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Dnes chybí razantní programy, jak silná vláda, tak silná opo-

zice, a jedno nemůže existovat bez druhého. Když je vláda slabá, 
opozice ji jenom lacině – i když třeba pravdivě – kritizuje, ale není 
nucena k vlastní pozitivní alternativě. Když je slabá opozice, vláda 
není pod neustálým tlakem a může si dělat, co chce. Tohle znechu-
cení politikou dokážu jako občan pochopit, ale řídím se příslovím: 
„Lépe než proklínat tmu je zapálit alespoň jednu svíčku.“

Můj základní recept na řešení krize je snížit výdaje na spotřebu 
a zvýšit výdaje na investice. Jeho součástí je bankrot neúspěšných 
podniků včetně bank. Po pádu Lehman Brothers měla následovat 
AIG a další. Stejně tak by mělo zbankrotovat třeba Řecko, aby 
sloužilo jako odstrašující příklad pro všechny ostatní země. Musí 
nastat to, čemu Max Weber říkal protestantská etika. Šetři a inves-
tuj. Vezměte si Warrena Buffetta, který kupuje obleky v konfekci 
a dokonce i snubní prsten pořídil ve své firmě, kde dostal třiceti-
procentní slevu. Zatímco Viktor Kožený si v Londýně objedná víno 
za tři čtvrtě milionu a ještě ho vrátí, protože je „cítit korkem“.

Když se dva – a v našem případě víc než dva – perou, musí být 
někdo, kdo je uklidní. V tom vidím základní smysl prezidentské 
funkce v České republice. Moje téma v prezidentské kampani 
je vytváření pole pro dialog parlamentních politických subjek-
tů. Může se vám to zdát málo, ale když vidím rozhašenou zemi, 
ve které žijeme, myslím, že je to zatraceně těžký úkol.
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www.nakladatelstvicas.cz
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Miloš Zeman, 
Petr Žantovský 

a Nakladatelství ČAS

Vás srdečně zvou na autogramiádu knihy

MILOŠ ZEMAN 
ZPOVĚĎ INFORMOVANÉHO OPTIMISTY

(rozhovor s Petrem Žantovským)

Těšíme se na Vás 9. října 2012 v 18:00 
v Paláci knih Luxor, Václavské nám. 41, Praha 1.

Za účasti obou autorů 
a nakladatele Josefa Pepsona Snětivého 

knihu pokřtí Laďa Kerndl.


