Poskytnutí informace

Vážený pane,

Český rozhlas obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete celé znění „vulgarismů“, jež jsou
adresovaným vysílatelem zcenzurovány v archivovaném letošním listopadovém pořadu Hovory z Lán.
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme přepis části pořadu Hovory z Lán odvysílaném Českým
rozhlasem 2.11. 2014, ve které zazněly vulgarismy, se zvýrazněním příslušných vulgarismů.

\<Zeman, Miloš (prezident ČR)&z>
\<moderátor&m>

\#Hovory z Lán od 33. minuty#

<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Jako takzvaní vězni svědomí. To znamená, jako lidé, kteří byli vězněni kvůli svému
politickému názoru. A za třetí nemám vůbec jistotu, že někteří lidé v Rusku, kteří sami sebe
označují za politické vězně politickými vězněmi jsou, a dám vám dva konkrétní příklady. Pan
Chodorkovskij údajně v 90. letech jezdil s igelitovými taškami nabitými miliony
dolar…nikoli dolarů ale rublů, nu a dostal se k nějakému majetku podobně jako u nás pan
Kožený, pan Krejčíř, pan Pitr a další. Mimochodem pan Krejčíř rovněž říká, že je politicky
pronásledován. Takže nemám zatím důvod považovat pana Chodorkovského za politického
vězně, i když je to skvělá záminka, jak se očistit. Spíš si myslím, že to byl tunelář a jestli mně
na Putinově režimu něco vadí, tak že zavřeli jenom Chodorkovského a nikoli další oligarchy.
Nu, a pokud jde o Pasy rajot [foneticky], no, tak ano, další trpící političtí [nesrozumitelné]
vězni, podle mého názoru je to pornografická skupinka, která je minimálně vina trestným
činem výtržnictví v pravoslavném chrámu, nehledě na tom, že jedna její členka se účastnila
veřejné soulože v pokročilém stádiu těhotenství, prostě normální výtržník, který nota bene tak
trochu souvisí s pornografií, víte, co je to pasy [foneticky] v angličtině?
<moderátor>
Pusy [foneticky]. Myslím, že se to vyslovuje pusy [foneticky], ale vím, co myslíte.
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Kunda. Takže, s prominutím, v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam a opravdu
dokonalý případ politického vězně jako vyšitej. Ano, jsem ochoten se zastat, až budu mít
jednání v Rusku všech skutečných politických vězňů v Rusku, v tom panu Gorbaněvskému
velice rád vyhovím. Nebudu se zastávat ruských tunelářů, stejně jako se nezastávám českých
tunelářů a nebudu se zastávat, teď jsem chtěl říci kurev, ale já nejsem Schwarzenberg, který
používá těchto výrazů, tedy poněkud deviantních dam, které dělají randál v pravoslavném
chrámu a které se pak označují za politické vězeňkyně.
<moderátor>
Posloucháte Hovory z Lán s prezidentem republiky Milošem Zemanem.
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[znělka]
<moderátor>
Pane prezidente, blíží se 17. listopad, 25. výročí od listopadové revoluce, jejíž jste byl
nepřehlédnutelnou součástí. Slyšíme řadu hodnotících soudů na polistopadový vývoj, zatím
řekněme ten nejkontroverznější pronesl váš předchůdce ve funkci, bývalý prezident Václav
Klaus, když v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes mluvil o Václavu Havlovi. Podle Václava
Klause byl v mnoha ohledech mentálně reformním komunistou. Kam byste zařadil tento
výrok?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Tak Václav Klaus asi znal Václava Havla déle a lépe než já, nicméně nemohu tvrdit, že bych
Václava Havla znal málo. A právě proto na základě svých znalostí bych s tímto výrokem
nesouhlasil. Víte, reformní komunizmus předpokládá určité, velmi pevné, ideové ukotvení.
Reformním komunistou byl Ota Šik, reformním komunistou byl Zdeněk Mlynář a mnoho a
mnoho jiných. Kdybych měl Václava Havla charakterizovat, tak bych velmi přátelsky, to není
pejorativní označení, řekl, že to byl utopista. Každý z nás jsme tak trochu utopista, každý z
nás máme nějaký sen, můj sen třeba je, aby se ČR postupně přiblížila modelu Skandinávských
států, to jsem mnohokrát veřejně řekl. Václav Havel byl utopista, který si přál krásný nový
svět - Brave New World - Aldous Huxley - no, ale on někdy ten krásný nový svět končí
Viktorem Koženým, takže z tohoto hlediska s Václavem Klausem nesouhlasím. Václav Havel
si samozřejmě přál to nejlepší pro ČR, ale jeho problém spočíval v tom, že jeho sen neměl
motor. Neměl něco, co by se dalo označit jako soubor pravidel, ať už jsou to zákony proti
korupci, proti praní špinavých peněz, obecně proti tunelování, on dokonce tomu tunelování do
dlouhé doby, než přišel rudolfínský projev, bezelstně přihlížel, věřil svému snu a já ho za to
nekritizuji. Já to pouze konstatuji.
<moderátor>
Když něco řekne bývalý prezident, tak asi to bývá důležité, protože v tom rozhovoru s
Václavem Klausem byla jedna věta, která se týká přímo vás, pane prezidente, člověk by ji měl
brát vážně, pronese-li ji bývalý prezident na adresu nynějšího prezidenta. Cituji: "Zeman je v
podstatě miláček vás všech médií, všechno mu promíjíte, všechno mu skousnete." Konec
citátu. Jsem jenom pouhý novinář, ale víte, že bych to neřekl?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
No, v životě jsem se nesetkal s větším nesmyslem. Novinářský mainstream, když si přečtu
Monitor, vztekuplné komentáře Alexandra Mitrofanova, ten chlapík jednou vzteky pukne,
ubohé komentáře Jiřího Peheho, ale v podstatě Lidové noviny, které jsem dříve pokládal za
odpadkový koš české žurnalistiky, se v mých očích staly latrínou české žurnalistiky, no a
když si vezmu další a další novinářské produkty, tak si myslím, že buď to byl drsný vtip od
Václava Klause a ten bych samozřejmě bral, anebo naprosté neporozumění a opravdu
hluboké, hluboké nedorozumění, kterého se Václav Klaus v tomto případě dopustil. Není
člověk, který by byl více atakován českými médii, než jsem já a mohu si za to sám, protože v
jednom parlamentním projevu jsem označil novináře za pitomce, dokonce, a uznávám, že to
byla hyperbola, jsem řekl, že po vyhynutí blbouna nejapného je nejpitomějším tvorem na
zeměkouli český novinář. Omlouvám se docela upřímně za tuhle paušalizaci, znám několik
slušných novinářů. A je to hyperbola, která zobecňuje a má v 95 % případů pravdu, jak kdysi
řekl Mirek Topolánek. Nicméně představa, že by česká média zrovna mně milovala a že by
mně něco promíjela, když je úspěšný výsledek jednání v Číně, tak oni píší o letadlech, když je
úspěšný průběh vyznamenání na Hradě, tak píší o flísové bundě, to je tak trochu ubohý
bulvár, kterým hluboce pohrdám, ale nevšiml jsem si jednoho jediného novináře, který by
mně cokoli prominul a koneckonců, proč by to měl promíjet, novinář má kritizovat i hlavu
státu. Ale má umět odlišit podstatné od nepodstatného a to se zatím neděje.
<moderátor>
Pane prezidente, já jsem tuhle část rozhovoru uvodil tím, že se blíží výročí, 25. výročí
listopadu 1989. Vy jste na tom slavnostním večeru k 28. říjnu mluvil o tom, že Karel Kryl
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odhalil nedokonalosti polistopadového vývoje, jehož vy jste součástí, jak již jsem říkal.
Nepřehlédnutelnou součástí. Co jste tím myslel?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Pane redaktore, slyšel jste poslední písničku Karla Kryla, kterou mně přivezl do Lidového
domu a která se jmenuje Demokracie rozkvétá?
<moderátor>
Slyšel jsem tu písničku.
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
No výborně. Tak v tom případě vám vůbec nemusím odpovídat. Ale víte, čím byste mi udělali
obrovskou radost?
<moderátor>
Řekněte si.
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Pokud Český rozhlas není tak servilní, že by neměl odvahu to udělat, pusťte někdy, neříkám
nutně teď, tuhle písničku vašim posluchačům. A to bude odpověď na vaši otázku.
<moderátor>
Teď bysme to asi technicky nezvládli, nicméně [nesrozumitelné]…
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
No, kdybyste byl trochu připraven, tak byste to zvládli, ale vy jste jako Česká televize
připraven spíše na poruchu ve vysílání, nicméně moje prosba je vážná. Tohle to byl jenom
vtípek, promiňte mi ho.
<moderátor>
I připravenost na poruchu, jenom, abych vám opáčil je profesionálním přístupem.
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Já pevně doufám, že žádná porucha v našem přátelském rozhovoru nebude. Ale o tomhle,
chcete-li mi dát dárek k 70. narozeninám, které nedávno byly, udělejte to.
<moderátor>
Když se neurazíte, přineseme vám celé CD písniček Karla Kryla z koncertu Karel Kryl 70,
který pořádal Radiožurnál ve vyprodané pražské Lucerně a určitě se vám bude líbit.
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Váš úhybný manévr mně nezaskočil, nic takového jsem od vás nechtěl, to je dodatečný bonus,
prosím, přineste mi to CD, ale moje prosba, která je současně testem vaší odvahy a odvahy
Českého rozhlasu, zní: pusťte při nejbližší vhodné příležitosti svým posluchačům píseň Karla
Kryla, která se jmenuje Demokracie rozkvétá. Cituji jenom první dva verše: "Demokracie
rozkvétá, byť s kosmetickou vadou, vždyť ti, kdo kradli od léta, dnes dvojnásobně kradou.
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta
sejdem." Chcete, abych pokračoval, nebo to radši pustíte v originálním znění?
<moderátor>
Já to s dovolením raději odhlásím, Krylovu píseň recitoval prezident republiky Miloš Zeman.
Posloucháte Hovory z Lán.
[znělka]
<moderátor>
Pane prezidente, nedávné volby do Senátu a volby komunální nějak výrazně českou politikou
nezahýbaly, zdá se. Za pozornost možná stojí úspěch Hnutí ANO na jedné straně, také na té
jiné než celostátní úrovni, a neúspěch TOP 09, ale jinak to vypadá, že do příštích sněmovních
voleb se v Česku, pokud se nestane nic mimořádného, nic nezmění. Řekl byste to taky tak?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Neřekl. Já bych řekl, že určitým testem budou krajské volby a nelze vyloučit, že kdyby
výsledky krajských voleb předznamenaly radikální přeskupení na české politické scéně, že
může dojít i k té změně, kterou vy popíráte a já považuji nikoli za nevyhnutelnou, ale za
možnou.
<moderátor>
O jaké změně mluvíte?
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<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
No tak mluvím samozřejmě o tom, že výsledky krajských voleb by mohly vést k určitému
přeskupení ve vládních strukturách, protože zatímco komunální volby vládní struktury příliš
neovlivňují, tak krajské volby už mají k vládním strukturám podstatně blíže.
<moderátor>
Jak hodnotíte, po těchto volbách činnost vládní koalice jako takovou?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Já jsem mnohokrát řekl, že si vážím vlády za to, co udělala v oblasti důvěry nebo naděje,
kterou dala občanům, že si ji vážím za konkrétní činy, které spočívají v pomoci těm slabým,
ať je to pomoc rodinám s dětmi, ať je to pomoc starobním důchodcům. A několikrát jsem ji
veřejně pochválil a jsem rád, že tuto pochvalu mohu opakovat. Na druhé straně nejsem
člověk, který by vládu nekritizoval, pokud si nemyslí, že si to zaslouží, vláda podle mého
názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a
zkurvila služební zákon z původní podoby, řekněme italského modelu, kde státní tajemník
přetrvává, i když vláda se mění každý rok. Kdyby vláda vydržela tři týdny a pak sledovala
rozpad TOP 09 v přímém přenosu, tak by možná panu Kalouskovi tak snadno neustoupila a
služební zákon by státní správu opravdu odpolitizoval, nikoli přepolitizoval. Ale znovu
opakuji, celkové saldo této vlády je v mých očích pozitivní.
<moderátor>
Můžu se zeptat něco mimo toho, co teď probíráme? Vy jste během toho našeho rozhovoru
použil několik neslušných slov…
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Ano.
<moderátor>
Proč?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Já jsem inspirován panem Schwarzenbergem, který v každé druhé větě říká hovno. No a
vzhledem k tomu, že pražská kavárna má ráda pana Schwarzenberga, tak jsem se chtěl vlísat
do přízně pražské kavárny.
<moderátor>
Nakolik myslíte, že se vám to daří?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Vůbec ne. Ale můžu ji alespoň rozčílit a to se mně určitě podaří.
<moderátor>
Jestli smím, tak ještě jedno vážné téma a to je osud služebního zákona. Platí, pane prezidente,
že od vás půjde podání k Ústavnímu soudu? A pokud ano, tak v jakém rozsahu?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
No, nejen, že to platí, ale zatímco původně jsem se domníval, že budu ochoten jít na
kompromis na zrušení budižkničemů, kteří se jmenují političtí náměstci, tak můj právní odbor
našel ve služebním zákonu tolik chyb a tolik nedostatků, že to podání Ústavnímu soudu bude
podstatně, ale podstatně širší.
<moderátor>
Co bude obsahovat tedy nad rámec toho…?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Nechte se překvapit, zatím ten zákon, kde mně Sněmovna bohužel přehlasovala, ještě nevyšel
ve sbírce zákonů a my můžeme toto podání podat teprve tehdy, když vyjde ve sbírce zákonů.
No, a jakmile to vyjde, tak uvidíte, protože to bude veřejný materiál, co všechno kromě toho §
173, to znamená paragrafu, který se týká politických náměstků, proti tomuto služebnímu
zákonu namítáme.
<moderátor>
Na to tedy musíme ještě počkat, dnes k tomu už neřeknete ani hlásku navíc?
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
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Počkáte na to zhruba 14 dní, a jak s oblibou říkám, vypadáte mladě a zdravě, za 14 tady velmi
pravděpodobně ještě budete.
<moderátor>
Nebudu namítat, že zdání klame. Ale děkuji za rozhovor, dnes jsme v Hovorech z Lán mluvili
s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Mějte se hezky. Na shledanou.
<Zeman, Miloš (prezident ČR)>
Vy se mějte také hezky a vašim posluchačům přeji, aby si co nejdříve poslechli píseň Karla
Kryla Demokracie rozkvétá. Doufám, že vás nenapadne místo toho pustit Bratříčku, zavírej
vrátka.
<moderátor>
Nenapadne.

S pozdravem

Český rozhlas
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