200 poslanců má každý stejný hlas a stejnou 
odpovědnost při hlasování, tomu vážně nerozumím!“ 

     No, u ministra Kalouska to lze do jisté míry pochopit, on totiž ze všeho nejlépe rozumí 
ekonomice, že ano! Nicméně nevím, zda záměrně nebo nedomyšleně zmiňuje podiv nad 
potřebou garance tří předsedů partají, ale fakt, že tyto tři partaje ovládají a decimují 
ekonomiku a společnost, mu zřejmě nedochází. Za další by tímto také mohl sledovat 
rozmělnění zodpovědnosti z požadavku garance ze tří person na 200 hlavou sněmovnu. I 
zde však opomíjí fakt, že poslanecká sněmovna v souvislosti s církevními restitucemi má 
podporu dnes sotva 50:50, takže proč by se měla podstatná část poslanců podepisovat pro 
stejné účely, jako ta druhá část (koaličních) poslanců. Pan ministr Kalousek však rád 
mystifikuje a deklamuje, takže tento jeho postoj zas není až  tak překvapivý.  

     Mnohem překvapivější a pozoruhodnější je výrok rovněž dopisem osloveného pana 
místopředsedy vlády Schwarzenberga který již dříve uvedl, že  mu „není jasné, co přesně 
má znamenat osobní garance“. To je na místopředsedu koaliční vlády, ministra 
zahraničních věcí a  předsedu tak silné pravicové politické strany, jakou je TOP 09, příliš 
silné kafé! I zde si lze položit otázku: dělá pan ministr blbce sám ze sebe, nebo z těch 
druhých? Osobně si myslím, že obě varianty jsou možné, nicméně obě jsou velmi, opravdu 
velmi trapné, vysloví-li takovou otázku a podiv člověk v takovém postavení.  Je snad definice 
„osobní garance“ opravdu tak složitý pojem,aby nebyla pochopena? Jaké je vlastně jeho IQ? 
Přistupuje-li či chápe-li i podobně „složité a obsahově nejasné pojmy“ i v zahraniční politice 
pak nechápu, co na ministerstvu jako ministr ještě dělá. 

     Jenže – pan Schwarzenberg ani zde nepřekvapuje, přežil a přežije i takové  trapasy jako 
spaní při jednání, červené ponožky, sedlácké vzezření (nedbalé oblékání), bonmoty apod. 
Jeho, ba ani nikoho dalšího z vlády, „hanba nefackuje“, pro ně není rozhodující ani úroveň 
vzezření, vystupování, chování, slovního projevu, prohlášení a už vůbec ne finálních 
výsledků své tristní činnosti, tedy vládnutí.  To dokazuje nejen arogance nad nesouhlasnými 
protesty zdrcující většiny občanů ČR s církevními restitucemi, ale i nevídaná arogance a 
ignorace všech negativních dopadů jejich vládnutí na společnost. Z čehož vyplývá, že není 
důvod ani pro ministra Kalouska, tím spíše pro jeho „jakoby“ stranického šéfa a ministra 
vlády Schwarzenberga se těmito „prkotinami“ zabývat. Stále totiž spoléhají na moc, 

http://www.czechfreepress.cz/images/stories/com_form2content/p2/f150/23.jpg
http://www.czechfreepress.cz/images/stories/com_form2content/p2/f150/23.jpg
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postavení, vliv a peníze, které drží jejich nejen pokřivený charakter, ale i notně 
pošramocenou reputaci. Jen doufám, že to už nebude dlouho trvat! 

 

 3. září 2012  

Jiří   B a ť a 

***** 
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Proč kandiduji na prezidenta České republiky 

aneb slibem nezarmoutíš a  podělíš celý svět  

  

Karel Schwarzenberg dne 19.10.2012 oficiálně zahájil svoji volební kampaň před prezidentskými 

volbami. 

„Kandiduji na prezidenta proto, že chci této zemi nabídnout své služby. Chci navázat na to, co jsem vykonal, 

ať jako kancléř prezidenta Václava Havla, jako senátor, poslanec a ministr. Využiji všech svých znalostí a 

zkušeností, aby měla Česká republika mezinárodní respekt, aby zde vládlo právo a aby se vrátila důvěra 

lidí v politiku. Myslím, že první úkol prezidenta je hájit stát, Českou republiku, což může být v kritických 

dobách velmi těžké. Vyžaduje to jeho pevné odhodlání a schopnost nenechat se ani největšími hrozbami 

ponouknout k tomu, aby uhnul. Já jsem své názory dokázal prosazovat v jakékoli době a totéž budu činit i 

nadále,“ uvedl Karel Schwarzenberg. 

Jako hlava státu by chtěl Karel Schwarzenberg vést a inspirovat celospolečenské diskuze o budoucím 

směřování České republiky. „Chci otevřít Pražský hrad k diskusím o směřování České republiky, ale i o 

aktuálních záležitostech,“ doplnil Karel Schwarzenberg. 

 
Jaké jsou hlavní úkoly pro prezidenta republiky podle Karla Schwarzenberga: 
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Postavení České republiky ve světě 

„Vrátím České republice respekt v Evropské unii i ve světě. Celý život jsem důsledně hájil a hájím zájmy a 

dobré jméno České republiky v zahraničí jak na politické, tak na hospodářské úrovni. Soustředím se na 

posílení postavení a vlivu České republiky v rámci EU, především v procesu rozhodování o jejím budoucím 

uspořádání. Pojem EU jako superstát je mi cizí. Budu se zasazovat o Unii, která je pro občany a ve které 

bude mít každý národ své důstojné postavení.“ 

 
Morálka a korupce 

„Česká republika ztrácí vzhledem k míře korupce dobré jméno. I proto velmi pozitivně vnímám skutečnost, 

že se v poslední době daří úspěšně odhalovat mnohé nezákonné korupční praktiky. Jako prezident budu 

tento směr podporovat mimo jiné jmenováním morálně nezpochybnitelných a odvážných lidí do funkcí 

soudců. Jsem pevně rozhodnut využít pravomoci prezidenta úkolovat všechny služby, tak abych přispěl k 

odhalení korupčních praktik i na té nejvyšší úrovni.“ 

 

Změna politického stylu 

„Všechny nepravosti hodlám nazývat pravým jménem a podpořím příchod nových, morálně silných lidí do 

politiky. Nebudu mlčet při růstu vlivu extremismu a posilování protistátních hnutí, útočících na menšiny a 

jiné vybrané skupiny.“ 

 

Sociální spravedlnost 

„Politika dává moc a s tou je spjata zodpovědnost. Zodpovědný a moderní stát musí dostát svým 

povinnostem vůči slabším spoluobčanům. Úcta ke stáří či ohleduplnost k národnostním menšinám formují a 

posilují charakter celé společnosti. Společnost, která stojí na těchto principech, je daleko silnější a těší se 

větší úctě.“ 

 

Vzdělání, věda a kultura 

„Skutečná síla národa spočívá v jeho vzdělanosti. Aby se naši lidé prosazovali ve světě, musí mít vzdělání 

na světové úrovni, na které však české univerzity a výzkumné vědecké ústavy v současném systému 

nemají dostatek peněz. Podpořím zavedení takového školného, které nebude překážkou, ale naopak 

příležitostí získat vynikající vzdělání. Ve spolupráci s předními vědci se zasadím o zapojení vědy a výzkumu 

do každodenního života, aby nové poznatky docházely nejen uznání, ale i náležitého zhodnocení.“ 

 

Silná ekonomika, silná země 

„Jsme sice malá země, ale s obrovskou průmyslovou tradicí. Při svých návštěvách zahraničí budu mít vždy 

na zřeteli naše hospodářské zájmy. Chci aktivně podporovat podniky, které budou pronikat do zahraničí, a 

pomáhat vytvářet podmínky pro investory. Mou snahou bude vrátit naší zemi místo, které jí kdysi náleželo. 

Důležitou pravomocí prezidenta je i jmenování členů bankovní rady České národní banky. Jmenování 
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budou předcházet důkladné porady se všemi odborníky na ekonomické otázky a též s bývalými členy 

bankovní rady. Cílem bude vybrat nejlepší možné kandidáty. Kandidáti budou z různých názorových proudů, 

aby byla podnícena potřebná diskuse.“ 

 

Vize a principy pro budoucnost 

„Neptejme se, co může vlast udělat pro nás, ptejme se, co můžeme my udělat pro naši vlast. Budu pečlivě 

naslouchat podnětům občanů. A pak zahájím diskusi s odborníky a zástupci demokratických politických 

stran o budoucím směřování České republiky. Jejím výsledkem by měla být strategie, která bude navzdory 

politickým změnám zajišťovat rozvoj České republiky na mnoho let dopředu.“ 

 

Lidská práva 

„Prezidentský úřad s sebou nese obrovskou zodpovědnost. I proto se budu nadále zasazovat o 

respektování lidských práv u nás i ve světě bez ohledu na to, zda je to pro nás výhodné či ne. Neboť i v tom 

spočívá valná část dobré pověsti České republiky.“ 

Marek Pražák 

volební tým Karla Schwarzenberga 

 

 

***** 
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Otevřený list panu Schwarzenbergovi 

 

Vážený pane Schwarzenbergu ! 

 
Reaguji na Váš list, datovaný 23. října 2012 občanům republiky. Hlásíte se do služby 

občanům v prezidentské funkci coby kandidát. Upozorňujete, že je to poprvé v dějinách 
země, kdy občané budou sami volit svého prezidenta.  
 

Správně upozorňujete na sice omezené pravomoci hlavy státu, ale na jeho velký vliv 
na občanstvo znatelný v dobrém i ve zlém. Dále tvrdíte, že jste věnoval celý život práci pro 
naši zemi jak v dobách, které nazýváte komunistickou diktaturou, tak v časech podle Vás 
rodící se demokracie. Vážíte si toho, že jste sloužil vlasti po boku presidenta Havla a 
uvažujete i o tom, zdali není troufalost ucházet se o post po tak "velikém presidentu". Cítíte, 
že odkaz roku 89 i odkaz těch, "kteří bojovali za svobodu během nacistické okupace a vlády 
KSČ" se pomalu vytrácí. Dále říkáte, že jsme se po dvacetiletí věnovali "budování nového 
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státu, ale bohužel jsme v tomto snažení často zanedbávali to nejdůležitější, totiž nastolení 
vlády práva a spravedlnosti". Konečně pravíte, že je třeba zvážit, co každý z nás může udělat 
pro vlast a žádáte o prominutí tohoto staromódního slova. 
 

Nyní Vám sděluji, proč já osobně, má rodina - a pokud vím i všichni členové Českého 
svazu bojovníků za svobodu Boskovicka, jehož jsem předsedou, - nebudou Vás volit. 
 

Nebudeme Vás volit právě proto, že ani pro nás není slovo a pojem vlast staromódní. 
Pro vlast jsme my všichni pracovali bez nároků na pocty a odměny, a mnozí z nás proto 
přinesli i veliké oběti jako odbojáři právě za nacistické okupace. Sám pocházím z rodiny a 
příbuzenstva odbojářského a legionářského, která bez ohledu na třídní původ, přinesla oběti 
nejvyšší - ty na životech. 
 

Vy sám jste na veřejnosti mnohokrát sdělil, že se nepovažujete za Čecha, nýbrž za 
Boema ( Böhme) tedy za zemského příslušníka. Budiž, to akceptujeme, protože jsme, na 
rozdíl od sudetských Němců, nikdy nebyli proti soužití různých národností. Nemůžeme 
přitom zapomínat na Vaše kořeny z rodu, který přišel do Čech po bělohorské katastrofě, 
který inkolát v Čechách získal až tuším 1658, jenž převzal majetky po české šlechtě, a jehož 
příslušník princ Felix Schwarzenberg se veřejně ohradil proti husitům jako "bandě lupičů a 
žhářů". Již z této Vámi ovšem nezaviněné pozice pramení nedůvěra nás odbojářů. Ovšem 
Vaše činnost po boku pana presidenta Havla, a dále jako ministra zahraničí republiky, v nás 
vyvolává naprostý nesouhlas s Vaší kandidaturou. 
 

Vy jste mnohokrát manifestoval svůj odpor proti transferu sudetských Němců a 
označil jej za "zločin vyhnání". A přitom právě toto je naplněný odkaz bojovníků proti 
nacismu a fašismu, fedrovaný i Postupimí a dalšími smlouvami, což jako ministr našeho 
"zamini" znáte nejlépe sám. Vy jste vždy hlásal etickou neudržitelnost presidentských 
dekretů, o nichž víte, že bez nich by existence obnovené republiky skončila ve spárech cizích 
mocností a skupin. A přitom jste současně poukazoval na právní nemožnost tyto dekrety 
zvrátit - a tímto "diplomatickým tancem mezi vejci" jste si vysloužil oprávněnou kritiku vašich 
sudetských a rakouských příznivců coby "švejkomutant dějin".  

 
Totiž podle nás pro českého ministra zahraničí existují jen dvě strany barikády - česká 

nebo sudetská. Vy jste se postavil jednou a půl nohou na sudetskou stranu barikády - a to 
Vám my, odbojáři, nikdy neodpustíme. Vy jste se nikdy nezasloužil o vykořenění 
sudetokanceláře, zahnízděné v matičce Praze jako centrum politické rakoviny, rozlévající se 
po zemích českých. A konečně vy sám jako Chamberlain nových dějin jste pomohl nastolit 
svým podpisem nový slovanský Mnichov - uznání uloupeného Kosova. Vy jste nás zostudil 
před našim dávným bratrským národem Srbů.  

 
Přičinil jste se, že na Češích od Vašeho podpisu ohavného uznání lžistátu Kosovo - 

lažne države", jak říkají bratři Srbové drtivou většinou - lpí hanba zrady slovanského bratra. A 
to proti rezoluci 1244 OSN - i když tvrdíte, že prý porušena nebyla. My si myslíme - a nejen 
my - že porušena byla, hanebně, jako záruka Francie I. ČSR za Mnichova. Pro nás jste a 
zůstanete Chamberlainem dějin, novomnichovanem, dokud svět světem bude. Dalo by se 
toho napsat mnohem více,ale končím, považuji příklady z Vaší éry za dostatečné. 
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Proto Vás jako odbojáři Boskovicka volit nebudeme - a budeme doporučovat 
občanům, aby Vás nevolili. Myslíme si, že kandidát na prezidenta republiky, která má zůstat 
českou ve všech ohledech, musí splňovat jiná kritéria, než ta,která vytyčujete Vy.  

 
Myslíme si, že prezident naší země má navazovat na odkaz nejen r.89, ale především 

na odkaz r.1918, na odkaz r.1945 a r.1968, což jste poněkud opomenul. Rok 89 totiž dle nás 
tyto odkazy nejen nenaplnil, ale v mnohém paralyzoval a některé i pošlapal, takže nemohla 
být nastolena - jak Vy výjimečně správně podotýkáte - "vláda práva a spravedlnosti".  

 
Proto je stav republiky takový jaký je, a proto mnohé síly doma i v zahraničí usilují o 

její zardoušení. Právě proto, že nechceme zardoušení republiky, budeme volit kandidáta, 
který obhájí národní a občanské zájmy republiky, a který obhájí samu republiku proti všem 
přátelským i nepřátelským "objetím" - ať z Berlína, ať z Vídně, ať z Bruselu - nebo odjinud. 
 
V dokonalé úctě dr.Jiří Jaroš Nickelli  
ČSBS Boskovice, Boskovice 30. října 2012 
 
 
Pozn. red.: Myslíme si, že ministrem zahraničních věcí a místopředsedou vlády České 
republiky by neměl být žádný Boeme. Za Böhme se prohlašují i tzv. sudetští Němci. Uvedenou 
funkci, podle našeho názoru, by měl zastávat Čech. Jinak i my zastáváme stanovisko, že 
jednotlivé národnosti v ČR by měly spolupracovat. 
 

 
 



 83 

Kandidáti:Schwarzenbergovi lidé chtějí, 
abychom se vzdali. Nečistá hra 

 

 

10.01.2013  

Táňa Fischerová, Zuzana Roithová i Vladimír Franz čelí nátlaku ze strany příznivců 
ministra Karla Schwarzenberga (TOP 09), aby se krátce před prvním kolem 
prezidentské volby vzdali kandidatury a odstoupili.  Sám ministr situaci pokládá za 
normální předvolební boj. 

"Příznivci Karla Schwarzenberga apelují na všechny kandidáty, aby se vzdali. Ten tlak je 
plošný a obecný. Myslím, že Vladimír Franz není žádná výjimka. Volala mu i paní Jiřina 
Šiklová a přemlouvala ho, aby se vzdal kandidatury ve prospěch Schwarzenberga. Připadá 
nám to nízké a trapné," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ Franzův mluvčí Jakub Hussar. 
Jednání Schwarzenbergových lidí mu připadá jako signál toho, že ministr před volbami ztrácí 
podporu. "Nechápu, proč to dělají. Franz je občanský kandidát. Proč nevyrazí 
Schwarzenbergovi lidé do ulic a nepřemlouvají lidi tam? Proč tlačí na našeho kandidáta?" 
nelíbí se Hussarovi. 



 84 

 

A Franz není jediný, koho ministrovi příznivci ponoukají k odchodu z přímé volby prezidenta. 
Na stejný nátlak si stěžuje i europoslankyně Zuzana Roithová (KDU-ČSL). "Jde ale o 
samotný princip svobodné přímé volby, kterou si lidé přáli. Každý volič se nyní musí sám 
rozhodnout podle svého svědomí, a neměl by tudíž svou povinnost přenášet zpět zase na 
rozhodnutí politiků, či dokonce vyzývat k dohodě a výběru losem mezi kandidáty příbuzných 
názorů," myslí si europoslankyně a odchod z voleb odmítá. 

Vzdát se kandidatury má podle některých e-mailů také herečka Táňa Fischerová. "Já i moji 
lidé dostáváme velké množství e-mailů a občas i přímých oslovení, abych se vzdala. Trvá to 
asi týden," napsala on-line deníku TÝDEN.CZ kandidátka Táňa Fischerová. Nátlak prý 
pochází od různých lidí, většinou však od těch, kteří se ztotožnili s Tříkrálovou výzvou a 
výzvou historika Martina Putny. Ten ji směroval nejen k Fischerové, ale i senátorovi Jiřímu 
Dienstbierovi (ČSSD), europoslankyni Zuzaně Roithové, umělci  Vladimíru Franzovi, 
ministrovi Karlu Schwarzenbergovi (TOP 09) a senátorovi za ODS Přemyslu Sobotkovi. Na 
všechny kandidáty ve své veřejné výzvě apeloval, aby vybrali ze svého středu jednoho a 
poslali ho do volby proti Miloši Zemanovi a Janu Fischerovi. 

Schwarzenberg: Je to logické 

Ministr Karel Schwarzenberg o počínání svých příznivců ví. Nic proti němu však podnikat 
nebude. "Podívejte se, je to přirozené, že k tomu došlo. Ani nevím, kdo všechno to dělá. 
Moji příznivci to dělají z vlastní iniciativy. Když se podíváte na ten počet kandidátů, tak je to 
logické," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ. Na něj samotného prý nikdo netlačil. Na otázku, zda 
proti svým lidem zakročí a vyzve je, aby nátlak na ostatní kandidáty nečinili, ministr 
odpověděl: "Ne. Oni to cítí jako svou povinnost." 

Uchazeči o křeslo na Pražském hradě mohou svou kandidaturu vzdát do čtvrtečních 14 
hodin. První kolo přímé volby prezidenta proběhne v pátek a v sobotu 11. a 12. ledna. Druhé 
kolo volby se uskuteční 25. a 26. ledna. 

Schwarzenberga podpořil i Švejcar 
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Ekonom a někdejší prezidentský kandidát Jan Švejnar doporučil v písemném prohlášení volit 
Karla Schwarzenberga. Podle něj žádný z devíti uchazečů o prezidentské křeslo sice není 
ideální, nejlepší předpoklady pro to obstát v čele státu i v případných těžkých dobách má prý 
ale Schwarzenberg. "Má mimořádné mezinárodní zkušenosti. Má morální a společenskou 
integritu. Má schopnost důstojně, avšak jasně prosazovat zájmy naší země. A nabízí voličům 
úžasný životní příběh těsně spjatý s historií Československa i České republiky. Je velkorysý 
a bude dobrým strážcem naší národní identity," uvedl. 

Švejnar kandidoval na prezidenta v roce 2008, kdy o hlavě státu rozhodoval Parlament. 
Podporovaly ho ČSSD, Strana zelených a senátorské kluby SNK ED a Klub otevřené 
demokracie. Ve třetím kole druhé volby tehdy zvítězil Václav Klaus. 

Švejnar uvažoval i o účastí v nadcházejících prvních přímých volbách hlavy státu a 
průzkumy preferencí mu dávaly velkou šanci. Nakonec ale oznámil, že kandidovat nebude. I 
tentokrát ČSSD zvažovala jeho podporu, pak se ale kandidátem sociální demokracie stal 
místopředseda strany Jiří Dienstbier. 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-hrad/kandidati-schwarzenbergovi-lide-chteji-

abychom-se-vzdali_257829.html 

 

 

***** 

 

Schwanzerbergova čeština 
 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-hrad/kandidati-schwarzenbergovi-lide-chteji-abychom-se-vzdali_257829.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-hrad/kandidati-schwarzenbergovi-lide-chteji-abychom-se-vzdali_257829.html
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Propaganda knížete Schwarzenberga 
 

Dominik Forman 

 

11.1.2013 

 

V čem tedy spočívá záhadné tajemství Schwarzenbergovy předvolební kampaně, když 

každý člověk schopen základních racionálních operací umí spojit jednoduchý řetězec 

signifikantů „zákony prosazované vládou“ – „první místopředseda vlády“ - „předseda TOP 

09“ - „Karel Schwarzenberg“? Jde o to, že tento řetězec je vytlačován z vědomí občanů jiným 

řetězcem, který konstituuje ona vrcholící propaganda, jehož jednotlivé články vyplňují 

zmiňované vysoké morální ctnosti. V podstatě stejný řetězec signifikantů byl spojen i s 

bývalým prezidentem Václavem Havlem. 

V posledních dnech, kdy kampaně prezidentských kandidátů vrcholí před prvním kolem přímé 

volby prezidenta, nešlo si nevšimnout obrovské marketingové masáže na podporu Karla 

Schwarzenberga, přesahující daleko kampaně ostatních kandidátů. Na sociálních sítích se 

množí různé skupiny na Schwarzenbergovu podporu, billboardy s knížetem zaplavily města, 

mailto:dominik.forman@gmail.com
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pořádají se koncerty pod hesly „Karel na hrad!“ a Schwarzenbergův tým získává čím dál více 

slavných „osobností“, kteří vyjadřují šlechtici podporu. 

Tato iniciativa se jeví jako velice úspěšná. Především mladí lidé, převážně studenti, se 

nechávají strhnout její rafinovaností a zbožňují svého kandidáta jako čistou a morální osobnost, 

jež bere věci s nadhledem, autoritu, která i přes svůj roztomile lidský rozměr (občas si v 

parlamentu zdřímne) působí vážně a respektovaně. V čem ale spočívá vypočítavost kampaně a 

proč je tak úspěšná?  

Nejprve je třeba připomenout fakta, neboť by někdo mohl chybně namítnout, že je úspěšná 

právě proto, že reálný Schwarzenberg odpovídá obrazu Schwarzenberga vytvořenému kampaní. 

Karel Schwarzenberg je předsedou strany TOP 09 (přestože na to často zapomínáme, neboť 

jako šéf této strany vystupuje charakteristicky Miroslav Kalousek), která je jednou ze dvou řádně 

zvolených (byť ne vítězných) stran v současné vládní koalici. Je zároveň ministrem zahraničních 

věcí a prvním místopředsedou vlády. Z povahy věci těchto funkcí je tak Schwarzenberg plně 

odpovědný za vše, co tato vládní koalice za dva a půl roku svého vládnutí napáchala. Z těch 

nejhorších zákonů připomeňme církevní restituce, které v situaci, kdy chybí prostředky na 

vyplácení státních zaměstnanců, garantují církvím poskytnutí majetku (nikdy nevlastněného, 

pouze spravovaného) ve výši 150 miliard korun, druhý pilíř důchodové reformy, poplatný 

soukromým investičním fondům na úkor státem vyplácených důchodů, nucené veřejné práce, 

které podmiňovaly (neboť je ústavní soud zrušil) výplaty sociálních pojistek v nezaměstnanosti 

nebo zákon o S kartách, který nutí všechny ty, kteří pobírají jakékoliv dávky, příspěvky nebo 

důchody, mít zřízen bankovní účet u konkrétní soukromé instituce. Karel Schwarzenberg nejen 

že tyto destruktivní zákony nikdy nekritizoval, ale jako člen vládní koalice je podporoval a 

hlasováním je pomohl prosadit. 

Další důležitou vizitkou, kterou je potřeba zmínit vzhledem k sociálnímu a věkovému 

charakteru většiny jeho podporovatelů, je (díky aktivnímu odporu akademické obce neprosazená) 

vysokoškolská reforma. Schwarzenbergova strana aktivně podporovala navrženou reformu, 

neboť jak stojí výslovně v programovém prohlášení vlády i v programu TOP 09, strana 

prosazuje přesně ta opatření (školné, omezený počet prestižních VŠ institucí, systém 

studentských půjček poskytovaných soukromými bankami), která se stala terčem kritiky v 

průběhu všech studentských protestních akcí. Strana, které je Schwarzenberg předsedou! 

V čem tedy spočívá záhadné tajemství Schwarzenbergovy předvolební kampaně, když každý 

člověk schopen základních racionálních operací umí spojit jednoduchý řetězec signifikantů 

„zákony prosazované vládou“ – „první místopředseda vlády“ - „předseda TOP 09“ - „Karel 

Schwarzenberg“? Jde o to, že tento řetězec je vytlačován z vědomí občanů jiným řetězcem, který 

konstituuje ona vrcholící propaganda, jehož jednotlivé články vyplňují zmiňované vysoké morální 

ctnosti. V podstatě stejný řetězec signifikantů byl spojen i s bývalým prezidentem Václavem 

Havlem. Schwarzenbergův reklamní tým si velice dobře uvědomil, že zde zbylo jakési prázdné 

místo po osobě, která stále má nebývale silný symbolický rámec působící i na ty občany, kteří v 

současném politickém marasmu spatřují absenci hodnot, jež pro ně Václav Havel symbolizoval 

http://www.socsol.cz/2012/clanky/co-bylo-ukradeno-musi-byt-vraceno
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf
http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2010/vzdelani-veda-a-vyzkum-1361.html
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(lhostejno, zda se zakládaly na skutečnosti). Kampaní je zde podsouváno tělo doposud žijící, 

které má být zahrnuto do symbolického rámce po zesnulém Václavu Havlovi, má být nositelem 

jeho hodnot. (Viz jejich společná fota atd.) 

To je však pouze jeden pól komplexní propagandy, jakýsi „moralistní“ pól (billboardy „stojím o 

podporu čestných a slušných lidí“ apod.) Dále je zde druhý pól, fungující na bázi spojení 

vysokého a nízkého, kdy je kníže ze šlechtického rodu (morální autorita) transformován do pop 

artového vizuálního jazyka, spojen s anarchistickými symboly jako „číro“ nebo „sichrhajcka“, 

parafrázemi „Karel is not dead!“ a proklamativní konotací (pro neznalé je pro jistotu na jednom z 

letáků ve slově „president“ vyznačeno žlutě „sid“) na frontmana nejslavnější anarchistické 

punkové skupiny Sex pistols Sida Viciouse. V postmoderním stavu myšlení jsou takové 

paradoxní, až schizofrenní transformace nejen možné, ale dokonce skvěle plní záměry těch, kteří 

je vytvářejí. Vedle vyprázdnění pojmů charakteristické pro současný společenský stav myšlení je 

zde vyprázdněn komunikační kód celé subkultury a absurdně zneužit pro pravý opak toho, co 

kdysi symbolizoval. Je ukraden přesně tím, co tak bytostně nenáviděl a proti čemu revoltoval. 

(Stačí si připomenout nejslavnější píseň skupiny Sex Pistols „God save the Queen“.)  

Přitažlivost těchto paradoxů tedy vyvěrá ze spojení formy, která vyjadřuje pravý opak toho, čím 

je naplněna, tedy z rozporu. Směs touhy po ztracené idealizované feudální vazbě pán – poddaný 

(jak je vyobrazena například v románu Babička Boženy Němcové) s potlačenými kolektivními 

bolestnými vzpomínkami na tento feudální řád (viz konkrétní báseň K. H. Borovského Píseň 

Čechů r. 1850, která je více než příznačná - „Zle, matičko, zle! / Švarcenberci zde / ...“) působí 

jako útvar ztělesňující nějaké trauma, zaobalené do přitažlivé formy brojící proti autoritám všeho 

druhu (vizuální kód anarchistické a punkové subkultury). Tato směs přitahuje i ty občany, kteří 

jinak nesouhlasí s politikou této vlády a kterých se přímo dotýkají negativní dopady zákonů, jež 

současná vláda společně se Schwarzenbergem prosazuje. Vyvolává totiž zvláštní druh 

organizace slasti, kterou Lacan společně s Žižkem nazývají slast – strast/jouissance (viz Hauser, 

Michael: Cesty z postmodernismu. Praha 2012. Str.:124).  

Jedná se tedy o kvalitně vedenou propagandu, která zabraňuje občanům uvažovat racionálně 

a místo toho jim kritický úsudek zatemňuje. To, že údajná morální autorita v postu ministra a 

místopředsedy vlády působí ve vládě, která schvaluje nejzásadnější (a nejpochybnější) zákony s 

pomocí poslance odsouzeného za korupci, kde již drtivá většina ministrů byla kvůli korupčním 

kauzám či čiré neschopnosti nahrazena, či v koalici, která svou většinu v poslanecké sněmovně 

opírá o několik přeběhlíků v nikým nevoleném pofidérním uskupení, je asi tak stejně absurdní, 

jako forma a obsah, jež kampaň spojuje. Přesto je varováním před převažujícími emocemi nad 

racionálním uchopení politické volby! 

 

http://www.blisty.cz/art/66865.html 

 

 

***** 
 

http://cs.wikisource.org/wiki/Z_ver%C5%A1%C5%AF_a_epigram%C5%AF_Karla_Havl%C3%AD%C4%8Dka#cite_ref-4
http://cs.wikisource.org/wiki/Z_ver%C5%A1%C5%AF_a_epigram%C5%AF_Karla_Havl%C3%AD%C4%8Dka#cite_ref-4
http://www.blisty.cz/art/66865.html
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Schwanzerbergova znalost naší hymny 
 

http://www.outsidermedia.cz/Jednou-to-historici-jiste-oznaci-za-hvezdnou-minutu-ceskeho-

naroda-1.aspx 

 

Ne! 

...hu-uučí po s-lučinách  

Borrry šumííí poó sss...kalinách 

V sadě svíííce jara květ 

ehmský rrráj to napohled 

a to jéééé ta krrrráksssná zéemě 

země čéééz dómof můůůj 

země čéééz dómof můůůj 

 

 

 

Nová první dáma? Můj otec obdivoval Hitlera 
 
Stane-li se českým prezidentem Karel Schwarzenberg, první dámou republiky bude 
žena z rodiny s nacistickou minulostí.  
 
14.leden 2013  
 
Otec Schwarzenbergovy manželky Theresy rozené Hardeggové (72) byl totiž 
vysokým příslušníkem jednotek SA a obdivovatelem Adolfa Hitlera. 
 
"Hrabě Johannes Hardegg, usazený na dolnorakouském zámku Ulrichskirchen, 
očekával podobně jako řada dalších představitelů šlechty od Adolfa Hitlera a jeho 
Třetí říše osobní výhody. Velmi záhy vstoupil do nacistických organizací a dotáhl to až 
na führera (velitele) SA," píše ve Schwarzenbergem autorizovaném životopise 
rakouská novinářka Barbara Toth. Kniha vyšla česky v nakladatelství Torst v roce 
2007. 
 
V župní složce Theresina otce, poznamenává dále novinářka, najdeme úkol "vycvičit 
vybrané příslušníky SS a SA ve střelbě". 

http://www.outsidermedia.cz/Jednou-to-historici-jiste-oznaci-za-hvezdnou-minutu-ceskeho-naroda-1.aspx
http://www.outsidermedia.cz/Jednou-to-historici-jiste-oznaci-za-hvezdnou-minutu-ceskeho-naroda-1.aspx
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Hardegg, Theresin otec, si také poznamenal, že během červencového puče kryl 
kamarád Fellner-Feldeg SA-many v budově rozhlasu. Dále pyšně uvádí, že schůze 
Vlastenecké fronty "citelně" narušovaly "vhazované dýmovnice a smrduté kuličky". 
Potírány byly i pokusy Otto von Habsburga sjednotit legitimistické rakouské skupiny: 
Hardegg informoval o získání svazku kompromitujících dokumentů, které pak 
obdrželo ilegální nacistické vedení, píše dále Tóthová. 
 
Hardegg byl také členem Německého klubu v Rakousku, který byl sice založen už 
roku 1908, ale ve třicátých letech se stal spojencem národních socialistů. Jeho 
stanovy z té doby tvrdí, že "členy mohou být jen Němci árijského původu, kteří se 
hlásí k zásadám nacionálního socialismu." 
 
Podle soudních spisů z roku 1945 patřili k jeho zakladatelům "nefalšovaní nacisté, 
kteří si od Třetí Říše slibovali počátek zlatého věku". 
 
"Tchán měl samozřejmě velmi spornou pověst," říká k tomu v knize diplomaticky 
Karel Schwarzenberg. 
 
"Můj otec byl nacista," říká ale Therese Schwarzenbergová otevřeně - opět citováno z 
knihy životopisu Karla Schwarzenberga. 
 
Nejde tedy o žádnou zlou pomluvu, která se v posledních hodinách šíří na internetu. 
Je to informace, kterou Schwarzenberg raději veřejně přiznal spřátelené a zaplacené 
novinářce z jím vlastněného rakouského týdeníku, než aby se objevila někdy později 
v jiné podobě. Je tedy otázka, jaká je skutečná a celá pravda. 
 
I tak je ale takové zjištění alarmující. Mít za první dámu cizinku, která neumí česky, je 
už beztak velké ponížení. Mít za první dámu ženu, jejíž otec byl nacistickým 
pohlavárem, je urážka a výsměch českému národu. 
 
(Adam B. Bartoš; foto: arch.)  
 
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/nova-prvni-dama-muj-otec-obdivoval-
hitlera/ 
 
 

***** 

Nechci za hlavu státu elitáře jménem KARL 
VON SCHWARZENBERG, který NEUDĚLAL pro 

naši vlast doslova NIC DOBRÉHO. NIKDY! 
13. leden 2013  

 

Matyáš Sandorf 

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/nova-prvni-dama-muj-otec-obdivoval-hitlera/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/nova-prvni-dama-muj-otec-obdivoval-hitlera/
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Nechci za hlavu státu elitáře jménem KARL VON SCHWARZENBERG kterýNEUDĚLAL pro 
naši vlast doslova NIC DOBRÉHO. NIKDY! 

 v případě zvolení bude důsledně prosazovat CIZÍ ZÁJMY. Tak jako je 

prosazoval dosud. 

 napomáhal protlačit skrz legislativní proces CÍRKEVNÍ RESTITUCE 

 je členem tajných spolků, které konspirují PROTI SVOBODĚ A DEMOKRACII svým 

usilováním o globální vlády 

 bude-li zvolen, hrozí rizikem masového PROLOMENÍ BENEŠOVÝCH DEKRETŮ a 

vedle církevních restitucí budeme platit miliardy odškodného sudetským Němcům, 

z nichž mnozí napomohli rozbití První republiky a aktivně stáli po boku nacistů za 

šestileté okupace, která si vyžádala 300.000 životů našich spoluobčanů a uvrhla naši 

zem na dlouhých 41 let do totalitního východního bloku. 

 dokončí to, co Havel nezvládl: přeměnu České republiky v nový protektorát Böhmen 

und Möhren 

 je potomkem rodiny, která za protektorátu využívala po dohodě s nacisty otrockou 

pracovní sílu vězňů koncentračního tábora v Letech u Plzně 

 je podporován německými vlastníky médii i svými médii, vlastněnými společně 

s podivně vytvořeným miliardářem Bakalou (Hospodářské noviny, Respekt) 

 nebude schopen zadržet zrychlující se tělesné a duševní chátrání. Nyní je mu 75 let a 

za 5 let to bude 80 

 usne při vlastním novoročním projevu 

Nenechme se mýlit, že jej podporují populární osobnosti, umělci. Většina umělců v každé 
epoše prodávala svůj talent za mrzký peníz komukoli, kdo otevřel svou naditou šrajtofli. Ti, 
kteří tak nečinili, spalováni touhou tvořit, umírali většinou předčasně v chudobě hlady či 
zdeptáni chorobami, protože, často nepochopeni, předešli svou dobu. Ti, kteří se prodávali 
jsou dnes zapomenuti, ti kteří posouvali svým dílem umění kupředu, zůstali nesmrtelní. 

Nenechme se mýlit, že jej prosazují média. Jsou vlastněna těmi samými zahraničními a 
domácími strukturami, které jej chtějí na Hradě, aby prosazoval jejich zájmy, nikoli zájmy nás, 
občanů České republiky. 

zdroj:http://www.diskuteri.eu/tema/4271 

http://www.diskuteri.eu/tema/4271
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http://www.czechfreepress.cz/podoteky/nechci-za-hlavu-statu-elitare-jmenem-karl-von-

schwarzenberg-ktery-neudelal-pro-nasi-vlast-doslova-nic-dobreho-nikdy.html 

 

 
 

 

Dodatky 

Reparace 1 

 
 
 
Vážený pan 
Karel Schwarzenberg 
ministr zahraničních věcí 
Praha 

V Praze dne  15.  ledna 2008 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s žádostí 
o vyjádření k dále uvedeným skutečnostem.  
 
Zdůrazňujeme, že toužíme žít s německým národem v míru a dobrých sousedských vztazích. Trvalý 
mír i dobré sousedské vztahy mohou být založeny pouze na spravedlnosti. Té se však česko-
německým vztahům zatím nedostává.  
 
V současnosti dochází k pokusům vytvořit dojem, že k dosažení spravedlnosti v česko-německých 
vztazích a k jejich vyváženosti, jak to líčí někteří naši politici a ochotně šíří řada médií, především těch, 
které jsou v německých rukou, snad již chybí humanitární gesto České republiky vůči části nebo 
dokonce celé německé menšiny žijící v našem státě, příp. i zahájení „dialogu“ s představiteli 
odsunutých Němců z Československa, vedoucí zejména, ale nejen k jejich určitému morálnímu 
odškodnění. O takovémto humanitárním gestu, před nedlouhou dobou opakovaně na nás 
vynucovaném, mluvili a dodnes občas mluví někteří ústavní činitelé a politici SRN i Rakouska a 
nepočetná, ale velmi hlasná česká skupina, která ve svém germanofilském zanícení odmítá vzít na 
vědomí určité historické souvislosti. 
 
Je zbytečné zdůrazňovat, že takovéto vidění dějin, které zaměňuje následek a příčinu, je ve svých 
důsledcích v podstatě velmi nebezpečným  pokusem o revizi historie, většina našeho národa nesdílí. 
Pan ing. J. Paroubek, dřívější předseda vlády ČR, učinil, jak jsme přesvědčeni, poslední možný a 
nutný krok, kterým jsme byli povinováni. Projevil gesto dobré vůle ve vztahu k tzv. sudetoněmeckým 
antifašistům.  
 
Tito lidé si zaslouží naší plné úcty. Byli převážně součástí československého protinacistického odboje. 
K dosažení spravedlnosti v česko-německých vztazích je však třeba, aby SRN, jako právní nástupce 
nacistického Německa, udělala další potřebné kroky k vyřešení některých   problému, které naše 
politika z nějakých důvodů nebyla schopná dosud nastolit, ke škodě desítek tisíc našich spoluobčanů 
nebo dokonce i celého našeho národa, a uspokojivě  vyřešit, aby tak zbavila naše vzájemné vztahy 
značné dlouhodobé zátěže.. Proto na ně v této petici poukazujeme. O jaké skutečnosti jde? 
 
1) Asi 150 000 našich spoluobčanů bylo po uzavření tzv. mnichovské dohody vyhnáno ze svých 
domovů v pohraničí, často jen s malými příručními zavazadly. Několik tisíc z nich, včetně  jejich 

http://www.czechfreepress.cz/podoteky/nechci-za-hlavu-statu-elitare-jmenem-karl-von-schwarzenberg-ktery-neudelal-pro-nasi-vlast-doslova-nic-dobreho-nikdy.html
http://www.czechfreepress.cz/podoteky/nechci-za-hlavu-statu-elitare-jmenem-karl-von-schwarzenberg-ktery-neudelal-pro-nasi-vlast-doslova-nic-dobreho-nikdy.html
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obránců, dříve bylo pronásledováno, týráno, zraněno, uneseno henleinovskými bojůvkami do 
Německa či dokonce zavražděno.  
Několik set tisíc Čechů, kteří z různých důvodů byli nuceni zůstat v Němci obsazeném území, bylo 
považováno za „méněcennou rasou“. Byli zbaveni všech demokratických práv a svobod, včetně práva 
na svůj jazyk, kulturu, vzdělání, byli germanizováni, zařazováni na nucené práce, terorizováni. 
Podíl henleinovských Němců na rozbití ČSR i na následném terorizování českého obyvatelstva je 
značný. Nevíme o žádném gestu dobré vůle, které by učinila SRN vůči těmto poškozeným. Proto 
žádáme, aby naše příslušné ústavní orgány se zasadily o to, aby těmto poškozeným se v době 
co nejkratší dostalo plného odškodnění od povinného subjektu, tj. SRN. 
 
2) Mezi tragédie, ke kterým došlo v době druhé světové války, patří i nucené vystěhování českého 
obyvatelstva zejména z Neveklovska, Vyškovska a Podbrdska. Toto vystěhování, které nesmírně 
tvrdě postihlo snad  i desítky tisíc našich spoluobčanů,  patřilo ke krokům směřujícím ke germanizaci 
„česko-moravského prostoru“. Na vypracování germanizačních plánů i jejich realizaci se podíleli i 
henleinovští Němci, bývalí občané ČSR německé národnosti. 
Nevíme o žádném gestu dobré vůle, které by učinila SRN vůči takto poškozeným. Proto žádáme, aby 
i těmto poškozeným se dostalo příslušného odškodnění od SRN. 
 
3) Je obecně známou skutečností, že  v očích německých okupantů i tzv. sudetských Němců jsme byli 
téměř bezprávnými podlidmi, kteří měli pracovat pro vítězství nacismu. Poté měl být náš národ zničen , 
značná část měla být fyzicky zlikvidovaná. Tato likvidace probíhala již v průběhu války. Asi 350 000 
našich spoluobčanů bylo Němci popraveno, umučeno. Na této plánované genocidě českého národa 
se podíleli i „sudetští Němci“, kteří se stali součástí „panského národa“ a jako takoví se těšili 
významným výhodám, včetně značně vyššího vyživovacího standartu, zatímco my jsme žili 
v podmínkách genocidní teroristické nacistické okupace.   
 
Je obecně známou skutečností, že nacisté naše země hospodářsky vysáli, zničili, ač před válkou  
patřily mezi silně průmyslově rozvinuté a relativně bohaté celky. Po válce jsme převzali jen zlomek 
dřívějšího našeho bohatství. 
 
Na tento případ pamatují normy mezinárodního práva. Jednoznačně stanovují, že agresor je povinen 
nahradit škody, které vznikly obětem jeho agrese. My jsme byli obětí, nacistické Německo bylo 
agresorem. Jeho právním nástupcem je SRN. Právním nástupcem ČSR je Česká republika a 
Slovenská republika. 
 
Naše reparační nároky vůči Německu byly Pařížskou reparační dohodou plně uznány. Spolu 
s nereparačními pohledávkami činily v r. 1945 „360 miliard Kč (v hodnotě z roku 1938“) /JUDr. R. Král, 
expert na mezinárodní právo, který se řadu let zabýval na ministerstvu zahraničních věcí 
majetkoprávními otázkami, v článku „Agresor má povinnost hradit škody, které válkou způsobil“, Právo, 
9.11.1993/. 
 
K výši reparací se vyjádřil i prof. JUDr. V. Pavlíček, DrSc., vedoucí katedry na Právnické fakultě UK  a 
tehdejší člen Legislativní rady vlády ČR. „Na mezispojeneckém reparačním úřadu v Bruselu byly naše 
škody vyčísleny na 19,5 miliardy tehdejších amerických dolarů. Z toho bylo uhrazeno reparacemi 
pouze 14,4 milionu dolarů a vrácením majetku in natura 76,8 milionů.“ 
 
Na otázku redaktora J. Kovaříka, zda ČR může kdykoliv položit na stůl otázku neuhrazených 
reparačních nároků, odpověděl prof. V. Pavlíček: „Ano, pokud záležitost nebude právně ukončena. 
Mírová smlouva, kterou mohla být za reparacemi učiněna tečka, uzavřena nebyla.“ (Minulost je třeba 
uzavřít tečkou, Právo, 1.10.2004) 
 
Tvrzení kohokoliv o tom, že  Česko-německou deklarací z r. 1997 se ČR i SRN zavázaly, že nebudou 
vznášet proti sobě majetkové nároky a tudíž nemůžeme požadovat na SRN ani reparace, je, jak 
vyplývá i z výše uvedeného, právně zcela irelevantní. O jaké majetkové  nároky SRN jde, které se 
údajně vůči nám zavázala nevznášet? Jde snad o konfiskovaný majetek  tzv. sudetských Němců? 
Nejde a podle mezinárodního práva ani nemůže jít.  
 
V Pařížské reparační dohodě je následující ustanovení: „Každá signatární vláda zadrží způsobem 
podle své volby německé nepřátelské majetky nalézající se na území podrobeném její pravomoci 
nebo bude jimi disponovat tak, aby se nemohly státi znovu německým majetkem nebo nemohly 
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upadnoutí znovu pod německou kontrolu … . Při provádění ustanovení výše uvedeného paragrafu A 
majetek, který byl vlastnictvím členské země Spojených národů anebo osob, které byly příslušníky 
této země a nikoli Německa v době anexe nebo okupace této země Německem či v době jejího vstupu 
do války, nebude započten na jeho účet reparací…“. 
 
Jen z uvedeného vyplývá, že ČSR jako signatární stát Pařížské reparační dohody měla povinnost 
německý majetek konfiskovat a zajistit, aby se nikdy nedostal do německých rukou, což učinila, a 
nadto hodnota tohoto majetku,  nemusela být odečtena z reparačního účtu.  
Jaké majetkové nároky se zavázala SRN vůči nám tedy nevznášet? Takový majetek, jak jsme 
přesvědčeni, ani neexistuje. Jinak řečeno: SRN se tedy zavázala vůči nám nevznášet majetkové 
nároky, které de facto ani de iure neexistovaly a ani neexistují.  
 
Dlouholetou snahou SRN je zabránit otevření reparačních požadavků kýmkoliv. Bázlivost či servilnost 
určitých kruhů v oprávněných státech vznesení nároků zabraňuje stejně účinně.Po uzavření smlouvy 
2+4, jež předcházela opětovnému sjednocení Německa, Němci předstírali, že mlčení smlouvy o 
reparacích znamená, že reparace jsou už nadobro smeteny ze stolu. Stanovisko USA však byla zcela 
jiné. Podle právníků ministerstva zahraničí USA mlčení „prostě jen znamenalo, že o reparacích se 
teprve bude jednat v budoucnosti.“ (Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, 2007). 
Jen mírová konference a uzavření mírové smlouvy s Německem, jež bude obsahovat ustanovení o 
reparacích, které má SRN zaplatit poškozeným státům, může být touto tečkou, o níž výše se zmínil i 
prof. V. Pavlíček. Nečekejme, že Německo bez potřebného tlaku bude samo pracovat ke svolání této 
mírové konference. Dejme podnět k jednání o svolání mírové konference, která by se zabývala i 
reparačními povinnostmi SRN vůči dalším oprávněným státům. Splněním reparačních povinností SRN 
přispěje k upevnění mezinárodního práva v Evropě i ve světě. Svým jednáním dosvědčí, že agresor i 
po letech je povinen zaplatit škody, které způsobil svým obětem. 
 
Se vší naléhavostí proto žádáme MZV, vládu ČR a všechny příslušné ústavní orgány, aby 
v době co nejkratší začaly se SRN jednat o zaplacení reparací, které nám má SRN podle 
mezinárodní dohody o reparacích zaplatit, a neustály. Doporučujeme ministerstvu zahraničních 
věcí, aby z tohoto důvodu vešlo v kontakt s dalšími státy, kterým SRN reparace též nezaplatila. Žádná 
česká vláda ani jiný ústavní orgán ČR se nemohou vzdát reparací. Naopak jsou povinny je vymáhat a 
vymoci.  
 
4) Jak vyplývá z výše uvedeného, SRN poskytuje velké finanční prostředky na činnost tzv. 
vyhnaneckých organizací, přímo financuje i německé menšiny v sousedních státech a poskytuje 
prostředky i jiným subjektům, pokud vykazují činnost, jež je hodnocena jako důležitá pro německé 
zájmy.  
 
S touto skutečností kontrastuje fakt, že Lužičtí Srbové, ač žijí již 13 století ve své vlasti , kterou od 9. 
století postupně germanizují Němci, nedostávají ani tolik finančních prostředků, aby mohli zachovat 
své školy, kulturní instituce a tak  udržet svou národní svébytnost. Udávaným důvodem je vždy 
nedostatek peněz, nebo záminka, že ve třídách není dostatečný počet žáků. Ptáme se, jak je možné, 
že miliony eur plynou z německých pokladen nejrůznějším adresátům, ale na plnění povinnosti SRN a 
příslušných německých zemí vůči Lužickým Srbům jako menšině v SRN nejsou peníze ani na udržení 
několika lužickosrbských škol a divadelních souborů. Domníváme se, že tyto kroky jsou součástí 
záměru postupně zgermanizovat celou Lužici. 
Žádáme, aby MZV ČR v souvislosti uvedeným učinilo všechny potřebné kroky vůči SRN, aby 
tato i povinné její země  plnily své povinnosti vůči lužickosrbské menšině. 
 
5) V dohledné době bude Evropská unie jednat o eventuálním jednostranném vyhlášení samostatnosti 
Kosova. Otázkou je, o čem konkrétně bude EU vůbec jednat. Rezoluce RB OSN č. 1244  jednoznačně 
zakotvuje, že Kosovo je nedílnou součásti Srbska. O této právní skutečnosti svědčí i principy 
mezinárodního práva. V souladu s mezinárodním právem mají právo na sebeurčení  jen národy a 
nikoliv národnostní menšiny, jíž je i kosovskoalbánská menšina v Kosovu. Menšiny, v závislosti na 
svém stupni právního, politického, ekonomického i morálního vývoje, mají nárok na určitý stupeň 
autonomie. A právě o ní by měly dále vyjednávat zástupci menšin v Kosovu s představiteli Srbské 
republiky pod patronací OSN a RB OSN, aniž by byli pod jakýmkoliv tlakem dalších subjektů. Tato 
jednání si vyžádají ještě delší dobu. Skutečnost, že někteří představitelé kosovskoalbánské menšiny 
jsou spojováni s válečnými zločiny, spolčením s narkomafií, etnickými čistkami namířenými proti 
Srbům, Černohorcům, Romům aj. situaci jen komplikuje.  
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Odsuzujeme, byť jen nepřímé nabídky některých politiků na výměnu Kosova a Metohije za urychlení 
přístupových procedur Srbska do EU. Oprávněné nároky Srbska a principy mezinárodního práva 
nemohou být objektem obchodování. EU, jak mnohdy slyšíme, je také hodnotovým společenstvím. 
Proto by mělo uznat plnou oprávněnost pozice, kterou zaujímají srbské ústavní orgány, a zcela 
jednoznačně odmítnout jednostranné vyhlášení samostatnosti Kosova a Metohije. V žádném případě 
nenáleží EU ani jinému dílčímu společenství dalších států si přivlastňovat kompetence a pravomoci 
OSN a jejích orgánů, měnit mezinárodně právní normy,  a rozhodnout v předmětné záležitosti. Pokud 
tak přesto učiní, hrubě poruší mezinárodní právo, destabilizuje situaci nejen na Balkáně, ale i v Evropě 
a na celém světě. Vzniknou nová ohniska napětí jak v Makedonii, Černé Hoře, v severním Řecku, tak i 
v Rumunsku, Slovensku, na Kypru, ve Španělsku, Francii, Anglii, Kanadě, USA i na území několika 
nástupnických států bývalého Sovětského svazu.  
 
Z uvedených důvodů žádáme, aby ČR plně respektovala rezoluci RB OSN č. 1244, normy 
mezinárodního práva, a odmítla event. jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova a Metohije. 
V souladu s tímto pak jednala v EU i v OSN. 
 
Vážený pane ministře, děkujeme Vám za pozornost, jíž naší petici věnujete, i za odpověď na naše 
žádosti a návrhy.  
 
S úctou 
 
 
Doc. MUDr. J. A. Tichý, CSc.                                                                                     JUDr. O. Tuleškov 
Na dolinách 11                                                                                                            Na Čihadle 18 
140 00 Praha 4                                                                                                            160 00 Praha 6 
 
 
 

Reparace 2 

 
 
 
Vážený pan 
Karel Schwarzenberg 
ministr zahraničních věcí ČR 
Praha 

V Praze dne 3. března 2008  
  
Vážený pane ministře, 
  
na naši petici ze dne 15. ledna 2008 jsme dostali z Ministerstva zahraničních věcí odpověď z 8. února 
2008, čj.: 102494/2008-OSE, podepsanou PhDr. Tomášem Kafkou, ředitelem odboru států střední 
Evropy, k níž máme následující připomínky. Vzhledem k ustanovení § 5 odst. (3) petičního zákona ji 
především nepovažujeme za úplnou, konkrétní a dostačující. 
 
V článku 1) jsem požádali, aby naše ústavní orgány, především MZV ČR, se zasadily o to, 
aby  občanům ČSR vyhnaným v roce 1938 z pohraničí, kteří byli vyhnáním poškozeni, a občanům 
ČSR, kteří museli z různých důvodů zůstat v pohraničí obsazeném Němci, a byli taktéž poškozeni, se 
v době co nejkratší dostalo odškodnění od povinného subjektu. Jde o skupinu několika set tisíc 
občanů. 
Jsme plně přesvědčeni, že tento požadavek je plně v souladu s mezinárodním právem. Agresor je 
povinen nahradit škody, které  jeho agresí poškozeným vznikly. Tážeme se, zda tento princip 
mezinárodního práva naše MZV uznává, či nikoliv. Pokud jej uznává, co udělá pro to, aby 
poškozeným se dostalo přiměřené náhrady.  
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V článku 2) jsem žádali náhradu škody pro několik desítek tisíc vyhnanců z území, které nacistické 
Německo vyhnalo např. z Podbrdska, Neveklovska, Vyškovska. Tito vyhnanci byli poškozeni. Podle 
mezinárodního práva také mají na náhradu škody.  Podnikne MZV ČR konkrétní kroky k jejich 
odškodnění?  
 
V článku 3) jsem žádali, aby naše ústavní orgány podnikly potřebné kroky k tomu, aby naše republika 
získala reparace, které jí má SRN, jako právní nástupce nacistické říše, zaplatit na základě rozhodnutí 
především Pařížské reparační dohody.  
Souhlasíme s Vaším názorem, že vznášet majetkoprávní požadavky po více než 60 let od konce války, 
je něčím mimořádným. SRN nic nebránilo, aby např. hned po roce 1989 začala své reparační závazky 
vůči nám plnit. Pokud tak neučinila, je to skutečně odstrašující. SRN svou nečinností v tomto směru 
zásadním způsobem přispěla k současné situaci. Prokázala, že svým reparačním závazkům se chce 
vyhnout nebo jednání o nich alespoň maximálně oddalovat.  
Naše reparační pohledávky vůči SRN jsou právně nezpochybnitelné. Podrobněji jsme o celé 
záležitosti psali ve své petici. Kromě dalšího chceme dále poukázat i na publikaci „Odškodnění 2000-
2006“, s podtitulem „Česko-německý fond budoucnosti a platby obětem otrocké nucené práce“. Vydal 
ČNFB, 2007. zvláště str. 34-40. Vaše tvrzení, jak německá strana se snažila zmírnit některé škody 
humanitárními gesty, můžete konfrontovat se skutečnostmi zde uvedenými.   
Naše konkrétní otázka zní: „Bude MZV ČR jednat tak, abychom se domohli zaplacení reparací od 
SRN?“  
 
V článku 4) jsme žádali, aby MZV ČR udělalo potřebné kroky nezbytně nutné k zachování školní 
výuky v lužické srbštině, k zachování jazyka, kultury i národní identity Lužických Srbů. Zastáváme 
stanovisko, že Lužickým Srbům je třeba pomoci od hrozící postupné germanizace. Všichni víme, jak 
nutně tuto pomoc potřebují.  
Doporučuje proto učinit potřebné diplomatické kroky u vlády SRN, příp. u příslušných orgánů 
Evropské unie.   
Německá menšina v ČR, ač je méně početná, dostává průběžně milionové částky na svou činnost od 
orgánů SRN, především ministerstva zahraničí, vnitra a dokonce i od landsmanšaftu.  
 
V článku 5) jsme zdůraznili, že uznání nezávislosti Kosova je v hrubém rozporu s mezinárodním 
právem, včetně s rezolucí RB OSN č. 1244. Ptáme se, zda ČR uznává principy mezinárodního práva, 
např. neporušitelnost hranic států, jejich územní celistvost, nevměšování se vnitřních záležitostí států, 
zda uznává zmíněnou rezoluci RB, která výslovně konstatuje, že Kosovo je součástí Srbska? Pokud 
principy mezinárodního práva ČR uznává, je možné jen dát Srbsku a Kosovu časový prostor k jednání 
o autonomii Kosova v rámci Republiky Srbsko. Jakékoliv jednání o nějaké samostatnosti Kosova je 
naprosto vyloučené. V Kosovu nežije nějaký národ, který by dosud neměl svůj stát, ale jen určité 
národnosti, které mají nárok na určitý stupeň autonomie, nikoliv na vlastní stát. Chceme-li usilovat o 
spravedlnost v mezinárodních vztazích, pak navrhněme, aby Kurdové, kteří v počtu několik desítek 
milionů lidí žijí v několika státech a celá desetiletí usilují o vlastní stát, na který mají podle 
mezinárodního práva nárok, bylo umožněno žít ve vlastním státu.  
 
Pokud však chceme výti, že s vlky chceme býti, pak to otevřeně přiznejme! Za příp. nový Mnichov, 
který se tentokrát týká Srbska, poneseme díky buď málo informovaným, nebo málo statečným našim 
představitelům všichni hrůznou odpovědnost. Hrubou nespravedlností postihneme miliony lidí a 
současně  přispějeme i k destrukci mezinárodního práva. 
Vážený pane ministře, děkujeme Vám za pozornost, jíž našim podnětům, návrhům i žádostem 
věnujete. 
S úctou 
  
  
Doc. MUDr. J.A. Tichý, CSc.,v.r.                                                                                  JUDr. O. Tuleškov 
Na Dolinách 11                                                                                                             Na Čihadle 16 
140 00 Praha 4                                                                                                              160 00 Praha 6 
 
Příloha: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, USNESENÍ  zahraničního výboru z 20. 
schůze dne 31. ledna 2008 
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