PROGNOSTICKÝ ÚSTAV
Aneb nebudeme jako ONI! Jenže ONI nám neustále vládnou!
Dalo by se říci,že Zeman s Klausem nás plánovitě táhnou opět na východ. To by bylo ale moc
jednoduché tvrzení – řešení. Avšak dovolte mi, abych vám dal do hlavy brouka. Dovolím si položit vám
několik otázek:
1.
2.
3.
4.
5.

Co byl Prognostický ústav a jaké měl úkoly?
Kdo v něm pracoval?
Na jaký popud byl zřízen?
Co dělali pracovníci tohoto ústavu v letech 1989 – 2014 a co dělají nyní?
Skutečně naší zemi rozprodala tzv. pravice nebo konkrétní lidé s konkrétními
informacemi z minulého režimu a možná s konkrétními úkoly?
6. Stačí vám tvrzení: „nestrašte s komunismem“, nebo dokážete hledat alespoň částečnou
pravdu?
Dnes již víme, že tzv. „Sametová revoluce“ nebyla revolucí, ale předáním moci. Tím však
nezapomínám na studenty z roku 1989 a poctivé disidenty, politické vězně a oběti komunistického
režimu. Po nástupu Václava Klause do prezidentského úřadu, ale zejména po nástupu jeho kolegy
z Prognostického ústavu a opozičního vládnutí z 90. let Miloše Zemana, došlo k mnoha událostem,
které mohou poukazovat na plnění další fáze úkolů tzv. prognostiků a lidí napojených na bývalé
funkcionáře KSČ. Nejsem Petr Hájek, abych zde vyvolával nějaké spiklenecké teorie, ale vycházím
mimo jiné ze studií různých veřejně dostupných dokumentů např. Encyklopedie Špionáže od Milana
Churáně a kolektivu (zejména o STB), nebo knih pana Karla Pacnera či dalších materiálů. Shrňme si ve
zkratce některé skutečnosti:

PROGNOSTICI POPRVÉ U MOCI:
1. Rok 1987 – vznik Prognostického ústavu na pokyn šéfa KGB Andropova
2. Sametová revoluce (sametové předání moci). Rita Klímová z Prognostického ústavu
dostává Václava Klause do OF (Občanské fórum)
3. 90. léta – na předních místech naší politické reprezentace lidé z Prognostického ústavu +
lidé z okolí Václava Havla a disentu (viz níže). Velká privatizace pod taktovkou Václava
Klause i přes pochybnosti některých předních ekonomů. Kdo má peníze a informace a
možnost zúčastnit se této privatizace? Komunisté, prognostici, veksláci apod. První
ekonomické tunely. Minimální potrestání bývalých komunistů z KSČ.
4. 1996 – Miloš Zeman předsedou Poslanecké sněmovny
5. 1997 – Pád vlády (Sarajevský atentát)
6. 1998 – Úřednická vláda
7. 1998 – 2002 – Opoziční smlouva – nástup dalšího prognostika Miloše Zemana. Bamberská
aféra a další sporné privatizace. Porušování Bohumínského usnesení o nemožnosti
spolupráce s KSČM. Minimální potrestání bývalých komunistů z KSČ.
8. 2003 – První zvolení prezidenta Václava Klause s podporou komunistů
9. 2003 – Odchod Miloše Zemana na Vysočinu
OBDOBÍ TÉMĚŘ BEZ JEDINÉHO PROGNOSTIKA
2002 – 2004 vláda Vladimíra Špidly
2004 – 2005 vláda Stanislava Gosse
2005 – 2006 vláda Jiřího Paroubka
2006 – 2007 1. vláda Mirka Topolánka (bez důvěry)
2007 – 2009 2. vláda Mirka Topolánka
2008 – 2013 druhé zvolení Václava Klause prezidentem ČR
2009 – 2010 vláda Jana Fischera
2010 – 2013 vláda Petra Nečase
2013 pád vlády Petra Nečase konec pravicového vládnutí i díky vyšetřování P ČR
PROGNOSTICI SE VRACÍ
2013 – Klausova podivná amnestie, omilostnění zlodějů mimo jiné i z období Velké privatizace,
založení Institutu Václava Klause
2013 – přímá volba prezidenta, podpora bývalých příslušníků StB Miloše Zemana (viz. inzerát
v Blesku v druhém kole voleb), podpora Miloše Zemana ze strany Václava Klause a jeho
syna.Václava Klause ml.
2013 do současnosti – Miloš Zeman zvolený v přímé volbě prezidentem ČR. V okolí prezidenta
se objevují lidé aktivní v totalitních letech (Nejedlý), problémy s prověrkami, hrubosti, otočení
zahraniční politiky hradu (neoficiální zahraniční politiky) na východ, účasti na akcích Ruska
v době sankcí, pochybné schůzky s lidmi napojenými na bývalé bezpečnostní složky SSSR,
podpora prolomení těžebních limitů (Jan Mládek, další prognostik), napadání novinářů.
Využívání nálad ve společnosti k vlastní seberealizaci a podpoře. Poprvé vyznamenává v roce
2015 bývalého funkcionáře KSČ, popírání zločinnosti bývalého režimu a další sporná
rozhodnutí a komentáře.
2013 – 2014 vláda Jiřího Rusnoka
2014 do současnosti – vláda Bohuslava Sobotky, (prognostik Vladimír Dlouhý předsedou
Hospodářské komise, Jan Mládek ministrem)
2015 –2016 Útoky Zemana a Klause na EU a otevřená podpora Ruska v době, kdy naše
republika souhlasí se sankcemi.
Účasti bývalých prognostiků ve vládách od roku 1990 do současnosti jsou neoddiskutovatelné. Je to
náhoda?

Prognostický ústav podle RNDr. Josefa Hausmanna
(celý článek: http://www.josefhausmann.cz/zbohatlici4.html )
Porovnáme-li strukturu dnešní AV ČR s profilem obdobných institucí v civilizovaném světě,
zjistíme, že se od sebe příliš neliší. Sestávají se z několika desítek pracovišť od astronomického ústavu
přes různé ústavy a laboratoře biologické, farmaceutické, fyzikální, chemické, až po ústavy
metalurgické či oceánografické. Obdoba Prognostického ústavu samozřejmě už nikde neexistuje.
Důležitý za předchozího režimu, zmizelý po sametové revoluci – nutně se zde vkrádá myšlenka,
že podobně jako ony čtyři ostatní zaniklé instituce byl i Prognostický ústav ČSAV použitelný pouze
pro totalitní režim. Pokud by měl někdo strach, že by se odborníci ze zaniklých institucí snad ocitli po
revoluci na mizině, strachem o naše bližní z Prognostického ústavu ČSAV si své cítění sociální
sounáležitosti zatěžovat už vůbec nemusí. Vždyť se z nich rekrutovalo sedm ministrů, nejméně tucet
náměstků ministrů a spousta vrchních ředitelů a členů představenstev a dozorčích rad, tedy lidé, kteří se
svými přáteli a příbuznými již dvacet let demokraticky cloumají tímto státem.
Stranickou buňku zde řídil Vladimír Dlouhý – svého času nejpopulárnější politik, partijní basu s
ním drželi veleknězi privatizační „malé domů“ Karel Dyba, ….Kočárník, Tomáš Ježek, najdeme zde
Štěpánova kamaráda známého z Mitrochinovy knihy o KGB (nakl. Academia) Karla Koechera, poradce
kubánského vůdce Castra a revolucionáře Gevary Valtra Komárka, Jiřího Dolejše, Miloslava Zemana,
Václava Klause, Miloslava Ransdorfa – co jméno, to osudové spojení s „blahem“ národa, co jméno to
multimilionář. Kromě vlády v zemi jim (kým asi?) bylo posvěceno i dokonalé pokrytí celého
politického spektra zleva doprava (Klaus ODS, Dlouhý ODA, Ransdorf – jediný obdivuhodně ve
stejném kabátě – KSČM, Zeman ČSSD).
Prognostické ústavy byly v r. 1987 zřízeny v Sovětském svazu a jeho satelitech na pokyn
Brežněvova nástupce, takto šéfa KGB Jurije Andropova. Jinak řečeno, pražská prognostická centrála
byla odnoží moskevské centrály KGB. Zaměstnanci byli pečlivě vybíráni a prověřováni. Do
Prognostického ústavu nominoval předseda okupantské vlády Lubomír Štrougal nomenklaturní kádry
až do úrovně ÚV KSČ. Těch pár formálně čistých „nekomunistů“ (typu Václava Klause) byli lidé
Kremlem preparovaní do takových budoucích postavení, v nichž by jim příslušnost ke KSČ byla na
škodu. Je pochopitelné, že tato nová vládnoucí garnitura ochotně povolila skartace tajných svazků Stb.,
dokonce jejich dozorem pověřila óbrestébáka generála SNB Lorence. Svazky, které o sobě
„revolucionáři“ nestačili skartovat pak první ministr vnitra Langoš nechal zapečetit a dobře uschovat do
tzv. svazku Z. Protože některé duplikáty lze dohledat u ruské rozvědky, tu a tam se něco provalí (např.
Václav Klaus coby estébácký agent Vodička - viz The Investigator).
Co v ústavu pozdější držitelé vesel a dnešní multimilionáři provozovali? Prý připravovali jakési
modely ekonomických změn. Když si ovšem uvědomíme, že zřizovatelem jejich ústavu byl
bělokamenný Kreml, pak se musíme ptát, jak zněly jeho příkazy pro plnění ruských zájmů?
(Český šovinista, spisovatel RNDr. Josef Hausmann: http://josefhausmann.cz/ )

Podle Českého rozhlasu 6
(celý článek: http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/96465 )
Jména jako Václav Klaus, Karel Dyba, Tomáš Ježek, Vladimír Dlouhý či Miroslav Ransdorf
mluví za vše. Sám Komárek se stal náměstkem předsedy Federální vlády a byl také spolu s Mariánem
Čalfou a Jánem Čarnogurským členem neobvyklého triumvirátu, který v prvních týdnech spravoval
Federální ministerstvo vnitra. Tam ovšem, jak víme, zůstával stále ve funkci šéfa dosud nezrušené StB
Alois Lorenz, jemuž nikdo nebránil, aby skartovával nejdůležitější dokumenty.
Jaká však byla ideová či obsahová účast Prognostického ústavu na pádu komunismu a co Valtra
Komárka opravňuje, aby jej nazýval školou revoluce, to opravdu není jasné. Ústav sice soustřeďoval
vědce a pracovníky rozmanité odbornosti a názorového spektra, jimž Komárkovo liberální ovzduší
uvolňovalo pouta uniformního přístupu v duchu komunistické doktríny, ovšem právě to pak po
listopadu odhalilo jejich značné odlišnosti v ekonomicko-politické teorii i praxi, i velmi kritické osobní
pohledy na sebe navzájem.

Podivná směsice, která pak ve vládních strukturách po listopadu vznikla, spojení už tak velmi
rozdílných lidí z Prognostického ústavu s neméně rozmanitými příslušníky disentu a navíc ještě s
představiteli starého režimu, jako by Marián Čalfa či Miroslav Vacek, udala první impulsy
polistopadové politiky a transformace. Neznámo přesně od čeho k čemu.

Seznam některých členů a doplnění dalších informací
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Prognostick%C3%BD_%C3%BAstav )
• Vladimír Dlouhý (bývalý člen KSČ, bývalý ministr)
• Jiří Dolejš (členem KSČ byl od ledna 1989, dnes KSČM)
• Karel Dyba (bývalý ministr bez portfeje)
• Zdeněk Hrubý, (byl náměstkem místopředsedy vlády a bývalého ministra financí Bohuslava
Sobotky (ČSSD). Horolezec, zahynul během expedice. R.I.P. )
• Tomáš Ježek (bývalý člen KSČ,bývalý ministr a bývalý předseda Fondu národního majetku.)
• Václav Klaus (ministr financí, předseda vlády, prezident)
• Rita Klímová (v roce 1968 vyloučena z KSČ, externě jako překladatelka a ekonomka, manželka
reformního komunistického politika Zdeňka Mlynáře.)
• Karel Koecher (bývalý člen KSČ, agent STB a KGB)
• Valtr Komárek – (bývalý člen ÚV KSČ, vedoucí ústavu, bývalý poradce Che Guevary)
• Karel Kouba
• Josef Kreuter
• Jiří Mihola – (poslední ředitel, KDU-ČSL)
• Jan Mládek (bývalý člen KSČ, současný ministr)
• Miloslav Ransdorf (bývalý člen KSČ, Demokratického fóra komunistů a nyní KSČM, poslanec EU)
• Miroslav Singer (guvernér ČNB)
• Adolf Suk
• Jaroslav Šedivý (bývalý ministr, překladatel do ruštiny sovětského poradce)
• Zdeněk Tůma (bývalý ministr, guvernér ČNB)
• Růžena Vintrová – (zástupkyně ředitele (1984–1993), absolventka Fakulty statistiky Leningradského
finančně-ekonomického institutu, laureátka Ceny Milady Paulové za rok 2010 v oboru ekonomie.
Zemřela v roce 2013)
• Miloš Zeman (během Pražského jara (1968) vstoupil do KSČ, později vyloučen,pracoval do listopadu
1989 jako prognostik v jiných organizacích, v Prognostickém ústavu působil v letech 1990–1993,
předseda vlády, prezident)
(existují i další zdroje)

Jednou z mála známých předlistopadových publikací a patrně klíčovou a nejvýznamnější publikací
Prognostického ústavu vůbec je dokument „Souhrnná prognóza ČSSR do roku 2010“, vydaná
Prognostickým ústavem v roce 1988 s uvedeným autorstvím „Valtr Komárek a kolektiv“, přičemž
složení kolektivu nebylo nikdy zveřejněno. Přesto, že byl dokument vypracován na přímou objednávku
a pouze pro interní potřebu ÚV KSČ, byl diskutován i na tehdejších neoficiálních ekonomických
seminářích a jeho kopie se údajně dostaly i mezi disent, protože nebyl problém je získat. Převratnost
tohoto materiálu měla spočívat v tom, že to bylo poprvé, kdy byl stranický a státní aparát ČSSR
oficiálně informován o zaostalosti a úpadku československé socialistické ekonomiky a společnosti.
Dokument je dodnes nedostupný jako knižní tisk, ale řada exemplářů (interní tisk Prognostického
ústavu) se dostala na humanitní fakulty a další pracoviště.
A to skutečně nejsme schopni po tolika letech volit osobnosti bez komunistické minulosti?
Stála nám přehnaná humanita za takovou budoucnost? Nevím...
Předseda Imperativ, z. s.

