
Ve středu 2. prosince v podvečer odstartoval nový cyklus debat v Evropském 

domě pod názvem Café Evropa. Prvními vzácnými hosty byli Magda 

Vašáryová, poslankyně Národní rady Slovenské republiky, a šéfredaktor MF 

Dnes Jaroslav Plesl. Celým večerem provázel zaplněný Evropský dům 

moderátor Tomáš Procházka, který otevřel debatu otázkou, zda nás opět 

čekají v současném Schengenském prostoru hraniční kontroly.

„Měli bychom být chladnokrevnější, pokud se budeme stále ptát, jestli se kontroly 

na hranicích vrátí, může se to splnit,“ odpověděla bezprostředně Magda 

Vašáryová a snažila se apelovat na přítomné a přeneseně celou společnost, aby 

hlavně nepodléhali hysterii, strachu a měli své mravní hranice. Není možné 

z virtuálních problémů vytvářet ty skutečné. Zavírání hranic Vašáryová 

nepovažuje za možný scénář, podle ní „není možné kvůli 800 migrantům, kteří mají 

přijít na Slovensko, zavřít celé hranice, navíc nikdo nemá peníze, aby je uhlídal.“ 

Naopak podle Jaroslava Plesla je „situace ve Švédsku a Německu neudržitelná“ 

a Schengen by mohl zaniknout snahou udržet uprchlíky v ostatních zemích. 

„Útoky teď páchají mladí lidé, co se narodili v Evropě, nedokázali jsme je integrovat,“ 

odpověděl Plesl na otázky moderátora tykající se současné hrozby útoků 

na starém kontinentu. Za útoky je podle něho nespokojenost a nulové ponětí 

státních složek o tom, co se děje v ghettech. Model gastarbeiterů fungoval, 

protože si je Němci vybírali.

Podle Vašáryové už v dubnu budeme mít úplně jiné problémy, protože podle ní 

má Evropa nějaké problémy pořád. Jako hrozbu označila spíš „naše domácí 

fašisty, kteří mohou nenávist obrátit proti těm, co tu už jsou, a nejen těm, co přichází.“ 

Šéfredaktor Plesl komentoval roli médií v současné krizi, podle něj „mají média 

tendenci válcovat realitu jenom jedním směrem.“ „Generalizujeme, všechny dáváme 

do jednoho pytle, kde se neintegroval Breivik?“, reagovala na nálady ve společnosti i 

v sále Vašáryová. Debatu uzavřel Jaroslav Plesl shrnutím, že cílem by mělo být 

uchránit vnější hranici Schengenu, ne vyřešit situaci na Blízkém východě, 

současní uprchlíci se nebudou na Blízký východ vracet, protože se tam situace 

dlouho nestabilizuje.

Plesl zmínil prognózu, podle níž by měly do Německa a severní Evropy přijít příští 

rok 3 miliony lidí. „Jen vystrašíte lidi a pak jim nabídnete recept,“ konstatovala 

Vašáryová a dočkala se odpovědi: „Nejvíc lidi v Evropě vystrašila Merkelová 

pozváním pro uprchlíky.“ Od Magdy Vašáryové dále zaznělo, že „Angela Merkelová 

sňala z Německa obrovskou vinu za rozpoutání dvou světových válek a ukázala tak, 

že Německo přijme lidi v nouzi.“ Také bychom podle ní neměli zapomínat 

na původní záměr evropské integrace – zabránit dalším válkám.

Hosté debatovali také o stále více aktuální možnosti založit celoevropskou 

tajnou službu. Ta by podle Vašáryové mohla být zvažována až tehdy, kdy budeme 

mít alespoň společnou část bezpečnostní a obranné politiky. Plesl tuto 

myšlenku zavrhl, tajná služba vzniklá spojením služeb jednotlivých států není 

možná, „musí si ale předávat informace,“ dodal. Magda Vašáryová vyjádřila spíše 

obavy o ty stávající tajné služby (slovenské, pozn.). Připomněla, že musíme být 

velmi opatrní s tím, co mohou dělat tajné služby, víme to z vlastní historie – „tajné 

služby střední Evropy, toho bych se bála, nelze se na ně spolehnout.“

„Není možné kvůli 800 migrantům zavřít celé hranice, 
na to nikdo nemá peníze.”

„Generalizujeme, všechny dáváme do jednoho pytle,

kde se neintegroval Breivik?”

„Nejvíc lidi v Evropě vystrašila Merkelová

 pozváním pro uprchlíky.“
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