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CO NÃ•M TO VYKLÃ•DÃ•TE, PANE Å VEJNARE?
ÃšterÃ½, 15 leden 2008

Kandidát na prezidenta Jan &Scaron;vejnar si ve svých prohlá&scaron;eních, jemnÄ› Å™eÄ•eno, neustále protiÅ™eÄ•í. Tvrdí o
sobÄ› kupÅ™íkladu, Å¾e byl architektem na&scaron;í kuponové privatizace, a totéÅ¾ o sobÄ› Å™íká i na zahraniÄ•ních stránká
(kupÅ™íkladu zde) - pÅ™itom ale kuponovou privatizaci u nás kritizuje.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e Å¾ádným &bdquo;architektem" privatizace nebyl, jak naposledy upozornil Pavel Páral v sobotní MF Dnes
pan &Scaron;vejnar napsal o kuponové privatizaci &bdquo;jeden nepÅ™íli&scaron; citovaný Ä•lánek".
RovnÄ›Å¾ o dal&sc
své publikaÄ•ní Ä•innosti nám pan &Scaron;vejnar sdÄ›luje ponÄ›kud nepÅ™esné informace. Na svém webu ohromuje výÄ•tem
svých kníÅ¾ek a Ä•lánkÅ¯, které mají dosvÄ›dÄ•it jeho ohromnou ekonomickou erudici. JenÅ¾e tento Ä•lovÄ›k v Americe zveÅ™
hlavnÄ› proto, Å¾e pro severoamerické univerzitní uÄ•itele platí povinnost zveÅ™ejÅˆovat (Å™íká se tomu publish or perish, ted
publikuj nebo zhyÅˆ), bez urÄ•itého poÄ•tu Ä•lánkÅ¯ v pÅ™íslu&scaron;ných uÄ•ených publikacích by se prostÄ› setkal s Å™ado
nepÅ™íjemností. KdyÅ¾ si navíc Ä•lovÄ›k jeho práce pÅ™eÄ•te, zjistí, Å¾e o pÅ¯vodní my&scaron;lenku v nich nezavadí, jde v
kompiláty vÄ›cí, které uÅ¾ nÄ›kdo sepsal, a navíc jde o shrnutí velmi nekritická.
O nepravdivém prohlá&scaron;ení,
napsaném pouze v Ä•eské verzi jeho Å¾ivotopisu, Å¾e byl jedním z Ä•lenÅ¯ komise pro udÄ›lení Nobelovy ceny, uÅ¾ na
Neviditelném psu psal pan Haas. KdyÅ¾ tuto informaci ovÄ›Å™ila MF Dnes, pan &Scaron;vejnar své tvrzení opravil, a to tak,
Å¾e &bdquo;patÅ™í k ekonomÅ¯m, kteÅ™í mají slovo pÅ™i nominaci kandidátÅ¯ na Nobelovu cenu" (viz zde). I v tomto pÅ™íp
ale velmi vzdálen pravdÄ› - pokud byl vÅ¯bec osloven, stal se jedním z tisícÅ¯, kteÅ™í kandidáty na Nobelovu cenu navrhují,
navíc - opÄ›t, pokud byl osloven - musel podepsat prohlá&scaron;ení, Å¾e o této skuteÄ•nosti padesát let pomlÄ•í. Vzhledem k
tomu, Å¾e se nemÅ¯Å¾eme domnívat, Å¾e pan profesor neumí Ä•íst, musíme si vybrat, co je hor&scaron;í: lháÅ™, nebo
nenapravitelný mluvka, který nedokáÅ¾e udrÅ¾et jazyk za zuby?
Jeho klliÄ•kování pÅ™ed dotazy týkajícími se vzdání se
amerického obÄ•anství, je sice u kandidáta na prezidenta republiky zaráÅ¾ející, ale pochopitelné. Pan &Scaron;vejnar si
ponechává otevÅ™ená zadní vrátka, protoÅ¾e dobÅ™e ví, Å¾e ztráta obÄ•anství by byla definitivní a on by uÅ¾ nadále nemoh
vyuÅ¾ívat výhod, které pÅ™íslu&scaron;nost ke Spojeným státÅ¯m pÅ™iná&scaron;í, a to nejen na území USA, ale po celém
svÄ›tÄ›. Proto tedy tento problém neustále &bdquo;zji&scaron;Å¥uje a konzultuje".
DluÅ¾no dodat, Å¾e tak jistÄ› bude Ä•ini
do chvíle, kdy parlamentní komise oznámí, Å¾e zvolen nebyl. Pak si oddychne a v klidu se vrátí do Michiganu. Pokud by
ale zvolen byl, postaví jej tím na&scaron;i zákonodárci pÅ™ed nesmírnÄ› obtíÅ¾né dilema - vzdát se kvÅ¯li nÄ›jakým pÄ›ti, moÅ
deseti rokÅ¯m v prezidentském kÅ™esle obÄ•anství ve své druhé domovinÄ›? VÄ›ru, nelehké rozhodování...
U Jana
&Scaron;vejnara je udivující i dal&scaron;í nesrovnalost - svou manÅ¾elku tady neustále pÅ™edstavuje jako paní Kathy Terrell&Scaron;vejnarovou, jenÅ¾e ona se jmenuje jednodu&scaron;e Kathy Terrell. Å½e by byl pánÄ› ParoubkÅ¯v kandidát,
profesor na univerzitÄ›, tak roztrÅ¾itý?
Rozpaky také vzbuzuje jeho nynÄ›j&scaron;í &bdquo;spanilá jízda" po Ä•eských vyso
&scaron;kolách. PomiÅˆme nyní, Å¾e jeho pÅ™edná&scaron;ek se zúÄ•astÅˆují kvÅ¯li zaplnÄ›ní sálu stÅ™edo&scaron;koláci, a
povinnÄ›, pod hrozbou neomluvených hodin, soustÅ™eÄ•me se na pravdÄ›podobný stÅ™et se zákonem o vysokých
&scaron;kolách, který zakazuje na akademické pÅ¯dÄ› politickou agitaci. Pan &Scaron;vejnar se tedy pohybuje na hranÄ›
zákona. Jeho pÅ™edná&scaron;ky jsou prezentovány jako ekonomické, ale vzhledem k tomu, Å¾e bÄ›hem nich hovoÅ™í
takÅ™ka výluÄ•nÄ› o sobÄ›, mÄ›li by toto &bdquo;pÅ™edná&scaron;kové turné" nejspí&scaron; zhodnotit právníci.
Zatí
nesrovnalost, eufemisticky Å™eÄ•eno, se objevila uÅ¾ nÄ›kolikrát, naposledy v rozhovoru pro sobotní Lidové noviny. Pan
&Scaron;vejnar totiÅ¾ v rozhovorech nÄ›kolikrát opakoval, Å¾e jeho odjezd do emigrace v kvÄ›tnu 1970 byl vynucen obavou,
Å¾e vláda chystá zru&scaron;ení (konfiskaci) výjezdních doloÅ¾ek vydaných pÅ™ed sovÄ›tskou okupací. Toto tvrzení ale nedá
smysl. Ta obava pÅ™i&scaron;la "post factum", Å¾ádné takové výjezdní doloÅ¾ky jiÅ¾ dávno neplatily. Mezi okupací a
&Scaron;vejnarovým odjezdem byly výjezdní doloÅ¾ky zru&scaron;eny, a to ne jednou, ale dvakrát. Tvrzení pana
&Scaron;vejnara, Å¾e odjíÅ¾dÄ›l se svou sestrou, protoÅ¾e "jsme dostali avízo, Å¾e lidem, kteÅ™í mÄ›li výjezdní doloÅ¾ku j
DubÄ•ekovy doby, to znamená pÅ™ed invazí, tak jim je moÅ¾ná zkonfiskují", je nesmyslné.
V dobÄ› &Scaron;vejnarova
odjezdu byly v&scaron;echny tyto výjezdní doloÅ¾ky jiÅ¾ dávno zru&scaron;eny novelou vyhlá&scaron;ky Ministerstva vnitra
a Ministerstva zahraniÄ•ních vÄ›cí 64/1965 Sb., která vstoupila v platnost v listopadu 1968. Výjezdní turistické a soukromé
doloÅ¾ky, vydané mezi listopadem 1968 a listopadem 1969, pak byly znovu v&scaron;echny jednorázovÄ› s okamÅ¾itou
platností zru&scaron;eny 9. Å™íjna 1969 vyhlá&scaron;kou 115/1969 Sb. a cestující byli tehdy vysazováni z vlakÅ¯ na
hranicích. Výjezdní doloÅ¾ka, na kterou odcestoval pan &Scaron;vejnar, tedy musela být nová, vydaná po listopadu 1969,
pokud to ov&scaron;em nebyla jedna z diplomatických výjezdních doloÅ¾ek (jeho otec pracoval pro MZV) vydaných po
listopadu 1968 nebo "zvlá&scaron;tních" doloÅ¾ek vydávaných pro prominenty a pracovníky ministerstva vnitra.
Pan
&Scaron;vejnar se buÄ• obával o platnost staré, dvakrát zru&scaron;ené výjezdní doloÅ¾ky z "DubÄ•ekových dob", nebo mÄ›l
doloÅ¾ku Ä•erstvou, kterou dostal krátce pÅ™ed odjezdem. Nebo odjel na speciální výjezdní doloÅ¾ku, kterou v té dobÄ› mohl
dostat jen diplomat, pracovník ministerstva vnitra nebo nÄ›jaký komunistický prominent, a nemluví pravdu, protoÅ¾e nechce být
za takového prominenta oznaÄ•ován. Navíc jeho pÅ™íbÄ›h o útÄ›ku v pÅ™edveÄ•er uzavÅ™ení hranic vypadá tak romanticky
"odbojovÄ›", Å¾e v nÄ›m prostÄ› musí na&scaron;e veÅ™ejnost najít zalíbení...
Dne 13. dubna 1970 vy&scaron;la nová
vyhlá&scaron;ka 44/1970 Sb., o cestovních dokladech, která ru&scaron;ila vyhlá&scaron;ku 115/1969 Sb., a pÅ™ebírala
její ustanovení o cestovních doloÅ¾kách. Vyhlá&scaron;ka neru&scaron;ila platnost vydaných výjezdních doloÅ¾ek. Výjezdní
doloÅ¾ky z "DubÄ•ekovy éry", jak bylo uvedeno vý&scaron;e, byly zru&scaron;eny vyhlá&scaron;kou z Å™íjna 1968, a znovu
byly v&scaron;echny dÅ™íve vydané výjezdní doloÅ¾ky zru&scaron;eny vyhlá&scaron;kou z listopadu 1969. V dobÄ› odjezdu
pana &Scaron;vejnara do &Scaron;výcarska (pÅ™ed Velikonocemi 1970 - to znamená nejpozdÄ›ji v bÅ™eznu 1970) tedy a)
nemohlo v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› jít o výjezdní doloÅ¾ku vydanou pÅ™ed invazí b) jeho obava z okamÅ¾itého plo&scaron;néh
zru&scaron;ení v&scaron;ech Ä•erstvÄ› vydaných výjezdních doloÅ¾ek byla opoÅ¾dÄ›ná - výjezdní doloÅ¾ky byly plo&scaron;
zru&scaron;eny pouhé tÅ™i nebo Ä•tyÅ™i mÄ›síce pÅ™ed jeho odjezdem a pan &Scaron;vejnar to jistÄ› vÄ›dÄ›l - jeho výjezdn
pokud ne&scaron;lo o tu prominentní, nebyla více neÅ¾ tytéÅ¾ tÅ™i aÅ¾ Ä•tyÅ™i mÄ›síce stará.
Pan &Scaron;vejnar pros
spoléhá na to, Å¾e jeho fantastická tvrzení, kterými si vylep&scaron;uje svÅ¯j Å¾ivotopis, si nikdo neovÄ›Å™í... JiÅ™í Wagner,
Neviditelný pes
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