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Ano, tu‰íte správnû. Na na‰í ‰kole je jiÏ moÏné dosáhnout,
v dvouletém magisterském studiu, titulu inÏen˘r ekonomie.
Více informací vám pfiiná‰íme uvnitfi Xadonie.

Je to bezesporu velmi v˘znamná a dÛleÏitá událost v historii
na‰í vysoké ‰koly. Gratulujeme a pfiejeme mnoho úspû‰n˘ch
absolventÛ!

Pro nûkoho z nás je moÏnost navazujícího magisterského
studia také velmi dÛleÏitá, pro nûkoho ménû. Stejnû tak jako
napfi. kaÏdodenní dûní v âR, respektive ve svûtû, a s tím spo-
jen˘ vstup âR do Evropské unie, zvládnutí zkou‰ek letních se-
mestrÛ, bakaláfisk˘ch zkou‰ek, zdraví, peníze ãi rÛzné oslavy
v˘roãí, jmenin, narozenin atp.

AÈ je to cokoliv, myslím, Ïe dÛleÏitou vûcí v Ïivotû kaÏdého
ãlovûka by mûla b˘t i pomoc „druh˘m“, a to v jakékoliv formû.
Tento názor není pouze m˘m osobním názorem, ale pfiinej-
men‰ím i dal‰ích pfiibliÏnû pûtadvaceti studentÛ V·FS, ktefií se
rozhodli pomáhat „druh˘m“ napfi. tím, Ïe se pfiihlásili do pro-
gramu „Vlastní cestou“. Tento program spoluorganizuje V·FS
a jedná se o pomoc dospívajícím dûtem v dûtsk˘ch domovech
pfii jejich zaãlenûní se do bûÏného Ïivota. Více se mÛÏete do-
ãíst v ãlánku „Peníze pro Ïivot“.

Tak jako kaÏd˘ z vás, i já mám „své“ dÛleÏité i ménû dÛleÏi-
té vûci. Zmíním se pouze o tûch ménû dÛleÏit˘ch. Sem patfií,
kromû jiného, oslava narozenin ãi jmenin. Den oslavy naroze-
nin, jmenin beru jako kaÏd˘ jin˘ normální den. KaÏd˘ jin˘ nor-
mální den je totiÏ, pro mû, jedineãn˘ a je tfieba s „ním“ umût
pracovat a váÏit si ho tak, jako by uÏ nemûl pfiijít Ïádn˘ jin˘.

Závûrem mi dovolte upozornit na nûkteré dal‰í zajímavé
pfiíspûvky. Doporuãuji ãlánek Ne EU je ano od studenta tfietího
roãníku Jana Bílka. Zde mÛÏete zkonfrontovat vlastní názor
s názorem p. Bílka na vstup do EU.

Dále pak, v sekci FOCUS. New York Stock Exchange, vám
pod názvem MISA pfiiblíÏíme, jednoduch˘m zpÛsobem, fungo-
vání nákupu a prodeje fiktivního cenného papíru na základû
nabídky a poptávky.

Pfiejeme pfiíjemné ãtení 

REDAKâNÍ RADA

SPOLU S ·ÉFREDAKTOREM

Ing.
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aneb Postavím se na hlavu, 
nebo na vlastní nohy?

Vysoká ‰kola finanãní a správní pfiijala nabídku Stfiediska náhradní ro-
dinné péãe (SNRP) a Citibank zúãastnit se projektu „Peníze pro Ïivot“. Hra
je rámcovû rozdûlena do 5 hlavních okruhÛ: Práce aneb vytvofi si svou
vlastní firmu, Finanãní otázka aneb hra na banku, Bydlení aneb postav si
svÛj vlastní dÛm, Rodina aneb s k˘m budu chtít bydlet, Voln˘ ãas aneb
kam za zábavou. Ve dnech 28. a 29. 3. 2003 probûhlo první setkání pra-
covní skupiny dobrovolníkÛ  a pracovníkÛ  SNRP ve ‰kolícím stfiedisku
Astra v Srbech (Tuchlovicích) na Kladensku. V následující pfiíspûvcích pfií-
m˘ch úãastníkÛ se vás pokusíme seznámit s prÛbûhem na‰eho prvního
seznamovacího setkání. 

(Hra na samostatn˘ Ïivot pro dospívající dûti z dûtsk˘ch domovÛ)

Vûduna a Renata: Postavím se na
nohy, nebo na hlavu je podtitul na‰e-
ho nového projektu „Peníze pro Ïivot“.
S tímto myslím velmi v˘stiÏn˘m hes-
lem jsme pfiipravovali i semináfi pro
dobrovolníky, bez kter˘ch bychom re-
alizaci projektu dost dobfie nezvládli.
Projekt jsme na svût pfiivedli uÏ v létû
minulého roku, ale aÏ v lednu jsme
mûli v ruce smlouvu a garanci finanã-
ní podpory, tehdy nás napadlo, proã
bychom jako dobrovolníky neoslovili
jednu z prestiÏních ‰kol, na které kdysi
studoval i mÛj syn (rozumûj zakladate-
le V·FS - Bankovní akademii) a pro
kterou slovo peníze a banka nebude
neznámou. A tak jsme tedy oslovili
a poÏádali o spolupráci paní generální
fieditelku dr. ·enk˘fiovou, které se cel˘
ná‰ nápad velice zalíbil. Sama se cho-
pila iniciativy a bûhem dvou mûsícÛ
mûla vybráno 20 studentÛ z V·FS
a ãtyfii profesory, ktefií nám chtûjí po-
máhat. Zaãali jsme se pfiipravovat na
první spoleãné setkání a semináfi
a musím po pravdû fiíci, Ïe jsme byli
tro‰ku nejistí... 

Mí‰a: První  semináfi se konal ve
dnech 28. a 29. bfiezna 2003 (pátek
a sobota). Sraz v‰ech úãastníkÛ byl
svolán pro nás studenty na velmi
nekfiesÈanskou hodinu – na 15 mi-
nut po sedmé (kdy já osobnû mám
je‰tû z 90 % vût‰inou pÛlnoc), po
pÛl osmé se uÏ nás 20 úãastníkÛ
(v˘razná vût‰ina „prezenãákÛ“
a druhákÛ) vzdalovalo od budovy
‰koly ve Vltavské ulici v dopravním
prostfiedku zvaném minibus (spí‰
se jednalo o mini-mini-micro bus,
v nûmÏ jsme si v‰ichni vyzkou‰eli,
jak se líbí sardinkám v konzervû).
Po del‰ím pátrání fiidiãe a pár ra-
dách od jednoho „spolutrpitele
Ondry“ ohlednû cesty jsme díkybo-
hu  dorazili na urãené místo. Zatím
je‰tû stále bylo znát urãité napûtí,

neboÈ jsme stále je‰tû fungovali
spí‰e jako jednotlivci neÏ jako sku-
pina. Nahnali nás do zasedací míst-
nosti, kde se mûl cel˘ semináfi
konat. ProtoÏe nikdo z vedení V·FS
ani ze SNRP je‰tû nedorazil vyuÏili
jsme tento ãas k bliÏ‰ímu seznáme-
ní se v‰emi „úãastníky zájezdu“
a také jsme snûdli vût‰inu obãer-
stvení. Po 9. hodinû dorazili „lidé
z vedoucích pozic.“

Honza: Poslední bfieznov˘ víkend,
kdy sluneãní paprsky jiÏ probouzejí
pfiírodu, oznamují pfiíchod JARA a tep-
lota  pomalu stoupá vzhÛru, se usku-
teãnilo setkání studentÛ a zamûstnan-
cÛ Vysoké ‰koly finanãní a správní
(V·FS) pod vedením generální fiedi-
telky Dr. Bohuslavy ·enk˘fiové (pro
nûkteré téÏ dÛvûrnû naz˘vaná BO-
HUNKA) s pfiedstaviteli Stfiediska ná-
hradní rodinné péãe (Stfiedisko NRP)
zastoupeného fieditelkou PhDr. Vûdu-
nou Bubleovou, Renatou Janíãkovou,
Doc. PhDr. Jifiím Kovafiíkem a dal‰ími
zamûstnanci.

Setkání, respektive semináfi „Peníze
pro Ïivot,“ se uskuteãnilo s cílem zís-
kání podrobn˘ch informací o projektu
a vzájemném  seznámení obou t˘mÛ
správn˘ch lidí, ktefií chtûjí vûnovat tro-
chu svého ãasu jin˘m...

Samotné pfiedstavení jednotlivcÛ
zaãalo krátce po zahájení. Nejdfiíve se
pfiedstavili jednotliví studenti a za-
mûstnanci V·FS, celkovû naz˘vaní
„dobrovolníci“. 

Mí‰a: Pak jsme se postupnû mûli
v‰ichni pfiedstavit, fiíci nûco o sobû,
fiíci o tom, co od projektu oãe-
káváme... Upfiímnû fieãeno: podíva-
la jsem se po místnosti, kde sedûlo
90 % studentÛ, z toho nejménû
80 % naskoãil na tváfii udiven˘ a vy-
dû‰en˘ v˘raz, zatím jsme totiÏ ne-
vûdûli, do ãeho jdeme... Názorná

odpovûì, která se vût‰inou opako-
vala, znûla takto: „ Já jsem Jan, stu-
dent V·FS. Myslím si, Ïe je skvûlé,
Ïe se tohoto projektu mohu zúãast-
nit, zaujal mû mail. Zatím nevím,
jaké mám místo, ale snad si to po-
stupem ãasu najdu a fieknete mi
proã tu jsem.“ (Omlouvám se v‰em
HonzÛm, co tam jeli spolu se
mnou.) Nebudu vám zastírat, Ïe
jsme v tuto chvíli moc o tomto pro-
jektu nevûdûli. Nûktefií dokonce za-
pomnûli na jaké ‰kole studují:...“
studuji na vy‰‰í odborné...sakra...“

Honza: Pfiedstavení  dobrovolníkÛ
si dovolím shrnout následovnû. Jejich
spoleãn˘m cílem je pomoci dûtem
z dûtsk˘ch domovÛ nejen finanãním
darem na rÛzné sbírky, které nás
v‰ude obklopují, ale téÏ vlastní ãin-
ností, sv˘m voln˘m ãasem a zájmem
pomoci konkrétní vûci.

Následovalo pfiedstavení Stfiedisko
NRP jeho fieditelkou PhDr. Bubleo-
vou. 

Stfiedisko náhradní rodinné péãe je
obãansk˘m sdruÏením, jeho pÛsobení
je datováno od 12. 9. 1994 a hlavní cíl
spoãívá v pomoci opu‰tûn˘m dûtem
se zvlá‰tními zdravotními a sociálními
potfiebami a nov˘m náhradním rodi-
nám. Stfiedisko se snaÏí pfiedev‰ím
o rozvoj náhradní rodinné péãe v âR;
poradenství pro Ïadatele o náhradní
rodinnou péãi; dlouhodobé psychoso-
ciální a právní poradenství pro rodiny,
které mají jiÏ svûfiené dítû do náhradní
péãe; v˘zkumnou a osvûtovou ãin-
nost; mezinárodní spolupráci; práci
s dûtmi v dûtsk˘ch domovech formou
volnoãasov˘ch aktivit atd. 

Mí‰a: Jeden 22let˘ mladík vyrÛ-
stající v dûtském domovû nám pak
povûdûl o svém Ïivotû, abychom
mûli pfiedstavu. Abyste jí mûli i vy:
jmenuje se ·tefan Klíma, patfií k ná-
rodností men‰inû, narodil se jako
pohrobek a matka ho odloÏila záhy
do kojeneckého ústavu. Mûl problé-
my se získáním obãanství,  jelikoÏ
matka se nevzdala sv˘ch matefi-
sk˘ch práv (a tak zamezila i jeho
adopci).  Nepodafiilo se mu získat
obãansk˘ prÛkaz (nemûl trvalé byd-
li‰tû na na‰em území), tím ale ne-
mohl získat ani práci, i kdyÏ je vyu-
ãen˘m ãí‰níkem a barmanem. Odjel
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proto za hranice, kde podal Ïádost
o azyl z jiÏ zmiÀovan˘ch dÛvodÛ,
pozdûji se v‰ak vrátil a obãansk˘
prÛkaz mu byl vystaven. Mezitím
zjistil, Ïe má je‰tû dal‰ích 8 souro-
zencÛ, ktefií pfieváÏnû Ïijí na Slo-
vensku a vût‰inou také v ústavních
zafiízeních. ZároveÀ jsme byli upo-
zornûni na to, Ïe je to jeden z lep-
‰ích pfiípadÛ pfiíkofií, které se bûÏnû
dûjí.

Honza: Pak se krátce pfiedstavil
pan Hlavica se svou pÛvabnou asi-
stentkou, kter˘ zde zastupoval spon-
zora projektu Citibank a.s. Sdûlil, Ïe
spoleãnost Citibank a.s. chce vynaklá-
dat pfiíspûvky na podobné projekty,
které jsou zamûfieny na konkrétní
pomoc dûtem. Poté se ãásteãnû pfii-
pojil k pateãnímu semináfii jako pozo-
rovatel.

Mí‰a: Aby nás naladili na lep‰í
notu, udûlala se pfiestávka a ‰lo se
na obûd, zároveÀ jsme se koneãnû
ubytovali. Já a Adélka jsme dostaly
pokojíãek v prvním patfie. A obûd
byl dal‰ím seznamovacím manév-
rem, perfektnû jsem pokecala s hol-
kami z „podnikovek“ (se kter˘mi
jsem se pozdûji potkala v saunû)...

Honza: Závûr odpoledne byl vûno-
ván popisu projektu PENÍZE PRO
ÎIVOT  ANEB POSTAVÍM SE NA
HLAVU, NEBO NA VLASTNÍ NOHY?
Jedná se o kreativní hru urãenou star-
‰ím dûtem vyrÛstajícím v dûtsk˘ch do-
movech. Hlavním zámûrem této hry je
pomoci dûtem vyrÛstajícím v dûtsk˘ch
domovech zorientovat se v rÛznoro-
dém mnoÏství povinností, které
s sebou pfiiná‰í vstup do samostatné-
ho Ïivota. Získávání nov˘ch poznatkÛ
formou hry je pro dûti zábavné a ne-
násilné. Tím byl skoro vyfiãen hlavní
úkol dobrovolníkÛ, kter˘ spoãívá pfie-
dev‰ím v tom, aby pro dûti tuto hru
v koneãné fázi zrealizovali.

TéÏ byl zmínûn program prvního
setkání na téma „PRÁCE“, tzn. jak
a proã pracovat, kde hledat práci atd.
S tûmito otázkami se mnozí z nás jiÏ
nûkolikrát ve svém Ïivotû setkali, ale
vÏdy jsme se mohli spolehnout
na pomoc ãi radu sv˘ch blízk˘ch
a ‰koly. To o dûtech z dûtsk˘ch do-
movÛ fiíci nemÛÏeme.

Mí‰a: Odpoledne jsme zhlédli film
a dostali je‰tû nûkolik uÏiteãn˘ch
rad. Zhruba v pÛl osmé veãer jsme
‰li na veãefii. Veãerní program mûl
probíhat individuálnû, ale byl spí‰e
hromadn˘ a protáhl se aÏ do ran-
ních hodin. MoÏností, jak ho strávit,
bylo nûkolik: na kaÏdém pokoji byla
televize. K dispozici byl aÏ do 21
hodin hotelov˘ bazén a také po do-
hodû i sauna. Samozfiejmû i bar. Já
osobnû jsem postupnû vyuÏila
v‰echny tyto moÏnosti a troufám si
fiíct, Ïe jsem nebyla sama. Nejprve
jsme s Adélou za‰ly do bazénu, kde
jsme potkaly dal‰í otuÏilce, ale mnû

byla zima, tak jsem vyuÏila moÏ-
nost  sauny. Pfied pÛl jedenáctou
veãerní jsme pak vyrazily z na‰eho
pokoje v prvním patfie do stravova-
cí místnosti v budovû hotelu, kde
jsme si nejprve vychutnali „lahvin-
ku“ ãerveného (v pfiíjemné spoleã-
nosti  2 zámûrnû nejmenovan˘ch
mladíkÛ), pak jsem se pfiidali
k velké tlupû v‰ech „spoluúãastní-
kÛ zájezdu“, kde jsme utvrdili své
vzájemné vztahy konverzací i pfii-
znávám lehk˘m popíjením alkoho-
lick˘ch nápojÛ.

Honza: Veãer byl voln˘ program,
kter˘ mnozí strávili velice aktivnû nej-
dfiíve v bazénu a saunû, kde bylo ve-
dení ‰koly zastoupeno RNDr. Petrem
Budinsk˘m a asistentkou G¤ sl. Zuza-
nou Doãekalovou, téÏ na pár minut
i Bc. Radoslavou âernou a dal‰ími
studenty. Pozdûji probíhala individuál-
ní diskuse ve skupinách  v hotelové
restauraci. âást veãerního programu
mûla napfi. formu hry „Mûsteãko Pa-
lermo“, kdy si mnozí z nás pfiipomnûli
dûtská léta.

Mí‰a: Dal‰í den kolem deváté
jsme opût zaãínali pfiem˘‰let a pra-
covat: tentokrát jsme vypracováva-
li pfiedbûÏn˘ program pro 3. setká-
ní, které se s nejvût‰í pravdûpodob-
ností bude konat na V·FS. Téma
vcelku jasné: „Peníze“. Ale zamys-
lete se i vy sami, co toto téma ob-
ná‰í, jak je ‰iroké. Pfiitom ho musí-
te umût podat: struãnû, jasnû
a vtipnû. Aby nebyl „neználek“ za-
hlcen spoustou informací, zárovûÀ
nebyl znudûn a postaãilo mu to
jako základní prÛprava do dal‰ího
Ïivota. VáÏnû to není jednoduché. 

Vytvofiilo se tedy nûkolik pracov-
ních skupin, které mûly za úkol
zpracovat téma podle sv˘ch pfied-
stav, zároveÀ sehrát scénku na to-
to téma. Nechci se chlubit, ale
ze v‰ech skupin jsme nakonec vy-
brali to nejlep‰í a myslím, Ïe se to
bude líbit.

Honza: V˘sledkem sobotního odpo-
ledne byly tfii zdafiilé prezentace dopl-
nûné hran˘mi scénkami a komentá-
fiem. Pro dûti bude pfiipravena hra, po-
mocí které se musí nauãit vytvofiit si
základní rodinn˘ rozpoãet, orientovat
se ve v˘hodách pfii zprávû sv˘ch fi-
nanãních prostfiedkÛ bankami a pfie-
dev‰ím poznat hodnotu penûz.

V‰ichni zúãastnûní se aktivnû podí-
leli na diskusi, která byla nekonãící
a velice zajímavá a nepostrádala bo-
jovného a tvÛrãího ducha. Atmosféru,
– myslím, Ïe se mnou bude vût‰ina
dobrovolníkÛ souhlasit – by bylo
moÏno kvalifikovat jako naprosto bá-
jeãnou, pfiátelskou a uvolnûnou. Ne-
byla téÏ nouze o veselé pfiíhody, kdy
napfi. pfii ranní relaxaãní prezentaci se
pfiedná‰ející Jifií pfiikrãil do dfiepu tak
razantnû, Ïe mu povolily ‰vy kalhot
v délce nûkolika desítek centimetrÛ

a rázem by ãlovûk usoudil, Ïe ho ráno
honil a posléze i dohonil velik˘ pes.

Mí‰a: V pÛl tfietí jsme opût sedûli
v na‰em minibusu a opou‰tûli jsme
Tuchlovice. V‰imla jsem si v‰ak
jedné zmûny: z Prahy jsme odjíÏdû-
li jako jednotlivci, ale do Prahy
jsme pfiijeli jako celek – jeden kom-
paktní celek, kter˘ má jeden urãit˘
cíl, kter˘ je sehran˘ a pfiipraveny
(zatím pouze teoreticky) zvládnout
celou situaci. TakÏe drÏte nám
palce, pfií‰tû jdeme do praxe ! 

PS: Chci taky podûkovat v‰em,
kdo tam byli. ProtoÏe vytváfieli
opravdu super atmosféru a bylo to
bezva. Nechci jmenovat, abych na
nûkoho nezapomnûla, ale kaÏd˘ se
v tom najde. Díky.  

Vûduna a Renata: ·kolení probíha-
lo s nasazením v‰ech sil, aÏ do roz-
trhání docentsk˘ch kalhot. Na závûr
bychom si mohli pfiát, aby takto tvÛrãí,
milá a radostná nálada provázela cel˘
projekt... V‰em zúãastnûn˘m mnoho-
krát dûkujeme, tû‰íme se na dal‰í
krásné a snad i sluneãné dny!

Honza: Dr. ·enk˘fiová podûkovala
téÏ sv˘m ÏákÛm a sdûlila, Ïe je pfie-
kvapena zájmem studentÛ o tento
projekt, protoÏe z cca 60 pfiihlá‰en˘ch
se mohlo zúãastnit jen 20 studentÛ.
Za ochotu, kterou studenti projevili, je
pozvala na koncert, kter˘ se uskuteã-
ní v dubnu.

Zavûrem dûkuji Vûdunû Bublenové
a Renatû Janíãkové ze SNRP a Mí‰e
Dvofiákové a Honzovi PetrÏílkovi
z V·FS za poslání pfiíspûvkÛ, z jejichÏ
pasáÏí jsem se pokusila sestavit tuto
reportáÏ. Základní informace o projek-
tu naleznete
v is.vsfs.cz/dokumenty/zprávy ve-
dení ‰koly. Jak jsme se uãili malovat
na hedvábí se mÛÏete podívat na ná-
stûnce na Vltavské.

(Pokraãování pfií‰tû)

RADOSLAVA âERNÁ, 
dobrovolnice V·FS

Bohuslav 
a Bohuslava

Ministr Sobotka Bohuslav nav-
‰tívil 25. dubna V·FS a pfiednesl
pfiedná‰ku k reformû vefiejn˘ch fi-
nancí. Po jeho vystoupení pro stu-
denty a pedagogy následovalo
setkání s pfiedstaviteli ‰koly. Zvlá‰È
srdeãnû se pfiivítal s generální fie-
ditelkou ·enk˘fiovou Bohuslavou.
Jejich setkání nebylo první. Pfiedá-
vali spolu také cenu âeská hlava.
Jaké bude setkání do tfietice?

ZPRÁVY A ZPRÁVIâKY
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Vysoká ‰kola finanãní a správní

se systematicky zab˘vá problema-
tikou vzdûlávání ve vefiejné správû
a rozvíjí v této oblasti fiadu vzdûlá-
vacích aktivit.

V·FS získala díky zku‰enostem
v oblasti vefiejné správy a kvalitnímu
personálnímu i lektorskému zázemí
v závûru loÀského roku akreditaci Mi-
nisterstva vnitra âR podle zákona ã.
312/2002 Sb., o úfiednících územních
samosprávn˘ch celkÛ a byla jí udûlena
akreditace vzdûlávací instituce. Akredi-
tace se vztahuje na dva vzdûlávací pro-

gramy, a to pro vedoucí úfiedníky a pro
prÛbûÏné vzdûlávání úfiedníkÛ.

·kola se své nové funkce ihned
ujala a poãátkem roku oslovila pfiímo
pfies 100 starostÛ mûstsk˘ch úfiadÛ
v hlavním mûstû Praze, dále pak pri-
mátory statutárních mûst, hejtmany ve
Stfiedoãeském a Ústeckém kraji a se-
známila je se svou nabídkou. S nej-
vût‰ím zájmem se setkal program pro
vzdûlávání vedoucích úfiedníkÛ, kter˘
se skládá ze dvou ãástí; jedna je za-
mûfiena pfiedev‰ím na rozvíjení mana-
Ïersk˘ch a fiídích schopností vedou-
cích úfiedníkÛ, druhá pak na prohlubo-

Vydáváme pro vás!
Na sklonku loÀského roku získala na‰e ‰kola oprávnûní pro vydava-

telskou a nakladatelskou ãinnost. Od té doby pracuje redakãní rada
pod vedením Matûje ·tûtky, poradce G¤, a také velkého pfiítele na‰í
‰koly. Díky podpofie Appian Group a.s. mohl vzniknout ediãní plán pro
leto‰ní rok, kter˘ zahrnuje dvacítku titulÛ, vût‰inou skript pro na‰e stu-
denty, ale nejen ty.

Jedním z cílÛ této ãinnosti je zajistit pro studenty studijní literaturu
odpovídající studijním programÛm za pfiijatelnou cenu a od „domá-
cích“ autorÛ. Dal‰í ambicí je následnû proniknout i na externí trh a na-
bídnout zajímavé tituly i dal‰ím „ãtenáfiÛm“, tfieba i Vám.

A co si u nás jiÏ nyní, event. v prÛbûhu roku, mÛÏete objednat nebo
zakoupit (v Praze, Mostû i Kladnû)?

Bankovnictví I a Bankovnictví II,
B. ·enk˘fiová a kol., po 180 Kã*
Sbírka pfiíkladÛ z matematiky pro pfiijímací zkou‰ky na V·,
P. Budinsk˘,  P. Frühbauerová, 140 Kã*
Burzy cenn˘ch papírÛ,
V. Pavlát, 160 Kã*
Základy ekonomické statistiky,
P. Zá‰kodn˘, P. Budinsk˘, J. Havránek, R. Îi‰ková, 160 Kã*
Podvojné úãetnictví,
D. Kubíãková, P. Schránil, 170 Kã*
Sbírka souvisl˘ch pfiíkladÛ z úãetnictví podnikatelsk˘ch subjektÛ,
D. Kubíãková, 140 Kã**
Ekonomika vefiejného sektoru,
F. Nahodil, 220 Kã**
Úvod do sociologie,
F. Zich, 140 Kã**
Sociologick˘ v˘zkum,
F. Zich, 130 Kã**
Finanãní a investiãní matematika, 
P. Zá‰kodn˘, P. Budinsk˘, 180 Kã**
Regulace a dozor trhu s cenn˘mi papíry, 
A. Kubíãek, V. Pavlát, 250 Kã**

* je na skladû
** na skladû od akademického roku 2003/2004

vání odborn˘ch znalostí v problemati-
ce vefiejné správy. Celkem se jedná
o 12 jednodenních soustfiedûní, kaÏdé
z nich v rozsahu 8 hodin. Vysoká
‰kola finanãní a správní si je dobfie vû-
doma ãasového zaneprázdnûní ve-
doucích úfiedníkÛ i hodnoty jejich
ãasu, proto pro nû uzpÛsobila v˘uku
tak, aby pfii plném zachování kvality
v˘uky byla jejich ãasová ztráta co ne-
jmen‰í. V˘uka bude probíhat jednou
mûsíãnû. Je nutné zdÛraznit, Ïe po-
vinností kaÏdého vedoucího úfiedníka
ve státní správû je pfiedloÏit do dvou
let doklad o absolvování tohoto vzdû-
lávání.       

Vysoká ‰kola finanãní a správní si je
dobfie vûdoma, Ïe vstup âeské repub-
liky do Evropské unie bude klást vy‰‰í
nároky na odborné znalosti i v této
sféfie a lépe je tedy vãas a dobfie se na
v‰e pfiipravit. V·FS v souãasné dobû
pfiipravuje k akreditaci nové vzdûláva-
cí programy, které by pomohly ve
vzdûlávání i dal‰ích kategorií zamûst-
nancÛ vefiejné správy. Konkrétnû se
jedná o oblast vstupního vzdûlávání
a pfiípravu ke zkou‰kám zvlá‰tní od-
borné zpÛsobilosti. Akreditaci tûchto
dvou vzdûlávacích programÛ oãeká-
váme v nejbliÏ‰ích t˘dnech.

RNDR. PETR BUDINSK¯, CSC.
prorektor V·FS

Vstup âeské republiky do Evropské
unie bude klást vy‰‰í nároky na od-
borné znalosti.
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Není snad jediné ãíslo na‰eho ‰kolního ãasopisu, abych se v nûm nepo-

kusil Vám, kolegové studenti, sdûlit nûco nového, co podle mého názoru,
mÛÏe pro Vás znamenat men‰í ãi vût‰í zmûnu ve Va‰em studentském Ïi-
votû. Dnes se po fiadû drobnûj‰ích zpráv, novinek a upozornûní dostáváme
k nûãemu zcela novému, k nûãemu, co bude pro nûkteré z Vás znamenat
doãasné ukonãení studentského Ïivota, a já pevnû vûfiím, Ïe skuteãnû
jenom doãasné, a pro jiné pak zaãátek dal‰í etapy terciárního vzdûlávání,
tj. magisterské studium. Nejde tedy o nic men‰ího, neÏ je ukonãení studia
pfiíslu‰n˘ch, Vámi zvolen˘ch studijních programÛ, oborÛ a specializací ba-
kaláfiského studia akreditovan˘ch na V·FS.

MoÏná, Ïe se nûktefií z Vás ohradí
slovy: „Co ten ãlovûk blázní, vÏdyÈ je
je‰tû tolik ãasu“, a jiní pouze mávnou
rukou, ale nezapomeÀte, Ïe: „âas pá-
dí jak voda a nechat si ho protékat
mezi prsty je mrháním toho nejcennûj-
‰ího, co je ãlovûku svûfieno“.  

Pokusme se tedy nyní alespoÀ
v krátkosti zrekapitulovat to nejdÛleÏi-
tûj‰í, co je se závûrem bakaláfiského
studia na V·FS spojeno, co jiÏ bylo
udûláno a co Vás i nás v‰echny je‰tû
ãeká, abychom se mohli spoleãnû zú-
ãastnit Va‰í slavnostní promoce a, a to
je hlavní, aby Vás „s otevfienou náruãí“
pfiivítal  trh práce, resp. dal‰í stupeÀ
vysoko‰kolského studia.

Nejv˘znamnûj‰í a také nejviditelnûj-
‰í souãástí studia na vysoké ‰kole je
jednoznaãnû Státní závûreãná zkou‰-
ka. Na V·FS se bude skládat ze ãtyfi
ãástí, a sice z:
■ robhajoby bakaláfiské práce
■ rzkou‰ky z oborového profilového

pfiedmûtu
■ rzkou‰ky ze specializaãního profilo-

vého pfiedmûtu
■ rzkou‰ky z ekonomie

a bude probíhat v jednom dni pfied
urãenou komisí. Její prÛbûh a pouÏíva-
né zpÛsoby hodnocení jsou popsány
ve Studijním a zku‰ebním fiádu, kter˘
Vám tímto doporuãuji k prostudování. 

Jednoznaãn˘m pfiedpokladem pfii-
pu‰tûní ke Státní závûreãní zkou‰ce je
v‰ak to, a to je nûkdy „cudnû“ pfiehlí-
Ïeno, Ïe student musí mít splnûny
v‰echny povinnosti, které mu vyply-
nuly ze studijního plánu celého baka-
láfiského studia pfiíslu‰ného oboru.
Nezapomínejte prosím na tuto „maliã-
kost“, váÏení.

Dal‰ím pfiedpokladem, a tím se jiÏ
dostáváme k tomu, co jiÏ bylo ãásteã-
nû naplnûno, ale pfiedev‰ím co nás
ãeká, je zpracování bakaláfiské
práce. Je tomu jiÏ více neÏ rok, co jste
si zvolili témata tûchto prací, seznámi-
li jste se s vedoucím práce a mohli jste
tedy zahájit aktivity spojené se zdár-
n˘m splnûním tohoto, pro Vás nového
a nespornû obtíÏného úkolu. Jako v˘-
znamná metodická pomoc a do jisté
míry i aktivizující prostfiedek byl do stu-
dijních programÛ zafiazen „bakaláfi-
sk˘ semináfi“ v rozsahu jedné
v ‰estém a dvou hodin v sedmém se-
mestru studia. âásteãnû novelizován

a instrukcí prorektora doplnûn byl
i metodick˘ pokyn pro zpracování ba-
kaláfiské práce. A nyní se dostáváme
k tomu, co je pro mne ponûkud nepo-
chopitelné a ãím si mÛÏete „zadûlat“
na váÏné následné problémy. Nûktefií
z Vás, a vûfite mi, Ïe vím o ãem mlu-
vím, vedoucí své práce dosud aktivnû
nekontaktovali, a tak vlastnû ani neza-
ãali na ní aktivnû pracovat. A ani
v‰echny semináfie neprobíhají tak, jak
by mûly, to znamená, Ïe se na nich
nediskutuje ke konkrétním problémÛm
konkrétních prací, a to prostû proto, Ïe
tyto problémy ani práce dosud neexis-
tují. V této souvislosti tedy pfiipomí-
nám. Do konce ‰estého semestru
by mûla b˘t jednoznaãnû zpracová-
na úvodní ãást práce, pochopitelnû
s v˘jimkou komplexní anotace (re-
sumé), a mûly by b˘t zahájeny
práce na její hlavní ãásti, z níÏ by
mûly b˘t teoreticko-metodologické
kapitoly v podstatû hotovy. To by
mûlo b˘t pfiedpokladem pro udûlení
zápoãtu z bakaláfiského semináfie,
a pfiedev‰ím, a to je pochopitelnû
mnohem dÛleÏitûj‰í, nezbytn˘m v˘-
chodiskem pro úspû‰né zpracování
její obtíÏnûj‰í, aplikaãní ãásti a pfiede-
v‰ím pro její úspû‰nou obhajobu.

Pokud jde o pfiípravu na státní závû-
reãnou zkou‰ku, z dal‰ích jejích sou-
ãástí je tfieba znovu zdÛraznit jiÏ v˘‰e
uvedené, a sice, Ïe je to pfiedev‰ím
odpovûdná pfiíprava k dílãím zkou‰-
kám, klasifikovan˘m zápoãtÛm, aktivní
úãast na semináfiích, sledování novi-

nek v pfiíslu‰né teoretické i praktické
oblasti, atd., atd. Aby Vám v‰ak byla
tato, nespornû sloÏitá, záleÏitost tro-
chu usnadnûna a byli jste metodicky
cíleni k rozhodujícím souãástem bu-
doucího provûfiování, budou v nejbliÏ-
‰í dobû v dokumentové sloÏce IS zve-
fiejnûny tematické okruhy, ze kter˘ch
budou následnû zformulovány kon-
krétní otázky z jednotliv˘ch pfiedmûtÛ
zkou‰ky. Pro kaÏd˘ pfiedmût je vypra-
cováno dvacet tematick˘ch okruhÛ,
které sv˘m zamûfiením a obsahem po-
kr˘vají totéÏ u vûdomostí, které budou
u státní závûreãné zkou‰ky poÏadová-
ny, provûfiovány a hodnoceny. A k
tomu je‰tû jedna dobrá zpráva. Sou-
ãástí zvefiejnûn˘ch tematick˘ch okru-
hÛ bude i pfiehled literatury, jejíÏ peã-
livé prostudování by Vám mûlo vytvo-
fiit v prvním kroku odpovídající v˘cho-
disko pro dal‰í následné studium a ve
druhém pak, a to je pro Vás jistû to
nejdÛleÏitûj‰í, pro úspû‰né sloÏení
státní závûreãné zkou‰ky.

Závûrem mi dovolte je‰tû dvû
krátké poznámky:
• Úspû‰né sloÏení státní závûreãné
zkou‰ky je nejen vyjádfiením a uzná-
ním úspû‰nosti Va‰í nûkolikaleté
práce, ale i nezanedbateln˘m odrazo-
v˘m mÛstkem do dal‰í práce a studia.
Vedení V·FS pfiijalo v této souvislosti
rozhodnutí, Ïe ten absolvent bakaláfi-
ského studijního programu na této
‰kole akreditovaného, kter˘ dosáhne
pfii státní závûreãné zkou‰ce prÛmûr-
né hodnocení nejv˘‰e velmi dobfie,
bude v pfiípadû jeho zájmu pfiijat na
následné magisterské studium bez
pfiijímacích zkou‰ek.
• V‰e, co jsem se v tomto ãlánku sna-
Ïil popsat a vysvûtlit posluchaãÛm
souãasn˘ch tfietích roãníkÛ bakaláfi-
ského studia, platí pfiimûfienû i pro po-
sluchaãe druh˘ch roãníkÛ oborÛ vefiej-
ná správa, vefiejné finance a aplikova-
ná informatika a také, byÈ s pfiedem
akceptovan˘m semestrálním posu-
nem, i pro studenty pfiíslu‰n˘ch oborÛ
kombinovaného studia. Ti v‰ichni
totiÏ budou nebo mohou skládat na
V·FS v prÛbûhu akademického
roku 2003/2004 Státní závûreãné
zkou‰ky.

Úpln˘m závûrem mi tedy dovolte,
abych Vám i nám v‰em popfiál, aby-
chom pfií‰tí akademick˘ rok, rok, kter˘
bude pfiedev‰ím rokem státních závû-
reãn˘ch zkou‰ek, promocí a zahájení
magisterského studia, tedy rokem mi-
mofiádnû usilovné práce, pfiestáli
v‰ichni ve zdraví, bez zbyteãn˘ch
‰rámÛ a pfiedev‰ím tak, abychom si
po jeho skonãení mohli fiíci: „Byl to
úspû‰n˘ rok“.

DOC. ING. ANTONÍN KUBÍâEK, CSC.
prorektor pro pedagogickou práci
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Získejte titul inÏen˘r!

Absolventi Vysoké ‰koly finanãní a správní mohou
získat titul inÏen˘r. V bfieznu 2003 obdrÏela ‰kola od
Ministerstva ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy âR akre-
ditaci magisterského studia na tfii  obory v prezenãní
i kombinované formû, v délce 4 semestrÛ. Magister-
ské studium je urãeno pro souãasné studenty baka-
láfiského studia i nové zájemce o studium. Bude
ukonãeno státní závûreãnou zkou‰kou a obhajobou
diplomové práce. Absolventi získají titul Ing. – inÏe-
n˘r. MoÏnost magisterského studia zahrnuje tfii
obory:

■ ¤ÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ FINANCE
Obor je urãen pro absolventy bakaláfiského studia ekono-

micky orientovan˘ch oborÛ. Obsahové zamûfiení jednotli-
v˘ch pfiedmûtÛ je orientováno zejména na pochopení hlub-
‰ích a teoretick˘ch souvislostí v oblasti makro i mikroekono-
mie, pfiedev‰ím v‰ak podnikové ekonomiky, fiízení podniku,
podnikov˘ch financí a managementu. Souãástí studia je
i získání znalostí a dovedností z oblasti oceÀování podniku,
koncipování firemní finanãní politiky a finanãního plánování,
financování zahraniãního obchodu, controllingu a manage-
mentu. Studium zahrnuje i problematiku vyuÏívání moder-
ních IT pfii fiízení podnikÛ  a ekonomick˘ch procesÛ. 

Profilové pfiedmûty:
Ekonomie
V˘voj ekonomick˘ch teorií
Firemní finanãní politiky a finanãní plánování
Firemní cenové politiky
Podniková ekonomika
Controlling
Ekonomická statistika
Konkurenceschopnost podniku 
Komerãní a investiãní bankovnictví

■ FINANCE A FINANâNÍ SLUÎBY
Obor je urãen pfiedev‰ím pro absolventy bakaláfisk˘ch

studijních programÛ s finanãním, event. ekonomick˘m za-
mûfiením. Obsahové zamûfiení odráÏí souãasné v˘vojové
trendy v oblasti makroekonomie, teorie financí, mûnové
a monetární politiky. Reaguje na souãasné v˘vojové smûry
v oblasti organizace, technick˘ch a technologick˘ch pro-
stfiedkÛ vãetnû informatiky v oblasti vefiejn˘ch financí, po-
ji‰Èovnictví, komerãního a investiãního bankovnictví. Obsa-
hové zamûfiení v˘uky je formováno tak, aby poskytlo uce-
lené znalosti teorie financí, mûnové a monetární politiky,
provázanosti a souvislosti finanãní politiky a finanãních slu-
Ïeb s ekonomick˘m v˘vojem, jakoÏ i ‰ir‰ích obecnû politic-
k˘ch a spoleãensk˘ch souvislostí. Obor obsahuje tfii speci-
alizace: Vefiejné finance, Bankovnictví, Poji‰Èovnictví.

Profilové pfiedmûty (vybrané dle specializace):
Ekonomie
Soustava vefiejn˘ch rozpoãtÛ âR
Ekonomie penûz - makroekonomické souvislosti
Ekonomika a fiízení banky
V˘voj finanãních teorií
Komerãní bankovnictví
Ekonomická statistika
Investiãní bankovnictví
Informatika ve finanãních institucích
Burzy a burzovní operace
Hospodáfiská politika
Regulace a dozor nad finanãními trhy

Mezinárodní finance
NeÏivotní poji‰tûní
V˘voj teorií vefiejn˘ch financí
Îivotní poji‰tûní
Fiskální a monetární aspekty vefiejn˘ch financí
Ekonomika a fiízení poji‰Èoven
Souãasné teorie vefiejn˘ch financí
Státní dozor v poji‰Èovnictví

■ VE¤EJNÁ SPRÁVA 
Obor je urãen pfiedev‰ím pro absolventy bakaláfiského

studia oboru se správním nebo pfiíbuzn˘m zamûfiením. Stu-
dium rozvíjí pfiedcházející znalosti a je pfiedev‰ím zamûfie-
no na pochopení jejich hlub‰ích koncepãních a teoretick˘ch
souvislostí. V˘raznou ãást obsahové náplnû tvofií otázky
spojené s reformou vefiejné správy a zpÛsobu jejího v˘ko-
nu v souãasné dobû, zejména ve vztahu ke zmûnám sou-
visejícím s integrací âR do EU. Pozornost je vûnována pro-
blematice utváfiení vefiejné správy v EU, modernímu pojetí
manaÏerské funkce, vlastnímu vnitfinímu managementu
a vyuÏití moderních IT pfii v˘konu vefiejné správy. Souãástí
studia je i problematika vefiejné ekonomiky, vãetnû ekono-
miky regionÛ, mûst a obcí a marketing ve vefiejné správû.
Sleduje se i koncipování a realizace vefiejn˘ch politik na
centrální i regionální úrovni. 

Profilové pfiedmûty:
Ekonomie
Vefiejná ekonomika
Správní fiízení
Management ve vefiejné správû
Místní finance
Soustava vefiejn˘ch rozpoãtÛ âR
Vefiejná správa a regionální rozvoj
Mezinárodní finance
Mezinárodní politika
Strukturální fondy EU
Marketing mûst a obcí
Institucionální a správní v˘stavba EU

Zahájení magisterského studia:

1. 3. 2004    a 4. 10. 2004

Podmínkou pro pfiijetí do magisterského studijního pro-
gramu je ukonãené bakaláfiské studium a sloÏení pfiijímací
zkou‰ky, která se skládá z písemn˘ch testÛ. Tematické
okruhy testov˘ch otázek budou zvefiejnûny na www.vsfs.cz

Pro absolventy vysok˘ch ‰kol odli‰ného zamûfiení
a pro neúspû‰né úãastníky pfiijímacích zkou‰ek nabízí
V·FS pfiípravn˘ kurz (nult˘ semestr).  Zahájení nultého
semestru: 6. 10. 2003  a 1. 3. 2004

V˘‰e ‰kolného:
24 000 Kã/ 1 semestr prezenãního studia
21 500 Kã/ 1 semestr kombinovaného studia 
BliÏ‰í informace o studiu získají zájemci na Dnech

otevfien˘ch dvefií od 14 do 16 hodin

15. 5. 2003 16. 10. 2003
12. 6. 2003 13. 11. 2003
10. 7. 2003 11. 12. 2003
14. 8. 2003 15. 11. 2004
11. 9. 2003 12. 12. 2004

v Praze 5, Vltavská 12, tel.  257 325 511 
nebo na www.vsfs.cz

PHDR. LENKA RUPPERTOVÁ
komunikace a PR
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Práce na daném tématu má dlouhole-
tou tradici. Od roku 1998 pofiádala nej-
dfiíve Bankovní akademie, a po svém
vzniku pak na‰e ‰kola kaÏdoroãnû kon-
ference na téma Lidsk˘ kapitál a investi-
ce do vzdûlání. Byly publikovány desítky
odborn˘ch materiálÛ. Navázali jsme
úzkou odbornou spolupráci s fiadou do-
mácích i zahraniãních institucí.

V návrhu grantu je uvedeno: „Projekt
vychází z pfiedpokladu, Ïe efektivnost
investování do lidského kapitálu je pod-
mínûna odstraÀováním nedokonalostí
kapitálového trhu (zejména ve smyslu
v˘voje produktÛ a institucionálního pro-
stfiedí). VyúsÈuje v odpovûì na následu-
jící otázky:

1) Jak probíhá proces odstraÀování
nedokonalostí kapitálového trhu v oblas-
ti investování do lidského kapitálu a jaké
moÏnosti se v této oblasti nabízejí?

2) Kde a jak se projevuje a mÛÏe pro-
jevit zvy‰ování efektivnosti investování
do lidského kapitálu? 

3) Jakou roli hraje zvy‰ování efektiv-

MMMMáááámmmmeeee     gggg rrrr aaaa nnnn tttt     aaaa     cccc oooo     dddd áááá llll ????
nosti investování do lidského kapitálu
v promûnách ekonomického systému?

Odpovûì na tyto otázky bude dána:

■ V rovinû retrospektivy (tj. formou popi-
su a anal˘zy procesÛ, které probíhají
v souãasném ekonomickém systému)
i v rovinû perspektivy (tj. formou predik-
ce dal‰ího v˘voje v této oblasti).
■ V rovinû globálního ekonomického
systému i v rovinû specifick˘ch podmí-
nek âR.
■ V obecnû teoretické rovinû i v rovinû
teoretick˘ch v˘chodisek relevantních
praktick˘ch aplikací (v podobû formulo-
vání závûrÛ, od nichÏ se mohou odvíjet
prakticky orientované projekty).

Vzhledem k tomu, Ïe práce na projek-
tu zaãaly dlouho pfied jeho pfiijetím Gran-
tovou agenturou âR, Ïe se podafiilo se-
stavit t˘m z lidí, se kter˘mi je radost pra-
covat, i s pfiihlédnutím k tomu, Ïe bude
fie‰en po dobu tfií let, povaÏuji za reálné
dosáhnout pfiekonání laÈky nastavené
hodnû vysoko. Konkrétnû pak ukázat, Ïe
názor, podle kterého je mezi rovností
a efektivností substituãní vztah, tj. chce-
me-li zv˘‰it rovnost, musíme obûtovat
efektivnost, a naopak (viz napfi. z: Stieg-
litz, J. E., Ekonomie vefiejného sektoru,
Praha, Grada 1997, s. 123 – 124), je
OOO (obecnû oblíben˘m omylem ve
smyslu spisovatele L. Souãka). Neboli –
nahlíÏeno z druhé strany – navrhnout
podmínky, za nichÏ mÛÏe b˘t mezi rov-
ností a efektivností komplementární
vztah, kdy pfiedpokladem zv˘‰ení rov-
nosti (ve smyslu rovnosti pfiíleÏitostí) je
zv˘‰ení efektivnosti (v paretovském
smyslu) systému a naopak. Pokud se to
podafií (a v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe vy-
tvofiení takov˘ch podmínek je reálné),

Po tfiíletém úsilí a dvou neúspû‰-
n˘ch pokusech získala Vysoká ‰kola
finanãní a správní, o.p.s., grant od
Grantové agentury âR na téma Efek-
tivnost investování do lidského kapi-
tálu. Úsilí, které bylo do pfiípravy pro-
jektu vloÏeno, se vyplatilo. Je to totiÏ
poprvé, co soukromá vysoká ‰kola
byla touto formou zapojena do zá-
kladního vûdeckého v˘zkumu. Na‰e
‰kola je hlavním fie‰itelem, ke spolu-
práci pfiizvala dva spolufie‰itele – Li-
berální institut a Institut pro sociální
a ekonomické anal˘zy. Vznikl tak
t˘m, jehoÏ ãleny jsou R. Valenãík
(vedoucí t˘mu), V. âechák (rektor),
B. ·enk˘fiová (generální fieditelka),
J. Schwarz (prezident Liberálního in-
stitutu), J. Pavlík (vedoucí katedry fi-
lozofie na V·E), P. MatûjÛ (prezident
Institutu pro sociální a ekonomické
anal˘zy).

vyplynou z toho velmi dÛleÏité závûry t˘-
kající se mj. reformy financování investic
do vzdûlání, která otevírá cestu ke kon-
stituování vzdûlanostní spoleãnosti.

Získání v˘‰e uvedeného grantu má
pro na‰i vysokou ‰kolu fiadu pozitivních
efektÛ. Napfi. pfii zpracování seminárních
a bakaláfisk˘ch prací se mohou sezná-
mit s nejnovûj‰ími v˘sledky ekonomické
vûdy v dané oblasti, tj. b˘t u toho, kdyÏ
se rodí nové poznání. Takovou pfiíleÏi-
tost by mûl mít student z kaÏdé vysoké
‰koly a nám se ji tímto podafiilo zajistit.
Pfii fie‰ení daného tématu se na‰e ‰kola
stala uznávan˘m partnerem pro fiadu
domácích i zahraniãních t˘mÛ. A to pfii
fie‰ení problematiky, která souvisí
s velmi v˘znamn˘mi otázkami budoucí-
ho v˘voje.

Lze pfiedpokládat, Ïe v˘sledky fie‰ení
projektu ovlivní v dohledné dobû reálnou
praxi a povedou k vytvofiení podmínek,
za kter˘ch budou vysoké ‰koly podstat-
nû více zainteresovány na uplatnûní
sv˘ch absolventÛ na profesních trzích
a tudíÏ i na zvy‰ování efektivnosti vzdû-
lávacího procesu. Právû otázce zvy‰o-
vání efektivnosti vzdûlávacího procesu
bychom se chtûli vûnovat návaznû na
v˘sledky fie‰ení projektu. ProtoÏe platí,
Ïe ve v˘hodû je ten, kdo se pfiipraví
vãas, kdo umí myslet na dva tahy dopfie-
du, chtûli bychom jako souãást v˘stupu
ukázat konkrétní moÏnosti, které se
v této oblasti nabízejí. Proto jsem se roz-
hodl, Ïe pfiipravím nepovinn˘ kurz s pra-
covním názvem Metody systematického
my‰lení. 

Podrobnûj‰í informace o grantovém
projektu, o moÏnosti úãasti na nûm for-
mou zpracování seminární ãi bakaláfiské
práce, o pfiipravovaném kurzu i o tom,
co od nûj oãekávám, rád poskytnu zá-
jemcÛm, ktefií se na mû obrátí osobnû ãi
e-mailem.

DOC. RADIM VALENâÍK, CSC.
vedoucí Katedry ekonomiky 

a vefiejn˘ch financí

5. roãník mezinárodní konference pofiádan˘ V·FS
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PrÛbûh odborn˘ch praxí na V·FS upravuje novû od 19. 3. 2003 Pokyn
rektora ã. 7/2002-1. Odborná praxe pro prezenãní studium trvá 10 t˘dnÛ
a je povinnou souãástí studia oproti studiu kombinovanému, kde mÛÏe
b˘t zapsána jako voliteln˘ pfiedmût na pfiání studenta (pfiedpokládá se, Ïe
studenti kombinované formy studia jiÏ se získanou praxí na ‰kolu pfiichá-
zejí). 

OOOOddddbbbboooo rrrr nnnnáááá     pppp rrrr aaaaxxxx eeee     nnnnaaaa     VVVV···· FFFF SSSS

s jejich v˘kony natolik spokojeni, Ïe
v nûkter˘ch pfiípadech sjednali se stu-
denty osobní odmûny. 

V leto‰ním akademickém roce bude
studentÛm prezenãního studia umoÏ-
nûno uznat získanou praxi pfii aktivní
úãasti na projektu „Vlastní cestou
aneb postavím se na hlavu, nebo na
vlastní nohy“, kter˘ má za cíl pomáhat
vstoupit do samostatného Ïivota
dûtem z dûtsk˘ch domovÛ. 

Z vyhodnocení odevzdan˘ch dokla-
dÛ o absolvování odborn˘ch praxí
v minulém akademickém roce jedno-
znaãnû vypl˘vá, Ïe vût‰ina studentÛ
pfii studiu zároveÀ pracuje, a proto po-
Ïádali o uznání takto získané praxe.
Jakkoli byly nûkteré pfiípady pfiinej-
men‰ím diskutabilní, a tudíÏ studen-
tÛm vráceny k doplnûní, v koneãném
v˘sledku bylo Ïádostem o uznání, aÏ
na v˘jimky, vyhovûno. Studenti ãasto
za cenu dodrÏení studijního oboru vy-
konávali ménû kvalifikovanou práci.
Setkali se i s nepfiízniv˘m pfiijetím na
pracovi‰ti od stávajících kolegÛ.

V ekonomick˘ch oddûleních podnikÛ
velmi kladnû hodnotili procviãení po-
znatkÛ z úãetnictví a moÏnost práce
na poãítaãích. Tato moÏnost jim v‰ak
byla odmítána zejména v bankovním
sektoru z dÛvodu utajení zpracováva-
n˘ch dat. Ve vefiejné správû ãasto kri-
tizovali nevstfiícn˘ pfiístup státních za-
mûstnancÛ k obãanÛm. V zahraniã-
ních spoleãnostech ãi ve spoleãnos-
tech se zahraniãní majetkovou úãastí
mohli vyuÏívat a zdokonalovat jazyko-
vé znalosti. 

Studenti oceÀovali, Ïe mûli moÏnost
získat potfiebné zku‰enosti pfii jedná-
ních s klienty a s úfiady. Vût‰ina hod-
nocení pfiínosu odborné praxe byla
kladn˘ch, zcela záporné hodnocení
podalo pouze nûkolik jedincÛ (4). Pfie-
sto asi tfietina studentÛ chce napfií‰tû
zkusit své ‰tûstí zcela jinde, protoÏe
zmûna je Ïivot. 

A Ïivot je také o tom, Ïe evidujeme
skupinu studentÛ, ktefií, v lep‰ím pfiípa-
dû, moÏná odbornou praxi absolvova-
li, ale neuznali za vhodné nám to do-
posud sdûlit. Na tomto místû je vhod-
né pfiipomenout, Ïe bez splnûní zápo-
ãtÛ z odborné praxe nelze postoupit
k závûreãné bakaláfiské zkou‰ce,
která klepe „1. vláãku“ na dvefie. 

Studenti na soukromé vysoké ‰kole mají dvû zá-
kladní povinnosti: plnit studijní povinnosti a platit
vãas a fiádnû ‰kolné a administrativní poplatky. 

O první povinnosti se doãítáte na stránkách Xadonie
v kaÏdém ãísle, o té druhé povinnosti jsme zatím cudnû
mlãeli. Smlouva o vzdûlávání, kterou v‰ichni studenti uza-
vfieli, mimo jiné velmi podrobnû popisuje kdy, kolik
v jakém roce studia student platí ‰kolné. Nezfiídka se
stává, Ïe vzornû podepsaná smlouva pak peãlivû zaloÏe-
na odpoãívá mezi nepotfiebn˘mi papíry, „vÏdyÈ si to pa-
matuji“ nebo „oni se pfiipomenou“. Pokud si termíny pa-
matujete, tak príma, a pokud ne, pfiipomínáme se a pfii-
cházíme i s novinkami.  

V kvûtnu leto‰ního roku stávající studenty osloví pra-
covnice studijního oddûlení se sdûlením ohlednû nového
zpÛsobu v˘bûru ‰kolného a zpÛsobu plateb, kter˘ vyÏa-
duje va‰i aktivní komunikaci a poskytuje moÏnost volby.
V‰em studentÛm budou vystaveny tzv. zálohové listy
(nebo faktury) s tím, Ïe první zálohov˘ list je urãen pro
platbu zálohy s termínem splatnosti do 30. 6. 2003
a druh˘ zálohov˘ list (faktura) pro platbu doplatku (stan-
dardnû do 30. 9. 2003). V pfiípadû doplatku vám bude na-
bídnuta moÏnost rozdûlit platbu doplatku do 5 stejn˘ch
splátek (pfii první splátce bude uhrazen i poplatek za
splátkov˘ kalendáfi) s tím, Ïe jiÏ nebudete muset Ïádat

zvlá‰È o splátkov˘ kalendáfi. Pokud této nabídky vyuÏije-
te, obdrÏíte po‰tou 2 zmínûné platební doklady vystavené
podle Va‰ich instrukcí. NejdÛleÏitûj‰ím momentem bude
správné oznaãení (identifikace) va‰í platby na ‰kolní úãet
(variabilní symbol = ãíslo zálohového listu vygenerované-
ho poãítaãem). Pokud nabídky nevyuÏijete, budou vám
vystaveny 2 zálohové listy se standardními termíny splat-
nosti podle smlouvy. Doufáme, Ïe nov˘ zpÛsob evidence
a v˘bûru ‰kolného (budeme vyuÏívat úãetní program
a homebanking) bude pfiíjemnûj‰í pro v‰echny zúãastnû-
né strany a Ïádáme vás o aktivní spolupráci. 

Administrativní poplatky bude fie‰it Rozhodnutí generál-
ní fieditelky ã. 10/2001-2. Poplatky budou vybírány stan-
dardním zpÛsobem jako minul˘ akademick˘ rok vãetnû
zpÛsobu identifikace. Jejich v˘‰i bude schvalovat správní
rada V·FS v prÛbûhu dubna 2003 a ihned poté vás bu-
deme informovat. JiÏ nyní vás v‰ak mÛÏe potû‰it zpráva
o tom, Ïe v˘‰e ‰kolného pro akademick˘ rok 2003/2004
zÛstává pro stávající studenty 3. vlaku nezmûnûna (index
rÛstu spotfiebitelsk˘ch cen za 2002 byl pouze 1,8) a pro
1. a 2. vlak je, samozfiejmû, na základû uzavfien˘ch smluv
také stejná.

BC. RADOSLAVA âERNÁ, RENATA âERNÁ
studijní oddûlení

Trápí vás ‰kolné a poplatky?
Nás taky!

Praxe mÛÏe probíhat v prÛbûhu ce-
lého akademického roku s tím, Ïe
praxe zaji‰Èované ‰kolou jsou usku-
teãÀovány o letních prázdninách
a v záfií. Po absolvování 1. roãníku jde
o v‰eobecnû odbornou praxi, po 2.
roãníku oborovû odbornou praxi v do-
poruãeném rozsahu 4 t˘dnÛ a zb˘vají-
cí 2 t˘dny budou ãerpány v posledním
roãníku studia jako specializaãní od-
borná praxe v rámci vypracování ba-
kaláfiské práce formou stáÏe v podni-
ku ãi samostudia. V‰echny typy od-
born˘ch praxí si student mÛÏe obsta-
rat sám, a pak Ïádat o jejich  uznání
nebo poÏadovat jejich zaji‰tûní ‰ko-
lou. Pokud ‰kola odbornou praxi pro
studenta zaji‰Èuje, uzavírá s pfiíslu‰-
nou organizací smlouvu s tím, Ïe pro
v‰echny zúãastnûné strany je tato
forma ãinnosti bezplatná.

V·FS obstarávala odbornou praxi
pouze pro 5 studentÛ, ktefií se velmi
dobfie zhostili sv˘ch úkolÛ ve spoleã-
nostech âeská asociace poji‰Èoven
a Stach Group. Zamûstnavatelé byli
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Partnerem Vysoké ‰koly finanãní a správní je i Mostecká uhelná spo-
leãnost, která ‰kole  letos poskytne podporu ve v˘‰i pÛl milionu korun.
Peníze jsou urãeny pfiedev‰ím na úhradu kulturních a vzdûlávacích
akcí, ãást prostfiedkÛ bude pfievedena do stipendijního fondu, z nûhoÏ
budou odmûÀováni i studenti z mosteckého studijního stfiediska. Mos-
tecká uhelná v‰ak vysoké ‰kole pomáhá i pfii její prezentaci na vefiej-
nosti. Odbor komunikace, kter˘ pfied ãasem vznikl jako souãást úseku
generálního fieditele Mostecké uhelné spoleãnosti, spolupracuje s ve-
dením ‰koly pfii nejrÛznûj‰ích akcích pro vefiejnost a samozfiejmû také
spolupofiádá napfiíklad tiskové konference, kde jsou novináfii informo-
váni o v˘voji a dal‰ích událostech, které se t˘kají ‰koly. Odbor komu-
nikace Mostecké uhelné spoleãnosti vede Mgr. LIBùNA NOVOTNÁ, b˘-
valá novináfika s více neÏ dvacetiletou praxí z rÛzn˘ch sdûlovacích pro-
stfiedcích, vãetnû celostátního deníku. 

UUUUvvvv ûûûû ddddoooommmmuuuu jjjj eeeemmmmeeee     ssss iiii ,,,,     
Ïe neÏijeme ve vzduchoprázdnu

■ rCo v‰echno je úkolem odboru
komunikace Mostecké uhelné
spoleãnosti, kter˘ fiídíte? 
Obecnû a zjednodu‰enû fieãeno,

povaÏuji jej za servisní jednotku, a to
jak smûrem dovnitfi spoleãnosti, tak
smûrem ven. V rámci interní komuni-
kace máme na starosti vydávání DÛl-
ních novin, které vycházejí kaÏd˘ch
ãtrnáct dnÛ, spravujeme obsahovû in-
ternet a metodicky do na‰í kompeten-
ce spadá také intranet, na jehoÏ úpra-
vách nyní intenzivnû pracujeme.Exter-
ní komunikace je také ‰iroká oblast.
Reklama, zaji‰Èování reklamních
pfiedmûtÛ, inzerce, mediální kampanû
i dal‰í vûci, související s podporou pro-
deje uhlí. Sledujeme dodrÏování cor-
porate design a nastavujeme postup-
nû fiadu vûcí, které souvisejí se zavá-
dûním nového loga spoleãnosti jako
souãásti budovaného holdingu Appian
Group. Na nás je také komunikace se
sdûlovacími prostfiedky, pofiádání tis-
kov˘ch konferencí, vydávání tiskov˘ch
zpráv i zaji‰Èování dal‰ích PR aktivit
spoleãnosti. 

Vedení spoleãnosti dalo v minulosti
opakovanû najevo, jak moc jsme si
vûdomi toho, Ïe neÏijeme ve vzducho-
prázdnu. Na nás je, abychom toto vû-
domí pfievedli do skutkÛ, tedy do pod-
pory vzdûlávání, zdravotnictví, kultury,
sportu i sociální oblasti v podobû
sponzorsk˘ch smluv. K tomu patfií
i smluvní spolupráce s dnes jiÏ jede-
nácti mûsty a vesnicemi Mostecka
a Chomutovska. Pro odbor komunika-
ce to znamená pfiipravit roãnû desítky
a desítky smluv v hodnotû mnoha mi-
liónÛ korun. SnaÏíme se pfiitom, aby
peníze dÛlní spoleãnosti pomohly co
moÏná nej‰ir‰ímu okruhu lidí, aby byly
investovány úãelnû. 

V neposlední fiadû pomáháme i dce-
fiin˘m spoleãnostem, které se na nás
stále ãastûji obracejí s Ïádostí o radu
ãi technickou pomoc v oblasti PR, in-
zerce apod. A za zmínku asi stojí i to,

Ïe se úãastníme fiady regionálních
akcí, sledujeme dûní v zastupitel-
stvech a jednání Hospodáfiské a soci-
ální rady Mostecka i kraje. 
■ rMostecká uhelná spoleãnost pro-

‰la restrukturalizací, znamená to
nûjakou zmûnu i pro va‰i práci?
Myslím si, Ïe na podstatû práce od-

borÛ komunikace ãi tiskov˘ch odborÛ
Ïádná zmûna, související se snahou
spoleãnosti obstát na trhu, nic nezmû-
ní. Na podstatû ne, vÏdycky by mûlo jít
o to postarat se dobfie o v‰echno, co
jsem jiÏ uvedla. Ale na kvalitû mÛÏe.
I v oblasti komunikace probûhla vlastnû
urãitá restrukturalizace. Dfiíve se fiada
vûcí pro Most a region realizovala také
v Praze, kde je sídlo Appian Group a.s.
I kdyÏ je to z Prahy do Mostu a naopak
kousek, fiekla bych, Ïe tahle dûlba
práce leccos brzdila a komplikovala.
V Praze byl vloni zfiízen úsek strategic-
ké komunikace, zastfie‰ující do jisté
míry komunikaãní aktivity v‰ech ãlenÛ
skupiny AG – a ti vût‰í mají své vlastní
komunikaãní ãásti. 

Odbor komunikace, kter˘ byl zfiízen
v rámci Mostecká uhelné spoleãnosti
vloni v fiíjnu, je tak vlastnû staronov˘.
Pro práci v nûm se podafiilo získat

schopné a zku‰ené lidi z novináfiské
i reklamní branÏe. Myslím, Ïe máme
na co navazovat, pfied námi byla za-
hájena fiada dobr˘ch projektÛ a na nás
teì je, abychom je posunuli o kus dál. 
■ rExistuje podle vás nûjaká oblast

pÛsobení va‰í spoleãnosti, kte-
rou je nutné více prezentovat ve-
fiejnosti? 
Jednou z oblastí, které se podle

mne v minul˘ch letech mûla vûnovat
vût‰í pozornost, je prezentace obnovy
krajiny. Mostecká uhelná spoleãnost
je stále vnímána ve vztahu k Ïivotnímu
prostfiedí pomûrnû negativnû, protoÏe
pfiedtím málo prodávala, co v této ob-
lasti udûlala a dûlá. Staãí se rozhléd-
nout kolem sebe. JenÏe ono se na to,
v jakém stavu byl pfied lety tfieba Be-
nedikt, Matylda, dnes oblíbená místa
nejen letní pfiímûstské rekreace, rych-
le zapomíná. To je také pfiípad hipo-
dromu, autodromu, zahrádkáfisk˘ch
kolonií, lesíkÛ, kam chodíme na
houby. Ale já jsem takov˘ patriot, Ïe
se mi líbí i ‰achty a komíny.
■ rJak˘ máte vy osobní vztah

k V·FS? 
MoÏná to bude znít divnû, ale tak

trochu matefisk˘ v tom smyslu, Ïe
mám potfiebu jí pomáhat, ochraÀovat,
podporovat. Byla jsem u toho, kdyÏ
v Mostû vzniklo její studijní stfiedisko,
u první imatrikulace v mosteckém
Mûstském divadle. A potkala jsem
díky tomu lidi, ktefií jsou moje krevní
skupina. Nad‰enci pro svou práci, kte-
rou dûlají s obrovsk˘m nasazením.
Mám pocit, Ïe v nûkter˘ch pfiípadech
uÏ nejde jen o ãistû profesionální
vztah, Ïe vznikly osobní vazby.
■ rMÛÏete na závûr zavzpomínat na

svá vysoko‰kolská studia? 
KvÛli nûkolika okolnostem jsem se

stala „dálkafiem“, takÏe dneska se mi
vybavuje pouze jeden pocit, a to velmi
intenzivní. Proboha, jak jsem tûch
sedm let na Karlovû univerzitû vÛbec
mohla zvládnout? Novinafiina nikdy ne-
byla práce od sedmi do tfií. Doma jsem
v tu dobu mûla pfied‰koláka. âasto
jsem vstávala kolem tfietí, ãtvrté ráno,
uãila se, pak jsem vypravila rodinu
a sebe do práce, odpoledne jsem se
postarala o domácnost a veãer tfieba
nanovo zasedla ke skriptÛm. Do ‰koly
jsem jezdila jednou za mûsíc na dva
dny a dodnes nesná‰ím pfieplnûné au-
tobusy. Ale ten pocit, kdyÏ jsem v Ka-
rolinu promovala, za to v‰echno, co
jsem musela absolvovat a vydrÏet, stál.

Dûkuji za rozhovor

MARTA CTIBOROVÁ
studentka 1. roãníku 

kombinovaného studia
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Zaãátek nového semestru nám
kladensk˘m studentÛm, pfiinesl
nejen nové ‰kolní povinnosti, ale
i ‰anci aktivnû se zapojit do nûkoli-
ka rozbíhajících se projektÛ pod zá-
‰titou V·FS.

Na‰e parta, „já“ – Ondfiej Fischl,
Tomá‰ Kubík a Michaela ·légrová,
dostala nabídku pfiipojit se k ãinnosti
Regionálního evropského informaãní-
ho stfiediska pro Stfiedoãesk˘ kraj
v Kladnû, ve kterém pÛsobí  Ing. Dana
Koãková – vedoucí studijního stfiedis-
ka – a Andrea Balínová – pracovnice
studijního oddûlení.

„Bojov˘“ úkol na‰eho pûtiãlenného
t˘mu  spoãívá v co nejlep‰í realizaci
projektu „O vstupu do EU rozhodují
obãané“. Cílem projektu je oslovit
a zaujmout co nejvût‰í poãet seniorÛ
v regionu a poskytnout jim srozumitel-
né a korektní informace o vstupu
âeské republiky do Evropské unie
a postavení státu v Evropské unii. Ob-
sahem projektu je pak navrhnout
a uspofiádat sled kulturnû vzdûláva-
cích akcí pro seniory ve vybran˘ch
mûstech regionu Stfiedních âech. 

Celá ãinnost musí b˘t fiádnû naplá-
nována. Jsou dohodnuty termíny
porad, na nichÏ se prÛbûÏnû utváfií
strategie budoucího dûní a dochází
k pfierozdûlování dílãích úkolÛ. Zpra-
covali jsme napfi. obsahov˘ návrh we-
bov˘ch stránek pro REIS, prÛbûÏnû
aktualizujeme monitoring regionálního
tisku a monitoring akcí o EU ve Stfie-
doãeském kraji, vytypovali jsme místa

PPPP rrrr oooo jjjj eeee kkkk tttt     RRRREEEE IIII SSSS     vvvv     KKKK llll aaaaddddnnnn ûûûû

pro zfiízení mûstsk˘ch evropsk˘ch re-
gionálních stfiedisek a tzv. eurobodÛ.
Mnoho dobr˘ch nápadÛ v‰ak musí b˘t
zamítnuto, neboÈ rozpoãet je neúpro-
sn˘. Nicménû je navrÏena fiada dal-
‰ích, které splÀují dané finanãní limity
a v nejbliÏ‰í budoucnosti budou reali-
zovány. 

Navzdory v‰em pfiekáÏkám a ome-
zením byl v pomûrnû krátkém ãase na-
vrÏen a vytvofien ucelen˘ program akcí
s pfiihlédnutím ke specifikÛm cílové
skupiny tak, aby spojoval pfiíjemn˘ kul-
turní záÏitek s pouãením o aktuálních
tématech souvisejících s chystan˘m re-
ferendem. V Kladnû a Novém Stra‰ecí
se v dubnu uskuteãní první besedy
s odborníky z Teamu Europe na téma
postavení seniorÛ v Evropské unii. 

Chystáme také velkou akci do kul-
turního domu, které by se mûli zúãast-
nit v˘znamní pfiedstavitelé mûsta a re-

gionu. Magnetem pro obãany vy‰‰í
vûkové kategorie bude vystoupení
StaropraÏské kapely se Zorkou Ko-
houtovou a Stanislavem Procházkou.
Vedle toho dostanou jedineãnou moÏ-
nost hovofiit se zástupcem Evropské
komise o sv˘ch oãekáváních a oba-
vách ze vstupu do Evropské unie. Akci
pfiipravujeme ve spolupráci s pracov-
níky Magistrátu mûsta Kladna, ktefií
nám zaji‰Èují logistickou podporu. 

To jsou zatím ty nejhodnotnûj‰í v˘-
stupy na‰í píle a na‰eho snaÏení. Jed-
náme o roz‰ífiení projektu na dal‰í
mûsta Stfiedoãeského kraje, coÏ
s sebou pfiinese nové aktivity na pod-
poru informovanosti o EU. Je nám ale
jasné, Ïe skuteãn˘ obraz kvality odve-
dené práce ukáÏe aÏ referendum
v ãervnu 2003.

OND¤EJ FISCHL
student 1. roãníku prezenãního studia

Kdybyste mûli moÏnost nahlédnout do budoucnosti
svého mûsta, na jaké tfii otázky byste chtûli dostat od-
povûì? A jak by ta odpovûì mûla znít v pfiípadû, Ïe bu-
doucnost bude podle va‰eho názoru „dobrá“, a v pfií-
padû, Ïe bude „‰patná“? 

To je zadání, nad kter˘m se od 19. bfiezna zam˘‰lí stu-
dentsk˘ t˘m v projektu „Tvorba scénáfiÛ udrÏitelného roz-
voje Kladna“. Diskutovat o pfiedstavách  budoucího rozvoje
Kladenska budou studenti na semináfii, kter˘ probûhne ve
V·FS v Kladnû 4. dubna. Na prvním ze tfií semináfiÛ bude-
me identifikovat faktory ovlivÀující kvalitu Ïivota v dlouho-
dobém ãasovém horizontu. Následnû vytypujeme dva klí-
ãové faktory, které umoÏní navrhnout ãtyfii scénáfie budou-
cího v˘voje.  Vytvofiené scénáfie poskytnou podklad pro
‰ir‰í diskusi o strategii udrÏitelného rozvoje Kladna a zpra-
cování strategick˘ch plánÛ v rozhodujících smûrech. 

Práci t˘mu studentÛ z V·FS, gymnázia a prÛmyslovky
fiídí ing. Dobe‰, kter˘ má zku‰enosti s tvorbou scénáfiÛ na
univerzitû ve ‰védském Lundu. Studenti této univerzity se
do projektu rovnûÏ zapojí a v kvûtnu nav‰tíví Kladno. 

Studentsk˘ t˘m pracuje paralelnû se strategick˘m t˘mem

sloÏen˘m z osobností Kladenska a zástupcÛ nejrÛznûj-
‰ích institucí a zájmov˘ch skupin. Prvního semináfie stra-
tegického t˘mu se zúãastnili zástupci podnikatelského
sektoru, vedoucí odborÛ Magistrátu mûsta, starostové
okolních obcí, ãlenové obãansk˘ch sdruÏení a dal‰í.
Úãast  V·FS ve strategickém t˘mu je v˘znamná
z mnoha dÛvodÛ. Jedním z nich je skuteãnost, Ïe se
mÛÏeme aktivnû podílet na vytváfiení strategie udrÏitel-
ného rozvoje mûsta a okolí.

Statutární mûsto Kladno je nejvût‰í mûsto Stfiedoães-
kého kraje, ve kterém Ïije 73 000 obyvatel (s pfiímûst-
sk˘mi oblastmi tvofií více neÏ 110tisícovou aglomeraci).
Na zaãátku 90. let patfiilo Kladno k nejzneãi‰tûnûj‰ím
mûstÛm âeské republiky. V prÛbûhu 90. let do‰lo díky
poklesu prÛmyslové v˘roby (zkrachoval hlavní zamûst-
navatel Poldi Kladno) a plynofikaci ke zlep‰ení Ïivotního
prostfiedí. Pfietrvávají problémy se star˘mi ekologick˘mi
zátûÏemi a problémy socioekonomické (mal˘ rozvoj
drobného podnikání, nízká úroveÀ kvalifikace obyvatel,
migrace za prací do Prahy atd.). V souãasnosti se Klad-
no snaÏí zmûnit zavedená kli‰é a z „ãerného“, industriál-
ního místa se stává mûstem lehkého prÛmyslu, zelenû,
sportu a kultury.  ING. DANA KOâKOVÁ

vedoucí  studijního stfiediska v Kladnû

Tvorba scénáfiÛ udrÏitelského rozvoje 
mûsta Kladna

Ing. Dan Jiránek, 1. námûstek primátora Kladna v projektu REIS
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zástupce starosty Mâ Praha 3
a ãlenka správní rady V·FS
■ rJak byste sebe struãnû charakte-

rizovala?
Jako optimistického realistu.

■ rJako zástupce starosty pÛsobíte
ve 4 oblastech. MÛÏete je ãtená-
fiÛm pfiiblíÏit?
Tyto ãtyfii oblasti lze zúÏit do dvou

okruhÛ: oblast ‰kolství a volného ãasu
dûtí a mládeÏe, oblast regenerace do-
movního fondu a privatizace.

V Mûstské ãásti Praha 3 jsou v‰ech-
ny matefiské ‰koly a základní ‰koly
(pouze tyto jsou v pÛsobnosti mûstské
ãásti) v právní subjektivitû. Proto po-
vinnosti vypl˘vající ze zákona
(564/1990 Sb.), dle nichÏ mûstská
ãást peãuje o ‰kolství, jsou urãeny
jako péãe o ‰kolské budovy, jejich
provoz a pravomoci jmenovat a odvo-
lávat fieditele ‰kol. Jmenování fieditelÛ
‰kol je  pákou mûstské ãásti na zaji‰-
tûní kvality dané ‰koly, protoÏe dobr˘
fieditel a jím vybran˘ pedagogick˘ sbor
‰kolu pfiivede a udrÏí na dobré úrovni.

Kromû tûchto zásadních vûcí je tu
plno kaÏdodenních drobností organi-
zaãních, rÛzné konzultace, porady
s fiediteli atd.

Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe je takov˘
velmi ‰irok˘ pojem a záleÏí na kaÏdé
obci, jak jej uchopí. Jsou takové, které
chtûjí v‰echno organizovat samy a sá-
zejí pouze na iniciativu a rozhodování
sv˘ch pracovníkÛ, jaké moÏnosti
dûtem nabídnout. Mûstská ãást Praha
3 je zastáncem toho, Ïe kromû inicia-
tiv obce (tzn. budování hfii‰È u základ-
ních ‰kol, v parcích, krouÏkÛ v základ-
ních ‰kolách), mají mít moÏnost
i rÛzné, aÈ vefiejné nebo soukromé or-
ganizace (tj. DÛm dûtí a mládeÏe, zá-
kladní umûlecké ‰koly, skauti, obãan-
ská sdruÏení). Já sleduji jejich práci,
a je-li potfieba a je-li to v silách obce,
snaÏíme se pomoci.

Tento rozdíln˘ pfiístup obcí je dán je-
jich postojem a dÛvûrou ve své obãa-
ny, ktefií mnohdy tyto aktivity vyvíjejí
daleko lépe, dÛkladnûji a s velk˘m
nasazením. Prostû je to baví.

Samozfiejmû, Ïe tam, kde jsou po-
tfiebné napfi. vût‰í objemy penûz,
mûstská ãást pomáhá pomocí grantÛ.
Dûti a mládeÏ, ktefií mají ‰iroké moÏ-
nosti vyuÏití volna, potom „nezlobí“,
ale také si nevym˘‰lí rÛzné nesmysly,
napfi. konzumaci drog.

A ta druhá ãást mého pÛsobení?
âtenáfii Xadonie jsou jistû lidé znalí
jednoho z principÛ souÏití lidské spo-
leãnosti, a sice toho, Ïe o vlastní ma-
jetek se ãlovûk stará podstatnû lépe

neÏ o státní nebo obecní. To vedlo
radnici Prahy 3 k tomu, aby ãást ma-
jetku, kter˘ na ni byl pfieveden  v r.
1990 – mám na mysli domovní fond –
zprivatizovala. Jak˘mi to dûláme po-
stupy, by bylo del‰í povídání, ale ti,
kdo si pronajat˘ byt nebo dÛm koupí,
ve finále fiíkají: „Jsme rádi, Ïe bydlíme
ve svém.“

■ rJak vypadá bûÏn˘ den zástupce
starosty?
Moje dny na radnici jsou velmi roz-

dílné – poãínaje tûmi, kdy se „dvefie
netrhnou“ a cel˘ den je naplnûn ná-
v‰tûvami obãanÛ, pfies ty, kdy jsou
rÛzné komise, v˘bory, jednání Rady
mûstské ãásti, aÏ po ty, kdy na radnici
vÛbec nejsem a mám rÛzná jednání
mimo Prahu 3. Musí ale zb˘t i ãas na
„ideovou“ pfiípravu toho, kam se radni-
ce rozhodla „posunovat“ na‰i mûst-

skou ãást. A to potom není ohraniãeno
pracovní dobou, ale je moÏné si v‰e
rozm˘‰let tfieba i pfii práci na zahradû.

■ rV Mâ Praha 3 sídlí 2 „gigantické“
‰koly. Státní V·E a nejvût‰í sou-
kromá Vysoká ‰kola finanãní
a správní. Co to pro vá‰ region
znamená?
V·E (ne státní, ale vefiejná) je ‰ko-

lou s obrovskou kapacitou, ‰ífií zábûru,
vysokou úrovní a vûfiím, Ïe její absol-
venti se velmi dobfie uplatní v Ïivotû.

Jsem ale velmi ráda, Ïe u nás sídlí
i ta „‰tika v rybníku“, tzn. soukromá
V·, která se stává velkou konkurencí.

■ rKdybyste uvaÏovala jako rodiã
o v˘bûru vysoké ‰koly pro své
dítû, rozhodla byste se pro sou-
kromou vysokou ‰kolu?
Nerozhodovala bych se soukromá
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versus vefiejná, ale dobrá versus ‰pat-
ná.

Bude-li ta soukromá lep‰í neÏ vefiej-
ná, je odpovûì: soukromá.

■ rJste tfietí rok ãlenkou správní
rady V·FS. MÛÏete zhodnotit do-
savadní ãinnost ‰koly?
S radostí sleduji, jak od roku,  tu‰ím

1992, kdy byla zaloÏena Bankovní
akademie, se zábûr, vycházející z Vl-
kovy ul. 12 roz‰ifiuje. ZaloÏení V·FS
byl opravdu úctyhodn˘ poãin, její etab-
lování v akademickém svûtû v Praze,
ale i v Mostû a Kladnû, je velmi zá-
sluÏné. Raduji se z jejích úspûchÛ, ke
kter˘m se snaÏím sv˘m mal˘m dílem
pfiispût.

■ rJste spokojena v zemi, ve které
Ïijete?
Jsem, od r. 1989 velmi.

■ rChcete vstoupit do EU?
ProtoÏe jsem optimistick˘ realista,

tak ano. Kdybych byla pouze realista,
váhala bych.

■ rS k˘m se nejãastûji bavíte o poli-
tice?
Se synem. Je dobré znát názory

tûch, ktefií budou na‰i zemi vést po
nás.

■ rPouÏíváte pro pfiepravu do práce
MHD?
NepouÏívám, jezdím autem. Ne

proto, Ïe by na radnici nevedla tram-
vaj, ale chci-li se nûkam rychle dostat,
potfiebuji  mít auto k dispozici ihned.
Jezdím si sama, ne s fiidiãem.

■ rDokázala byste Ïít bez moder-
ních vymoÏeností svûta?
Bez tûch základních, jako je vodo-

vod, elektfiina,  asi ne. Bez tûch ostat-
ních moÏná ano, i kdyÏ jejich uÏívání
(napfi. v˘poãetní technika a internet)
zjednodu‰ují a zrychlují ãlovûku Ïivot.
Nûkdy aÏ moc.

■ rSouhlasíte s tím, Ïe ãlovûk, kter˘
nemá rád zvífiata, nemá rád lidi?
Ne.

■ rJe nûco, co neovládáte a vyloÏe-
nû vás „‰tve“, Ïe tomu tak není?
Nûkdy zápasím s poãítaãem – to

konkrétnû. Obecnû mû „‰tvou“ lidé,
ktefií za v‰ím vidí nûjak˘ „podraz“,
i kdyÏ tomu tak ve skuteãnosti není.

■ rVzpomínáte si je‰tû na svou
první lásku?
Ano.

■ râím jste chtûla b˘t, kdyÏ jste byla
dítûtem?
Archeologem.

■ rSpadl vám uÏ nûkdy hfiebínek?
Mnohokrát, ale obvykle jsem to na

sobû nedala znát a rychle jsem se z té
situace pouãila.

■ rRiskujete ráda?
Ne.

■ rJak trávíte víkendy, volné chvíle?
V˘lety, práce na zahradû, ãetba.

■ rUmíte-li vafiit, co nejradûji vafiíte?
Umím. Nemám ale ráda pfii vafiení

spûch. Proto se u nás vafií v sobotu
a v nedûli. Co nejradûji vafiím? Moc
neexperimentuji, ãili spí‰e klasika.
âím se ale musím pochlubit, je moje
pizza, o které rodina fiíká, Ïe bych ji
mûla uãit Italy.

■ rVá‰ oblíben˘ politik, sportovec,
herec, muzikant?

Souãasn˘? Neãas.
Minul˘? Ra‰ín.
Sportovec? Asi Kode‰, nemám moc
vyhranûn˘ vkus ve sportu.
Herec? Lukavsk˘ a b˘valé Divadlo za
branou.
Hudebník? Josef Suk.

■ rVa‰e oblíbená kniha?
Îidovská válka Liona Feuchtwange-

ra. Povídky z jedné a druhé kapsy
Karla âapka

■ rVá‰ oblíben˘ ãasopis, denní
tisk?
T˘den, Lidové noviny.

Za rozhovor dûkuje

REDAKâNÍ RADA

Den 
uãitelÛ
Dne 26. bfiezna 2003 se
uskuteãnil v Národním diva-
dle v Praze slavnostní kon-
cert ke Dni uãitelÛ pod zá‰ti-
tou Petry Buzkové, ministry-
nû ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy âR. Vysoká ‰kola
finanãní a správní se stala
hlavním partnerem koncertu.
Generální fieditelka Bohusla-
va ·enk˘fiová pozdravila
v‰echny pfiítomné uãitele citá-
tem  J. A. Komenského: „Ta-
kov˘ je pfií‰tí vûk, jak jsou vy-
chováváni pfií‰tí jeho obãa-
né.“ Na koncertû úãinkovali
Eva Urbanová (soprán), Leo
Marian Vodiãka (tenor), Petr
Poláãek (tenor), Václav Hu-
deãek (housle), Jifií Pokorn˘
(klavír) a dal‰í.
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IIII nnnngggg ....     EEEE dddduuuuaaaa rrrr dddd     JJJJ aaaannnnoooo tttt aaaa
I. námûstek ministra financí âR
a ãlen akademické rady V·FS
■ rCo pro vás znamená ãlenství

v akademické radû V·FS?
Mé ãlenství v akademické radû

V·FS je do jisté míry symbolické, ale
na druhé stranû mi dává moÏnost
témûfi po 30 letech blíÏe nahlédnout
do studijních moÏností, pfiístupÛ
a hlavnû obsahu dne‰ního studia na
vysoké ‰kole, a to je‰tû v oboru, kter˘
mne baví, kter˘m se Ïivím a kter˘ je
velmi zajímav˘.

■ rMyslíte si, Ïe studenti V·FS
mohou pfiispût k lep‰í ekonomic-
ké situaci v âR, k lep‰ímu Ïivot-
nímu standardu? A jak?
Obecnû vzato zcela urãitû, ale

v rozhodující mífie záleÏí na individuál-
ní aktivitû kaÏdého jednotlivého stu-
denta. Dost ãasto jsem v kontaktu
s mlad˘mi novináfii, resp. je‰tû stu-
denty, ktefií velmi umnû pí‰í o ekono-
mickém dûní v na‰í zemi, ale i ve
svûtû. Mnohé z nich obdivuji, Ïe doká-
Ïí spojit studijní povinnosti a prosazo-
vání sv˘ch vlastních, ãasto fundova-
n˘ch názorÛ, ãímÏ urãitû pfiispívají
k roz‰ifiování spektra názorÛ na fie‰ení
mnoh˘ch, a to nejen ekonomick˘ch
problémÛ v âR.

■ rJste stálicí Ministerstva financí
âR. PfieÏil jste mnoho ministrÛ fi-
nancí jako odborník na slovo
vzat˘. Budete psát pamûti?
Myslím si, Ïe nikoliv, nicménû tu

a tam si vzpomenu na nûkteré velmi
zajímavé „pracovní historky“, napfi.
z doby, kdy jsem mûl v pracovní ná-
plni fie‰it sloÏité finanãní a majetkové
operace, které souvisely s rozdûle-
ním âSFR, rÛzné deblokaãní opera-
ce, ale i dosti smutné a komplikované
kauzy, napfi. IPB. Na‰la by se také
celá fiada vesel˘ch, ale i tristních oka-
mÏikÛ spojen˘ch s projednáváním
a obhajováním návrhÛ státních roz-
poãtÛ.

■ rJak moc ovlivÀujete rozhodování
va‰eho ministra?
To je tûÏká otázka. SnaÏím se mu

zaji‰Èovat odborn˘ servis k projedná-
van˘m problematikám; pochopitelnû
vãetnû návrhÛ na fie‰ení. Nicménû
v koneãné fázi rozhoduje on sám. Vût-
‰inou se shodujeme, ale jsou i situa-
ce, kdy v kontextu v‰ech souvislostí
preferuje jiné fie‰ení, protoÏe musí vní-
mat i politické nebo i jiné neÏ v˘hrad-
nû odborné pfiístupy a stanoviska.

■ rJak hodnotíte budoucnost z po-

hledu rostoucího zadluÏování
na‰í zemû?
Ná‰ vefiejn˘ dluh není vysok˘. Pohy-

bujeme se zhruba v úrovni kolem 30
aÏ 35 % reálné zadluÏenosti ve vztahu
k HDP (ten rozdíl vypl˘vá z toho,
jak˘m rizikem se ocení nûkteré poten-
ciální závazky státu – napfi. státní ga-
rance, nûkteré arbitráÏní spory apod.).
Alarmujícím je trend zadluÏování a po-
mûrnû silná nechuÈ (zejména politic-
ká) fie‰it problémy, které tento nepfiíz-
niv˘ v˘voj zásadnû ovlivÀují. 

■ rMyslíte si, Ïe âR je jiÏ ekonomic-
ky pfiipravena na vstup do EU?
Myslím si, Ïe patfiíme k tûm lépe pfii-

praven˘m, ale to neznamená, Ïe v‰e
probûhne hladce a bezproblémovû.
To urãitû ne.

■ rNebude právû nedostatek financí
na‰ich domácností, firem a státu
na‰ím handicapem pfii srovnává-
ní s jin˘mi obãany Evropské
unie?
Dostatek ãi nedostatek financí – lze

to vÛbec takto definovat? – primárnû
souvisí s ekonomick˘m v˘konem
a hospodárn˘m a cílen˘m vyuÏíváním
finanãních prostfiedkÛ vÛbec. Na‰e
„dohánûní“ ekonomicky silnûj‰ích
zemí v rámci EU bude odvislé zejmé-
na od toho, jak budeme schopni vyuÏít
nov˘ ekonomick˘ prostor, jeho „pravi-
dla hry“ a chcete-li konkrétnûji, tak
napfi. jak budeme schopni ãerpat zdro-
je ze strukturálních fondÛ EU, které lze
pouÏít na kofinancování celé fiady pro-

jektÛ v oblasti infrastruktury, ekologie
apod.

■ rJak vypadá bûÏn˘ den námûstka
ministra financí?
Pfied sedmou hodinou jsem kaÏd˘

den na ministerstvu (p. ministr Sobot-
ka preferuje ãasnûj‰í ranní porady),
a potom následuje kolotoã jednání,
porad, pfiipomínkov˘ch fiízení. Je to ur-
ãit˘ automat. Tím, Ïe mám v gesci roz-
poãtové otázky, vãetnû samospráv-
n˘ch celkÛ, státní závûreãn˘ úãet, roz-
poãtové vztahy na EU, vztahy na ban-
kovní sektor, zejména na âeskou kon-
solidaãní agenturu, je dán i obsah pra-
covních úkolÛ, kde se musí rozhod-
nout nebo zaujmout jednoznaãné sta-
novisko okamÏitû nebo operativnû dle
momentální situace. K tomu jednání
ve v˘borech v Poslanecké snûmovnû
i v Senátu pfii obhajování zákonn˘ch
norem a rozpoãtov˘ch záleÏitostí.
A tak to vût‰inou pokraãuje do 20
hodin, ãasto i déle. 

■ rCo fiadíte k nejvût‰ím úspûchÛm
ve svém Ïivotû, a naopak? Co
byste naopak oznaãil za nejvût‰í
neúspûch?
Pracovnû se zab˘vám problemati-

kou, která mne baví a v rodinû mám
velmi dobré zázemí. Mám dva syny,
z nichÏ jeden loni ukonãil V·E a druh˘
je ve 4. roãníku Matematicko-fyzikální
fakulty UK. 
■ râeho byste chtûl je‰tû v Ïivotû

dosáhnout?
Nemám Ïádné pfiehnané ambice.

Pfiál bych si, abychom byli já i moji nej-
bliÏ‰í zdraví. Ze zku‰enosti vím, Ïe to
není malé pfiání a slovní fráze.

■ rJakou lidskou vlastnost nemáte
rád, a naopak, které si váÏíte?
Nemám rád fale‰ a závist. VáÏím si

odpovûdnosti a spolehlivosti, dÛvû-
ry, ale i schopnosti pomoci druh˘m,
jsou-li v nouzi ãi problémech.

■ rJe nûco, co vám vadí na dne‰ní
ãeské spoleãnosti?
Vadí mi, Ïe zejména v situacích, kdy

„o nûco jde“, velmi ãasto rozhodují
nefér pfiístupy a rÛzné komploty na
úkor korektnosti.

■ rSouhlasíte se rãením „ãas jsou
peníze“?
Asi ano, ale nic se nesmí pfiehánût.

■ rJak odpoãíváte a relaxujete?
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Myslím si, Ïe se umím odreagovat
od úfiedních povinností; snaÏím se
pfiená‰et pracovní napûtí domÛ co ne-
jménû.

■ rMáte nûjaké koníãky?
Odpoãívám a relaxuji zejména spor-

tem, a to aktivnû i pasivnû. Zahrát si
fotbálek, rekreaãnû si zabûhat nebo
zajezdit na kole a v zimû lyÏe obojího
druhu. Kromû v˘‰e uvedeného rád
trávím volno na chalupû, mám ji neda-
leko Prahy, a pfiesto je to oáza klidu.
Jinak já sám nûjak˘ extra aktivní kutil
nejsem.

■ rVzpomínáte na studentská léta
s radostí ãi s nostalgií?
Na studia vzpomínám rád, bylo to

zcela urãitû jedno z nejkrásnûj‰ích ob-
dobí mého Ïivota.

■ rChtûl byste b˘t teì mlad˘m ãlo-
vûkem na prahu Ïivota se v‰emi
moÏnostmi, které souãasnost
sk˘tá?
Kdyby to ‰lo, tak urãitû. JenÏe... 

■ rVa‰e oblíbené: kniha, ãasopis,
denní tisk, herec, zpûvák, skupi-
na, automobil, jídlo a pití?
Rád ãtu cestopisy a knihy o historii,

z ãasopisÛ EURO a Ekonom, denní
tisk: MF Dnes, Hospodáfiské noviny,
k m˘m oblíben˘m hercÛm patfiil Miro-
slav Horníãek, ze souãasn˘ch Miro-
slav Donutil, Karel Gott umí pofiád
dobfie zpívat, rád si i po letech po-

slechnu skupinu ABBA, na úfiadû jez-
dím v Superbu, je to kvalitní automo-
bil, soukromû jezdím seatem a jsem
s ním rovnûÏ spokojen, rád jím ryby
v‰eho druhu a upravené na jak˘koliv
zpÛsob, napiji se piva i dobrého vína
a jako „lék“ mi chutná vala‰ská slivovi-
ce.

■ rMohl byste prozradit, prosím,
nûco o své rodinû?
O synech jsem se zmínil jiÏ v˘‰e,

manÏelka vystudovala na V·E stejnû
jako já a nyní pracuje v jedné zahra-
niãní poji‰Èovnû.

Za rozhovor dûkuje

REDAKâNÍ RADA

▲
Gratulujeme Renatû âerné, kolegyni ze studijního oddû-
lení V·FS Praha, k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu
a pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a lásky do dal‰í pÛlky Ïi-
vota!

Redakãní rada a v‰ichni spoluÏáci a zejména spoluÏaãky
gratulují ‰éfredaktorovi na‰eho ãasopisu k jeho narozeni-
nám. Davide, pamatuj, Ïe muÏi nestárnou!

▲
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IIII nnnngggg ....     VVVVáááá cccc llll aaaavvvv     KKKK fifififi iiii vvvvoooohhhh llll áááávvvv eeee kkkk ,,,,     CCCC SSSS cccc ....
fieditel Úfiadu státního dozoru MF âR 
a vedoucí Katedry bankovnictví 
a poji‰Èovnictví V·FS
■ rJak byste se struãnû charakteri-

zoval?
Z b˘valého „tuláka po horách“, kter˘

„mûl vÏdy tolik volného ãasu, kolik si
ho umûl vytvofiit“, jsem se stal nûk˘m,
kdo snad není workholikem, ale pfiece
jenom má nyní svÛj Ïivot organizován
úplnû jinak neÏ v minulosti. SnaÏím se
Ïít svÛj Ïivot, do kterého patfií má
práce na ministerstvu i ve ‰kole, ale
samozfiejmû také rodinné zázemí. Jak
to sladit, kdyÏ v‰echno chce své?
Tak tenhle recept vám neprozra-
dím. 

■ rMÛÏete ãtenáfiÛm pfiedstavit Úfiad
státního dozoru v poji‰Èovnictví
a penzijním pfiipoji‰tûní?
Rád. V tomto roce totiÏ slavím tako-

vé malé osobní jubileum – deset let, to
je od rozdûlení âeskoslovenska, jsem
v ãele dozoru v poji‰Èovnictví. Úfiad
státního dozoru v poji‰Èovnictví a pen-
zijním pfiipoji‰tûní, pod tímto názvem
existuje od záfií 2000, je odborem Mi-
nisterstva financí âR se sv˘mi 71 pra-
covníky dokonce jedním z nejvût‰ích.
Dbáme na to, aby  se soukromé poji‰-
Èovny (je jich 39) a penzijní fondy (je
jich 13) chovaly v souladu s platn˘mi
zákony, aby byly v takovém stavu, kdy
jsou schopny zabezpeãit zákonné ná-
roky sv˘ch klientÛ. Pí‰eme zákony,
udûlujeme licence nov˘m poji‰Èovnám
a penzijním fondÛm, kontrolujeme je-
jich hospodafiení a máme je‰tû mnoho
dal‰ích povinností. Dnes uÏ nejen do-
zorov˘ch k poji‰Èovnám a penzijním
fondÛm, ale také ke sv˘m partnerÛm –
dozorov˘m institucím tuzemsk˘m
(Bankovní dohled âeské národní
banky, Komise pro cenné papíry) i za-
hraniãním (jsme fiádn˘mi ãleny IAIS -
International Association of Insurance
Supervisors). Finanãní svût není a ani
nemÛÏe b˘t svázán hranicemi republi-
ky.

■ rDoporuãujete sv˘m blízk˘m
a studentÛm aby se poji‰Èovali?
Nûkdy se nestaãím divit. Znáte ten

kreslen˘ vtip? Pán leÏí pod schody, ze
kter˘ch spadl, a stûÏuje si: „Spadl
jsem ze schodÛ, rozbil jsem si nos
a teì se ptám – kde je stát?“ Je‰tû je
stále mnoho tûch, ktefií se neumí nebo
nechtûjí postarat sami a pak hledají vi-
níka nebo nûkoho, kdo to zaplatí. Po-
ji‰tûní nás v‰echny provází od kolébky

do hrobu. To je asi dobré si obãas pfii-
pomenout a postarat se. TakÏe struã-
ná odpovûì na otázku zní – ano do-
poruãuji. Sjednávat pojistku bychom
ale mûli vÏdy ponechat odborníkÛm.

■ rZajímalo by nás, zda vy jako fiedi-
tel Úfiadu státního dozoru jste po-
ji‰tûn?
Samozfiejmû. Ale „b˘ti poji‰tûn“ je

pfiíli‰ obecn˘ pojem. Já i ãlenové rodi-

ny máme pojistek nûkolik. MoÏná tím
dotazem bylo my‰leno, mám-li Ïivotní
dÛchodové poji‰tûní. Ano, i takovou
pojistku mám uzavfienu.

■ rJak jste zaãínal na V·FS?
Pfiijímacím pohovorem pfied dvûma

roky jako aktivní pedagog. Nepfiímo
jsem v‰ak byl u zrodu ‰koly jiÏ od po-
ãátku, jsem ãlenem Akademické rady
Vysoké ‰koly finanãní a správní.
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■ rJak se vám dafií skloubit post
fieditele úfiadu a post vedoucího ka-
tedry?

Bez schopn˘ch, tvÛrãích a iniciativ-
ních lidí v mém okolí a bez dobr˘ch
pfiátel mezi nimi by to ne‰lo. Jsem rád,
Ïe existují, a váÏím si toho. 

■ rPfiedná‰íte penzijní poji‰tûní.
Jaká je  budoucnost tohoto po-
ji‰tûní. Co byste poradil dne‰ním
studentÛm?
Vybral jsem si pro své pfiedná‰ky

tento pfiedmût zcela zámûrnû, protoÏe
se jedná o problematiku novou. Zákon
je z roku 1994 a v tomto roce vznikaly
první penzijní fondy. Stál jsem u zrodu
penzijního pfiipoji‰tûní se státním pfiís-
pûvkem a jsem rád, Ïe se vyvíjí
v systém dlouhodobû stabilní. Kromû
jiného se snaÏím vysvûtlit souãasn˘m
studentÛm, Ïe jejich penzijní vûk je
sice je‰tû daleko, ale dnes se tvofií
nebo bude tvofiit základ nové dÛcho-
dové reformy, která se bude t˘kat jed-
nou právû jich – studentÛ dne‰ního
tfietího roãníku V·FS. Mûli by proble-
matice rozumût, nûktefií z nich urãitû
budou mít moÏnost se jí aktivnû zab˘-
vat a spoluvytváfiet systém, pfiiná‰ející
budoucím dÛchodcÛm finanãnû za-
bezpeãené stáfií. Jin˘mi slovy: proã
nemyslet na to, jak se budu mít ve
svém stáfií, jiÏ dnes?

■ rZaÏil jste profesní nepfiíjemnosti
– zklamání?
Myslím si, Ïe ke kaÏdé práci patfií

nejen ty drobné i velké radosti, ale
i zklamání. Samozfiejmû, Ïe jsem zaÏil
a urãitû je‰tû zaÏiji obojí. Existují ale
také zklamání, kdyÏ nevyjde nûco, co
ãlovûk „mûl v ruce“, a co prostû mûlo
a muselo vyjít. A ejhle nakonec je
v‰echno jinak a zÛstávají nezodpovû-
zené otázky a hlavnû vrtá hlavou ta
jedna jediná. Proã? Jsem ãlovûkem,
kter˘ se radûji uãí na chybách tûch
druh˘ch, ale chyby vlastní se zase
více pamatují. Pro mne profesní nepfií-
jemnosti i chyby nejsou dÛvodem k lí-
tosti nebo dokonce k sebelítosti, ale
impulzem k anal˘ze pfiíãin a nalezení
nového fie‰ení. Prostû mû vybudí
k dal‰í aktivitû. Ale pfiíklady po mnû
nechtûjte.

■ rSpadl vám uÏ nûkdy hfiebínek?
Samozfiejmû, v dobû, kdy jsem je‰tû

mûl více vlasÛ a vlasÛ del‰ích, takÏe
hfiebínek jsem prostû potfieboval (viz
fotografie). Ale váÏnû. Asi moc nero-
zumím tomu v˘razu „spadl mu hfiebí-
nek“. Pokud ho lze chápat tak: jestli
mû nûkdo usadil, kdyÏ jsem si myslel,
Ïe nade mne nebo nad mÛj názor
není, tak tady jsem asi ãlovûk bez hfie-
bínku. Témûfi cel˘ svÛj dosavadní ak-
tivní pracovní Ïivot pfied pfiíchodem na
ministerstvo, jsem pracoval ve v˘zku-
mu. TvÛrãí pracovník musí umût hle-
dat variantní fie‰ení, musí umût vybírat
fie‰ení optimální, musí umût vybrané
fie‰ení obhajovat. Není a nemÛÏe b˘t
ale Dûd V‰evûd, a to znamená, Ïe
musí umût pfiijmout názor nebo fie‰ení

kohokoliv jiného, pokud se ukáÏe, Ïe
je správnûj‰í. A v soukromém Ïivotû?
Tam se to obãas stane kaÏdému. Ne-
jsem v˘jimkou. 

■ rCo by vás v Ïivotû je‰tû pfiekva-
pilo?
Nemám rád velká pfiekvapení, ale

bez tûch drobn˘ch, kaÏdodenních,
bych si svÛj Ïivot nedovedl pfiedstavit.
TakÏe by mû pfiekvapilo, kdyby mÛj
dal‰í Ïivot probíhal nudnû, bez pfie-
kvapení.

■ rJakou vlastnost u sebe nemáte
rád?
Neznám takovou svou vlastnost, na

kterou bych byl na‰tván. Nûkdy jsem
si ale aÏ protivn˘ v okamÏiku, kdy si
uvûdomím, Ïe napfiíklad chci po lidech
kolem sebe práci tak, jak bych ji dûlal
já, nebo dokonce je‰tû lépe. A tady
pak konãí legrace, protoÏe se povaÏu-
ji za perfekcionalistu, a nûktefií lidé
prostû takto zvyklí pracovat nejsou.
Takov˘mto pfiístupem sice získávám
velmi dobré v˘sledky práce celého
pracovního kolektivu,  získávám od-
borníky, ktefií na sobû pracují, ale zís-
kávám i své odpÛrce. 

■ rJak˘ je vá‰ vztah k penûzÛm?
Ryze konzumní. Ono se bez penûz

Ïít nedá. Na otázku dûtí, jak získat pe-
níze na to ãi ono, jsem vÏdy fiíkal, Ïe je
nutné ‰etfiit, ale od urãitého stavu uÏ
‰etfiení nemá postaãující efekt, takÏe
je tfieba více vydûlávat. Obraznû fieãe-
no, nemám problémy s penûzi.
Nemám sice v Praze dÛm a v garáÏi
mercedes, ale to mû netíÏí, k Ïivotu to
nepotfiebuji. Mimochodem: mladobo-
leslavská ·kodovka nevyrábí ‰patná
auta. 

■ rKdo se stará u vás doma o pení-
ze?
Nevím, jak je tomu jinde, ale u nás

doma je to manÏelka. Myslím si, Ïe je
velmi dobr˘m rodinn˘m bankéfiem.

■ rJak ãasto pijete alkohol?
KdyÏ mám na nûj chuÈ, doma nebo

s pfiáteli. Nikdy v‰ak sám. Dobré pivo
nebo sklenka dobrého vína v pfiíjemné
spoleãnosti nemÛÏe u‰kodit. 

■ rCo je pro vás drogou?
Mám radost, kdyÏ mám úspûch

a v˘sledky v tom, co dûlám – v práci,
na zahradû, doma, ale i ve sportu.
A kdyÏ ãlovûk navíc objevuje nebo vy-
tváfií nûco nového, je tato aktivita sku-
teãnû drogou. JenÏe dÛsledky mohou
b˘t podobné, to si uvûdomuji. SnaÏím
se, jak to jde, nezapomínat na to, Ïe
k intenzivnímu Ïivotu patfií také inten-
zivní odpoãinek. A já mám nejradûji
aktivní odpoãinek na horách. Tam si
„dobíjím baterky“.

■ rVzpomínáte si je‰tû na svou
první lásku?
Dá se zapomenout? Patfií to k vûku

a k dospívání. Ale ze vzpomínek ãlo-
vûk nemÛÏe a nesmí Ïít.

■ râím jste chtûl b˘t, kdyÏ jste byl
dítûtem?
Tady se pfiiznám, uÏ jsem o tom

mockrát uvaÏoval také. Nepamatuji si.
Snad jsem ani moc nemûl vyhranûn˘
názor na to, ãím budu, i kdyÏ jsem mûl
své románové hrdiny. Ale Ïe bych mûl
b˘t ve sv˘ch dûtsk˘ch snech kovbo-
jem, detektivem nebo cestovatelem?
Asi ne. Pozdûji uÏ bylo v‰e jasnûj‰í,
chtûl jsem na jedenáctiletku a na vy-
sokou ‰kolu. Jen si pamatuji, ãím jsem
b˘t nechtûl – lékafiem.

■ rKde a s k˘m trávíte víkendy,
volné chvíle?
Volné chvíle s manÏelkou Blankou.

Na Orlíku bydlí tatínek a práce kolem
baráku a na zahradû nikdy nekonãí.
Umíme si ale zafiídit i volné dny pro
pfiíjemnou dovolenou nebo víkend ve
dvou. A to uÏ máme také „svá“ místa,
kde se nám líbí a kam se rádi vrací-
me.   

■ rVá‰ oblíben˘ politik, sportovec,
herec, muzikant?
VáÏím si pana Václava Klause, a to

jako ãlovûka, bez ohledu na funkci,
kterou zrovna zastává. Obdivuji pana
Reinholda Messnera, kter˘ posunul
hranice zejména extrémního horole-
zectví na úroveÀ  sci-fi. Krásnû je
v pfiedmluvû jeho knihy Vyznání do-
brodruha charakterizováno, Ïe „v Ïi-
votû budou úspû‰ní jen ti, ktefií dûlají
to, co mají rádi, dûlají to s nad‰ením
a z celého srdce“. Mezi herci byl pan
Werich pro mne velmi blízk˘ svou lid-
skostí a chytr˘m vtipem. V˘rok: „KdyÏ
uÏ ãlovûk jednou je, tak má koukat,
aby byl. A kdyÏ kouká, aby byl, a je,
tak má b˘t to, co je a nemá b˘t to, co
není, jak tomu v mnoha pfiípadech je,“
mám jako krédo v hlavû uÏ od dospí-
vání. A muzikant? Luis Armstrong je
tím, koho jsem zboÏnû poslouchal
kdysi a poslouchám i dnes. 

■ rVa‰e oblíbená kniha?
Asi JirotkÛv  Saturnin nebo ·mídova

kniha Proã bychom se nepotili. Mám
rád i knihy s typick˘m such˘m anglic-
k˘m humorem. Z tohoto v˘ãtu je asi
jasné, Ïe mám rád chytrou odpoãinko-
vou literaturu. A jen se tû‰ím na nû-
kterou dal‰í knihu, která rozmnoÏí
v˘ãet tûch, ke kter˘m se rád vracím.

■ rVá‰ oblíben˘ ãasopis, denní
tisk?
Nemám vyhranûnû oblíben˘ ãaso-

pis. No a s denním tiskem je to je‰tû
sloÏitûj‰í. Skoro mám pocit, Ïe byÈ
v jiné úpravû, pí‰í v‰echny noviny stej-
nû. TakÏe jsem zÛstal vûren mnohale-
té tradici a kupuji si Mladou frontu
DNES.

Za rozhovor dûkuje

REDAKâNÍ RADA
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Pfiispûjeme i my, kter˘m se Ïádn˘
sen nesplnil, neboÈ jsme toho názoru,
Ïe i tak Nova vyná‰í „svému panu fie-
diteli“ (byÈ, jak se ukazuje, kdyÏ je fieã
o soudní exekuci, naprosto nemajet-
nému a Ïijícímu v prosté chudobû tak-
fika na zpÛsob prvních kfiesÈanÛ)
pûkné peníze. Vychází to zatím na nû-
jak˘ch 1000,- Kã na osobu, vãetnû
starcÛ a nemluvÀat; protoÏe to ale
pÛjde z penûz daÀov˘ch poplatníkÛ,
zaplatí nûktefií z nás mnohem víc (pro-
centem ze sv˘ch daní), jiní nezaplatí
nic. Fakticky vzato ov‰em zaplatíme
v‰ichni a moÏná naopak víc ti starci
a nemluvÀata, neboÈ vezme-li se fie-
ãená ãástka ze státního rozpoãtu, ne-
zbude v nûm zase na jiné vûci – a jak
je v na‰em státním rozpoãtu tradiãnû
zvykem, nezbude-li na nûco, pak to
bude zdravotnictví, ‰kolství, silnice
a podobné maliãkosti. 

JelikoÏ verdikt uÏ padl a události,
jeÏ k nûmu vedly, se táhly nûkolik let,
bylo by asi na místû je struãnû zreka-
pitulovat, aby si kaÏd˘ mohl udûlat ob-
rázek sám.

Pfiíbûh zaãal v roce 1996. Tehdy do-
stal Îelezn˘ od americké spoleãnosti
CME (Central European Media Enter-
tainment) pÛjãku, aby mohl vyplatit
dal‰í spoleãníky CET 21 a získat tak
v této firmû majoritu. Proã? CET 21,
skupina fyzick˘ch osob (mezi nimiÏ
byli celkem dÛvûryhodní intelektuálo-
vé jako Fedor Gál nebo Vlastimil
Venclík), byla drÏitelem vysílací licen-
ce Novy. Vysílací licence Novy je ne-
pfievoditelná; nikde ov‰em není
psáno, Ïe nepfievoditelné jsou vlast-
nické podíly v CET 21. TakÏe nelze
pfievést licenci, pouze spoleãnost
vlastnící licenci. Tolik k té nepfievodi-
telnosti.

V únoru 1997 se Îelezn˘ zavázal,
Ïe bude Novu fiídit podle pfiání CME.
Proã? Tento závazek byl souãástí
smlouvy o prodeji akcií firmy Nova
Consulting mezi ‰éfem Novy a firmou
CME. Firmu Nova Consulting vlastnil
Îelezn˘; tato firma zase vlastnila 5,8 %
akcií v âNTS, tehdej‰í servisní organi-
zaci Novy. Ameriãané za tyto akcie vy-
platili Îeleznému 23 milionÛ dolarÛ
s tím, Ïe v Novû bude jednat v jejich
prospûch. Tato smlouva „o vzájem-
n˘ch právech a povinnostech“ je nejsil-
nûj‰ím argumentem právníkÛ Ronalda
Laudera, majitele CME.

Îelezn˘ se poté v souladu s doho-
dami zasadil o to, aby majetkov˘m
pfiesunÛm v rámci Novy nebránila

CCCCMMMMEEEE     aaaa     ssss pppp llll nnnn ûûûû nnnn ˘̆̆̆    ssss eeee nnnn     dddd iiii vvvváááákkkkÛÛÛÛ     NNNNoooovvvv yyyy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílá-
ní. V kvûtnu 1997 podepsaly CET 21
a âNTS smlouvu o vzájemné spolu-
práci, která servisní spoleãnosti âNTS
zajistila absolutní kontrolu nad cho-
dem (a zejména zisky) TV Nova.
■ V dubnu roku 1999 rozchodem
s âNTS Îelezn˘ dohodu s CME poru-
‰il. 
■ 26. dubna 1999 podala CME Ïádost
o zahájení arbitráÏního fiízení pro
hrubé poru‰ení Îelezného závazkÛ.
■ 10. listopadu 1999 Mezinárodní ar-
bitráÏní tribunál ve Stockholmu vyhovûl
Ïádosti spoleãnosti CME o vydání fiady
pfiedbûÏn˘ch omezujících opatfiení vÛãi
Vladimíru Îeleznému. Jejich cílem bylo
zabránit mu v majetkov˘ch operacích,
jeÏ by mûly za následek pfiípadnou po-
zdûj‰í nedobytnost pohledávek. 
■ 11. listopadu 1999 Îelezn˘ odmítl
tato pfiedbûÏná opatfiení respektovat.
Nûkterá rozhodnutí tribunálu jsou
podle jeho názoru v rozporu s ãesk˘mi
zákony, jiná není údajnû prostû scho-
pen zajistit.
■ 17. dubna 2000 mezinárodní arbitráÏ
ãást pfiedbûÏného opatfiení zru‰ila.
■ 19. dubna 2000 zaãalo v Amsterda-
mu rozhodující kolo arbitráÏního fiízení.
Trvalo ‰est dní: pfiedkládaly se dÛkazy,
vypovídali svûdci, znalci a experti.

Dal‰í prÛbûh i v˘sledek arbitráÏního
fiízení jsou vcelku dobfie známy z tisku.
V kostce: Vladimír Îelezn˘  musí vrátit
spoleãnosti CME 23 milionÛ dolarÛ, ta
mu na oplátku vrátí onûch necel˘ch
‰est procent akcií servisní firmy âNTS.
Tolik tedy o vztahu Îelezn˘ – CME.
Ten daÀového poplatníka nepálí.

DaÀov˘ poplatník mÛÏe b˘t pobou-
fien v˘sledkem jiné arbitráÏe, a to té,
jíÏ bylo uÏ v záfií 2001 ve Stockholmu
rozhodnuto, Ïe âeská republika do-
stateãnû neochránila investice spoleã-
nosti CME v televizi Nova. Po dvou le-
tech, 7. bfiezna 2003, doplnili arbitfii
verdikt o ãástku, kterou musí âeská
republika Lauderovû spoleãnosti za-
platit. Jde nachlup o 10, 6 miliardy
korun. K tomu dennû nabíhá více neÏ
dvoumilionové penále.

Je‰tû není rozhodnuto definitivnû;
âeská republika je pfiesvûdãena
o podjatosti dvou ze tfií arbitrÛ ve
Stockholmu, snaÏí se tuto podjatost
dokázat a obrátila se za tím úãelem ke
‰védskému soudu. 

Proã ale arbitráÏ rozhodla tak, jak
rozhodla? Není to nemístné zasahová-
ní do podmínek volného trÏního hospo-

dáfiství? Inu, není. Rozchod Vladimíra
Îelezného s americk˘mi partnery po-
svûtila totiÏ v roce 1999 Rada pro roz-
hlasové a televizní vysílání. A arbitfii
jsou toho názoru, Ïe tak uãinila v roz-
poru s mezinárodní smlouvou o ochra-
nû investic (a jak si, milí studenti, zaji-
sté pamatujete z pfiedná‰ek – meziná-
rodní smlouvy publikované ve Sbírce
zákonÛ jsou pramenem práva stejnû
jako zákony schválené na‰ím parla-
mentem). Smlouva o podpofie a ochra-
nû investic s USA byla vydána pod ãís-
lem 187/1993 Sb. A ostatnû, majetko-
vé zájmy zahraniãních osob pfii podni-
kání v âeské republice jsou chránûny
v˘slovnû i Obchodním zákoníkem. 

PomiÀme sborové skandování „já
nic, já muzikant“, zaznívající z úst Îe-
lezného, Rady i rÛzn˘ch vlivn˘ch politi-
kÛ, zejména z fiad âSSD a ODS, ktefií
se po rozchodu s americk˘mi partnery
postavili na stranu Îelezného. Pro
právníka je zajímavá jediná my‰lenka:
Vûdûli, nebo nevûdûli, co mÛÏe nastat?
Vûdûli o existenci v˘‰e citované mezi-
národní smlouvy a pfiíslu‰n˘ch ustano-
vení Obchodního zákoníku v dobû, kdy
rozhodovali (pfiíp. zaujímali stanoviska),
nebo se o nich dozvûdûli k svému
úÏasu aÏ pozdûji? Nûktefií mluví, jako
by nevûdûli dosud. Tím, Ïe pan Îelez-
n˘ mûl detailní, pfiesné a vãasné infor-
mace o své právní situaci, jsem si cel-
kem jista; pochybuji, Ïe by riskoval nad
nezbytnou míru. Ménû jistoty uÏ ve
mnû budí Rada. Pokud jde o stav mysli
politikÛ v dobû „zaujímání stanovisek“
(tj. pfied arbitráÏí), kloním se jednoznaã-
nû k neinformovanosti. Tato neinformo-
vanost ov‰em zavání tím, co mí stu-
denti znají z pfiedná‰ek jako „nevûdo-
mou nedbalost“: pachatel nevûdûl, aã-
koliv vûdûl a vûdût mohl a mûl. 

Nechci pfiedjímat, jak˘ by mûl nebo
nemûl b˘t v˘sledek soudního fiízení ve
·védsku. Soudím, Ïe jen nûkolik málo
osob bude obeznámeno s ve‰ker˘mi
materiály, které mohou vést k nestran-
nému a správnému rozhodnutí; a dou-
fejme, Ïe k nûmu také povedou (kone-
ckoncÛ, kaÏd˘ z nás  má v téhle hfie
vsazenou tisícovku). Mlad˘ ãtenáfi
v‰ak dovolí m˘m ‰edinám, abych se
dopustila mravního nauãení: milé dûti,
neÏ nûco podepí‰ete, schválíte ãi po-
svûtíte – a hlavnû tam, kde jde o pení-
ze, i kdyÏ v prvním plánu o nich z dÛ-
vodÛ leckdy pochopiteln˘ch nikdo ne-
mluví – pfiesvûdãte se, zda neporu‰u-
jete zákon, vyhlá‰ku ãi mezinárodní
smlouvu! A nestyìte se vyhledat
pomoc odborníkÛ. ProtoÏe hanba není
nevûdût; hanba je myslet si, Ïe v‰ech-
no vím, a pfiitom nedbat. A to platí pro
parlamentní orgán stejnû jako pro
místní zastupitelstvo.

JUDR. JANA PACNEROVÁ
Katedra vefiejné správy a práva

...aspoÀ tûch, ktefií psali „svému panu fiediteli“ vroucné dopisy o
tom, jak rádi by pfiispûli sv˘mi penûzi právû na jeho televizi namísto té
nudné vefiejnoprávní. Pravda, sen se jim splnil pouze ãásteãnû: kromû
té nudné vefiejnoprávní pfiispûjí nyní také na tu zábavnou komerãní.
Pfiispûjí ãástkou nemalou, ãástkou pfiesahující 10 miliard korun (a to
zatím neuvaÏujeme pfiípadné úroky ãi penále). 
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Jak se dívají na‰i studenti a hlavnû, jak vyznívá jejich po-
hled na ‰kolu, jsou otázky mimofiádnû dÛleÏité. Otevfiení
studijního stfiediska V·FS na Kladnû bylo sice pfiíznivû pfii-
jato a pfiirozen˘ zájem vefiejnosti byl systematicky a efek-
tivnû podporován akcemi vedoucích pfiedstavitelÛ rektorátu
a stfiediska, ale znaãn˘ a sv˘m zpÛsobem rozhodující podíl
na dal‰í informovanosti vefiejnosti a ‰ífiení renomé ‰koly jiÏ
zaãínají pfiebírat studenti. Za tfii semestry pÛsobnosti stfie-
diska uÏ mají dostatek zku‰eností k hodnotícím soudÛm. 

Podporovat a kriticky hodnotit spoleãensk˘ pohyb, chá-
pat vztahy a souvislosti, je v souãasném sloÏitém, rozporu-
plném a rychle se mûnícím svûtû záleÏitost obtíÏná, a tak
mnozí lidé zÛstávají jen u letm˘ch pohledÛ a povrchních
vjemÛ.

Názorn˘m pfiíkladem jsou dojmy z úvodní epizody filmu
Knoflíkáfii. Dodnes jsou citovány v˘roky „neÏiví‰, tak nepfie-
pínej“ nebo „to nefie‰, po tom nepátrej“. UÏ malá sonda
mezi sousedy a znám˘mi prokázala, jakou pfievahu mají ti,
ktefií vidûli jen legraci. Men‰í ãást zaregistrovala také mist-
rovské herecké v˘kony E. Holubové a R. Hru‰ínského. Ale
mizivû málo jedincÛ pochopilo, Ïe vtipnou formou je podá-
vána varující kritika propastn˘ch rozdílÛ úrovnû my‰lení,
kultury, Ïivotního stylu, techniky aj.

Vracím se k podstatû naznaãené v prvních fiádcích. Del‰í
úvod jsem zvolil pro podrÏení svého pfiesvûdãení, Ïe na‰i
studenti pfiipravují jin˘ svût. Mám stejné zku‰enosti jako
Doc. R. Valenãík, CSc. (Xadonia, prosinec 2002, str. 17)
a také oceÀuji pfiístup ke studiu, Ïivotní zku‰enosti, úctu
k poznání, vyzrálost a motivaci. 

Moje setkání se studenty nejsou ãastá. Zatím zahrnují jen
kombinované studium, kde se snaÏím nadchnout je pro so-
ciologii. Na setkání se studenty se tû‰ím. Rád ãtu jejich se-
minární práce. Prokazují v nich objektivní pohled, doved-

Pfied ãasem jsem ãetl poutavé vyprávûní o vztahu
uãitele a studenta. Udûlal jsem si fiadu poznámek, Ïel
díky mému charakteristickému zpÛsobu archivace, se
mi písemnosti, v duchu Murphyho zákonÛ, rafinovanû
ztrácejí a objevují se, aÏ kdyÏ je nepotfiebuji. Pamatuji
si závûr. Po promoci vyhledal student uãitele a podû-
koval mu, Ïe za dobu studia z nûho udûlal jiného ãlo-
vûka. Uãitel ho opravil, Ïe zÛstal stejn˘m ãlovûkem, jen
se nauãil dívat.

Do této rubriky zpravidla pí‰i
skuteãnû úsmûvné pfiíhody a po-
stfiehy ze Ïivota na‰í ‰koly. 

Dnes bych ov‰em chtûla napsat
nûco, co asi vût‰inu na‰ich studentÛ
pfiekvapí. Pfiekvapí je to proto, Ïe
sami jsou uÏ na úrovni vysoko‰kol-
sk˘ch studentÛ, ktefií mají svoje Ïivot-
ní hodnoty a pfiedstavy o Ïivotû  ales-
poÀ trochu srovnané.

Jsou bohuÏel mezi námi ale stu-
denti, ktefií nejenÏe se nechovají jako
vysoko‰koláci, ale snad ani jako stfie-
do‰koláci.

Chovají se tak, jak ãasto vídám na
sídli‰ti  chovat se Ïáky Z·. Niãí ve
‰kole  pfiedmûty, které jim nejen „ne-
fiíkají pane“, ale, coÏ je daleko závaÏ-
nûj‰í, ani neví, jak se takové vûci
vyrábûjí a kolik takové vûci stojí. 

Na‰e ‰kola má  jeden rozpoãet
a do toho se musí vejít v‰e, co souvi-
sí s dobr˘m fungováním. To zname-
ná, Ïe kdyÏ budeme muset nûkolikrát
obnovovat napfi. informaãní tabulky,
které musí b˘t na ‰kole umístûny ze
zákona,  protoÏe se nûkdo baví tím,
Ïe je strhává a popisuje rÛzn˘mi ná-
pisy,   nebude prostû na nûco, co by
mohlo zase zlep‰it fungování  ‰koly
ve prospûch studentÛ. KdyÏ budeme
volat hasiãe, protoÏe nûco v budovû
zapálí, opût se nám zmen‰í objem fi-
nancí na dal‰í zlep‰ení chodu ‰koly.
Mohla bych pokraãovat v˘ãtem dal-

‰ích takov˘ch „hrdinsk˘ch ãinÛ“, ale
uÏ se mi nechce.

Chci jen upozornit, Ïe Ïádn˘ z tûch
„puberÈákÛ“ není nepolapiteln˘
James Bond  a urãitû nemá ve
smlouvû o vzdûlávání klauzuli, Ïe
musí, pokud mu jeho „hrdinské skut-
ky“ dokáÏeme, nadále na na‰í ‰kole
studovat. 

Pravidly slu‰ného  a nezávadové-
ho chování se musí fiídit kaÏd˘, kdo
chce na této ‰kole studovat!!! My se
urãitû bez takového studenta ãi stu-
dentÛ obejdeme. Nám totiÏ u‰etfií pe-
níze!!!  
PS: Tento pfiíspûvek jsem psala
v dobré vífie, Ïe kaÏd˘ je pouãiteln˘.
Pokud tomu tak nebude, bude mi to
upfiímnû líto, ale budu první, kdo to
práskne!!!      

ALENA HARUSOVÁ
studijní oddûlení

nosti uplatnit poznatky sociologie pfii rozboru jevÛ souãas-
né spoleãnosti, problematiky pracovi‰tû nebo specifiky in-
stitucí a institucionálního jednání v zemích s odli‰nou kultu-
rou. Pfiedstoupit pfied takto vyspûlé, kvalifikované poslu-
chaãe vyÏaduje odpovûdnou pfiípravu. Diskuse se studenty
jsou podnûtné, jejich seminární práce mnohdy pouãné, za-
jímavé tak, Ïe nûkteré ãte i moje Ïena, a co zvlá‰tû oceÀu-
ji – pfievaÏuje kultivované vyjadfiování.

Pfies v‰echna pozitiva a nesporn˘ intelektuální potenciál
vût‰ina studentÛ zatím nevyuÏívá specifické moÏnosti sou-
kromé ‰koly. Nepochybnû pociÈují a oceÀují partnersk˘ pfií-
stup vyuãujících, ale dosud se neztotoÏnili s vûdomím, Ïe
jsou spolutvÛrci, a mají tudíÏ i svÛj díl odpovûdnosti za cel-
kovou úroveÀ ‰koly. V jejich pohledu by se proto mûl také
objevit alespoÀ jemn˘ odstín sebekritiky. 

Závûr je jednoznaãn˘. Na‰i studenti se umûjí dívat a ob-
jektivnû hodnotit. Jejich poznatky, zku‰enosti a názory
budou rozhodující pro neformální statut ‰koly a bude také
uÏiteãné stále více a úãinnûji vyuÏívat jejich mínûní pro
zkvalitÀování úrovnû v˘uky, její adresnosti a aktuálnosti,
podmínek studia i organizace práce. 

PHDR. VLADIMÍR ·IKOLA, CSC.
Katedra vefiejné správy a práva, V·FS Kladno



M
AG

AZ
ÍN

2003 K V ù T E N  –  O B â A S N Í K  V · F S

20

1111 00000000     llll eeee tttt     SSSSmmmmíííí cccc hhhhoooovvvvaaaa
Dne 22. února 2003 oslavil praÏsk˘ Smíchov stoleté v˘roãí své exi-

stence se statutem mûsta. V˘roãí to bylo opravdu mimofiádné, a proto
bylo také co slavit. JiÏ od ranních hodin byl na Novém Smíchovû pfii-
praven pestr˘ program pro obyvatele Smíchova a nejen pro nû. Bûhem
dne zde vystoupily dva hudební historické pouliãní soubory, k vidûní
byla i divadelní spoleãnost Trakafi a u stánkÛ se mohli pfiihlíÏející ohfiát
s trochou medoviny a svafieného vína. Na pány zde ãekala i moÏnost si
zahrát partii pouliãního mariá‰e a nebo se pokochat dûvami v dobo-
v˘ch kost˘mech. A na závûr nesmûl chybût ani ohÀostroj nad parkem
Sacre-Coeur.

A nûco málo z historie
K získání tak v˘znamného statutu

nevedla jednoduchá cesta. 15. ledna
1838 byla ãást místa za Újezdskou
branou pov˘‰ena na pfiedmûstí císafi-
ského restriktu. Obyvatelé Smíchova
od té doby zaãali pouÏívat oznaãení
„Mûsto Smíchov“, které nebylo zatím
oficiálnû uznáno. Mû‰Èané byli na své
oznaãení tak py‰ní, Ïe si vymysleli
i mûstsk˘ znak, kter˘ nebyl právnû
uznán, ale pouÏívala se jeho neoficiál-
ní podoba aÏ do roku 1904, kdy byl
Smíchovu tento znak oficiálnû pfiidû-
len. Nad‰ení z udûleného statutu
mûsta nevydrÏelo dlouho, protoÏe jiÏ
po necel˘ch dvaceti letech byl Smí-
chov v roce 1922 pfiipojen ku Praze
jako její ‰estnáctá ãtvrÈ.

UÏ i samotn˘ název Smíchova má
zajímavou historii a o jeho vzniku se
traduje hned nûkolik  povûstí a doha-
dÛ, jak k tomuto názvu mûsto pfii‰lo.
Jedna z prvních je odvozena od neu-
tuchajícího smíchu Horymíra, kter˘ si
na hfibetu ·emíka zachránil skokem
na smíchovsk˘ bfieh svÛj Ïivot. Podle
dal‰í povûsti se názvu dostalo podle

události z roku 814, kdy kníÏe Rojan
potrestal odbojného Ronovice tím, Ïe
ho dopravil pfies fieku Vltavu na druh˘
bfieh, kde se mûl sám dobrovolnû
obûsit ve vysokém lese.Tento poãin
na tehdej‰í dobu rozesmál kdekoho,
ale pfiedev‰ím zlé duchy. Dal‰í moÏ-
ností bylo i to, Ïe zdej‰í pozemky za-
koupil jist˘ Jan Smíchovsk˘ a násled-
nû byly pojmenovány jeho jménem.
Zato poslední moÏnost, a z historické-
ho hlediska nejreálnûj‰í a také pravdi-
vá, která je v kronikách datována od
roku 1402, je  vznik jména pfiisuzován
období za vlády Karla IV. Tenkrát
v roce 1386 bylo  nûkolik zdej‰ích po-
zemkÛ rozparcelováno a na tomto
místû vznikla osada. A v následujících
letech byla osidlována a docházelo
tak zde k „smíchání“ s lidmi z rÛzn˘ch
míst a krajÛ.  

První zmínkou o v˘znamné události,
která se stala na území dne‰ního Smí-
chova, byla pokorunovaãní hostina
Václava II. r. 1297, zaznamenaná
v Kronice zbraslavské. Zdej‰í území
bylo nadále od druhé poloviny 14. sto-
letí ve vlastnictví nûkolika církevních
ústavÛ. Své pozemky a dvÛr zde mûl
cisterciánsk˘ klá‰ter z Plas. A v roce
1341 zde Jan Lucembursk˘ zakoupil
pozemky a zaloÏil zde kartuziánsk˘
klá‰ter s kostelem. Bûhem husitské
revoluce byl kartuziánsk˘ majetek za-
brán, klá‰ter vypálen a pozemky s vi-
nicemi prodány mû‰ÈanÛm. Nepo-
mohlo ani rozhodnutí krále Vladislava
Jagellonského, kdy byla v roce 1467
ãást církevních majetkÛ vrácena,
av‰ak vût‰ina dále zÛstávala v drÏení
Starého Mûsta. Staré Mûsto bylo
vlastníkem ãásti Smíchova aÏ do roku
1622, kdy je odkoupil Pavel Michna
z Vacínova za 700 korcÛ ovsa.            

Velkou ranou pro Smíchov, ale
nejen pro nûj, byla tfiicetiletá válka,
kdy bylo celé území Smíchova zniãe-
no a zbyl zde pouze jeden dÛm.
V roce 1684 zakoupili zdej‰í zadluÏe-
né statky Schwarzenberkové. Od
tûch dob zaãala ‰lechta vyuÏívat tyto
pozemky, které byly kousek od
Prahy, ke stavbû sv˘ch letních sídel,
jak˘m je napfiíklad Portheimka, kte-
rou postavili Slavatové. A také se zde
stavûly viniãní usedlosti, kdy jednou

z nejznámûj‰ích se stala Bertramka,
která se proslavila tím, Ïe  její pokoje
neob˘val nikdo jin˘ neÏ Wolfgang
Amadeus Mozart. Název tato used-
lost nese podle svého zakladatele
a majitele Franti‰ka z Bertrámu. Od
poloviny 18. století se zaãal ráz Smí-
chova mûnit a z místa tak poklidného
se zaãalo mûnit na jedno z pfiedních
prÛmyslov˘ch center. Zaãalo zde
vznikat nûkolik manufaktur, chemic-
k˘ch továren, pfiádelen, cukrovar, to-
várna na ml˘nské stroje a na levém
bfiehu Vltavy se zaãal k nebi upínat
les továrních komínÛ, jehoÏ ráz byl
typick˘ po dlouhá léta aÏ do 90. let
minulého století.

Nejv˘znamnûj‰ími podniky té doby
byla bezesporu od roku 1816 Porge-
sova kartounka a v roce 1852 sem
Ringhoffer umístil své podniky na v˘-
robu vagonÛ a pozdûji tramvají.  Tak
zvaná Ringhofferka patfiila ve své
dobû k nejvût‰ím podnikÛm svého
druhu v Rakousku-Uhersku.

Souãasn˘ Smíchov zaãíná v posled-
ních letech mûnit svou tváfi z prÛmy-
slové ãtvrti na ãtvrÈ obchodní. Zásluhu
na tom má novû vznikl˘ administrativ-
nû-obchodní komplex Zlat˘ Andûl
od architekta Jeana Nouvella. O od-
klonu od prÛmyslového rázu k místu
pro bydlení svûdãí i rekonstrukce ve-
fiejn˘ch prostranství a budov, jak˘mi
jsou napfiíklad park Sacré Coeur, ná-
mûstí Kinsk˘ch, Arbesovo námûstí.
Patfií sem i otevfiení  ·vandova divadla
po dlouholeté rekonstrukci. A v rozvo-
ji se bude pokraãovat i nadále. Mûst-
ská ãást Smíchov jiÏ pro budoucnost
plánuje vybudování nového centra
River side Court, lávky z parku Sacré
Coeur a nov˘ch bytÛ.

RADEK BU·TA
PÛvodní mûstsk˘ znak Smíchova
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MAKROVIRY
Makrovir má své místo v dokumen-

tech. TotiÏ... KaÏd˘ slu‰n˘ editor má
svÛj vlastní makrojazyk, tj. jazyk, kte-
r˘m mÛÏete vytváfiet aplikace bûÏící
v prostfiedí dané aplikace. Makrojazyk
bûÏnû umí ovládat v‰echny funkce
programu; co lze v programu udûlat,
to lze v makrojazyku zautomatizovat. 

NejbûÏnûj‰í program s makrojazy-
kem je veleroz‰ífien˘ MS Office. Jeho
jazyk se jmenuje VBA, Visual Basic
for Aplications. Co umí? Cokoliv. Zvlá-
dá v‰echny funkce matefiské aplikace,
v‰echna volaní systému, mÛÏe vyuÏí-
vat funkcí jin˘ch programÛ a knihoven. 

Makrovir je tedy vázán na urãit˘
makrojazyk. Pokud aplikace umí otevfiít
dokument a nerozumí si pfiitom s mak-
rojazykem, je makrovir mrtv˘, nemá
‰anci se projevit. Platí to tfieba pro
Wordpad, kter˘ je sice schopen otevfiít
soubory Wordu, ale pouze bez maker.

V Office a mnoha dal‰ích progra-
mech tvofií makro souãást dokumentu.
Struktura dokumentu je tak sloÏitá, Ïe
ani vût‰í makro jeho velikost znatelnû
nezvût‰í, nejednodu‰‰í makroviry do-
konce mohou zabírat pouhé dva
fiádky. 

V Office 2000 a v˘‰e je moÏné
makra certifikovat (tj. podepsat je tvÛr-
cem) – sníÏí se tim ryziko spu‰tûní
makroviru.

V menu Makra najdete i poloÏku
zabezpeãení. Tam si mÛÏete jednodu-
‰e vybrat jednu ze tfií úrovní. NejniÏ‰í
povoluje v‰echna makra, stfiední se
ptá na povolení a nejvy‰‰í povolí jen
makra certifikovaná dÛvûryhodnou by-
tostí. V ãem je tedy problém? Makro
se bez va‰eho souhlasu nemá ‰anci
spustit. 

První vûc, kterou prakticky kaÏd˘
makrovir po spu‰tûní udûlá, je zákaz
kontroly maker. Jakmile je toto zaká-
záno, dal‰í makroviry k vám mohou
proudit bez va‰eho vûdomí. JenÏe to
první makro jste museli v˘slovnû po-
volit. Va‰e chyba. 

Makroviry mohou libovolnû pracovat
s cel˘m systémem, s disky, obzvlá‰È
nebezpeãné je, Ïe mohou jednodu‰e
zasahovat do dokumentÛ. Co byste
fiekli náhodné zmûnû jedné ãíslice
u jednoho ãísla ze sta? Vûfite, Ïe to
mÛÏe b˘t neskonale nebezpeãnûj‰í
neÏ ztráta dat.  DÛleÏitá je moÏnost
volání sluÏeb systému, tfieba takového
MAPI neboli mailového rozhraní. Díky
tomu se mohou tfieba wordové makro-
viry samy rozesílat mailem. A jsme
u ãervÛ. 

Jak se proti makrovirÛm bránit?
Snadno, velmi snadno, prostû ne-

spou‰tût Ïádná makra. Jako bûÏn˘
uÏivatel je  skuteãnû nepotfiebujete.
Pokud dostanete dokument s ma-
krem, zeptejte se odesílatele, proã
a k ãemu v nûm makro je. Pokud
o Ïádném neví, nedovolte makru
spu‰tûní. Pokud pracujete s makry
ãasto, doporuãuji alespoÀ certifikovat
makra. 

TROJSK¯ KÒ≈
Trojsk˘ kÛÀ se tváfií jako uÏiteãn˘

program. Má funkci. Ukazuje obrázky,
sestfieluje nepfiátelské poãítaãe, rozba-
luje soubory a skrytû ‰kodí. Na rozdíl
od virÛ se nemusí skr˘vat. Viry jsou
malinké, kÛÀ mÛÏe mít klidnû pár
mega. A o to bohat‰í funkce. Trojsk˘

‰inou Outlook nebo Outlook Express
je dáno hlavnû popularitou tohoto kli-
enta. A pak ãerv sám sebe rozesílá
na rozliãné adresy z va‰eho úãtu.
Dal‰í moÏnou strategií mnoÏení ãerva
je automatické odpovídání na pfiíchozí
maily. KdyÏ do napadeného poãítaãe
pfiijde mail, jeho odesílatel dostane
odpovûì s textem: „Nemám teì ãas ti
odpovídat, ale pfieãti si zatím toto.“
Vtipné, elegantní a úãinné, samozfiej-
mû pod podmínkou, Ïe se pofiád kon-
verzuje stejn˘m jazykem. 

·ífiení pfies IRC: Pfies IRC kdekdo
posílá soubory, spousta lidí volí IRC
jako hlavní kanál pro pfienos souborÛ -
ten je pfies IRC nûkdy skuteãnû rych-
lej‰í neÏ pfies jiné kanály. Jak toho vy-
uÏívají ãervi? Tfieba program mIRC
má soubory s nastaveními, do kter˘ch
lze zapsat i jednotlivé dávky (instruk-
ce). Tfieba dávku „po‰li ten a ten sou-
bor v‰em v místnosti, kde jsem“. Má to
své kouzlo – mÛÏe tak tfieba automa-
ticky rozesílat updaty svého programu
(i kdyÏ automatické rozesílání je samo
o sobû bezpeãnostní blbost). Není pak
vÛbec obtíÏné, aby ãerv pozmûnil .ini
soubor a dal na sebe odkaz. Vût‰inou
tak ãiní v kombinaci s mailov˘m roze-
síláním. 

Mapování diskÛ v lokální síti: âerv
namapuje v‰echny sdílené disky
a rozkopíruje se do nich. Samozfiejmû
je ideální, aby se dostal na místo, kde
bude s co nejvût‰í jistotou spu‰tûn –
tfieba do adresáfie exelu pro makra,
která jsou automaticky spu‰tûna
pfii startu programu. Tento zpÛsob
je obzvlá‰È nebezpeãn˘, nakazí se jím
i nevinní a bezpeãnosti dbalí - tím,
Ïe se jim ãerv dostane na disk od
ménû pozorn˘ch kolegÛ. 

âERV ·KÒDCE
âerv mÛÏe ‰kodit stejnû jako virus

ãi trojan. MÛÏe mazat soubory, po-
zmûÀovat je, ale i posílat je jin˘m.
Spousta ãervÛ ze sebe vyhazuje
i back door trojany (umoÏÀují vzdálen˘
pfiístup do poãítaãe neoprávnûné
osobû), vût‰inou ov‰em nepfiíli‰ úãin-
né. 

OBRANA PROTI âERVÒM?
Stejná jako proti ostatním parazi-

tÛm. Neotvírejte nic, u ãeho bezpeãnû
neznáte pÛvod. Pokud vám známí
nûco po‰lou, zeptejte se jich, co to je.
Pokud zprávu neãekáte, zeptejte se
jich na ni, i kdyÏ vás v mailu uji‰Èují, Ïe
makro z dokumentu je skuteãnû ne-
zbytné, jestli je to skuteãnû tak. I tako-
vou zprávu mohl klidnû vygenerovat
ãerv. Nejde jen o va‰i bezpeãnost –
dotazem mÛÏete svého pfiítele upo-
zornit, Ïe je nakaÏen a zabránit tak
vût‰í katastrofû.

(Pokraãování pfií‰tû)

PAVEL SKOTNICA
Student 2. roãníku  

prezenãního studia

Dne‰ní „IT okénko“ je vûnováno
tematice makrovirÛ, trojsk˘ch
koÀÛ a ãervÛ.

kÛÀ po‰kodí ochranu poãítaãe a zpfií-
stupní data celému svûtu. Nebo útoãí
na jiné poãítaãe, prostû zvládá velmi
pokroãilé funkce. Inteligentní kÛÀ se
nainstaluje do systému, takÏe smazá-
ním nebo dokonce i odinstalováním pÛ-
vodního souboru si moc nepomÛÏete.

âERV
âerv je podobn˘ trojskému koni. Sli-

buje dobrodruÏství a pfiiná‰í smrt.
JenÏe krom toho se umí sám mnoÏit.
Rozesílat se mailem, po lokální síti,
pfies IRC. Proniká skrz trhliny zpÛso-
bené jin˘mi parazity. âervi jsou ãastí,
rychlí, smrtící. Jsou schopni zahltit síÈ. 

âerv se mnoÏí v prostfiedí sítû, aÈ uÏ
lokální ãi té veliké, pokud moÏno inter-
netové. Podobnû jako kaÏd˘ jin˘ para-
zit, musí b˘t spustiteln˘. Co to zname-
ná, jsme si uÏ probírali bûhem na‰ich
minul˘ch setkání. NejbûÏnûj‰í asi
bude infekce bûÏn˘m .exe  souborem,
stále ov‰em pfiib˘vá infikovan˘ch spo-
fiiãÛ obrazovky. BûÏná populace se
totiÏ pomalu nauãila nedÛvûfiovat
mnoha typÛm souborÛ, pfiitom ale
je‰tû asi netu‰í,  Ïe ony zábavné kfiiv-
ky pohybující se po obrazovce také
vlastnû vytváfií spustiteln˘ soubor. 

·Í¤ENÍ âERVÒ
Klasické je ‰ífiení pfies mail: Napojí

se na mailového klienta – Ïe je to vût-
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Kolem roku 1600 byl západofieck˘-
mi kmeny osídlen Peloponnésos. Tyto
kmeny s sebou pfiinesly také kult
olympsk˘ch bohÛ. Olympia v Élidû na
severozápadu Peloponnésu (s horou
Olymp má spoleãné pouze jméno, je
od nûj vzdálena témûfi 300 km) byla
star˘m mykénsk˘m kultovním stfiedis-
kem, od 9. stol. pfi. n. l. se pak stala
kultovním stfiediskem fieck˘m. Brzy
nato se stala dûji‰tûm pravideln˘ch
sportovních klání, olympijsk˘ch her
(první se podle fiecké tradice konaly
roku 776 pfi. n. l.). Hlavní kultovní ob-
jekty se nacházely ve ãtyfihranném
obezdûném okrsku zvaném Altis. Bylo
to nûkolik chrámÛ star‰ích boÏstev
a vû‰tírna. Poãátek Diova kultu nelze
pfiesnû urãit, nové olympské náboÏen-
ství se prosazovalo postupnû a Zeus
byl uctíván soubûÏnû s mnoh˘mi star-
‰ími boÏstvy.

Zeus byl otcem v‰ech bohÛ i lidí. Byl
tedy fieck˘m nejvy‰‰ím bohem, pova-
Ïovan˘m za hromovládce, boha poãa-
sí a vegetace, ochránce rodiny
a mûsta. V kultovním okrsku Altis mu
byl pozdûji vybudován chrám. DiÛv
chrám byl navrÏen architektem Libo-
nem a dokonãen kolem poloviny 5.
stol. pfi. n. l. Zachovaly se z nûj sochy
‰títÛ a metopy nad vchodem (12 ãinÛ
Héraklov˘ch). To nejdÛleÏitûj‰í se
v‰ak nezachovalo: socha samotného
Dia, povaÏovaná za jeden ze sedmi
divÛ svûta.

Jejím autorem je Feidás, slavn˘
fieck˘ sochafi. Narodil se kolem roku
500 pfi. n. l. Vytvofiil mimo jiné votivní
bronzové souso‰í na pamûÈ vítûzství
¤ekÛ nad Per‰any u Marathonu,
za Periklea vedl práce na Akropoli,
kde sám zhotovil dvû sochy Athény,
a dále navrhl architektonickou plastiku
Parthenonu, pro kter˘ vytvofiil chr˘se-
lefantinovou kultovní sochu Athény.
Roku 460 byl v‰ak odsouzen do vy-
hnanství a uch˘lil se do Olympie. Zde
se sv˘mi spolupracovníky vytvofiil pro
DiÛv chrám chr˘selefantinovou kultov-
ní sochu Dia.

Byla vyrobena ze slonoviny a zlata
a na v˘‰ku mûfiila 13 metrÛ (tedy jako
ãtyfipatrová budova). Pracovalo se
podle postupu vynalezeného Feidiem
o mnoho let dfiíve, kter˘ umoÏÀoval
stavût takto mohutné sochy. Spoãíval
v pouÏití dfievûné konstrukce, na kte-
rou byl umístûn kov a slonovina jako
vnûj‰í plá‰È sochy. Podstavec sochy
mûfiil zhruba 6,5 metrÛ na ‰ífiku a byl
vysok˘ asi metr. ProtoÏe socha byla
tak vysoká, jsou popisovány ãastûji
trÛn a Diovy nohy neÏ cel˘ objekt.
TrÛn byl zdoben zlatem, drahokamy,

ebenem a slonovinou. Nohy trÛnu byly
zdobeny sfingami a okfiídlen˘mi figura-
mi bohynû Niké. Scénu dále doplÀo-
valy so‰ky fieck˘ch bohÛ a m˘tick˘ch
postav. Samotn˘ Zeus drÏel v levé
ruce vladafiské Ïezlo vykládané v‰emi
druhy kovu s orlem, kter˘ na nûm
sedûl; v pravé ruce pak sochu bohynû
Niké (bohynû vítûzství). Jeho sandály
i odûv, kter˘ je zdoben fiezbami zvífiat
a lilií, byly ze zlata. Na hlavû mûl vyte-
sán vûnec z olivov˘ch ratolestí. Socha
byla pfiíleÏitostnû zdobena rÛzn˘mi
dary od vladafiÛ a dÛleÏit˘ch osob
(napfi. vlnûn˘m závûsem od syrského
krále Antiocha IV.).

myslel si, Ïe je bÛh) se v první polovi-
nû 1. stol. n. l. pokusil sochu pfievézt
do ¤íma, aby mûl svého kolegu blíÏe.
Nepovedlo se mu to, neboÈ konstruk-
ce vystavûná k tomuto úãelu se zfiítila.
Vícekrát se o to jiÏ nepokusil, byl vãas
zavraÏdûn. Roku 393 n. l. byly olym-
pijské hry fiímsk˘m císafiem Theodosi-
em I. zakázány jako pohansk˘ rituál
(státním náboÏenstvím jiÏ bylo kfies-
Èanství) a chrám bylo pfiikázáno zavfiít.

V pátém století byl chrám poniãen
poÏárem, a zbytek dokonala ze-
mûtfiesení, sesuvy pÛdy a záplavy,
kter˘mi byla Olympia zasaÏena
a která zniãila i zb˘vající stavby v okr-

FeidÛv Zeus v Olympii

KdyÏ byla socha hotova, témûfi zapl-
nila cel˘ chrám. PfiestoÏe Zeus sedûl,
jeho hlava se témûfi dot˘kala stropu.
Vznikal proto dojem, Ïe kdyby se vlád-
ce bohÛ rozhodl postavit, cel˘ chrám
by rozbofiil. Byla dokonce odkryta Fei-
dova dílna, ve které vyrábûl jednotlivé
kusy, s doklady materiálÛ a technolo-
gií, které pouÏíval. Socha hrála dÛleÏi-
tou roli také pfii zahájení olympijsk˘ch
her, kdy tfietí den po novoluní knûÏí
obûtovali právû pfied ní.

Ve druhém století pfi. n. l. byly na
so‰e vykonány nutné opravy. ¤ímsk˘
císafi Caligula (pravdûpodobnû ze‰ílel,

sku. Socha Dia byla bohat˘mi ¤eky
pfievezena do paláce v Konstantinopo-
li, ale zde byla roku 462 n. l. zniãena
taktéÏ poÏárem.

Bylo vyrobeno nûkolik kopií sochy,
ale Ïádná z nich se do dne‰ních dnÛ
nedochovala. Proto se o skuteãné po-
dobû sochy mÛÏeme pouze dohado-
vat. Na místû chrámu jsou dnes pouze
rozvaliny a nûkolik vyvrácen˘ch slou-
pÛ.                     (Pokraãování pfií‰tû)

Z dostupn˘ch pramenÛ sestavila

·ÁRKA MATOU·KOVÁ

Reliéf z Národního muzea v Athénách zpodobÀuje nosiãe vody. Tyto nádherné
Feidiovy skulptury pfiedstavují vrchol fieckého klasického umûní.
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NNNNeeee     EEEEUUUU
je ano svobodnému
‰Èastnému Ïivotu

Jednou z prvních zmûn po sametové revoluci
v roce 1989 byla zmûna názvu republiky – z âesko-
slovenské socialistické na âeskoslovenskou federa-
tivní. Mûl to b˘t jasn˘ signál, Ïe doba nesvobody,
doba státem fiízeného hospodáfiství nebo lidsk˘ch Ïi-
votÛ je (navÏdy) pryã. Pfiitom se zaãalo hovofiit –
kromû jejího moÏného rozdûlení – o jejím vstupu
do Evropské unie, tedy témûfi do ráje (alespoÀ jak se
to tehdy v té euforii mohlo zdát). Nyní, po více neÏ tfii-
nácti letech, bychom se ãleny EU mûli stát, ale kdyÏ
ji uÏ známe, oproti pÛvodním snÛm to rozhodnû není
dÛvod k radosti, ale spí‰e k návratu ke starému
názvu. Tedy témûfi – Slovensko je jiÏ samostatné...

Mnoho politikÛ se oznaãuje za proevropské a vstup do EU si
vláda stanovila jako svÛj hlavní úkol. Proto nyní mÛÏeme za-
znamenat desítky více ãi ménû dobr˘ch dÛvodÛ pro, ale v‰ech-
ny mají i pfies svoji rozdílnost jedno spoleãné – jsou podruÏné,
protoÏe nejsou principiální (ale mnohdy mají velikou schopnost
ukázat, proã do EU ne-vstoupit). A o tom hlavním – tedy o prin-
cipech, na kter˘ch EU stojí a funguje – se témûfi nehovofií.

EU se na jedné stranû hlásí k ochranû lidsk˘ch práv a svo-
bod, nebo ke svobodû podnikání, ale druh˘m dechem dodává
mnoho „potfiebn˘ch“ pravidel, které nejsou niãím jin˘m, neÏ
popfiením toto prve uvedeného. Ve jménu „vefiejného prospû-
chu“, „dÛstojného Ïivota pro v‰echny“, ãi „trvale udrÏitelného
rozvoje“, omezuje lidská práva a svobody v‰ude tam, kde se jí
to hodí, tedy prakticky v‰ude tam, kde to jen trochu jde.

A proã? ProtoÏe Evropa, a nejen ta, je ovládána kolektivisty
s jejich socialistick˘m pojetím hodnot, ktefií nevidí lidi jako svo-
bodné jedince usilující o naplnûní sv˘ch hodnot a spoleãnost
jako jejich koncentraci na jednom místû, ale primárnû vidí právû
spoleãnost, ve které lidé nejsou niãím jin˘m, neÏ jak˘misi od-
vozen˘mi souãástkami, které ve jménu „vy‰‰ích principÛ“ obû-
tují naplÀování sv˘ch pfiání ve prospûch „v‰eobecného blaha“.

Kolektivisté lidem v‰tûpují my‰lenku, Ïe ty hodnoty, po kte-
r˘ch obvykle touÏí, jako jsou peníze, majetek nebo úspûch,
jsou zlem a jedin˘m dÛvodem, proã je získávat, je jejich odve-
dení (obûtování) ve prospûch „potfiebn˘ch“, v „celospoleãen-
sk˘“ prospûch. Samozfiejmû, neobûtovat své majetky pfiímo
onûm „potfiebn˘m“, ale státu, kter˘ je ve svém jménu „velkory-
se“ „potfiebn˘m“ dá, protoÏe lidé nejsou schopní posoudit, kdo
anebo co „potfiebn˘m“ je a co nikoli, to zvládne pfiece pouze
stát. Opravdu?

V˘sledkem této neuvûfiitelné ma‰inérie nakonec nemÛÏe b˘t
nic jiného, neÏ absolutní zotroãení ãlovûka, jeho pfiemûna
z myslící bytosti do bezcenného dûlníka spoleãnosti, v jejímÏ
ãele stojí „moudr˘“, spravedliv˘“ a „neomyln˘“ stát. Av‰ak Ev-
ropská unie je „pouze“ nedokonal˘m provedením tûchto my‰le-
nek, které nevedou k niãemu jinému, neÏ k totalitním diktatu-
rám, se kter˘mi si Evropa (a nejen ona) ve dvacátém století
„uÏila“ dost, ale patrnû ne natolik, aby se pouãila – naopak –
stále se k nim vrací, ale nyní mnohem hor‰ím zpÛsobem – ni-
koli jednorázovû a nepokrytû, ale plíÏivû a s lákadlem svobody
a trÏního hospodáfiství. Samozfiejmû, byla-li by EU pouze ga-
rantem svobody a trÏního hospodáfiství (trÏních principÛ), byla
by jednoznaãnû správná, ale ona se spí‰e hlásí k „trÏnû-sociál-
nímu“ hospodáfiství, nûktefií evrop‰tí politici (napfi. Tony Blair
a Gerhard Schröder) se otevfienû hlásí k jakési „tfietí cestû“
(mezi kapitalismem a socialismem), tedy ten dfiíve tak opráv-
nûnû odmítan˘ socialismus se dostává do centra pozornosti.

Ale nemluvme pfiíli‰ obecnû a fieknûme si, v ãem konkrétnû
je EU ‰patná: hlavnû v‰echny ekonomické jednotky státu
(státÛ) vnímá jako jednu velkou obchodní spoleãnost, v jejímÏ
ãele stojí stát jako jak˘si fieditel, a ten chod ekonomiky fiídí
a usiluje o neustálé zlep‰ování statistick˘ch makroagregátÛ,
za nimiÏ ãlovûka-jedince, jeho pfiání a vlastní cíle samozfiejmû
nevidí. (A proã by také vidûl, kdyÏ ãlovûk-jedinec je nepod-
statn˘ – podstatné jsou pfiání a cíle spoleãnosti, kolektivu,
státu a tûm je tfieba individuální pfiání obûtovat.) Jak mÛÏe ho-
vofiit nûkdo o svobodû a trÏních principech, a zároveÀ neod-
mítat takov˘to pohled na ekonomiku, na lidi. KaÏd˘ si pfiece
musí v‰imnout, Ïe ta odvûtví, jejichÏ chod stát pevnû „drÏí
v rukou“ – jako ‰kolství, zdravotnictví, doprava, ãi zemûdûlství
– jsou neustál˘m problémem, velk˘mi ãern˘mi dírami ve stát-
ním rozpoãtu, zatímco obory, kde státní vmû‰ování je o po-
znání men‰í, fungují bez vût‰ích problémÛ – napfiíklad moder-
ní informaãní technologie. Samozfiejmû – pokud nûjaké odvût-
ví funguje ‰patnû, je to podle kolektivisty tím, Ïe je málo regu-
lované, a k nápravû navrhne nové regulace, pfiípadnû nové
státní finanãní intervence, k jejichÏ pokrytí neváhá zvednout
danû, samozfiejmû tûm, ktefií nûco mají a mohou tedy platit.
Neuvûdomí si, Ïe tím mnoha lidem ublíÏí (tím, Ïe jim sebere
peníze, které by oni mohli pouÏít k naplÀování sv˘ch hodnot,
pfiání), hlavnû, Ïe spoleãnost je na tom lépe, hlavnû, Ïe vybra-
n˘ indikátor (napfi. míra nezamûstnanosti) je opût blíÏe uãeb-
nicovému ideálu. Ostatnû, ten kdo obûtoval, se zachoval –
podle kolektivisty – správnû, protoÏe (sebe)obûtování je vrchol
u‰lechtilosti. Kolektivista si neuvûdomí, Ïe to odvûtví funguje
‰patnû právû proto, Ïe je pfiíli‰ regulováno a Ïe jedin˘m správ-
n˘m fie‰ením je vykázat z nûj stát a jeho „moudré“ úfiedníky.
A Ïe aÏ budou v‰echna odvûtví fungovat správnû (tedy trÏnû),
lidé, ktefií si to svojí prací, sv˘m pfiístupem zaslouÏí, se budou
mít dobfie i bez „nutn˘ch“ státních zásahÛ.

Jako dÛvod ke vstupu do EU je nám jako argument pfieklá-
dáno srovnání, kam dne‰ní státy EU dospûly po druhé svûto-
vé válce, a kam my, resp. jak vyspûlé byly po druhé svûtové
válce, a jak vyspûlé jsou nyní. To ale není správn˘ úhel pohle-
du – ten je takov˘, kam dospûly takto, a kam by dospûly,
kdyby fiekly jasné ne socialismu, byÈ nedokonale aplikované-
mu. My jsme socialismus aplikovali lépe neÏ oni, a proto na
tom jsme nyní hÛfie. UÏ z toho je jasné, Ïe ten, kdo by socia-
lismus neaplikoval vÛbec, byl by na tom lépe, neÏ my a EU do-
hromady. Proto bychom se nemûli nechat zlákat tím, kolik jed-
notlivé státy EU seberou sv˘m obyvatelÛm na daních a pfies
rÛzné podpÛrné fondy nám dají, ale uvûdomit si, Ïe chceme-li
se mít lépe, musíme odmítnout socialismus a kolektivismus,
tedy v první fiady EU, která je stále více zavádí a konzervuje,
takÏe jakákoli cesta zpût v tak komplikovaném, konzervativním
a hlavnû rÛznorodém mechanismu je velmi sloÏitá, mnohem
více, neÏ v malém a celkem homogenním státû.

Ale odmítnutím EU to nekonãí. Musíme odmítnout i kolekti-
vismus a socialismus v na‰í zemi. ¤íci ne tomu, aby vláda
v‰echny systematicky okrádala na daních a ve jménu tzv. „so-
lidarity“ na‰e prostfiedky v rámci „investiãních pobídek“, „státní
politiky zamûstnanosti“, „pomoci ‘postiÏen˘m’ regionÛm“, „so-
ciální politiky“ ãi jin˘ch, zoufale iracionálních a skandálních ak-
tivit je rozdávala „potfiebn˘m“ (ktefií si je v mnoha pfiípadech
zaslouÏili pouze tím, Ïe existují). ¤íci ne tomu, aby nás stát ve
„vefiejném zájmu“ svazoval desítkami zcela zbyteãn˘ch
norem, kvót, nafiízení, limitÛ, aby fiídil na‰e Ïivoty od na‰eho
prvního nadechnutí. ProtoÏe jenom takov˘ stát, kter˘ sv˘m ob-
ãanÛm garantuje pouze základní práva – právo na Ïivot, právo
na svobodu a právo na majetek –  jim garantuje ‰Èastn˘ Ïivot,
protoÏe ‰Èastn˘ Ïivot je zcela individuální pojem, kter˘ stát
nikdy nedokáÏe naplánovat. Naopak. Sv˘mi intervencemi ho
mÛÏe váÏnû naru‰it. Neobûtujme se, ale mysleme na svoji
‰Èastnou budoucnosti – mysleme na sebe. Odmítnûme tedy
EU!

JAN BÍLEK
student 3. roãníku prezenãního studia

Názor autora nemusí b˘t shodn˘ s názory redakãní ra-
dy. âlánek je umístûn na webov˘ch stránkách V·FS
(www.vsfs.cz – aktuality) a na adrese xadonia@mail.vsfs.cz
probíhá elektronická diskuse na téma EU.
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LLLL eeee tttt eeeemmmm    ssss vvvv ûûûû tttt eeeemmmm,,,,         
aneb Jedem do Afriky,
jedem do Jihoafrické republiky

Magick˘ konec roku 1999 trávili
v Praze i Fabia a Pier Luigi, letití ital‰tí
pfiátelé, a ti rozhodli: Na dovolené
bude‰ jezdit s námi! Proã ne? První
na‰e spoleãná cesta mûla vést do jiÏní
Afriky, ale to jsem je‰tû netu‰ila, Ïe ... 

„Matko, fakt si myslí‰, Ïe dnes odle-
tí‰?“ volá na mne od poãítaãe mlad‰í
syn Bohou‰, po kterém jsem jiÏ od
vãerej‰ka chtûla vytisknout nûjaké in-
formace o místech, kam se za 6 hodin
chystám odletût. Teì tryskem balím,
vafiím a koneãnû se zaãínám ladit
na cestu. Je pÛlka ãervence, sobota
pfied polednem, je‰tû vãera jsem byla
aÏ do veãera ve ‰kole, jsem totálnû
„mrtvá“, pfiede mnou je dlouh˘ let
Praha – PafiíÏ (kde se pfiipojím k Ita-
lÛm) – Johannesburg, a teì je‰tû tato
blbost. To uÏ mu s vafieãkou v ruce
stojím za zády a zírám na internetové
stránky. „Má‰ vízum?“, pokraãuje nelí-
tostnû. „Na co vízum, Italové nic nefií-
kali,“ namítám nejistû. „No jo, ti uÏ jsou
v Evropské unii, tak ho mít nemusí, ale
ty jo, my je‰tû visíme na stromû,“ pro-
vokuje zcela bezosty‰nû. Zírám na
monitor a obava se stává skuteãností.

Nejprve se snaÏím nepodlehnout ‰oku
a b˘t akãní. Volám leti‰tû. Realita je
krutá. Nevpustí mû do letadla, a neb˘t
sobota, pr˘ bych mûla ‰anci dostat
vízum na ambasádû na poãkání a za-
darmo. Strhávám zástûru a dûlám
je‰tû poslední pokus. ManÏel mi v té
dobû odejel koupit dalekohled, tvrdil
totiÏ, Ïe na safari bez dalekohledu
nemá cenu jet. Star‰í syn Emil mû
veze do Vr‰ovic. Velvyslanectví je za-
bednûné. To je totální konec! Slzy se
mi hrnou do oãí a volám na místû mo-
bilem Torino. Zrovna se chystají odejet
na leti‰tû. „Mia vacanza e finita – moje
dovolená skonãila,“ oznamuji ‰okova-
n˘m pfiátelÛm a pláãu. Emoce se ne-
dají udrÏet. Vyãítám si spoustu vûcí.
„Musí‰ za námi pfiijet, ozveme se ti,
kde na tebe poãkáme, hned v pondûlí
si to vyfiídí‰, pfiebukuj si letenku, ne-
breã, to dokáÏe‰!“ Italové to za mne
nechtûjí vzdát. Doma je‰tû stihnu volat
leti‰tû a pfiekládám letenku. Pak se
hroutím s dalekohledem v ruce. Cel˘
zbytek dne a je‰tû pÛlku nedûle jsem
prospala. Cítila jsem se tak mnohem
lépe, a kdyÏ Italové k veãeru volali

Kapské Mûsto

z Kapského Mûsta, byla jsem uÏ v po-
hodû. „Fajn, to nebude problém, ve
stfiedu se uvidíme na leti‰ti v Cape
Town,“ potvrzuji, „a dík za zmûnu pro-
gramu.“ Chtûli jsme totiÏ pÛvodnû za-
ãínat národním parkem Kruger.

Je úter˘ podveãer, letím smûr PafiíÏ,
kde uÏ na mû nikdo neãeká. Pak zmû-
ním leti‰tû a naberu smûr rovník, a pak
je‰tû jiÏnûji aÏ do Johannesburgu.
Tam zase zmûna leti‰tû a za nûkolik
hodin poté pfiistanu v Kapském Mûstû.
V ruksáãku mám pas s vízem, které
fakt nic nestálo a bylo hotové dnes
ráno. Zmûna letenky stála sice 100 $,
ale za blbost se platí, fiíkám si. V Pafií-
Ïi jsem za necelé tfii hodiny a celkem
bez problémÛ nacházím gate, odkud
budu za ãtyfii hodiny pokraãovat.
Celou dobu jsem pochodovala v ãe-
kárnû 30 metrÛ tam a zase zpût,
abych se unavila a bûhem dlouhého
letu alespoÀ chvilku spala. Pfied pÛl-
nocí jsem nastoupila do obrovského
airbusu. Sedím na posledním sedadle,
takÏe nejde sklápût, vedle asi 15leté-
ho Francouze. KaÏd˘ cestující má
k dispozici deku, „stínítko“ oãí, ucpáv-
ky do u‰í a pfied sebou monitor,
na kterém lze vyladit v pûti svûtov˘ch
jazycích program: hudbu, romantick˘
film, detektivku nebo sledovat let – po-
lohu letadla, vzdálenost od startu a do
cíle, rychlost, venkovní teplotu, v˘‰ku
letu apod. A právû tímto se zamûstná-
vám, pokud zrovna nesetrvávám v po-
lomdlobû. Let byl celkem klidn˘, aÏ
na jednu moji drobnou osobní tragédii.
Sundala jsem si br˘le a zastrãila je
do koleãka, kam se má zasouvat kelí-
mek s pitím. Nevím, jak se to stalo, asi
v polomdlobû jsem k nim byla ne‰etr-
ná, prostû jsem si je rozbila. ProtoÏe
byly multifokální a na blízko mám ãtyfii
dioptrie, oprávnûnû jsem oãekávala
komplikace. Pfii balení kufru mi nûco
na‰eptávalo: „Vezmi si náhradní br˘le,
vezmi si staré br˘le s sebou.“ To byla
nûjaká vy‰‰í prozfietelnost a já se tû‰i-
la, Ïe v Kapském Mûstû je z kufru vy-
balím. KdyÏ uÏ je fieã o kufru, stojí za
zmínku moje vybavení. Sám kufr byl
zcela nov˘, svou velikostí pfiipomínal
lodní, byl znaãkov˘ (SAMSUNITE)
a na koleãkách. K nûmu jsem mûla
je‰tû mal˘ ruksáãek, kde bylo nûjaké
jídlo, dalekohled, mal˘ diktafon, po-
noÏky a svetr do letadla, doklady a pe-
níze. Kufr byl poloprázdn˘. VÏdyÈ jedu
do Afriky! Moje pfiedstavy o tomto kon-
tinentu byly velmi romantické a o JAR
jsem vûdûla jen to, Ïe je to údajnû
jedna z nejkrásnûj‰ích zemí na svûtû.

Magick˘ Silvestr 1999 zmûnil mÛj Ïivot, alespoÀ co se t˘ãe dovolen˘ch,
zásadním zpÛsobem. Do té doby nic zvlá‰tního. ManÏel odmítá létat, takÏe
tuzemská dovolená, max. autem k pfiátelÛm do Itálie a asi dvakrát s dûtmi
do Turecka a na Krétu. 
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Pfiedstavovala jsem si velmi teplé
podnebí a tomu odpovídalo i moje ob-
leãení. Letní suknû s halenkou s ãer-
n˘m lehounk˘m blizerem a apartní
slamûn˘ klobouãek, zakoupen˘ v mo-
delovém klobouãnictví na Václaváku.
V kufru asi dvoje plavky, dal‰í suknû,
kraÈasy, jedny dlouhé kalhoty a vût-
rovka pro jistotu, prádlo, triãka, rezerv-
ní boty, hygienické potfieby a je‰tû pár
maliãkostí. Po asi 12hodinovém letu
se pfiiblíÏil Johannesburg. Nyní jsem
mûla projít Ïivotní zkou‰kou. Dokázat
zmûnit leti‰tû z mezinárodního na „do-
mestic“. Ale osud byl ke mnû zase mi-
lostiv˘. MÛj „soused“ shodou okolnos-
tí rovnûÏ letûl do Kapského Mûsta.
ProtoÏe byl nezletil˘, postaraly se
o nûho letu‰ky a já se k nûmu tzv. pfii-
fafiila. To bylo moje ‰tûstí, protoÏe
jinak bych jen stûÏí stihla letadlo o ho-
dinu pozdûji. A co hÛfi. V Praze mi tvr-
dili, Ïe se o kufr nemám starat, stani-
ce urãení je KM. Tady mi ale letu‰ky
vysvûtlily, Ïe kdyÏ si kufr nevyzvednu,
také se s ním jiÏ nemusím shledat. Asi
mûly pravdu. Jak jinak si vysvûtlit, Ïe
o chvíli pozdûji mÛj kufr krouÏil po po-
hyblivém okruhu spolu s ostatními,
které konãily svoji pouÈ v Johanne-
sburgu. Prostfiedí leti‰tû jiÏ bylo exo-
tické. Zvlá‰È na mû pÛsobili ãerno‰i.
Bylo jich hodnû a byli obleãeni na Afri-
ku velmi podivnû – dlouhé kalhoty, ka-
báty, bundy a na hlavû fiada z nich
mûla ãepici! Já jsem se sv˘m obleãe-
ním rovnûÏ vzbuzovala pozornost. No
co, jin˘ kraj, jin˘ mrav, fiíkala jsem si.
Pokraãovali jsme boeingem. Vût‰inu
posádky tvofiily Ïeny a dûti. Mûla jsem
v‰eho plné zuby a tû‰ila jsem se, aÏ
za tfii hodiny letu skonãí moje mart˘ri-
um. Letadlo letûlo v podstatnû niÏ‰í
v˘‰ce a já mohla nûjakou dobu pozo-
rovat okénkem, co je pod námi. Pak

ale nastalo prudké zhor‰ení poãasí.
âernoãerné mraky, o‰klivá turbulence
a k mému údivu Ïeny zaãaly vytaho-
vat pro‰ívané bundy. „Je zle, koza dojí
krev,“ vzpomnûla jsem si na prÛpovíd-
ku mojí babiãky pfii pohledu na mÛj
apartní klobouãek. A pak se to stalo.
Byli jsme asi 40 minut letu od Kapské-
ho Mûsta, kdyÏ se letadlo zaãalo prud-
ce propadat. Pád trval nûkolik vtefiin.
Volnû leÏící vûci létaly letadlem, Ïeny
kfiiãely, dûti breãely a já sedûla kon-
sternovaná, neschopná vydat jak˘ko-
liv hlásek. Jen nûco uvnitfi mû vûfiilo,
Ïe se pád zastaví. A zastavil. V zápûtí
se ozval kapitán letadla a oznámil, Ïe
pod námi byly vysoké hory, kolem kte-
r˘ch byly vzduchové víry a my jsme se
propadli 200 metrÛ. Omluvil se a slíbil,
Ïe se to nebude opakovat. Jak moc
jsem mu to chtûla vûfiit!  Asi v 15 hodin
jsme pfiistáli na leti‰ti v Cape Town.
Dé‰È biãoval letadlo, ãerné mraky vi-
sely nízko nad zemí a byla taková
zima, jako by mûlo zaãít kaÏdou chvíli
snûÏit. Od ItalÛ jsem se pozdûji do-
zvûdûla, Ïe na mne byl pfii vystupová-
ní z letadla pohled „pro bohy“. Schou-
lená do sebe, jednou rukou jsem sví-
rala ruksáãek a druhou pfiidrÏovala
klobouãek, kter˘ by se jinak byl jistû
vznesl k africkému nebi. âern˘ blizer
kolem mne vlál jako by to byla kfiídla.
Sama jsem pochybovala o tom, Ïe
jsem pfiistála v Africe, a ne nûkde
na Sibifii. Pfiátelé mû pfiivítali s ohrom-
nou kyticí proteí královsk˘ch. V ten
moment mi bylo jasné, k ãemu mám
tak velk˘ kufr. Nyní usu‰ené zdobí mÛj
ob˘vací pokoj. Odejeli jsme taxíkem
do penzionu v ãásti mûsta hned
pod Stolovou horou. Mûla jsem svÛj
pokoj, domácí zapnul elektrické záfiiãe
a po chvíli se staroÏitnû vybaven˘m
pokojem s v˘hledem na pfiístav linulo

pfiíjemné teplo. V˘hodou bylo také to,
Ïe âR a JAR, aã od sebe vzdáleny ti-
síce km, leÏí ve stejném ãasovém
pásmu. Mí pfiátelé mûli oãividnou ra-
dost ze shledání. Byli jiÏ aklimatizova-
ní, zorientovaní a v pohodû. Mû to tepr-
ve v‰echno postupnû docházelo. Po-
zvali mû na první veãefii. Pfiedtím jsme
je‰tû stihli nav‰tívit trÏi‰tû a já si koupi-
la první africkou masku. Krásnou. Po-
veãefieli jsme klokaní bifteky a kolem
21 hodiny jsem upadla ve „své“ poste-
li do mdlob, pfiikrytá asi tfiemi pefiinami
jsem je‰tû pomyslela na to, Ïe jsem si
Afriku pfiedstavovala jinak, a pak jsem
dopadla jak Karafiátovi brouãci – spala
jsem a spala a spala.

Tûch nûkolik dní, co jsme trávili
v Kapském Mûstû a okolí, je naprosto
nezapomenuteln˘ch. AÈ uÏ se jedná
o v˘let do Hermanus, kde kousek
od pobfieÏí bylo moÏno vidût tfii velry-
by, nebo o náv‰tûvu vesnice-muzea,
kde jsou domy zachované od doby ko-
lonializace aÏ do 19. století. Podnikli
jsme v˘lety po Kapském Mûstû a byli
jsme konfrontováni se souãasností
i minulostí apartheidu. Procházeli
jsme se pfiístavem i v˘stavními ãtvrtû-
mi, nav‰tívili jsme i b˘valá ãerno‰ská
getha i nuzácké pfiímûstské kolonie,
kde nebylo v zájmu bezpeãí radno
opustit bezpeãí auta. Zajímali jsme se
o Ïivot ãernochÛ i bûlochÛ, o systém
‰kolství, negramotnost, zamûstnanost
atd. Hlavnû také jsme se starali o ná‰
dal‰í program – návrat do Johanne-
sburgu a hlavní cíl na‰í cesty – asi t˘-
denní safari v nejvût‰ím národním
parku na jihu Afriky – Kruger parku.

(Pokraãování pfií‰tû)

DR. BOHUSLAVA ·ENK¯¤OVÁ
generální fieditelka V·FS

Pevnost v Kapském Mûstû, nejstar‰í v JiÏní Africe
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FFFF oooo cccc uuuu ssss     oooonnnn     .... .... ....     NNNNeeeewwww     ZZZZ eeee aaaa llll aaaannnndddd
Full country name: New Zealand
Area: 269,000 sq km
Population: 3.8 million
Capital city: Wellington (pop 345,000 )
People: 88% European (Pakeha), 12% Maori and Polyne-
sian
Languages: English and Maori
Religion: Predominantly Christian (81%)
Government: Independent member of the British Com-
monwealth
Prime Minister: Helen Clark GDP: US$85 billion
GDP per head: US$22,360
Annual growth: 2%
Inflation: 2%
Industries: Food processing, wood and paper products,
wool, textiles, dairy products, iron and steel, machinery,
tourism
Trading partners: Australia, Japan, UK, China and the
USA

New Zealand is a country of rare seismic beauty. New
Zealand comes with a reputation as a unique land packed
with magnificent, raw scenery: craggy coastlines, swee-
ping beaches, primeval forests, snow-capped alpine moun-
tains, bubbling volcanic pools, fast-flowing rivers and glaci-
er-fed lakes, all beneath a brilliant blue sky. The people,
bound in a culture that melds European with Maori ancest-
ry, are resourceful, helpful and overwhelmingly friendly.
The extraordinary place names - try Te Awamutu, Whan-
gamomona or Paekakariki for tongue-trippers - are reso-
nant and, with a modicum of practice, easy to pronounce.

To a large extent New Zealand lives up to these expec-
tations, and remains unfettered by the crowds you’d find el-
sewhere. What’s more, everything is easily accessible,
packed into a land area little larger than Britain and with
a population of just 3.8 million, over half of it tucked away

in the three largest cities: Auckland, the capital Wellington,
and the South Island’s Christchurch. Elsewhere, you can
travel miles through steep-hilled farmland and rarely see
a soul, and there are even remote spots which, it’s reliably
contended, no human has ever visited.

Geologically, New Zealand split off from the super-conti-
nent of Gondwanaland early, developing a unique ecosys-
tem in which birds adapted to fill the role normally held by
mammals, many becoming flightless through lack of preda-
tors. That all changed around 1200 years ago when the ar-
rival of Polynesian navigators made this the last major land
mass to be settled by humans. On sighting the new land
from their canoes, Maori named it Aotearoa - „the land of
the long white cloud“ - and proceeded to radically alter the
fragile ecosystem, dispatching forever the giant ostrich-
sized moa, which formed a major part of their diet. A deli-
cate ecological balance was achieved before the arrival of
pakeha - white Europeans, predominantly of British origin -
who swarmed off their square-rigged ships full of colonial
zeal.

Culture
The dominant cultural groups are the Pakeha and the

Maori. Other smaller groups include Yugoslavian Dalmati-
ans, Polynesians, Indians and Chinese. A common thread
that binds the entire population is its love of sport - especi-
ally the national game of rugby union - and outdoor pursu-
its such as sailing, swimming, cycling, hiking and camping.
The secular aside, Christianity is the most common religi-
on, with Anglicanism, Presbyterianism and Catholicism the
largest denominations. An interesting religious variation is
the synthesis of the Maori Ratana and Ringatu faiths with
Christianity.

English and Maori are the two official languages. English
is more widely spoken, though the Maori language, for so
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mammals - savci, pebbles - oblázky, raw - sychrav˘, craggy - strm˘, bound - svázan˘, syllables - slabiky, tucked
- zastrãen˘, heritage - dûdictví, valuing - cenící

long on the decline, is now making a comeback thanks to
the revival of Maoritanga. A mellifluous, poetic language,
Maori is surprisingly easy to pronounce if spoken phoneti-
cally and each word split into separate syllables.

New Zealand art is multifarious, valuing innovation, inte-
grity and craftsmanship that reflects Pakeha, Maori and
Melanesian heritage. Wood, stone, shell and bone carvings
are readily available while larger works such as tukutuku
(wood panelling) can be seen in most maraes (meeting
houses). Paua shell, greenstone, greywacke and green-
wacke pebbles are often fashioned into jewellery that takes
its inspiration from the landscape: earrings shaped like the
leaves of a gingko tree; sunglasses modelled on native fern
tendrils; and necklaces in frangipani-flower designs. There
is a lively theatre scene in the country, especially in Wel-
lington, and a number of galleries, including the Dunedin
Public Art Gallery, which is the oldest viewing room in New
Zealand and one of its best. The music scene is vigorous
and has spawned a pool of talent, from Split Enz and Crow-
ded House to the thrashing guitar pyrotechnics of Dunedi-
n’s 3Ds and Straitjacket Fits, lauded locally and overseas.

Wellington
The capital city of New Zealand, Wellington (population

345,000) is situated on a splendid harbour at the southern
tip of the North Island. Wellington is a lively city of culture
and arts (with festivals almost every month), and great eth-
nic restaurants and cafes. It is also home to the country-
’s government and national treasures.

Buildings of interest include the modernist Beehive (the
executive wing of Parliamen, the old Government Buil-
ding (one of the largest all-wooden buildings in the world),
the National Library (housing the most comprehensive
collection of books in the country). In addition, there are
museums (including the excellent new Te Papa museum),
a zoo and stunning views of the city from the top of Mt Vic-
toria. Thorndon has historic sites of interest, Lambton
Quay is the primary business street and Mt Victoria is the
place to go for cheap accommodation and dining. The tre-
etop walk at the Native Plant Museum is also worth the
time.

Auckland
The largest city in New Zealand, Auckland (population

1,002,000) is almost enclosed by water and covered in vol-
canic hills. Like Sydney, Auckland has a spectacular har-
bour and bridge  which has earned it the sobriquet ‘City of
Sails’. A magnet for the people of the South Pacific islands,

Auckland now has the largest concentration of Polynesians
in the world. Highlights include the Auckland Museum,
which houses a memorable display of Maori artefacts and
culture, and Kelly Tarlton’s Underwater World & Antarc-
tic Encounter, a unique simulacrum of ocean and explora-
tion activities.

Panoramic views of the city from the extinct volcano One
Tree Hill, and good swimming beaches including Kohima-
rama and Mission Bay. The Hauraki Gulf off Auckland is
dotted with islands such as Rangitoto, Great Barrier and
Waiheke,  a number of walks and diving possibilities and,
in the case of Waiheke Island, excellent art galleries. Auck-
land is also a good starting-point for visiting the amazingly
scenic Coromandel Peninsula and Hauraki Plains regi-
ons to the south-east.

FFFF oooo cccc uuuu ssss     oooonnnn .... .... ....     PPPPoooowwwweeee rrrr llll iiii ffff tttt iiii nnnngggg     (((( PPPPWWWWLLLL ))))
Powerlifting is a strength sport enjoyed by both sexes.

With this sport you usually start when you are eighteen and
finish? It is not limited, all is up to you. Powerlifting is very
popular in more than 75 countries around the world as well
as in the Czech republic. Do not confuse Powerlfting with
Weightlifting or Bodybuilding. Weightlifting is a strength
sport as well but is made up of two lifts the Snatch and the
Clean-and-Jerk. This sport is a part of Summer Olympic
Games every fourth year. And Bodybuilding is a sort of
„body-show, performance“ and i am sure that the most fa-
mous Bodybuilding representative is Arnold Schwarzenne-
ger.

We may say powerlifting consists of two words:POWER
and LIFT (LIFTING). The meaning of the first word is: an

ability to do something and the LIFT could be described as:
something that is bring to a higher position, raise. 

Powerlifting is a test of pure brute strength, and compri-
ses three lifts:THE SQUAT, BENCH PRESS AND DEAD-
LIFT. 

Powerlifting is an individualistic sport where self-impro-
vement is the greatest motivating factor. 

In Powerlifting competition, athletes-powerlifters are ca-
tegorized by sex, age and weight. Each powerlifter is allo-
wed three attempts at each lift. The most important is  the
best lift in each discipline. When the lifter finishes all his
nine attempes, the best three attempes are summed up
and the lifter with the highest score is the winner. In case
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This time we higly recommed you to read this article from
at least two reasons.

The first: This article is written with an easy English that
is why you do not need to use your English-Czech Dictio-
nary much. Secondly: it is really easy to understand, by
proper reading, how the NYSE works and at the end you
can also „discover“ how a stock is bought and sold.

Briefly from the NYSE history
The NYSE registered as a national securities exchange

with the U.S. Securities and Exchange Commission on Oc-
tober 1, 1934. But the NYSE history started in 1792 by sig-
ning  the Buttonwood Agreement.

In 1971 The Exchange was incorporated as a not-for-
profit corporation.

(it is not a not-for-profit corporation anymore of course).
How the NYSE Market Works 
The NYSE is an agency auction market. What does that

really mean and what are the advantages? The essential
point is that trading at the NYSE takes place by open bids
and offers by Exchange members, acting as agents for in-
stitutions or individual investors. Buy and sell orders meet
directly on the trading floor, and prices are determined by
the interplay of supply and demand. In contrast, in the over-
the-counter market (OTC), the price is determined by a de-
aler who buys and sells out of inventory. 

At the NYSE, each listed stock is assigned to a single
post where the specialist manages the auction process.
NYSE members bring all orders for NYSE-listed stocks to
the Exchange floor either electronically or by a floor broker.
As a result, the flow of buy and sell orders for each stock is
funnelled to a single location. 

This heavy stream of diverse orders is one of the great
strengths of the Exchange. It provides liquidity - the ease
with which securities can be bought and sold without wide
price fluctuations.  When an investor’s transaction is com-
pleted, the best price will have been exposed to a wide
range of would-be buyers and sellers. 

The NYSE Trading Floor
You must have seen it in some American movie or so. It

is a 36,000 square foot facility designed specifically for the
centralized auction. Here, market professionals, supported
by technology, represent the orders of buyers and sellers to
determine 

For your information only. 
Each day on the NYSE, more than 1 mld (billion - in ame-

rican English) shares of stock, worth more than $44 billion,
are traded. 

FFFF oooo cccc uuuu ssss     oooonnnn .... .... ....     NNNNeeeewwww    YYYYoooo rrrr kkkk     SSSS tttt oooo cccc kkkk     EEEE xxxx cccc hhhhaaaannnngggg eeee     ((((NNNNYYYYSSSS EEEE ))))

Confuse - zamûÀovat, mást; Snatch and the Clean-and-Jerk - trh a nadhoz; Comprise - zahrnovat; Attempt -
pokus; Barbell - ãinka; Squat - dfiep; Bench Press - tlak v lehu na rovné lavici; Deadlift - mrtv˘ tah; Gym - tûlocviã-
na, posilovna, místo, kde „niãíte“ své tûlo.

there are two or more lifters with the same total, wins the
the one with the lightest bodyweight .

The Squat:
The Squat is the first of the three lifts. Actually, it is the

same movement as „normal“ squat but with only one ex-
ception. There is a barbell across the back of your shoul-
ders. The barbell is usually three or four times heavier than
the bodyweight of yours. For example the best squat ever
which was done in 2002 by Brent Mikesell, USA, weighted
unbelievable 487,5 kilos. His bodyweight was 150 kilos!!!

The Bench Press:
Probably the most famous and best-loved exercise prac-

ticed by millions of people in gyms around the world, the
Bench Press is the second lift in a Powerlifting competition. 

Execution: A bar is taken off stands and handed to the lif-
ter. The bar is then lowered to touch the chest and after

a small pause is pressed to arms’lenght. The best „bench-
press“  353,8 kilos  was performed in South Africa in 1996
by Anthony Clark, USA. That time the bodyweight of hi-
mself was 372 lb. (1 lb = 0,4535 kg).

The Deadlift:
And the final lift the Deadlift, as the name evokes, invol-

ves lifting a ‘dead’ weight. 
Execution: The barbell sits flat on the ground. All you

have to do is to raise the barbell evenly and continuously
without stopping. At the end  you should stay upright with
shoulders back.

The best „deadlift“ is 420 kilos done by Andy Bolton in
2002. Nationality - Great Britain, bodyweight - 149 kilos.

An advice: You do not need to be the best powerlifter,
strongest man, woman or so. Just do it for your health,
good condition, fun or so.

Deadlift
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FFFF oooo cccc uuuu ssss     oooonnnn .... .... ....     PPPP rrrr oooovvvv eeee rrrr bbbb ssss
It could be useful, sometimes, when you know the equiva-
lence of the Czech proverbs in English language. 

Absence sharpens love, presence strengthens it.
A woman’s advice is no great thing, but he who won’t take
it is a fool.
As you bake, so shall you eat.
Every beginning is hard.
You cannot teach an old dog new tricks.
Many drops make a shower.
Nature has given us two ears, two eyes and but one ton-
gue; to the end we should hear and see more than we
speak.
Easy come, easy go.
Better an egg today than a hen tomorrow.
Experience is the mother of knowledge.
A good friend is a treasure.

Everything new is fine.
Nothing comes of nothing.
Opportunity makes the thief.
Pride goes before a fall.
Promise is debt.
Rome was not built in a day.
No one but the wearer knows where the shoe pinches.
Out of sight, out of mind.
Silence is often the best answer.
War is death’s feast.
Better give the wool than the sheep.
What youth is used to, age remembers.

THOUGHT:

About your Goals: Obstacles are those frightful things you
see when you take your eyes off your goals.

How a Stock is Bought and Sold
The following chart is a detailed explanation of how

a stock is traded. It illustrates how one transaction looks

from three different perspectives - the buyer (Peter), seller
(Monique) and the stock market professionals ( broker)
who execute the trade.

(core information were taken from the official new york stock exchange sites)

incorporate - adj vtûlen˘, pfiipojen˘, verb spojit (se), zaãlenit (se); perspective - adj perspektivní, v˘hledov˘, subst
v˘hled, hledisko; appear - objevit se, jevit se, zdát se
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FFFFoooo cccc uuuu ssss     oooonnnn .... .... ....     WWWWhhhhaaaa tttt     yyyyoooouuuu ’’’’ vvvv eeee     aaaa llll rrrr eeeeaaaaddddyyyy     ffff oooo rrrr ggggoooo tttt tttt eeeennnn
In the first part we’d like to recapitulate Planets of our Galaxy, in alphabetical order, and their Surface Temperature in °C.
And the second part tells you how to name, the correct way, a person of a particular country. 

RADEK BU·TA, DAVID ·ÍMA
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