
Vůdcové nebo Blaničtí rytíři? 
 Pro nás všechny v hospodářské sféře, státní správě i ostatních nevýrobních sektorech platí, že  svým způsobem myšlení patříme do jedné z obou kategorií. Obě se liší hlavně tím, že ti v 
první z nich jsou o něčem silně přesvědčeni, mají vizi, věří si a touto vírou umí nakazit druhé. Vůdcové dělají ”správné věci” na rozdíl od ostatních, kteří případně dělají jen ”věci správně”. 
Správné věci  vůdcové dělají i přes odpor těch, kdo je v tlacích současnosti nedovedou či nechtějí rozeznat. Ti druzí vyčkávají až jak to dopadne a věří, že nějak určitě (konečnou 
zodpovědnost nakonec nenesou, ponesou ji až Blaničtí rytíři). Starají se hlavně o sebe, svou práci a kromě toho nevěří snad už ničemu. Od věcí veřejných dávají ruce pryč, hluboce 
nedůvěřují  všemu co se děje přes rámec jejich bezprostředního vlivu, rozměr pracoviště, zahrádky nebo chalupy. Vně je prostor jen pro ty lidi nějak podivné, na které se nakonec 
většinou nadává nebo se jim spolu s Josefem Švejkem jaksi čelí. Jen se nenakazit nějakou vírou, v dějinách se to nikdy nevyplatilo! Pěkně zůstat v bezpečí stáda a spát. 
 Kam kdo skutečně patří je nejvíce vidět na chování našich vedoucích a vůdcích, protože je na 
ně nejvíce vidět. Proto si je my, chráněnci Blanických rytířů, přímo pěstujeme. Vůdců, hlavně v oblastech mimo ekonomický sektor, bylo a je vždy a všude málo. Ekonomická sféra rozené 
vůdce přitahuje nejvíce, protože tam je úspěch dosažitelný přece jen jednodušeji než v morálce či politice. Dá se přesvědčivě změřit na koruny, na ekonomický rozkvět. Výsledky 
snažení v morálce a politice jsou daleko citlivější na spoustu ještě prchavějších vlivů, než jsou zákonitosti cyklů ekonomické prosperity a útlumu. Třeba na to, v co lidé věří! Doba působení 
v politické branži je, jak známo, omezena krátkostí volebního období a o nic významného se tedy skoro nedá usilovat, aniž by si výsledky nepřipsal k dobru někdo jiný. Významné vize 
mají časový rozměr desítek let. A tak užijme moci, dokud ji máme! Tak uvažují ti z Blanických rytířů, kteří se nedopatřením probrali a my je pustili do role vůdců. Odborně si špekuluji o tom, zda to, co naši vůdcové a politkové nyní praktikují naplňuje více znaků 
transformačního, či už přímo krizového řízení. Zda hrají více podle Machiaveliho či Clausewitze. 
 Takto nějak jsem se chtěl v klidu ztichlé školy vyrovnávat s horkým tématem 
nepřesvědčivosti našich vůdců a zejména však hořkým tématem krize financí vysokých škol v tomto horkém létě. Zasáhl mne ovšem ”přímý úder” Petra Fischera, který také mne právem 
obvinil z planého mudrování, skuhrání a akční impotence (v článu ”Česká intelektuální elita se vyznačuje mimořádnou neschopností...”, LN 17.8., str.10).  Mám já, ve svých 55 letech 
znovu oprašovat vzpomínky na studentský radikalismus v Evropě šedesátých let, já, který jsem ve svém oboru spíše placen za to, že učím studenty životní moudrosti (která ovšem snese 
a vysvětlí skoro všechno), mám já studentům vysvětlovat nezbytnost nátlaku přímé politické akce?  Odpověď zní ano. Na podzim začnu učit studenty nejen tomu jak vypadá životní 
moudrost, ale i tomu, jak být vůdci! Běda vám, Blaničtí rytíři, nezbude pro vás v politice místo. 
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