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Nakladatelství Olympia vydalo počátkem prosince 2015 knihu Václava Klause a Jiřího 
Weigla Stěhování národů s. r. o. - Stručný manuál k pochopení současné migrační 
krize. Tato kniha reaguje na současnou migrační krizi, se kterou je konfrontován 
evropský kontinent. 

Čím byla tato migrační krize způsobena? Potřebuje vůbec Evropa migranty z jiných 
světů a proč je jejich zvaní k nám hluboce amorální? Proč se vrcholným byrokratům z EU 
tato krize vlastně hodí? A co by se mělo stát, aby nedošlo na nejhorší? Odpovědi na tyto a 
další otázky naleznete uvnitř této nové knihy. Knihu doplňují kresby českého kreslíře 
Jiřího Slívy.Beseda obou autorů proběhne v Domě knihy Knihcentrum 10. února 
v 16.30. 

Vlna ilegálního masového přistěhovalectví do zemí Evropské unie se dotýká životů 
stovek miliónů Evropanů. Protože to považujeme za mimořádně vážné, věnujeme 
tomuto nesmírně výbušnému problému tuto knížku, napsanou s nutnou mírou 
stručnosti a přehlednosti. Jejím primárním cílem je polemizovat se všudypřítomnou 
„prouprchlickou“ propagandou.Zdrželi jsme se příliš zevrubných odboček, které by text 
neúměrně zatížily, ale pro přidání potřebné zkratky a nadsázky jsme do ní zařadili i 
výstižné grafiky Jiřího Slívy.  

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989, kdy se stal 
federálním ministrem financí. V říjnu roku 1991 byl navíc jmenován místopředsedou 
vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se stal předsedou tehdy nejsilnějšího politického 
subjektu - Občanského fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou 
demokratickou stranu, jejímž předsedou byl od počátku až do prosince roku 2002. Dne 
28. února 2003 byl Parlamentem ČR zvolen prezidentem České republiky na pětileté 
funkční období. Tento mandát mu byl prodloužen dne 15. února 2008 znovuzvolením 
pro druhé funkční období.  

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc. vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na Vysoké 
škole ekonomické v Praze a arabistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 
1990 – 1998 působil po boku Václava Klause jako poradce na ministerstvu financí a šéf 
poradců na úřadu Vlády ČR. V období let 2000 - 2003 pracoval jako výkonný ředitel 
Centra pro ekonomiku a politiku a v roce 2003 byl jmenován vedoucím Kanceláře 
prezidenta republiky. Tuto funkci opustil v roce 2013, kdy se stal výkonným ředitelem 
Institutu Václava Klause.  

 

 


