
Free subscriptions at www.fsfinalword.com  No. 3336 Tues., Nov. 11, 2014

Klaus's detail of history
 

The 25th anniversary of the Velvet Revolution is reason to cel-
ebrate, and it's also reason to look back critically at what trans-
pired in the early days of the transformation. Václav Klaus is 

once again everywhere, but's he's not very happy that the criti-
cism is outweighing the praise. On Hyde Park on Fri., he ob-
jected to the ubiquitous picture of him with Viktor Kožený at 
a tennis match and said that they weren't sitting together and 

that he only ever spoke to Kožený once. He also referred to the 
commingling of the managers' and customers' money under 

the infamous law on investment companies and funds as one of 
the dozens of details of the transformation. Maybe it could have 
been done better, he said, but he doesn't think it was anything 

of significance that influenced the transformation. Klaus is right 
about one thing. It's unfair for the picture of Kožený to bandied 
about so much. Given the continuing impact of the law on in-

vestment companies and funds on Czech business and politics, 
it should instead be a picture of Klaus with Petr Kellner of PPF. 

Read this later today in Czech
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„Tato kniha umí podat dějiny ekonomie správně:
jako pokladnici poznání a zároveň dobrodružství
a zpětnou detektivku v realitě.“– tomáš sedláček
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„Můžete si na stejné téma přečíst deset knih,
a tolik informací nezískáte.“

 – David Bach, zakladatel společnosti FinishRich.com

a autor knihy The Automatic Millionaire

„Koho by napadlo, že ekonomie může být podána tak vtipně a srozumitelně? 

Kdybych dával dohromady seznam stovky nejdůležitějších knih, které by 
měl člověk v životě přečíst, tuhle bych tam určitě zařadil.“

 – Stephen Petranek, bývalý šéfredaktor časopisu Discover

„Nebuďte překvapeni, až se třeba ukáže, že je to první komiksová kniha, 
která svému autorovi vynesla Nobelovu cenu za ekonomii.“
– Joel Bakan, profesor práv na University of British Columbia

a autor knihy The Corporation

„Ekonomie je daleko jednodušší, než se nám ekonomové snaží namluvit. Když 

použijeme selský rozum a dostatečně se zamyslíme, nakonec se před námi objeví 

odpovědi na většinu hlavních ekonomických otázek naší doby. Často stačí uplatnit 

Steinův zákon: Nemůže-li něco pokračovat donekonečna, tak to přestane. ,Žijeme 

si nad poměry?‘ mohli bychom se ptát. ,Nebojte, ono to nakonec přestane,‘ 

odpovídá ekonom Herbert Stein. Než ale najdeme čas světové nebo i naše vlastní 

problémy pojmenovat a vyřešit, všemožní profesoři, bankéři, analytici, novináři 

a laureáti Nobelovy ceny přijdou s nějakou vědecky znějící hatmatilkou, kvůli níž 

se všechno zdá mnohem složitější. My pak máme chuť na veškeré ekonomické 

myšlení zanevřít a nechat ho raději na expertech, což je přesně jejich záměr! 

A vtom se objeví Ekonomix. Všechno prezentuje jednoduše, 

protože ono to jednoduché je. Přečíst si Ekonomix je lepší
než si udělat doktorát z ekonomie.“ – Erik Best
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Glossary
ubiquitous - present, appearing or found everywhere; 

to commingle - to mix or blend; in securities, it is the mixing of customer-owned securities with brokerage-owned securities; 

to bandy something about/around - to spread, mention or repeat.



