
2. FTV Prima, spol. s r.o. / Prima – Partie 
 

Stěžovatel (č. j. 8225/2019) zaslal svůj nesouhlas s pořadem Partie odvysílaným dne 23. června 

2019 od 11:00 hodin, jehož hostem byl bývalý prezident Václav Klaus. Poukazuje na 

skutečnost, že moderátorka nijak neoponovala lži, že „demonstranti v neděli na Letné za ni 

dostali zaplaceno“. 

Vyjádření AO 

Václav Klaus byl jediným hostem pořadu. Za takové situace je úkolem moderátora či 

moderátorky sehrát roli kvalifikovaného oponenta. V daném vydání pořadu se tak absolutně 

nedělo. Moderátorka pouze kladla otázky a po té nechala svého hosta hovořit zcela dle jeho 

zvážení. Nekladla doplňující dotazy na zjevně rozporuplné odpovědi či osobní útoky na 

nepřítomné osoby (Janu Maláčovou v 16. minutě, Jiří Fajta v 18. minutě či Miroslava Kalouska 

v 39. minutě). Jednalo se vesměs o kritiku, která se opírala pouze o neurčité či těžko doložitelné 

argumenty a moderátorka by měla v takovém případě minimálně uvést, že dotyčné osoby nejsou 

přítomny a nemohou se bránit, případně oponovat či klást doplňující otázky, aby respondent 

svá tvrzení blíže doložil. Je nutno říci, že daný nekonfrontační styl je do značné míry 

poznávacím znamením daného pořadu a jedná se spíše o neschopnost moderátorky než úmysl 

a jako takové jej lze tolerovat, jelikož podmínky jsou vlastně pro všechny stejné a záleží na 

každém hostu, jak s nimi naloží. 

Se stěžovatelem lze nicméně souhlasit, že tolerovat již nelze, jakým způsobem ponechala 

moderátorka zcela bez jakékoliv odezvy následující tvrzení Václava Klause: 

Já myslím, že o tom, že je demonstrace fenomén, který je možný a nejde o to, že by člověk měl proti 

tomu nějak radikálně vystupovat, druhá věc je demonstrace manipulované, demonstrace 

organizované, demonstrace, na které se sváží lidi z Moravy zadarmo, aby, aby se dostali do Prahy a 

ještě jim je za to něco zaplaceno. To už tady bývalo za komunismu, takže to já zas takhle moc vítat 

nemohu, ale hlavně, hlavně já myslím, že jde o to, co je smyslem těch demonstrací.  

Není skutečně rolí Rady posuzovat, zda obsah výroku může být alespoň částečně pravdivý, 

nicméně jedná se o natolik závažné tvrzení, pro něž se dosud neobjevil žádný hmatatelný důkaz 

a organizátoři i účastníci demonstrací jej zásadním způsobem odmítají, že není možné jej ve 

vysílání ponechat zcela bez korekce jakožto fakt nepotřebující bližší doložení. Moderátorka 

měla v danou chvíli jednoznačně verbálně zasáhnout, v opačném případě se dopustila porušení 

zásad objektivity a vyváženosti, jelikož divák mohl nabýt dojmu, že pokud tvrzení zaznělo od 



osoby se zjevnou autoritou a moderátor jej nijak nerozporoval, jedná se o nezpochybnitelný 

fakt. V důsledku tohoto selhání pořad neposkytl divákovi informace potřebné pro svobodné 

vytvoření názoru na danou věc. 

Alternativně Radě předkládáme usnesení na zahájení řízení o přestupku pro možné porušení § 

31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které by ovšem s největší pravděpodobností bylo ukončeno 

uložením upozornění, jelikož provozovatel dosud nebyl upozorněn na typově obdobné porušení 

daného zákonného ustanovení, dále je připraveno usnesení na vydání upozornění přímo a 

rovněž usnesení pro odložení, pokud Rada dospěje k názoru, že zákon porušen nebyl. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 

zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 

zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit 

s provozovatelem provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 

132/24, Praha 8, PSČ 180 00, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení 

ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 23. 

června 2019 odvysílal od 11:00 hodin na programu Prima pořad Partie, který obsahoval 

výrok Václava Klause „Já myslím, že o tom, že je demonstrace fenomén, který je možný 

a nejde o to, že by člověk měl proti tomu nějak radikálně vystupovat, druhá věc je 

demonstrace manipulované, demonstrace organizované, demonstrace, na které se sváží 

lidi z Moravy zadarmo, aby, aby se dostali do Prahy a ještě jim je za to něco zaplaceno“,  

jenž moderátorka ponechala zcela bez korekce jakožto fakt nepotřebující bližší doložení, 

ačkoliv se jedná o závažné tvrzení, pro něž se dosud neobjevil žádný hmatatelný důkaz a 

organizátoři i účastníci demonstrací jej zásadním způsobem odmítají. Tím se 

moderátorka mohla dopustit porušení zásad objektivity a vyváženosti, jelikož divák mohl 

nabýt dojmu, že pokud tvrzení zaznělo od osoby se zjevnou autoritou a moderátorka jej 

nijak nerozporovala, jedná se o nezpochybnitelný fakt. Divák tak byl omezen v možnosti 

vytvořit si na dané události vlastní názor. 

nebo 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané 

ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 



Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, 

sídlem Na žertvách 132/24, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 

zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Partie dne 23. června 2019 

od 11:00 hodin na programu Prima, který obsahoval výrok Václava Klause „Já myslím, 

že o tom, že je demonstrace fenomén, který je možný a nejde o to, že by člověk měl proti 

tomu nějak radikálně vystupovat, druhá věc je demonstrace manipulované, demonstrace 

organizované, demonstrace, na které se sváží lidi z Moravy zadarmo, aby, aby se dostali 

do Prahy a ještě jim je za to něco zaplaceno“, jenž moderátorka ponechala zcela bez 

korekce jakožto fakt nepotřebující bližší doložení, ačkoliv se jedná o závažné tvrzení, pro 

něž se dosud neobjevil žádný hmatatelný důkaz a organizátoři i účastníci demonstrací jej 

zásadním způsobem odmítají. Tím se moderátorka dopustila porušení zásad objektivity 

a vyváženosti, jelikož divák mohl nabýt dojmu, že pokud tvrzení zaznělo od osoby se 

zjevnou autoritou a moderátorka jej nijak nerozporovala, jedná se o nezpochybnitelný 

fakt. Divák tak byl omezen v možnosti vytvořit si na dané události vlastní názor. Rada 

stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění. 

nebo 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v 

rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon 

č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného 

přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Partie dne 23. června 2019 na programu 

Prima, že věc odkládá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedělní partie 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Dobrý den u partie televize Prima před letní přestávkou poslední, a proto má jediného exkluzivního hosta 

bývalého prezidenta České republiky, pana Václava Klause. Dobrý den. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Dobrý den. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Pane prezidente, když jsme se viděli zhruba před půlrokem naposled, očekával jste, že ten, že těch 6 

měsíců na české politické scéně bude takových turbulentních, nejistých? 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já myslím, že my žijeme v turbulentním světě. Ve světě nejistém, ve světě, kdy pořád někteří, kteří mají 

pocit své zneuznanosti,to chtějí rozbourat a změnit někam jinam, takže já myslím, že očekávat se něco 

takového, něco takového dalo. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Konají se monstrace, ta poslední je naplánovaná na dnešní odpoledne na Letenskou pláň, očekává se 

příchod velkého počtu lidí. Co pro vás znamenají davy lidí na náměstí, možná na Letenské pláni dnes. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já myslím, že o tom, že je demonstrace fenomén, který je možný a nejde o to, že by člověk byl proti tomu 

nějak radikálně vystupovat, druhá věc je demonstrace manipulované, demonstrace organizované, 

demonstrace, na které se sváží lidi z Moravy zadarmo, aby, aby se dostali do Prahy a ještě jim je za to něco 

zaplaceno. To už tady bývalo za komunismu, takže to já zas takhle moc vítat nemohu, ale hlavně, hlavně já 

myslím, že jde o to, co je smyslem těch demonstrací. Samozřejmě demonstrace na Letné před 30 lety byla 

demonstrací proti komunismu za svržení tohoto zločinného režimu. Dneska nic takového, dneska nic 

takového není. Dneska prostě je to hrstička zneuznaných lidí kteří, kteří prostě jsou nespokojeni, frustrováni 

z toho, co se někde kolem nich děje, frustrováni z toho, že nevyhráli volby a pořád se do nich chtějí vlámat 

nějakým novým způsobem. To zas já tak vítat nemohu. Já jsem mluvil v televizi pár minut po vyhlášení 

výsledků minulých voleb. A dopadli hůř nebo jinak nejsme všichni nebo mnozí, mnou počínaje chtěli, ale já 



přesto jsem tenkrát vyslovil větu. Teď bych si jenom přál já výsledky jakkoliv se mi nelíbí respektuji já bych 

si jenom přál, aby je respektovali i ostatní a zkoušeli se za ty 4 další roky zorganizovat, vytvořit nějakou 

jinou politickou stranu, jiné politické strany, a aby ty volby přijali. Mně se zdá, že jsou prostě u nás lidé, kteří 

demokratický mechanismus svobodných voleb, největší výdobytek naší polistopadové svobody, že prostě 

oni to pořád nerespektují. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A očekáváte, že by mohly davy lidí, pokud hypoteticky dnes přijde opravdu velký počet lidí, něco změnit. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Co znamená změnit. No změnit samozřejmě mohou změnit výrazně atmosféru, atmosféru v zemi, mohou 

výrazně zneklidnit, zneklidnit situaci. Oni nemohou suplovat rozhodování standardních institucí parlamentní 

demokracie, oni nemohou zvrátit rozhodnutí parlamentu. To samozřejmě ano, ale zneklidnit, rozeštvat, 

přispět k nepohodě v této zemi, to já myslím, že mohou velmi silně. Já připouštím, že je leckdo frustrován. 

Prostě já jsem frustrován, já jsem zděšen z toho, co se děje v naší zemi 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Co Vás nejvíc frustruje. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak já myslím, že ta vláda nemá nic společného s politikou, kterou bych hlásal a vítal. Já, když se podívám 

na vládu v městě, ve kterém žiju, to znamená v Praze, tak Pirátské vládnutí je něco, děs děs, které jsem si 

nikdy, nikdy před 30 lety nedovedl představit, že se něco takového dožiju, takže já bych trval na tom, že 

jsem frustrován. Já bych řekl hloubkou v té podstatě mé frustrace daleko více než drtivá většina lidí, která 

dneska přijde na Letnou, ale teď jde o to, jestli to je metoda, jak tu frustraci vyjevit a jak, jak z toho něco 

vyvodit další já myslím, že jiná cesta v parlamentní demokracii než cesta parlamentní demokracie není a 

pokud někteří opravdu frustrováni z toho, že jejich mini straničky pořád nevyhrávají volby a pražské 

mocenské a mediální elity, které jsou nespokojeny, že ještě ani jednou nevyhráli volby od toho roku 1989 a 

pořád to zkouší nějak jinak, to já nemohu nemohu chválit. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Jak vážně vnímáte problémy pana premiéra. Promiňte, já předpokládám, že spousta lidí, kteří tam dnes 

přijdou, nebo kteří chodí na náměstí, jim vadí problémy pana premiéra. 



 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já to v žádném případě nevylučuju. Já nejsem volič pana Babiše a nejsem žádnej jeho stoupenec, on také 

celou svou politickou kariéru založil na tom, že bojoval s Klausem a bojoval se mnou a nepřetržitě se 

vymezoval proti mně, takže já nemám žádný vele důvod být stoupencem pana Babiše. To je pravda 1. Na 

straně druhé, pan Babiš vyhrál volby, vyhrál volby výrazně. Projevuje se to i v dnešních průzkumech 

veřejného mínění a já nevím, on prostě řadu věcí... Hodnoťme jeho vládu, jak ta vláda funguje a nefunguje, 

já tam vidím řadu věcí pozitivních a velmi bych chtěl vidět, jak by, jak by se chovaly některé jiné politické 

strany, ale takže já, když slyším pana Babiše, jak mluví ve středu na setkání Rady, Evropské rady, no tak já 

nevím, kdo z našich politiků alternativních by takhle vystupoval proti nesmyslnosti doktriny globálního 

člověkem způsobeného globálního oteplování a zlikvidování veškeré takzvané uhlíkové stopy do roku 1950. 

Jeho výroky o tom, že dělejme to, až budou vynalezeny technologie, které to umožní ne předem, se mi 

zdají velmi racionální, takže já bych v jeho, v jeho, v tom co dělá jeho strana a on ve vládě neviděl takové 

šílenství, že by mě to nutilo, nutilo chodit na Letnou a ten jeho střet zájmů, prosím vás střet zájmů, politik, 

miliardář, majitel velkých firem a ještě mediálního panství, to je pan Babiš už 6 let. Co se stalo nového, co 

teď objevila, objevila Evropská komise nového, že najednou, najednou začíná se s panem Babišem 

zabývat? Není to náhodou něco úplně jiného než jeho skutečné problémy, není to náhodou to, že on se 

několikrát přihlásil k postojům zemí dalších, zemí visegrádské čtyřky, Maďarska a Polska a nezneklidnili 

náhodou soudruzi v Bruselu, že, že, že přichází někdo další, kdo se bude vymezovat proti některým 

fenoménům Evropské unie. Takže bavme se o tom, bavme se o tom vážně, ale hlavně, pan Babiš nemá 

100 % hlasů. Pan Babiš nemá dokonce ani 51 %. Pan Babiš má 30. Proti němu existovalo 70 % hlasů. A 

tedy 70 % poslanců. To, že těch 70 % všechny ty silácky dnes vystupující pidi straničky nebo středně velké 

strany. Prostě teď útočí, oni Babiše umožnili, vždyť oni měli šanci vytvořit úplně jinou vládu. Oni ji 

nevytvořili, oni poklidně sedí v parlamentu a křičí a kritizují. Je to jejich vina těchto těchto stran, ony vytvořily 

Babiše. Znovu opakuju Babiš nemá 51 %, o stovce vůbec nemluvě takže, takže díval bych se na to šířeji. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ty problémy pana premiéra, vy jste zmínil ty audity, zatímco jsou předběžné, které jsou v České republice, 

čeká se na ten závěr. Premiér je obviněn v kauze Čapí hnízdo, hrozí mu obžaloba. To vnímáte jak? Měl by 

odstoupit, tak jak požaduje opozice nebo minimálně by hnutí ANO mělo vyměnit osobu premiéra? Zklidnilo 

by to tu situaci? 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Co má dělat, co má dělat hnutí ANO, do toho já jsem poslední člověk, který by měl něco, něco říkat, ale 

podívejte, ty výkřiky a audity a my je neznáme, já nevím, vy je znáte, já je neznám a tak dále. Opakuji 



znovu, to všechno je známo od roku 2013, kdy pan Babiš se stal místopředsedou vlády, jestli se nemýlím, a 

ministrem financí v Sobotkově vládě a od té doby je to všechno notoricky známo každému myslícímu 

člověku u nás i v Evropě. To, že najednou někdo zmoudřel a najednou dneska, dneska dospěl k tomu, že 

teď je čas něco dělat, to já vždycky si kladu otázku, v čí prospěch je tahleta věc hrána. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A odpovídáte si na ní nějak? 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já nevím, já myslím, že to, že někdo, někdo teď najednou zpřísnil v té Evropské komisi, nemám na to 

odpověď. Nevím, jak to.. já o té Evropské unie si neočekávám nic dobrého, to vy o mně dobře víte, tak já 

nevím, proč by měli zrovna být dobří v této věci, ale zejména ta Babišova kauza je otázka evropských 

dotací přeci. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ano. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

A já považuju evropské dotace za zlo, to je totální ničení ekonomického prostředí. A je to také totální ničení 

prostředí politického a je to hlavní zdroj prostě korupce. Já jsem pro zrušit všechny, všechny dotace. U nás 

celá transformace po roce 90 byla založena, založena na dotacích, že dotace byly charakteristickým rysem 

komunistické ekonomiky a komunismu. My jsme desupsidizace, zrušení dotací považovali za naprosto 

zásadní záměr a zásadní plán. Teď nám ty dotace zase letí nahoru. Prostě zrušme je, nebudou s tím 

problémy. A a že těch dotací, já jsem, já se tím nezabývám, že bych studoval čísla kolik, kdo pobírá dotací, 

ale já tady to vypadá, takže dotace evropské pobírá jenom pan Babiš. Týdeník Euro myslím v minulém, v 

minulém svém čísle otiskl velikánskou tabulku, kolik lidí u nás pobírá evropské dotace, kolik lidí a firem, 

které považujeme za milé a miloučké. A najednou jsem zjistil, že Babiš vůbec není na prvním místě, že jsou 

3 velké velcí přijímatelé dotací evropských daleko před Babišem, že ten první má dokonce dvojnásob 

evropských dotací, než Babiš, takže kde se ta analýza teď najednou sesypala a vzala, já nevím. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ve středu chce opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Rozumíte takovému kroku opozice. Nebo je to 

plácnutí do vody, protože opozice nemá dostatek, počet hlasů, nemá zatím ani plán B, ale na druhou stranu 



opoziční politici tvrdí, že to je jejich zodpovědnost a musí takový krok udělat. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Ne, to není jejich zodpovědnost paní redaktorko, to se nezlobte, když by věděli, to co víte vy, nečlenka 

Poslanecké sněmovny, že to je plácnutí do vody, tak o otázce zodpovědnosti tady přece vůbec nejde. Je to 

frustrace těch lidí, že už dlouho se nezviditelnili, ale proto, proto vyvolají hlasování o nedůvěře vládě a 

budou mít několik hodin šance, aby ČT24 vysílala jejich moudré či méně moudrá, moudrá vystoupení na 

toto téma. Vy říkáte plácnutí do vody, /nesrozumitelné/ málem dnešní nedovolil říci, prostě, ale je to plácnutí 

do vody, ano. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A roli ČSSD vnímáte jak? Vy jste ji naposledy zkritizoval po volbách do Evropského parlamentu. Řekl jste, 

že je rozplizlá, bezbarvá. V čem to vidíte. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak za prvé, Sociální demokracie tím, že je ve vládě s panem Babišem, kterého všichni tak silně nenávidí, 

tak já myslím, že by stejným způsobem.měli všichni silně nenávidět Sociální demokracii, že kdyby nebylo 

Sociální demokracie a teď to zdůrazňuji a 10× bych zopakoval, kdyby nebylo sociální demokracie tak pan 

Babiš nemá tuto vládu a ve vládě není. Věta 1000× podtržená tak, že Sociální demokracie je totálně 

zodpovědná za to, že je Andrej Babiš předsedou vlády. Víto ta Sociální demokracie? Nevím, nevím, nechci 

jim to říkat. Ale když nejen to, když se koukám na to, co ta vláda dělá, a když sleduji ten obří souboj dvou 

hlavních dám v naší vládě sociálnědemokratické fanatičky, paní Maláčové oproti střízlivě uvažující 

ministryni, ministryni financí z Babišovy strany, tak já myslím, že viníkem rozvratu našich veřejných financí, 

rozhazovačnosti naší politiky je daleko víc Sociální demokracie než ANO. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Když říkáte, že je paní Maláčová fanatička, kde spatřujete její fanatické kroky. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak ona chce co nejvíce změnit ten základ. Že, že, že člověk má pracovat a za tu práci má dostávat 

nějakou odměnu. A všechno ostatní je výjimka, všechno ostatní je výjimka, kdy stát přece jenom sociálně 

uvažuje a přidá tomu, který má, řekněme strašně málo nebo potřebuje nějaké přidání. Paní Maláčová tuto 

základní myšlenku, že práce je východiskem a dávky jsou malý přídavek, ona totálně zvrací na hlavu 



prostě, ona chce, aby všechny možné dávky byly ty dominantní a vaše mzda z vaší práce, aby byl 

přídaveček k těm jejím dávkám. To je zvrácení celkového ekonomického a sociálního systému, na kterém 

je lidstvo už několik set let založeno. Ona je nejvýraznější nositelka této zhoubné ideologie, a proto one je 

"socanka" par excellence. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Čím si vysvětlujete pane prezidente, že ale voliči přesto Sociální demokracii za to neodměňují. Když se 

podíváme i na výsledky posledních voleb, i voleb do do Poslanecké sněmovny. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak, to už bysme pak museli mluvit o bezbarvosti té strany celkově. Já skoro musím říci že, že teď byste 

mě zkoušela, jestli známe, jak jsou, jak se jmenujou další politici Sociální demokracie ve vládě, tak já bych 

možná neobstál. Prostě tam ční jedině Maláčová a pak se tak jako pythie tváří naprosto neutralisticky 

předseda strany Hamáček, který nechce mít žádné ministerstvo, ten chce být jenom nad vodami stojící. Já 

nevím, kdo ještě je v té vládě Sociální demokracie. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ministr zahraničí pan Petříček, na odchodu je pan ministr kultury Antonín Staněk. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

O panu Petříčkovi radši ani nemluvme. To je prostě taková ostuda naší zahraniční politiky, že toho jsem se 

ještě za těch 30 let... 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ministr zemědělství... 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Aha, vidíte. Já to ale, mě to ani nenapadne, tak /nesrozumitelné/ . 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Pan Miroslav Toman samozřejmě, pan pan Antonín Staněk je na odchodu. Rozhořel se tam jakýsi spor 



mezi Sociální demokracii a panem panem prezidentem, jak to vnímáte. Pan prezident, promiňte, možná 

jenom připomenu pro diváky, že pan prezident nepřijal rezignaci pana Staňka, má na stole od konce května 

žádost o odvolání od pana premiéra a pan ministr Staněk je stále ministrem. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak podívejte já, pro mě, já pana Staňka, ministra kultury, neznám, v životě jsem se s ním nesetkal, nejsem 

ve vládě, nejsem v parlamentu, maximálně vnímám něco, co se o něm píše v médiích neboli můj žádný 

silný silný názor na pana Staňka není. Ale. Já mám silný názor na toho pána, kvůli kterému celý ten 

problém vznikl. My jsme na Hradě zdědili neblahé působení pana Fajta. Zdědili jsme obrovské miliardy 

milionové milionové dluhy, které jsme složitě na Hradě, na Hradě řešili a věděli jsme, že už nikdy nic s 

panem Fajtem prostě nedělat. Takže naše náš zážitek z roku 2003, když jsme přišli přišli na Hrad s 

dědictvím dluhů pana Fajta je tak hluboký a zásadní, že já apriori, aniž sleduji detaily, tak já o panu Fajtovi 

bych ani slovíčko pozitivního nemohl ze své zkušenosti, respektive s naší hradní zkušenosti s panem 

Fajtem, já bych nemohl říci, a proto proto, jako když jsem objevil, objevil, že objevili nějaká pochybení 

finanční pana Fajta. To jsem pokýval hlavou, a to, co si o něm představuji, a to co o něm vím, mně říká to je 

klidně možný. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A ten proces odvolávání neodvolávání ministrů, když pan prezident má už přes 20 dní žádost od pana 

premiéra a vlastně ministra neodvolává. Vnímáte to tak, že Sociální demokracie si neumí odvolat ani své 

ministry nebo pan prezident si hraje s Ústavou, jak tvrdí někteří ústavní právníci a jeho kritici. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Hraje s Ústavou. Každý zatím z tří prezidentů si takzvaně hrál s Ústavou. Každý ze tří prezidentů, které 

jsme od listopadu měli četl tu Ústavu nějakým svým způsobem. Každý se dostával do konfliktu se slovem. 

Prezident jmenuje nebo prezident odvolává a znamená to, že je pouze pošťákem a mám jmenovat, když 

dostane nebo může také přemýšlet a může také sám usuzovat o tom, jestli to je správné nebo není. 

Samozřejmě každý prezident se snaží střety tohoto typu, prezident Havel, já, prezident Zeman, střety 

tohoto typu minimalizovat a za každé to prezidentské období 2, 3 kauzy se se vyostří, vyostří tak tak silně, 

že ten prezident, říká ne tak tohle zas už já nemůžu jmenovat, to už je proti mým zásadním nebo odvolat 

proti mým zásadním zásadám, takže bych nechtěl tohle analyzovat. Já říkám, Staňka neznám, Fajta s jeho 

jeho důsledky na Pražský hrad jsem zažil. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 



Skupina senátorů podepsala návrh žaloby na pana prezidenta Miloše Zemana. V těch bodech se tam píše i 

právě o tom podávání demisí, jmenování nejmenování ministrů. Stálo nebo nestálo by za to, aby Ústavní 

soud vyjasnil kompetenci prezidenta republiky. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já nevím, jestli to může Ústavní soud vyjasnit. Prostě zákonodárce, když teda já vím, že nám nemáme 

Ústavu z roku 1793 jako Spojené státy. Máme ústavu šitou rychlou jehlou na podzim roku 1992, když se 

rozdělovalo Československo. Takže ta Ústava by měla být pro každého občana i právníka vznešenou věcí. 

Já vím, jak se rychle šila, takže já nechci přísahat na každé slovo, které tam je napsané, ale to, že zvolil 

zákonodárce před těmi 27 lety určité formulace tak já myslím, že to není jenom otázka, jak to dnešní 

Ústavní soud bude číst. Prostě ty formulace nebyly zvoleny náhodně, tam není napsáno, že prezident musí 

odvolat, tam je napsáno odvolává jo, nebo jmenuje, nesmí nesmí nejmenovat tam prostě není napsáno, 

takže ta Ústava možná mohla být mohla být přesnější, ale je to lidské dílo a jako každé lidské dílo má svou 

řadu, svou řadu problémů. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A když jsem zmínila volby do Evropského parlamentu, jaká je vaše prognóza budoucnosti Evropské unie v 

nejbližších letech.Čekáte nějaké změny po těchto volbách. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak já bych si strašně přál změny, já bych si přál, aby Evropská unie v této své konstrukci, která je hluboce 

nedemokratická, která je navíc dost centralistická, která prostě nevěnuje dostatečnou pozornost jednotlivým 

členským zemím, kdyby tato Evropská unie skončila, tak já budu šťasten a čím dříve to bude, tím lépe. 

Nicméně tyto volby, tyto volby žádný jednoznačný posun vpřed neznamenaly, samozřejmě trošku posílili ty 

eurokritické strany, trošku oslabily ty Euro profanatické strany, ale myslím, že v principu je to stejné. Já 

myslím, že se nic zásadního nestane, a že se budou vést souboje typu složení složení nejvyšších orgánů, 

to bude možná tím pádem ty souboje budou častější a typičtější, ale že by mohlo dojít k zásadnímu zvratu v 

tom naprosto neblahém chování a fungování Evropské unie to já prostě necítím. A nedopadly ty volby, tak 

jak by měliy, a já myslím, že třeba u nás ani nemohly dopadnout, že u nás žádná výrazná zřetelná jasná 

euro kritická strana neexistovala, takže volič mého typu byl frustrován a měl správně jít asi, měl správně asi 

jít někam na, na náměstí křičet, že není žádná strana, kterou bych mohl volit, ale to já myslím, že není ta 

cesta. Cesta je tu stranu eventuálně zakládat nebo přispět k tomu, aby byla založena. Já doufám že, že teď 

po vzniku strany mého syna, už nebudu mít frustraci koho volit do Evropského parlamentu. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 



-------------------- 

Na druhou stranu to není strana, je to hnutí. S tím jste spokojený. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já myslím, že to je mezistav. Já myslím, že z toho strana je řadou, řadou mediálních mágů a politiků pořád 

tak démonizováno, že řada lidí, kteří se hlásí do této, do tohoto seskupení je z určitý stran, ještě z nich 

nevystoupili, už se k ní přidávají. Já myslím, že oni nechtěli mučit tyhle ty lidi, aby zítra, za minutu zrušili 

nějaká svá členství a nechávají tomu /nesrozumitelné/, já myslím, že to je mezistupeň, ale to se zeptejte to 

sem pozvěte syna, ten vám to řekne daleko lépe než já. Já bych samozřejmě pro politickou stranu stranu 

byl a ale jestli je mezistupeň, aby to někoho neodstrašilo, já to beru. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Na druhou stranu název Trikolóra se vám líbí. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já zase mohu říci, je to strana mého syna. A syn není je dospělý, za chvíli mu bude 50 a poslední věc je, že 

bych mu tatínkovsky mohl diktovat, co co má udělat. Já jsem mu navrhoval nějaké jiné názvy, ale dobré. Já 

tak často s ním nemluvím. Hlavní problém je v tom, že ty názvy těch stran jsou už strašně přebrané za těch 

30 let. A názvy těch stran jsou leckdy zatíženy tím, že někdy tady to slovo měl někdo, s kterým já nechci být 

v žádném případě identifikován já, když jsem zakládal ODS, tak jsme samozřejmě věděli, že slovo liberální 

a slovo konzervativní jsou naše niterná, naše niterná slova. Najednou jsme zjistili, že ta slova jsou použita 

liberálním klubem neliberálních pánů, kteří potom vytvořili občanské hnutí. A konzervativní nám ukradl 

někdo úplně jiný, takže já vím, že jsme pak zvolili Občanská demokratická strana, což původně nebylo 

naším cílem, ale já myslím, že můj syn určitě usiluje o to, aby to byla občanská strana, to znamená ne aby 

to byla nějaká elitní, elitářská strana, usiluje o to, aby to byla demokratická strana, která přijímá zásadní 

principy standardní, standardní parlamentní demokracie. To slovo už ukradl pan Fiala s paní Udženijou, 

takže bohužel Vašek nemá možnost tohleto slovo použít. Nikoho nenapadlo si na to udělá nějaký copyright, 

takže já myslím, že ten název se strašně špatně hledal. A já já nevím, jestli je nějaký nějaký nějaký prostě 

nepoužitý zatím název, který by byl totálním objevem dnešní doby. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Já jsem se vás ptala i proto, že vy jste tento názor formuloval v minulosti například v roce 2010, jste v 

týdeníku Euro si velmi pochvaloval, že máme jasně definovanou v Česku politickou scénu. Volič ví, co od 

čeho čekat a také tedy říkáte zdůrazňoval jsem, že máme i standardně nazvané politické strany, nemáme 



žádné vzhůru Itálie či auto strany nebo Pirátské strany, rozhovor z roku 2010. Proto mě zajímalo, co co 

soudíte o tom, že váš syn, ten založil hnutí nebo představil, jmenuje se Trikolóra, z toho názvu nevyplývá, 

co je to za stranu tak, jestli jste s tím vy vnitřně v pohodě. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak za prvé, já řeknu k tomu základní, ale ale jestli z toho názvu něco nic nevyplývá, tak z toho názvu, já 

myslím, že jasně vyplývá přihlášení k té červené, modré, bílé čili k těm hlavním symbolům našeho našeho 

státu a to já myslím, že je tak silná zpráva. Pro jakéhokoliv voliče, že o tom nemůže být ani vteřinku 

žádných pochyb. On se jasně přihlásil k národnímu státu, který nechce být okupován Evropskou unii nebo 

nechce být totálně zlikvidován Evropskou unií, ale k tomu, to je jenom k tomu, jestli to něco obsahuje, ten 

název. Já myslím, že obsahuje. Ale. Ale vy říkáte v roce 2010. Ano stoprocentně, moje míra frustrace od 

toho roku 2010 nebo kolik, ve smyslu názvů stran a vytváření nových politických stran, je úplně absolutní. 

Já bych chtěl jít na Letnou a křičet tam, já věřím že oni budou křičet o něčem jiném. Tehdy přece 

neexistovaly TOP 09, tehdy neexistovaly Věci veřejné, tehdy neexistovalo ANO, tehdy neexistovalo nic z 

těchhle těch věcí. Už se to znovu u nás zahnízdilo, já to beru jako porážku, do jisté míry porážku osobní, 

protože přece my jsme, ne v roce 2010, ale my jsme v roce 1992 už říkali: Jsme jediná postkomunistická 

země. A byli jsme na to pyšní. Jediná postkomunistická země, která má standardně definované, ideologicky 

definované politické strany jasně se dalo podle názvu těch stran sestavit politické spektrum od extrémního 

leva do dalekého prava. Já to považoval za obrovský výdobytek, já jsem na to byl pyšný a myslím, že vznik 

ODS k tomu zásadním způsobem přispěl a bylo to poražení názoru prezidenta Václava Havla, který prostě 

politické strany neměl rád, což víme, což víme absolutně všichni. Tak já jsem na to byl strašně pyšný. Že se 

to rozsypalo, poztrácelo, to je... Máme STAN, co to je za nesmysl, a tak dále, takže na to jsem si 

nevzpomněl před chvíli, takže takže, prosím vás, ano doba se strašlivě změnila diametrálně a dramaticky k 

horšímu. Nenapadlo by mě ve snu v tom roce 2010, na který se odkazujete, že by mohly tady existovat 

Piráti. Piráti jsou prostě, pirát něco krade ne, přepadává nějaké nějakou loď, která jede a krade no. A Piráti 

se pyšní tímhle tím absurdním názvem, který s politickou ideologii žádnou nemá přece nic společného, 

takže svět se strašlivě změnil, bohužel k horšímu. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

V Trikoloře byste měl působit jako odborný garant zahraniční politiky podle vašeho syna. On, když 

představoval Trikolóru tak řekl: "Bude jezdit po světě, setkávat se s Viktorem Orbánem a Nigela Faragem". 

Jste spokojený nebo naopak zklamaný z toho jakou budete mít nebo měl byste mít podle něj roli. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

To je strana mého syna. A není možné, není možné chtít, aby tatínek tatínkovsky radil synovi, co má dělat. 



A on se musí vymanit, on je velmi autonomní. On nepapouškuje tatínkovi názory, i když, já jsem nechal 

mobil v autě. Někdo mi před několika dny napsal: "Ale přece váš azimut, vaše DNA s vaše, vaše Basic velí, 

vaše základní hodnoty se synem jsou naprosto identické, tak vy se od toho nemůžete nějakým způsobem 

odpoutat".To určitě ano, ale je to opravdu strana jeho a já naprosto nechci, jestli bych, jestli bych řekl tohle 

či onom. Nesmysl. Nevidíme se tak často, nemluvíme o tom tak často, je to jeho strana. Já si myslím, že 

názorově on je naprosto jasně vyhraněný, není druhá taková osobnost na české politické scéně, nemá 

konkurenta vůbec v žádném případě v této věci. Ale ale všichni dobře víme, že o té straně bysme bychom 

měli mluvit, určitě ne v čase minulém, dokonce bych řekl, ani ne v čase přítomném. O té straně by se asi 

mělo mluvit pouze v čase, v čase budoucím. Ta se rodí, ta teprve vzniká. Já myslím, že ta základní 

myšlenková struktura je u něj daná a ty lidi, kteří jasná a ty lidi, kteří se k tomu přihlašují dneska masově po 

tisících, tak já myslím, že to dobře cítí a a dobře dobře to chápou a identifikují se s tím, ale já, a to si asi 

Vašek musí nejdřív vyjasnit, dobře vím, že nestačí mít jenom stoupence. Já dobře vím, že nestačí mít 

jenom voliče. Já 1000× mě zastaví na benzinové pumpě paní a říká: "Jděte do té politiky, já bych vás 

zvolila." A já říkám, to je bezvadný, ale to abyste mě volila ještě musí ta strana vzniknout, musí mít svou 

strukturu. A já bych to nazval musí mít své pěšáky, kteří odpracujou na každém místečku České republiky 

každodenně tisíce věcí. Nad těma pěšáka strana musí mít své svůj důstojnický sbor a své plukovníky, kteří 

mohou chodit na vznešené rozhovory do televize Prima a jasně vyjasňovat všechny tyto věci, to nemůže 

dělat 1 člověk, takže je to otázka budování té strany. A já bych velmi přál, aby se mu to dařilo. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Je pravou pane prezidente, jsou pravdivé informace Mladé fronty DNES, která napsala, že jste chtěl s 

Václavem Klausem mladším, se svým synem, narychlo sestavit kandidátku do evropských voleb, poté co 

ho vyloučili z ODS. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak to byl, tak horoucí nebo jak to nazvat, horečný, nebo co týden, kdy ho vyloučili z ODS a bylo pár dní 

před před volbama, a tak najednou myšlenka byla: Nedá se ještě stihnou něco, něco udělat. Nedalo se 

stihnout. A já myslím že, že já už jako starší člověk jsem skoro byl spíše pro to udělat rychle a já myslím, že 

byl rozumný názor, že se to rychle udělat nemá, tak asi je dobře, že to takhle nevzniklo. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Petr Fiala, současný předseda ODS, kterou jste v roce 1991 zakládal nebo založil řekl, že neříká nic a 

naznačil, že takových stran už bylo. Co bude rozhodovat podle vás o úspěchu nebo neúspěchu Trikolóry při 

té roztříštěnosti české politické scéně. 

 



Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Pan Fiala, pan Fiala, dlouhá léta byl totálně mimo jakoukoliv politickou stranu a tvářil se jako Pýthie,která je 

nad tím a je vznešeným politologem, který to z vysoka komentuje. Nastoupil,on se stal předsedou politické 

strany snad ještě předtím, než vůbec vstoupil do ODS, takže to, /nesrozumitelné/ já nevím, jestli to bylo den 

předtím nebo hodinu předtím nebo hodinu po tom, ale zlé hlasy říkají, že to, že to bylo ještě předtím než do 

tý ODS vstoupil, takže nevím co mu na to říci. Ano takovýchhle takovýchhle stran, stran které, které byly 

založeny s nadějnými, s nadějnými expektacemi, s nadějnými očekáváními. Samozřejmě už bylo u nás 

mnoho a já nevylučuju, že teprve voliči rozhodnou jestli, jestli to dopadne dobře ne nebo ne, ale závisí to na 

tom, co jsem říkal já, nejde jenom o lídra, i když v tomto smyslu se Vašek asi liší od těch dalších lídrů, ale 

nejde jenom lídra, ani nejde o základní ideologii, ideologické směřování. Jde o ty pěšáky a ten důstojnický 

sbor, jak jsem to před chvílí, před chvílí tak zkratkovitě zkratkovitě nazval. Tyhleti lidé musí vzniknout a ty 

teprve dají té straně šanci, aby obstála při volbách. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A to co vidíte, ta strana, nebo to hnutí začíná vznikat. Zatím za zády vašeho syna stojí paní poslankyni 

bývalá z ODS, paní Zuzana Majerová Zahradníková. Je to ona ta, která mu poskytne ten dostatečný 

support ve straně. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Ježíš, tak to 1 osoba určitě nemůže poskytnout. To potřebuje desítky, desítky lidí a on.. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ale zatím je to ona, která je taková nejviditelnější, následovala ho po jeho vyloučení z ODS. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak, že je nejviditelnější je samozřejmě dané tím, že je jediná poslankyně. Je tam řada lidí, kteří žádní 

poslanci nejsou, žádnými poslanci nejsou, a proto nestojí denně, nejsou denně v parlamentu, aby je mohl 

odchytit nějaký novinář a zeptat se jich na nějakou věc. Rodí se celá řada lidí, kteří mají přípravný výbor. Já 

jsem ten přípravný výbor nikdy ani neviděl, já jsem byl 14 dní na velkém přednáškovém turné pro jednu 

americkou univerzitu tak jsem tady v tu dobu vůbec nebyl, takže já jsem i ty mediální zkratky viděl viděl až 

následně. Tak já ani ty lidi tam nevidím, ty se musí teprv urodit, chytit, osvědčit. Musí si vydobýt své místo, 

to jim nikdo nemůže přidělit ze shora, to oni si o to místo vlastně musí musí říci a teď já jenom moc si přeji, 

aby takoví lidé tam byli a ne nebyly. 



 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Říkáte, že jste byl na přednáškovém turné. Vy jste z toho napsal článek. Nazval jste to spíše esejemi než 

systematické zápisky. /nesrozumitelné/ A vy jste se kvůli tomu dostal do jakéhosi sporu s Miroslavem 

Kalouskem, bývalým předsedou TOP 09. Je k tomu ještě něco, co říct. On vás on na své facebookové 

stránky napsal, že jste z toho co jste tam tvrdil byl a jste ruský agent. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Ne tak já za prvé ve sporu s Kalouskem nejsem, protože tento člověk mně za to opravdu, abych s ním byl 

ve sporu, nestojí. Já jsem ty jeho facebookové stránky samozřejmě nesledoval, ale je zajímavé, že mě 

několik lidí posílalo esemesky, ze kterých já jsem vůbec nepochopil, co ten Kalousek řekl. Ale ty esemesky 

byly vesměs typu "Kalousek už je zase, už je čtvrtá hodina, tak on už má asi dávku alkoholu nesmírně 

vysokou.." A já jsem nevěděl co to znamená. Druhý člověk mně až z ciziny napsal: "Je vidět, že Kalousek si 

zase dneska dal dlouhou procházku se svým dlouhodobým přítelem Johnny Walkerem, myšleno název 

název jedné známé známé whisky." Takhle jsem dostával celou řadu, celou řadu esemesek a teprve asi po 

čtyřech hodinách mi někdo vyjevil, co tam, co tam prostě napsal. Myslím, že v první chvíli, v první chvíli ty 

reakce na ten jeho beznadějný alkoholismus a to, že ten, že ta hlava už je někde jinde, ty byly myslím 

oprávněné a já jsem si říkal no, ale takhle se to bagatelizovat nedá. Řada lidí takhle na to reagovala. 

Nicméně pan Kalousek, zdá se, zdá se při smyslech udělal velký rozhovor pro páteční Právo, jestli se 

nemýlím. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Pro sobotní, ano. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Kde to, kde to zopakoval, a to už je, to už je fenomén vážnější, který mě nutí nutí, abych se tím nějak prostě 

zaobíral. Jako já myslím, že řada právníků mně píše návrhy návrhy typu, že je to trestněprávní spor podle § 

345 trestního zákona o křivém obvinění. A tady čtu se zájmem, že že, kdo jiného lživě obviní z trestného 

činu bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. Nicméně spáchá-li takový čin tiskem, a tak dále veřejně 

přístupnou počítačovou sítí, tak je potrestán odnětím svobody na 2 až 8 let, a tak dále. Tak já nevím. 

Samozřejmě je varianta, další spousta lidí navrhuje využít Občanský zákoník a omluvu a žádat stamiliony 

nebo někdo mi doporučuje půl miliardy od Kalouska, a tak dále, takže potom člověk uvažuje. Neví, jestli mu 

to za to stojí, neví jestli, jestli prostě tím může něco docílit, mně nejde o půl miliardy od Kalouska, ale ale jde 

prostě o to, jestli je možné Kalouska a podobné šílené osobnosti naší politické scény aspoň tímhletím 



způsobem trošku zastrašit, aby, aby uvažovali 2×, než si než, než si dovolí výrok tohoto typu typu prostě 

použít. Já nevím, jak na to pan Kalousek přišel, já jsem někde řekl a už to také proběhlo někde v médiích, 

že že, že jsem sice několikrát v Rusku byl párkrát, proti Americe, kde jsem byl 100× tak v Rusku 10×. Tak 

tak prostě, že jsem byl v Kremlu na státní večeři jenom jednou, a to ještě zrovna seděl se mnou u stolu pan 

Kalousek a a nijak s Putinem neprotestoval a neútočil na něj. Tak to by možná taky naše veřejnost měla 

takovouhle drobnou drobnou věcičku věcičku vědět. Nevím nevím, jestli to stojí za to ale nějaké 

zastrašení... 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Stojí Vám za to Miroslav Kalousek, abyste šel do soudního sporu. Nebo podle čeho se budete rozhodovat, 

jestli to uděláte či nikoliv. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já myslím, že některým věcem tohoto typu, které jsou naprosto nepředstavitelné, on tam dokonce řekl 

blábol neskutečného typu, že jsem už dávno byl ruským agentem. A ten dokonce jakoby vytváří vytváří 

fiktivní dojem, jakoby odborné znalosti. On, říká agentem, který byl od v roce 2010 znovu aktivován. Jak 

vůbec na něco takového ten člověk může přijít. Tak opravdu ten Johnny Walker je jedno jedno vysvětlení a 

je možné mávnout rukou a a říct si prostě nestojí člověku za to, ale nevím. Ale řada zase lidí, kteří uvažují 

pořád ještě staromódním způsobem, tak ty si myslí, že taková takováhle ataka od něho nemůže zůstat bez 

reakce. To je to je zase reakce spousty normálních lidí, kteří nežijou v pražském mediálním prostředí, kde 

na sebe 1 nadává na druhého víc než ten druhý. Nevím nevím nevím stojí to za zvážení, ale jde o to 

zastrašit Kalousky a podobné. To já myslím, že by bylo na místě. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Čili abychom to shrnuli a možná to usnadnili kolegům novinářům, kteří vás budou citovat: Zvažujete, že 

půjdete do soudního sporu s Miroslavem Kalouskem. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Samozřejmě to zvažuju, zvažuju. Ale nemám sílu, abych teď řekl něco něco silnějšího a vím, že vím, že 

prostě přijdou další Kalouskové, no a člověk se nemůže s každým takhle takhle prát. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

A když se vrátím k podstatě toho, co jste vy napsal do své eseje a pak Miroslav Kalousek použil pro to 



prohlášení na své facebookové stránky. Proč vás zlobí to, že mezinárodní firmy zaměstnávají, například na 

lodích, cizince. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak teď bych se vás zeptal, jestli jste ten, jestli jste ty moje zápisky z cesty četla nebo ne. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Ano četla. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Já jsem nikde neřekl, že mě to zlobí. Podívejte se na to znovu. Já jsem řekl, že sleduji sleduji strukturu 

číšníků a číšnic, jak při té dvoutýdenní plavbě mám na to dostatek času a vidím, že ty mezinárodní firmy, 

typu majitelé, důsledně vybírají zaměstnance, aby byl z každé země 1, a aby aby to byla co nejpestřejší 

komunita. A já to interpretuji, že to je součást součást útoku na na národní stát, na zemičku, jako je Česká 

republika, protože já jsem primárně názoru, že tahleta země patří nám. A nepatří žádným migrantům, ani 

žádným zaměstnancům, kteří si sem přijdou přivydělávat. A já myslím, že by to bylo dobře aby, aby takhle 

byly země koncipovány. Potřebujeme to z jednoho jediného důvodu, protože lidem, kteří sem patří, tak o 

tuto zemi jde. A o její její charakter jde, a o to, co se tady děje jde. Budu-li nezávislým zaměstnaným 

pracovníkem Tramtárie, tak budu půl roku pracovat tady, druhého půlroku někde jinde tak jak pracují ty lidi z 

té lodi, a to já myslím, že na tom se svět, na tom se svět vybudovat nedá. Na tom se nedá vybudovat 

rozumný svět. Na tom se nedá vybudovat demokratický svět, protože 1000× opakuji, ten stát ten národní 

stát potřebuju z různých důvodů, ale ten jediný hlavní důvod je ten, že ani na entitě menší, než je stát, ani 

na entitě větší než je stát, říše, impérium, se nedá vybudovat demokracie a pro demokracii potřebujeme 

národní stát. To jsou teze, které hlásám 20 let ve všech možných svých textech a po světě s nimi jezdím. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Vy jste to nazval v tom článku multikulturalismus v praxi. Vidíte ho ještě někde jinde. To slovo se používá na 

české politické scéně, někteří ho obhajují, někteří například předseda v senátu ho přirovnal k totalitě. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Tak já samozřejmě o multikulturalismu jsem opakuji spoustu toho napsal a a 1 věc je, že existuje 

multikulturálno, a když přijedete do do Londýna tak máte pocit, že tam standardního Angličana už dávno 

nevidíte a jsou tam, jsou tam Bengálci a Pákistánci a já nevím kdo. Že je takhle svět více a více, a v 



některých zemích typu na místech typu Londýn, historicky vytvořené, že to tak je. Ale odlišme 

multikulturálno jako soužití lidí pocházejících z různých národů, barev pleti a všeho možného. Tak druhá 

věc je ideologie multikulturalismu a tu já považuji za totalitární nedemokratickou ideologii, která nám 

vnucuje tento, tuto diverzitu lidí v naší zemi, a to je můj nesmiřitelnej odpůrce, a jestli byl mým nesmiřitelný 

odpůrcem desetiletí ten komunismus, tak já myslím, že nesmiřitelným odpůrcem je, pro mě teda je, 

multikulturalismus jako ideologie, zhoubná ideologie a já myslím, že v tomto ohledu jsem na straně, na mé 

straně, že celá řada dalších politiků a nevím kým bych řekl počínaje konče, ale nepochybně počínaje 

americkým prezidentem Donaldem Trumpem. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Pane prezidente, já vám děkuji, že jste přišel do Nedělní partie, že jste byl mým hostem. 

 

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR 

-------------------- 

Děkuju pěkně také . Na shledanou. 

 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka 

-------------------- 

Na shledanou milí diváci. Přejeme vám hezkou neděli, hezké prázdniny. Budu se na vás těšit opět 1. září. 

Na shledanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


