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LISTOPADOVÉ TÉMA

Milí ctenári,
na listopad jsme si pro Vás pripravili hodne pestrou nabídku, jak co se týce
témat, tak autoru. Pro ústrední clánek jsme tentokrát sáhli do nemeckého
Spieglu a preložili podle našeho názoru velmi lucidní studii Ulricha Becka
zabývající se nejvetším strašákem vyspelého sveta -nezamestnaností. Beck
ríká nahlas to, co už všichni dávno tuší: nezamestnanost dnes není dusledkem
nejakých chyb vlády, ale nevyhnutelným vedlejším efektem high-tech
ekonomiky. V tomto císle prinášíme analýzu stavu, v príštím otiskneme
nástin rešení.

Naší ekonomice dnes dominují jiné problémy, mimo jiné krize
bankovnictví. Po komentári domácího odborníka, Václava Žáka, dáváme
v tomto císle slovo zahranicnímu expertu, zpravodaji Wall Street Journal
Deanu Calbreathovi, který se samozrejme neubránil urcitému srovnání
ceského bankovnictví se situací ve vyspelých zemích. Dlouho jsme si lámali
hlavu nad tím, jak v tomto císle pokrýt volby do Senátu, když se konají v dobe,
kdy vycházíme. Nakonec jsme požádali ústavní právníky Jirího Hrebejka
a Jakuba SchliUera, aby nás provedli po dejinách horní komory pro ceské
zeme (pocínaje panskou snemovnou ríšské rady), ukázali nekteré príklady
ze zahranicí a vysvetlili roli senátu podle ceské ústavy. K prezidentským
volbám v USA se vracíme clánkem Jirího S. Melicha o kontroverzní
reforme systému sociálního zabezpecení v SA,která výrazne ovlivnila
predvolební situaci.

Tak jako existuje American Paul Polansky, který nekompromisne odkrývá
nelichotivé stránky ceské minulosti, at to stojí, co to stojí, existuje neméne
nekompromisní American Daniel. Goldhagen, který se podobným
zpusobem "vlamuje" do minulosti nemecké. Jeho kniha Hitlerovi ochotní
vykonavatelé zpusobila v Nemecku poprask. Borí v ní nekteré tradicní
mýty, napr. o slušném radovém nemeckém vojákovi. O knize i následné
debate referuje Bedrich Utitz.

V tomto císle jsme si dovolili zaradit hned dva rozhovory. Ten první vede
Radovan Holub s prof. Gerhardem Prosim, zastáncem tržní teorie
kultury, tedy zjednodušene receno názoru, že dobré umení je to, které se
lidem líbí. Spíše než o rozhovor jde o jakési hádání. Otázky pana Holuba
znepokojují, odpovedi pana Prosiho ukolébávají. Slovenský publicista
Svatoslav Mathé zpovídal Dušana Viesta, jednoho z nejmladších
úcastníku Slovenského národního povstání, synovce známého generála.
Rozhovor prináší nekteré nové postrehy o S P.

Abyste neodvykli slovenštine, máme pro Vás dalšího slovenského autora.
Jirí Greguš se zamýšlí nad novodobým vývojem Španelska, které
postupne zažilo vzestup, chátrání a pád Francova režimu a naposled obnovu
demokracie. Paralely s Ceskoslovenskem nejsou náhodné.

V tomto císle také plníme slib ze zárí a publikujeme analýzu Iingvistky
Mileny Švehlové, která si všímala jazykové stránky prezidentových
projevu. Dochází k prekvapivému záveru: pokud není Václav Havel
pragmatikem v politice, pak v jazyce je jím urcite.

Do nabídky listopadového císla patrí i zamyšlení Jana Sokola nad
rakovinou ceské spolecnosti - kOI:Upcf,stejne jako fejeton Ladislava
Vrchovského, který prišel s bezvadným nápadem. V Ostrave založil Klub
prátel Prítomnosti a zve redaktory a autory casopisu na pravidelná diskusní
setkání. Podobné iniciativy z ostatních koutu republiky jenom vítáme. Stojíme
o Vaše názory, o co nejtesnejší kontakt s Vámi. Budoucnost casopisu závisí
na Vašem zájmu a podpore. Propagaci v oficiálních médiích získáváme jen
težko, proto Vásprosíme: mluvte o casopisu a jeho tématech s Vašimi práteli,
upozornujte je na clánky, které Vás treba zaujaly. Jedine tak si uchováme
nadeji, že se ctenárská obec bude nadále rozrustat aspon tak rychle jako
doposud. Za Vaši podporu moc dekujeme a prejeme Vám, abyste príchod
zimy zvládli bez depresí.
Váš Jakub Camrda

redaktor
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SLOVO VYDAVATELE

Zacátek konce

má šanci obstát v evropské konku
renci. Demonopolizace navíc zte
žuje integrované plánování zdroju
a tam, kde ji udelali (USA,Británie,
Norsko), nejsou výsledky (ceny)
jednoznacné. Mnozí osvicení výrob
ci také už pochopili, že je výhodnejší
investovat do úspor, což je po demo
nopolizaci obtížnejší. a strane
spotreby už CEZ monopolem není:
dodává odberatelum VVN. Regio
nálními monopoly jsou krajské
rozvodné závody - a práve jejich
tarifní politika (schválená minis
terstvem financí) pusobí rust spo
treby na topení.

Pro malé odberatele je energetika
z povahy veci monopolní. To je
obecne hodno zavržení, ale v ener
getice znamená monopol také po
vinnost zásobovat a velký monopol
záruku, že nebudou výpadky. Vecje
tedy rozhodne složitejší a dobrý
clánek by mel ukázat obe stránky.
ing. Miloš Tichý, SEVEN,The
Energy Efficiency Center •

MARTIN JAN STRÁ SKÝ

'je možná treba snížit až 'o 70%
a díky Temelínu toho snad budeme
schopni. Tvrzení, že jaderné elek
trárny nesnášejí strídavé zatížení,
platilo kdysi u ruských palivových
clánku. U paliva KWU už to není
pravda. I já dávám prednost úspo
rám, ale to jsou stejne jako voda
nebo vítr mekké zdroje: bude-li
treba rychle snížit emise, bez jádra
to nepujde. Spoléhat na zemní plyn
a paroplyn nejde: udelá-li to každý,
co pak udelá cena plynu?

Buh vi, že nejsem obhájce CEZu,
ale za soucasný nárust spotreby na
topení muže CEZ jen zcásti. Jeho
monopol na strane zdroju byl
zachován proto, že pri své velikosti

Ad: "Žádnou protiatomovou
elektrárnu" a "Monopoly" (8/96)

Bez atomu to nepujde
ovou Prítomnost ctu rád, zejména

delší clánky - ale i sloupky. V císle 8
jste však otiskli dva clánky o ener
getice, odkazující na nemecký
týdeník DER SPIEGEL, s nimiž
nemohu souhlasit. Je treba prinej
menším slyšet i druhou stranu.

Mám nekdy dojem, že Nemecko
zachvátilo jakési davové proti
atomové šílenství - viz treba nedáv
né demonstrace v Dolním Sasku.
Nemcum se podarilo odpoutat rust
spotreby energie od rustu HDP - ale
to se do jisté míry darí i u nás.
V roce 1989meli takovou kapacitní
rezervu, že mohli zlikvidovat témer
celou energetiku bývalé NDR. Jenže
co bude za 10 až 15 let, se nikdo
neodváží predvídat: jádro uhlím
rozhodne nahradit nemohou, pro
lože se zavázali snížil emise CO2,
Je-Ji pravda, co se dnes obecne
prijímá o zmenách klimatu, bude

18.ríjna uverenily titulní stránky svetových deníku stejnou zprávu. Týkala se clánku, který vyšel
v casopise Science, ve kterém skupina vedcu jasne prokázala, že kourení zpusobuje rakovinu plic.
Vedcum se podarilo izolovat chemickou látku v cigaretovém dehtu, která vyvolává zmenu
v genetické informaci. Dusledkem této zmeny je pocátek tvorby rakovinných bunek.

Skutecnost, že kourení zpusobuje rakovinu plic, byla až dosud podporena jen statistikou - cím
vice kouríte, tím vyšší je pravdepodobnost, že dostanete rakovinu plic. Presný mechanismus ale
jasný nebyl. Ted už jasný je. Na základe tohoto zjištení se mohou ocekávat velké zmeny nejen
v osobním živote mnoha z nás, ale i ve svete politiky a ekonomiky. .

Ješte než byly známy dusledky kourení na lidské zdravi, zavedly Spojené státy americké
a nekteré další zeme striktní protikurácké zákony. Patrí mezi ne i obrovská informacní protikurácká kampan.
Okolnost, že plicními a cévními nemocemi trpí nejen sami kuráci, ale i lidé, kterí jsou nuceni dýchat cigaretový
kour, tzv.pasivní kuráci, vedla k zákazu kourení ve všech verejných budovách a na tuzemských a mezinárodních
leteckých linkách Spojených státu. Mesto New Yorkzakázalo kourení ve všech svých petatriceti tisících restauracích.

Následný pokles poctu kuráku ve Spojených státech donutil tabákové firmy orientovat jejich trhy na státy strední
a východní Evropy. A jak to souvisí s Ceskou republikou? Procento lidí postižených rakovinou plic je v naší zemi
nejvyšší ze všech zemí na svete! Lze si predstavit ekonomické dusledky Pl'O naše zdravotnictví. O cévních nemocech,
mrtvicích, bronchitide a jiných nemocech zaprícinených kourením ani nemluve. Muže trvat nekolik mesícu, než se
objeví urcité pozitiÝnídusledky snížení poctu kuráku. Ale první dusledek se objevi ihned - stát ušetrí na veškerých
výdajích spojených s lécbou, ošetrením a výplatách pracovní neschopnosti u techto pacientu. Chcete ušetrit miliony,
pane premiére a pane ministre?

Poté, co vedci uverejnili svá zjištení, ceny akcií tabákových firem zacaly klesat. Ve Spojených státech se sedmnáct
státu, vcetne mesta New York,rozhodlo zažalovat tabákové firmy o úhradu veškerých nákladu spojených s lécbou
nemocí zpusobených kourením. Pokud by se podarilo vyhrát tento soudní spor proti tabákovým firmám, byly by
ztráty techto firem nikoli pouze miliónové, ale miliardové. Tento dusledek by se projevil nejen ve Spojených státech
amerických, ale i daleko za hranicemi této mekky tabákových spolecností. Právníci, politici a ekonomové, kteri
pracujete ve zdravotnictví - všimnete si!

Že v Ceské republice stále chybí efektivní protikurácká kampan (pan prezident i pan ministr zdravotnictví verejne
kourí), je pouze jednou stranou rovnice. Že je dnes známa prícina rakoviny plic a fakt, že.kourení stojí stát- tedy nás
danové poplatníky - miliardy korun rocne, je druhou stranou téže rovnice. Jak dlouho to tedy bude trvat, než se
pomer v této rovnici zmení?-

1
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o CEM SE NE MLUví

Dean Calbreath

Korespondent Wall Street Joumal
o krizi ceského bankovnictví

Klaus se od Reagana nepoucil

ší míre regulace v bankovnictví?
Jak to, že mají hlasy požadující
rezignaci ministra Kocárníka ti
chou podporu i uvnitr koalice?

Snad je ten rozpor pouze ve
významu slov. Jestliže totiž nena
stala bankovní krize, pak urcite
krize státního dohledu nad ban

kami. Mužeme zacít u pana Klause
a postupovat dolu na nižší posty
Ministerstva financí, kterému se
doposud nepodarilo získat úcinnou
kontrolu nad financním sektorem.

Kdyby tato krize v rozhodování
o bankách mela pokracovat, muže
zpusobit skutecnou bankovní krizi,
pokud by nekteré státem vlastnené
banky - konkrétne IPB a CS - mely
pokracovat ve svých velmi rizi
kových aktivitách.

Príciny krize
Pokud máme najít skutecné príciny
krize, musíme se nejprve vrátit
k pocátkum volného bankovního
trhu v CR, který se zrodil pred
ctyrmi nebo peti lety. Tehdy, na
vrcholu revolucní euforie, zmoc
nila federální vláda centrální
banku k tomu, aby udelila ban
kovní licenci každému, kdo dispo
noval sumou okolo 800 mil. korun

a byl natolik zbehlý v bankov
nictví, že dokázal vyplnit formulár
žádosti. Centrální banka se z po
chopitelných duvodu zdráhala
neco takového delat. Od zacátku to

vypadalo jako ztreštený nápad,
když si nekdo myslel, že zeme s de
seti (nebo puvodne s patnácti)
miliony obyvatel muže unést sko
ro šedesát nezávislých bank.
A opravdu. Je to ztreštený nápad!

První a základní prícinou
problému financního trhu je tedy

\

Behem posledních mesícu bylolze postrehnout v premiérove
hlase urcité zklamání, když se
snažil bagatelizovat problémy
ceského bankovnictví. "Zásadne
odmítám slovícko krize, když
mluvíme o ceském bankovním

systému," rekl novinárum poté, co
CNB prevzala správu nad Agro
bankou a Kreditní bankou. "Žádná
krize neexistuje, každá spekulace
[o krizi] je pouhou spekulací."

Nic se nedeje?
Pan Klaus má v jistém smyslu
pravdu. Dokonce ani po uvalení
nucené správy na Agrobanku
a Kreditní banku - dve z deseti

nejvetších bank - se bankovní
systém zatím ješte nedostal do
krize. Asi tucet bank, které za po
slední dva roky krachly, predsta
vuje méne než 10% z celkového
objemu bankovního kapitálu. Ne
kolik problémových bank se dnes
snaží zachránit svou situaci fú~emi
s jinými institucemi nebo prísu
nem nového kapitálu.

Co je však nejduležitejší: 70 až
80% objemu bankovních operací
zustává v rukou ctyr mamutích
bank: Komercní banky, Investicní
a poštovní banky, Ceskoslovenské
obchodní banky a Ceské spori
telny, v nichž si ve všech udržuje
kontrolu stát. Státní kontrola ga
rantuje, že tyto banky zustanou
"bezpecné", takže nemohou zpu
sobit skutecnou krizi, aspon ne
prozatím.

Pokud tady ovšem není krize, jak
tvrdí pan Klaus, jak je jen možné,
že se každý tak najednou zajímá
o situaci v bankovním sektoru?

A proc byla vláda dotlacena k vet-

2

Ústavní soud - pro
Rozhodnutí Ústavního soudu ve
prospech Jirího Gruši je dobré také
kvuli urcitému nadejnému prece
dentu, který by z neho mohl vznik
nout.

Na pocátku byl nekvalitní volební
zákon. Situaci pak zkomplikovala
Ústrední volební komise, která šla
ve svém formalismu dokonce nad
rámec zákona. Nejvyšší soud sice
vrátil do hry vetšinu kandidátu,
pocínal si ovšem tak, jak je v našem
soudnictví obvyklé: držel se prísne
dikce zákona, gramatického výkla
du jeho ustanovení, takže nekolik
rozhodnutí prícících se zdravému
rozumu potvrdil.

Ústavní soud naopak zajímala
materiální podstata celého sporu.
Jde tu o pasivní volební právo, tedy
o jedno ze základních ústavních
práv, zakotvené v Ústave a Lístine
základních práva svobod. Volební
zákon je tu jen k provedení tohoto
práva, tedy musí pomáhat k jeho
naplnení a ne ho znemožnovat
nebo ohrožovat; je treba ho vždy
vykládat v souladu s Ústavou
a Listinou.

Takový by mel být prístup nejen
Ústavního soudu, který obycejným
zákonem ani není vázán, ale soudu
obecne. Naše justice bere ovšem
Ústavu ci Lístinu jako deklaratorní
dokumenty, vznášející se tak vyso
ko, že je ani nevidet. Bylo by zají
mavé provést pruzkum, kolik soud
cu vubec Ústavu zná.

Nesmyslný formalísmus je nejvetší
bolestí ceské justice a vzdaluje ji
verejnosti tím, že jde proti obecne
sdílenému principu spravedlnosti.
Rozhodnutí Ústavního soudu by
mohlo príspet k tomu, aby soudci
konecne prestali být automaty na
paragrafy a vycházeli pri svých
bežných, každodenních rozhod
nutích nejen z ústavních norem, ale
práve také z principu obecné spra
vedlnosti (angL equity). Jedinepak
budou právum obcanu poskytovat
skutecnou, a ne jen formální
ochranu. Pokud by to znamenalo
urcitý posun smerem k anglosaské
právní oblasti, pak myslím, že
posun prospešný.
(cam)

Ústavní soud - proti
Ústavní soud vyhovel dalším odvo
láním a prikázal registrovat další
kandidáty do senátních voleb. Po
zbytecném skandálu s volebními



situace, kdy se príliš mnoho bank
pere o príliš málo korun. Prestože
v tomto roce fúzovalo nebo zmi

zelo z trhu na tucet bank, lze
s postupující konsolidací bankov
nictví ocekávat další slucování.

I po prevzetí správy nad Agro
bankou odhadoval Kamil Janácek,
vrchní ekonom KB, že se CR ocitla
teprve v puli konsolidacního pro
cesu.

Za druhé. CR po ctyriceti letech
plánovaného hospodárství neoplý
vala financníky, kterí jsou schopni
rídit banky. avíc žádná obchodní
spolecnost se v tu dobu nemusela
prokazovat zprávou o své cinnosti,.
kterou by potvrzovala schopnost
splácet pujcky, a naopak málokdo
v bankách vedel, jak z tohoto
hlediska spolecnosti proverovat.
Tento problém bylo to vetší, že
vetšina duležitých firem se stala
klienty ctyr nej vetších bank. a
malé banky zbyly menší a mno
hem riskantnejší firmy. Mnohé
z nich se dostaly do platební ne
schopnosti, a tím zpusobily svým
bankám nejvetší potíže. K tomu
pristupují ješte podvody ze strany
nekterých dlužníku a bankéru
samotných.

NOVÁ PRíTOMNOST

Tretí a neduležitejší prícina.
Centrální banka udelila príliš
mnoho bankovních licencí, aniž by
predtím vytvorila regulacní me
chanismus, kterým by banky kon
trolovala. Tady Klausova adminis
trativa selhala predevším. "Nechte
trh pracovat, on se o banky posta
rá," ríkali dogmatictí zastánci
teorie laissez-faire okolo Václava

Klause. Bohužel tržní síly selhaly
jako regulátor bankovního trhu
i v rozvinutých zemích.

Stací se jen podívat na hlubokou
krizi úverování a sporení v ban
kovnictví Spojených státu v osm
desátých letech, abychom si uvedo
mili rizika spojená s príliš libe
rálním prístupem k bankám. Když
Ronald Reagan, velký Klausuv
vzor, odstranil nekterá vládní
omezení bankovního podnikání,
vrhli se mnozí bankéri do bláz

nivých operací s nemovitostmi
a cennými papíry podobne, jak to
nyní udelali jejich ceští kolegové.
Urcitá cást z nich se dokonce

dopustila defraudací, podobnost
s ceskou situací opet není náhod
ná. Krizi vyrešil až ozdravný pro
jekt americké vlády, který stál da
nové poplatníky miliardy dolaru
a byl presne tím typem vládní
intervence, který Klaus nesnáší.

Z tohoto hlediska není role po
nekud tajemného Motoinvestu
v obou posledních kauzách pod
statná. Krize byla totiž založena
dávno pred jeho vznikem.

Viníci
Václav Klaus si stežoval, že nemá
"k dispozici jediného úredníka,
jehož lze poslat do Kreditní banky,
aby tam zjištoval situaci". Nemá ale
proc si stežovat. Vládní instituce, jež
by vedle CNB dozírala nad bankov
nictvím, tu není proste proto, že ji
Klaus nikdy nechtel. Presto, že rád
mluví o napodobování Západu, kde
takové kontrolní instituce existují.
Napríklad ve Spojených státech má
základní kompetenci Federální
rezervní banka, stejne jako v Ceské
republice CNB, ale krome toho
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komisemi, který zavinil parlament,
když odmítl pozmenovací návrh
poslance Jicínského, aby jim zákon
kontrolu správnosti prihlášek
uložil, udelal Nejvyšši soud krok
zpátky a nejakým osmdesáti kan
didátum vyhovel. Nekolika dalšim
ovšem nevyhovel - a významni lidé
si na to stežovali. Na to jiste maji
právo.

V ovzdušl jistého tlaku tedy
udelal Ústavni soud dalU krok.
Bohužel se v jeho zduvodneni
ozvaly ješte jiné tóny: je prý treba
dát prednost spravedlnosti, a zdra
vému rozumu. To zni velice pekné,
ale je to cesta do pekel - jak známo,
vždy dláždená dobrými úmysly.
Spravedlnost i právo totiž musi být
v právnim státe vyjádreny v zá
kone. Ten muže nechat úsudku
soudcu širši nebo užši prostor,
nesmi se však nikdy stát "pouhou
formalitou". Nikdo nám jasne
nerekl, zda zmíneni kandidáti
zákonu vyhoveli nebo ne. Pokud
zákon urcil, jak se má obcanstvi
prokazovat, a kandidáti nevy
hoveli, neni o cem mluvit. Pokud to
urcila jen vyhláška, mohl ji Ústavni
soud zrušit. Misto toho však poho
voril o zdravém rozumu a vyhláš
ku patrne obešel.

Kandidáti, jimž Ústavní soud
vyhovel, jsou shodou okolností
vesmes slušni a dobN lidé. Muže
nás tedy jen tešit, že máme nekolik
dobrých kandidátu navic. Tuto
radost nám však kal{ podezrení, že
zato nemáme skutecne nezávislý
Ústavní soud.
(sok)

Tudy na to!
Ctyri poslanci CSSD, kterl si videli
dál než na špicku nosu, hlasovali
pro prvni cteni vládniho návrhu
rozpoctu. Ozvenou jim bylo pre
kvapení stranické špicky, zloba,
rozpaky, mlženi. Prý se nechali
koupit, mini jeden. Spletli si partaj,
míni druhý. Jednomu prý poplivali
auto. Tenhleten nechce s tamtlm
sedet v jedné lavici. Miloš Zeman
prý nebude delat predsedu, bude-li
pan Machovec mistopredsedou ...
Zdá se, že jsme ve trlde základni
školy o prestávce. Vždyt i sám
predseda se v poslednich mesic{ch
chová jako nácelník klukovské
party.

Jeho prohlášeni "b'ud on nebo já"
však muže být vhodným kUcem
k rešeni. Chce-li to CSSD nekam
dotáhnout, a nechce-li se pritom
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Lekce

DEAN CALBREATH •

korespondent WaIl Street Journa! v CR.

Co nás ješte ceká
Vzhledem k nedostatecné kontrole

. nad bankami nemusí být ona "kri
ze-nekrize" zdaleka u konce. Ctyri
nejvetší penežní ústavy musí vyre
šit problémy, které jim tu zane
chaly krachující menší banky.
Velké banky jim pujcily casto
znacné sumy, a ty s nimi nená
vratne zmizely. Napríklad Ceská
sporitelna pujcila 9 mld. korun
dnes již neexistující Ceské bance.
Krome toho nejméne jedna z vel
kých bank - IPB - si pocínala na
trhu cenných papíru prinejmenším
stejne riskantne jako Motoinvest,
když za extrémne vysoké ceny
nakoupila kontrolní balíky akcií
mnoha firem. Od té doby akcie
prudce klesly, takže se bankovní

analytici ptají, kdy IPB pocítí
negativní úcinek techto svých
podivných operací.

I když CNBnyní zvažuje zavedení
prísnejší regulace bankovnictví, na
realizaci techto kroku si minimálne

nekolik mesícu pockáme. Mezitím
ceským bankám nezbude, než se
potýkat s krizí, která - pokud jde
o bankovní dozor - zasahuje nej
vyšší patra Klausovy administra
tivy.

každý státvytvárí vlastní regulativní
orgán. K rešení zminované krize
amerického bankovního systému
vznikly ctyri federální instituce, a to
byl u toho konzervativní prezident
Pokud tady neco podobného chybí,
je to dusledek premiérova osobního
rozhodnutí, nikoli jeho alibi.

Podobne chatrná je i obhajoba
ministra Kocárníka. I on se, stejne
jako Klaus, snaží shodit veškerou
vinu na CNB,která má podle zákona
hlavní odpovednost za dohled nad
bankami. Ale když ji obvinuje,
neobvinuje tím zároven sám sebe?
Kdo jiný sedí v jejím nejvyšším
orgánu, Bankovní rade? Ba co víc,
jako ministr financí mel dozírat nad
financními trhy, kam patrí i obcho
dování s cennými papíry. Mel se
také dríve starat o Motoinvest,
vždyt se objevoval v novinových
titulcích už rok pred pádem Kreditní
banky.

Podle prezidenta Asociace bank
Ivana Angelise se na kauze Kreditní
banky podepsaly jak bankovní sub
jekty, tak další hráci na kapitálo
vých trzích. "Nedokonalá legislati
va, mekký režim státního dohledu
a nekteré konkrétní kroky v kupó
nové privatizaci vytvorily rizikový
terén, na nemž lehce dochází k ne-'
hodám. Odpovednost za situaci tak
presahuje obe dozorové instituce
[MF a CNB],"upozornuje dále pan
Angelis.

stát populistickou velepartají typu
HZDS, bude se muset svého nynej
šího predsedy nejak zbavit. Jak je
videt, nebude to tak težké: stací
protlacit pana Machovce na místo
predsednický post.
(pri)

Nejsou to nejlepší zpusoby, když p.
Vlach vmete v televizní Sedmicce p.
Krausovi do tváre svuj opovržlivý
odsudek, když p. Kocárník po
nedelní Debate prohlásí pred kame
rou vývody p. Wagnera za nesmysl
nebo když sl. Petrová v rozhovoru
na Svobodné Evrope vyplísní p.
Grosse za to, že mluví už moc
dlouho, a at si tedy z toho udelá
své s610,ona že muže klidne odejít.
M6resy, jaké snad projdou gymna
zistum, významným osobnostem
vládní strany nejen nesluší, ale
jejich strane škodí. Je zajímavé, že
neotesaností založenou na prezí
ravosti slynou pouze predstavitelé
ODS (ne všichni: pp. Stráský a Zie
leniec to nedelají) a - republikáni
(ti ovšem strílejí mnohem hrubším
a smradlavejším kalibrem). Ne
pletme sem, když p. Dostál nazve
p. Sládka malým ceským gaunerem.
To je jiná situace, tedy i jiný ž/Ínr.
(pri)

Syndrom
neprítomného šéfa?
Zatímco ministr zdravotnictví Jan
Stráský dýchal v Himaláji rídký
vysokohorský vzduch, zverejnil
v zasmogované nížinné Praze jeho
tajemník Miroslav Macek svou
koncepci reformy ceského zdravot
nictví. Pozoruhodná byla první
reakce médií a potažmo verejnosti:
mnohem méne než to, co je na
Mackove koncepci 'nového a co je
i jejím prínosem, zaujal zpusob

4
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Ulrich Beck

,
prace

Kapitalislllus
bez

'"
C asopis DER SPIEGEL (20/1996) uverejnil závažnou studiiznámého sociologa Ulricha Becka o základních problémech
dnešních vyspelých spolecností: o nezamestnaností, globalizaci trhu,
daních a možnostech obcanského uplatnení. Nekteré moderní trendy
zretelne podkopávají možnosti demokratického státu a Beck se ptá,
jak tomu celit. Prinášíme podstatné cásti této studie a v príštím císle
otislrneme záver, kde autor navrhuje možná rešení.

a cas jejího zverejnenl.
Takže pouze MFDnes v prvnl

reakci sdelila, co Macek navrhuje
nového (tedy v našich podmlnkách
nového): totiž, aby zdravotnl pojiš
tovny mely možnost stanovit pojist
né v závislosti na tom, jak je pojiš
tenec ochoten sám preventivne
o své zdravl pecovat. Je to princip,
který by mel být pro všechny prija
telnejU, než naprlklad systém
individuálnlch úctu.

Ostatnl média, namisto toho, aby
se venovala podstate návrhu, sou
strl}dila se na vnejšl okolnosti Mac
kova pocinu: predevším na to, že
Miroslav Macek návrh predložil vlc
jako koncepci osobní než minister
skou, že s nlm verejnost seznamuje
ve chvíli, kdy ministr sice muže
z Himaláje komentovat dení mo
bilnlm telefonem, avšak nic vlc. Je
jasné, proc takový zájem: situace až
prllis pripomlná léto, kdy zatimco
premiér a predsedo: strany Klaus
dýchal pro zmenu alpský vzduch,
mistopredseda Josef Zieleniec uvol
nil pro zverejnení již pred nejakou
dobou uskutecnený rozhovor, kriti
zujíci situaci uvnitr ODS.

V obou prípadech tudíž vyvolává
takové nacasovánl alespon nekolik
otázek. Proc práve takhle? Komu to
posloužilo ci melo posloužit 
zájmu osobnlmu ci obecnému? Za
bránili by snad neprltomní nad
rlzenl cinovnlci zverejnení kritiky,
respektive koncepce, takže bylo nut
no ve verejném zájmu využit jejich
neprltomnosti? Nebo naopak bylo
vhodné jejich neprltomnosti využit
k tomu, aby oni sami nemohli na
dalUm vývoji deje tak snadno
participovat? Máme nasadit naivní
masku a rlct si, že v obou prlpa
dech jde o pouhou a bezvýznam
nou shodu okolnosti? Anebo jde
o typický projev svérázné ceské
politické kultury, n(l který si máme
privyknout, jakýsi "syndrom neprí
tomného šéfa"?

Nejhoršl na té poslednl možnosti
je jednak to že bohužel je docela
pravdepodobná, jednak, že až prlliš
pripomlná východní politické
tradice, z nichž se tak úporne
snažíme vymanit. Nehlede na to, že
dohady o politickém zákulisí,
ambicích aktéru deje a dalších
marginálilch nevyhnutelne zaple
vel{ podstatu veci: naprlklad vnitr
ní diskusi o stavu našl nejsilnejšl
strany nebo o kritickém stavu
našeho zdravotnictvl.
Ov)
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Mýtus
nepruhlednosti
Že všechno souvisí se vším (i když
slabe) a potud je tedy nepruhledné,
platí jiste i pro vývoj na trhu práce
pod tlakem globalizace. To však
nebrání mluvit o dlouhodobých
trendech, jak dokládají zejména
vývojové srovnávací studie Mein
harda Miegela na posledním zase
dáníbavorsko-saské Komise pro
otázky budoucnosti v Dráždanech.

Podle nich hodnota faktoru práce
dlouhodobe rostla, až v polovine
sedmdesátých let nastává zlom
a od té doby výdelecné práce všude
ubývá. Bud prímo roste nezamest
nanost (v Nemecku), nebo je pri-

Tri mýty
Nahlédnutí této situace brání tri

mýty. Za prvé: všechno je príliš
složité - mýtus nepruhlednosti. Za
druhé: ceká nás spolecnost služeb,
ta spolecnost práce zachrání 
mýtus služeb. Za tretí: musíme
snížit mzdové náklady, pak se
problém nezamestnanosti vyparí
mýtus nákladu.

covních sil. Jinak receno: objem
výdelecné práce rychle mizí. Ceká
nás kapitalismus bez práce - a to
ve všech postindustriálních zemích
sveta.

Diagnóza
Nejistota na trhu práce už dávno
nepostihuje jen "nižší trídy". Stala
se znamením naší doby. "Celo
životní povolání" jsou na vymrení.

ikdo nechce videt, že tím zaniká
i jistý svet hodnot - svet spolecnosti
soustredené na výdelecnou práci.

Kapitalismus odstranuje práci.
Nezamestnanost už dávno není

okrajový jev, muže se týkat všech 
i demokracie jako životní formy.
Ale globální kapitalismus, který se
zríká odpovednosti za zamest
nanost a za demokracii, pohrbívá
i svou vlastní legitimitu. ež ne
jaký nový Marx zacne burcovat
Západ, musíme rychle shledávat
ideje a modely pro novou spole
censkou smlouvu. Budoucnost
demokracie musíme založit na

necem jiném, než na spolecnosti
práce.

Ve Velké Británii, zaslíbené zemi
zamestnanosti, je už jen tretina lidí
zamestnána na plný úvazek (v Ne
mecku to je stále víc než 6b%).
Ovšem pred dvaceti lety to bylo
v obou zemích víc než 80%. Uzná

vaný lék - zpružnení výdelecné
práce - chorobu nezamestnanosti
prikrylo, ale nevylécilo. Naopak,
všechno roste: nezamestnanost

i nová neprehlednost cástecných
zamestnání, nejisté pracovní vzta
hy, a zatím mlcící rezerva pra-

II
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Deklarace
Vsichni o ní mluví, ale nikdo
(skoro nikdo) neví, co v ní je. To
samo o sobe jeste není nic proti
nicemu. Je totiž úkolem diplomacie
pripravit treba i dlouhým a dis
krétním jednáním podpis dohody,
smlouvy ci treba deklarace, k níž
by vubec nedoslo, kdyby se o jejich
obsah handrkovali vyvolávaci na
politickém trhu. Dobrá diplomacie
je ztelesnením státních zájmu a zá
roven odpovednosti k sirsím, než
jen domácím rámcum. Zájmy
"umí" kdekdo, zejména populisté
zprava i zleva, odpovedností je
v diplomacii predevSím loajalita
a z ní vyplývající diskrétnost,
odbornost a vysoká profesionalita.
Diplomacie je sice soucástí moci
výkonné, ale soucástí zcela osobi
tou, nezastupitelnou.

Smyslem cesko-nemecké dekla
race je vycistit vzduch, na obou
stranách hranic si uvolnit ruce,
svázané ohledy a resentimenty
k minulosti, a hlavne získat jisto
tu, že druhá strana již neprijde
s nejakým novým (staronovým)
nárokem.

Deklaraci musí schválit parla
menty obou zemí. Pokud budou
nekterí poslanci ci celé kluby chtít
do vyjednaného textu zasahovat,
nikdo jim v tom nebude moci
bránit, ale bude to darebáctví:
starostí mas kovaná destrukce.
Pokud budou chtít poslanci k dek
laraci pripojit jeste svoje vlastní
prohláseni, doprovodný, vlastne
vždycky interpretující text, není
moci, která by jim v tom dokázala
zabránit, ale bude to - chte nechte 
znamenat její zbezvýznamneni.

Zásahy do hotového textu nemo
hou totiž nevyvolat obdobnou
reakci na druhé strane: text je
vybalancován tak, že i malá zmena
dikce vyvolá nutnost vyvážit ji
z druhé strany - jinou malou ci
vetsí zmenou. Již z prestižních
duvodu ani jedna ani druhá strana
nezustane k opravám a doplnkum
prvni strany necinná. - Dopro
vodný text ponechá sice vlastni text
deklarace netknutý, ale jaksi jej
uzávorkuje, a tím odmocni, zne
váží: bude se již z jeho existence
podávat, že nedokázala cosi dule
žitého ríci, anebo že to nedokázala
Nci verohodne.

Prijetí deklarace vyžaduje velko
rysost. Je nejvysSí cas - zpoždení
snad již nemohlo být vetSi - udelat
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kryta exponenciálním rustem
"pestrých forem práce" (v USA
a Velké Británii). Poptávka po
práci klesá, nabídka roste (a to
i globalizací). Oba indikátory
ubýváni výdelecné práce - neza
mestnanost i nepravidelná práce 
varují.

~už dávno nejde o prerozdelování

práce, nýbrž nezamestnanosti 
i když prekryté novými

formami polovicní,
cástecné, docasné
práce. To platí
práve pro domne
lé ráje pracov
ních príležitostí,
USA a Velkou

Británii, kde ti, co
se pohybují v še
dé zóne mezi pra-

cí a neprací a casto se musí
spokojit s hladovou mzdou, už
dávno tvorí vetšinu.

Mnozí zavírají oci nad tím, že
s každou další krizí polévka spo
lecnosti práce rídne, že velká
a rostoucí cást spolecnosti má už
jen nejistá "pracovní místecka",
kde o (trvale) zajištené existenci
nemuže být rec.

Když si stežujeme na masovou
nezamestnanost, vycházíme
z predpokladu, že celoživotní
a celodenní práce až do penze je
prirozený stav dospelého cloveka.
Politici, instituce i my sami pre
mýšlíme ve fiktivních pojmech
plné zamestnanosti. I sporitelny
a pojištovny mlcky predpoklá
dají, že "zamestnaný clovek" má
trvalý príjem, ale nové formy me-
zi prací a nezamestnaností tomu
vubec neodpovídají.

Mýtus služeb
Mnozí verí a spoléhají se, že nás
pred drakem nezamestnanosti
zachrání služby. Je-li to možné, se
teprve ukáže. Jiste vzniknou nová
místa. Ale nejdrív nastane - jak
ukázal Wolfgang Bonss - pravý
opak: tradicne jistá zamestnání ve
službách padnou za obet práve
zacínající automatizaci. Tak tele
banking povede k zavírání ban
kovních pobocek, Telecom ušetrí



60 000 pracovních míst, nekterá
povolání - treba písarky - možná
úplne zmizí.

Nove vzniklá místa se v infor

macním veku dají premístit kam
koli. Mnoho firem - cerstvý príklad
je American Express - premístuje
správní oddelení do zemí s lacinou
prací (v tomto prípade do jižní
Indie).

Strízlivá pravda - proti prorokum
informacní spolecnosti, kterí slibují
plno dobre placených míst i pro
málo kvalifikované - ríká, že i ve
zpracování dat to bude jen špatne
placená rutinní práce. "Pešáci
informacního hospodárství," píše
známý americký vedec a Clin
tonuv ministr práce Robert Reich,
"to jsou spousty lidí, kterí u ter
minálu porizují data do svetove
propojených databází."

Mýtus nákladu
Klícovou iluzí dnešní debaty je
ovšem mýtus nákladu. Více a více
lidí je nakaženo už mnohokrát
zpochybneným presvedcením, že
ze slzavého údolí nezamestnanosti
vede jen snížení mezd a nákladu
na práci. Zde zárí "americká cesta".

Porovnáme-li však americká data
s Nemeckem, ukáže se, že ame
rický "zázrak" je sporný. Jistá
a dobre placená místa pro vysoce
kvalifikované rostou v USA stejne
pomalu ci rychle jako v zemi
vysokých mezd Nemecku - o 2,6%
(statistika OECD, 1996). Rozdíl je
v rustu špatne placených nekva

lifikovaných míst: U nás se však
ješte (!) považuje za problém, že
lidé, kterí pres den vydelávají
rekneme sedm marek na hodinu,
v noci spí v papírových krabicích.
Ale i v produktivite práce ame
rické "rešení" bledne: v USA vz
rostla za posledních 20 let pro
duktivita o 20%, v Nemecku o víc
než o 100%. "Jak to ti Nemci dela
jí?" ptal se nedávno jeden americký
kolega. "Pracují nejmín - a vy
rábejí nejvíc!"

Práve zde se ukazuje nový zákon
produktivity globálního kapita
lismu informacního veku: stále

méne kvalifikovaných a globálne
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zamenitelných lidí dokáže posky
tovat stále více výkonu a služeb.
Hospodárský rust tedy neodstra
nuje nezamestnanost, nýbrž na
opak pracovní místa: jobless

growth.

Co S demokratickou
legitimitou?
Ale nedelejme si iluze: kapita
lismus pouhých vlastníku, který se
stará jen o zisk a omezuje zamest
nanost, (sociální) stát i demokra
cii, ruší svou vlastní legitimitu.
Globální spolecnosti vydelávají víc
a víc, berou však bohatým státum
obojí: pracovní místa i dane, a za
težují je náklady na nezamest
nanost a rozvinutou civilizaci. Dva

chronicky chudí - verejná ruka
a soukromé ruce dosud zamest

naných - mají sami financovat to,
co užívají i bohatí: luxus druhé
moderny, rozvinuté školy a uni
verzity, fungující dopravní systém,
ochranu prírody, bezpecné silnice,
pestrý mestský život.

Pokud globální kapitalismus
v rozvinutých zemích rozloží
jádro hodnot spolecnosti práce,
rozpadne se historické spojenectví
kapitalismu se sociálním státem
a demokracií. Demokracie vznikla

v Evrope a v USA jako "demo
kracie práce" - spocívá na tom, že
se obcané podílejí na práci za
mzdu. Obcané musejí tak ci onak
vydelávat peníze, aby svým poli
tickým svobodám mohli vdechnout
život. Výdelecná práce zakládala
vždy nejen soukromou, ale i poli
tickou existenci. Nejde tedy "jen"
o miliony nezamestnaných nebo
o sociální stát, o obranu proti
chudobe nebo o umožnení sprave
dlnosti. Jde o politickou svobodu
a demokracii v Evrope.

Západní spojení kapitalismu
s politickými, sociálními a ekono
mickými svobodami není jen "dob
rý skutek", který si v nouzi muže
me odpustit. Sociálne vypolštá
rovaný kapitalismus vznikl jako
odpoved na zkušenost fašismu
a komunismu. Je to cin "apliko
vaného osvícenství", totiž náhledu,
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vstrícný krok. Vstrícný ve smyslu
uznání, že d~klarace nemuže nikdy
pojmenovat a zhodnotit celou
minulost: museli bychom každý
sepsat svou vlastní, osobní dekla
raci. Jednou je konecne treba vykro
cit z horkého pocitu, že minulost je
nesdelitelná, že každý víme své, že
kdo to neprožil .... Vstrícnost tu
znamená konecne moudre rezig
novat na miliony vlastních, sou
kromých deklarací a stvrdit, že
soucasnost a budoucnost je na
príšte duležitejší než minulost.

Jinak budeme hroznou minulost,
ony miliony soukromých tragédií
pred sebou hrnout se vším možným
staronovým balastem ješte dese
tiletí. Proto je na míste mluvit
o darebáctví. Nikdy pred tím totiž
nebyla tak príznivá doba. V ne
poslední rade jde také o duveru
v naši diplomacii, v prezidenta.

Pravda, trvá to všechno trochu
príliš dlouho. Zdá se, že nikoli
predevším naší vinou. Zdá se, že
kanclér sousední zeme si dává na
cas a že mu to doma skoro všichni
trpí. Je to cas starostí, anebo cas
bagatelizování? Kanclér, toje už ale
jiný problém. Nikoli ten náš.
(pit)

Proc?
Dozvedeli jsme se z novin, že pre
miér Klaus odvolal generální sek
retárku meziresortní protidrogové
komise Evu Millerovou, prý nikoli
pro její špatné výsledky, ale z or
ganizacních duvodu. Dozvedeli
jsme se dále, že se s ní pan premiér
nikdy predtím nesetkal, ackoli ona
delá generální sekretárku už od
ledna a V.Klaus od brezna té samé
komisi predsedá. Z jiných novin
jsme si precetli stanovisko Pavla
Béma, který ve funkci pusobil pred
paní Millerovou, než ho odvolal
patrne nejskvelejší ministr bez
portfeje všech dob, Igor Nemec. Bém
tvrdí, že se práce komise pod vede-
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ním Millerové výrazne zhoršila,
zejména pokud jde o koordinaci
zahranicní spolupráce. Konecne
jsme se dozvedeli také o nástupci
paní Millerové, panu Zdenku Po
slušném (doufejme, že jen jménem).
Prichází z oblasti vrcholového
sportu a odborníkum na drogovou
problematiku je tojméno neznámé.
Navíc je podezrelý z toho, že v osm
desátých letech podával doping
vrcholovým sportovcum

Po pravde receno nevíme, co si
o tom všem myslet. Informace si
navzájem protireéi, navíc druhý
den už nebudou nikoho zajímat.
Zl:ejmé je pouze to, nakolik jsou
premiér Klaus, a potažmo celá
vláda, informováni o drogové
problematice a jaký jí prikládají
význam. A to za situace, kdy uží
vání drog pro znacnou cást mla
dých lidí prestává být sezonním
hitem a stává se bežnou záležitosti.

Vtírá se otázka. Proc nemohl
u své práce zustat Pavel Bém,
všeobecne respektovaný a zkušený
odborník v této oblasti, který zacal
mnoho konkrétních prospešných
projektu a další pripravoval?
A vubec: proc je u nás tak težké
prosadit rozumné rešení, proc se
vždycky najde spousta kritiku mezi
temi, kterí veci vubec nerozumí?
Proc není možné v klidu pracovat
na rešení drogové problematiky, na
reforme uzemní správy, na cesko
-nemecké deklaraci...? Jiste, naivní
otázky.
(cam)

Ministr bez pohádek
Bojovník nafinancnífronte ministr
financí Ivan Kocárník se dokáže bit
za každý mili6n ve státním roz
poctu. Skutecný lev se z nej však
stává v okamžiku, kdy jde o po
kladnici jeho rodné ODS. Mnoho
krát to v poslední dobe prokázal
urputnosti, se kterou hájí dva
"dary" v uhrnné hodnote sedm
a pul mili6nu korun, jež jeho
strana dostala od dvou mírne
receno podezrelých dárcu: již radu
let mrtvého Madara a poštáka
z Madagaskaru, který - jak trapné
- o ODS nikdy predtím neslyšel.

Priznejme však ministru, co jeho
jest. Pred nedávnem ustoupil až na
samu hranici své tolerance a u
znal, že tento zpusob darování není
nejštastnejším a nemel by se prý
stát do budoucna normou. Na
hlavní otázku však pak odpovedel
stejne: Ne! ODS zmínené mili6ny

NOVÁ PRíTOMNOST

že jen kdo má byt a jisté zamest
nání, tedy budoucnost, je nebo
bude plnoprávným obcanem a bu
de demokracii brát za vlastní vec.

Jednoduchá pravda zní, že bez
hmotného zabezpecení není poli
tická svoboda možná. Tedy ani
demokracie, ale naopak stálá hroz
ba nových i starých totalitních
režimu a ideologií.

Novým pseudosvobodným demo
kratum ci svobodným pseudode
mokratum bez historické zku

šenosti je treba zapsat za uši: tržní
fundamentali.smus, kterému hol
dují, je formou demokratického
analfabetismu. Trh si v sobe svoje
oprávnení nenese. Tento druh
hospodárství muže prežít jen spolu
s hmotným zajištením, sociálními
právy a demokracií. Kdo sází
pouze na trh, znicí spolu s demo
kracií i trh.

Nikdo dnes nezpochybnuje kapi
talismus. Kdo by se toho také mohl
odvážit? Jediný mocný protivník
kapitalismu je - kapitalismus pou
hého zisku sám. Jobovy zvesti
z trhu práce se na Wall Street
pokládají za vítezství. Kalkulace je
to jednoduchá: klesají-li pracovní
náklady, roste zisk.

Ovšem i rozpory "kapitalismu
bez práce" zacínají být patrné.
Manažeri nadnárodních koncernu

premistují svá správní oddelení do
jižní Indie, ale své deti posílají na
špickové evropské univerzity,

financované z verejných prostred
ku. Ani je nenapadne, aby se odste
hovali tam, kde vytvárejí pracovní
príležitosti a platí nízké dane.

Pro sebe si zcela prirozene náro
kují drahá politická, sociální a ob
canská práva, jejichž financování
z verejných prostredku torpédují.
Chodí do divadla, do peclive udržo
vané prírody a krajiny. Prohánejí
se ve stále relativne bezpecných
metropolích Evropy. Ale soucasne
svou sobeckou, jen ziskovou poli
tikou podstatne prispívají k tomu,
že se tato evropská životní forma
rozpadá. Smíme se zeptat, kde
chtejí s detmi žít, a,ž stát a demo
kracii v Evrope už nebude možné
financovat?

Kapitalismus nepodkopává svou
legimitu tím, že dokáže produkovat
stále víc pri stále menším objemu
práce, ale tím, že blokuje iniciativu
k nové spolecenské smlouve. Kdo
dnes premýšlí o nezamestnanosti,
nesmí se zaplést a ztratit ve sta
rých sporech o "druhém trhu prá
ce", "prulomu cástecných úvazku",
"práci na cerno" ci nemocenské,
ale musí se ptát: jak bude možná
demokracie bez jistot spolecnosti
práce? Co vypadá jako konec
a rozpad, se musí pretvorit v nové
myšlenky a modely, které otevrou
stát, spolecnost a hospodárství pro
21. století. _

(prel. V Žák, mezititulky NP.)
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~orupce a státní správa

Stát rídí vláda a obec rídístarosta. Obojí jsme si zvolili 
tak jaký je tu problém? Jenže mezi
nimi a námi se prostírá lidnatá ríše
státní správy, vetší a vetší armáda
státních úredníku. Bez nich to
nejde a na nich velice záleží. Nebot
každý z nich má v rukou kousek
státní moci: nekdy obušek a pistoli,
jindy razítko, klíc od vezení anebo
nejakou pokladnu. Tuhle moc,
vetší nebo menší, nemá pro sebe,
nýbrž proto, aby' vykonával moc
státu, aby mu - to jest nám - sloužil.
Aby tomu tak opravdu bylo, je
každý státní úredník podrízen
nekomu, kdo se -yolía kdo na to má
dohlížet. Tolik aspon šedá teorie.

Strom života je však daleko zají
mavejší. Sverená moc je také moc
a dá se s ní treba i podnikat.
Razítko? Možná, ale co za to?
Pujcku? Mužete-mít, ale co zbyde
pro mne? Když se to zavede, budou
s tím uznali prosebníci zacínat
sami a predem: Tady jsem si, ehm,
dovolil... Lidove se tomu ríká
"obálková metoda", za komunistu
to bylo "nejdrív vokaž Hradcana!"
Tak se do státní správy od nepametí
zažírá její endemický virus - ko
rupce. Strucne receno, takové po
užiti sverené moci, které nesmí
vyjít najevo. Proto ji nikdy není
videt, ale zato se o ní všude šušká.
Co s ní?

Korupce je systémová vada, která
se nedá úplne odstranit, ale dá se
s ní tak ci onak bojovat. Jak receno,
korupce je bytostne svetloplachá
a nesmírne jí vadí verejnost. Proto
stojí v cele státních úradu volení
lidé, na které by melo být videt,
kterí nekomu skládají úcty a kterí
se o své úrady musí pravidelne
a verejne ucházet. Jenže i ministr
a starosta na svých úrednících
velice závisí - zpravidla víc, než na
svých volicích - a tak budou mít
sklon stát spíše na jejich strane.
Teprve když dík novinárum zacne
hrozit vetší skandál, bude se karta
možná obracet.

Druhá vec, která korupci prekáží,
jsou jasná pravidla pro státní

Jan Sokol

službu. Jak je nejlépe vymyslet?
Jedna škola, rekneme rakouská
a nemecká, ríká, že bude-li mít
státní úredník definitívu, bude si
svého místa tak vážit, že se tím
pokušení korupce zredukuje.
V Rakousku i v emecku to fun
guje, ríká dnes Jan Kalvoda, zkus
me to také tak. To je jiste silný
argument, jenže znalec domácí
situace bude mít i své pochybnosti.
Ani ten, kdo Nemce nemá rád,
nemuže poprít, že na poctivost si
potrpí. Jsme na tom také tak?
Definitiva, to jest trvalé zamestnání
a automatický služební postup, má
velkou cenu tam, kde se lidé o své
místo bojí. To u nás urcite (zatím?)
není. A tak má definitiva - zde
a nyní - spíš jen své známé nevý
hody: úrednický aparát se nedá
redukovat a neschopného cloveka
se težko zbavit.

Z jiného konce jde na vec škola
britská ci kanadská. Vychází z to
ho, že volený funkcionár, ministr
nebo starosta, za své úredníky rucí
a musí na ne dohlížet. Když zjistí,
že neco nehraje, musí mít možnost
zakrocit. Co mu v tom brání? Už
jsme rekli, že je na svých podrí
zených závislý. S tím se nedá nic
delat. Ale ješte horší je, když si
provinilý úredník najde politickou
podporu, podporu nekteré strany.
Pak už s ním nehne ani ministr.
Proto britský systém prísne odde
luje státní správu a politiku a stát
ním úredníkum zakazuje jakékoli
politické angažmá. V cele úradu
stojí ministr, který má k ruce svuj
osobní sekretariát, do kterého mu
nikdo nemluví. Odejde-li ministr,
odejdou i poradci. Ale mimo tuto
ministrovu kacelár se politika
nesmí vyskytovat. Úrad fakticky
vede tajemník a pod ním jsou
odborní úredníci, schopní sloužit
jakékoli demokratické vláde.

Také britský systém dobre fun
guje a zarucuje profesionalitu
i stabilitu státní správy. Mohl by
fungovat u nás? První republika
zdedila vcelku slušný rakouský
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nepustí a neprevede do státního
rozpoctu, jak nekterí pošetilci
navrhují.

V pruzkumech verejného mínení
ODSjiž delší dobu soustavne klesá.
Jiné pruzkumy zase prozrazují, že
to byly práve ony lehce páchnoucí
"dary", co nekteré nerozhodné
volice presvedcilo, aby pro ODS
nehlasovali. Kdoví, treba tato
ztráta predstavovala ona dve kres
la, která koalici chybí do vetšiny.
Nejen to, každý hlas s sebou navíc
prináší i státní príspevek. Nebyl by
nakonec vetší, než oba "dary"?

Tato úvaha má i svou druhou
stranu: co by to asi udelalo se
senátními volbami, kdyby krátce
pred nimi ODS s ve,lkým gestem
predala celý problematický obnos
státu? Taková predstava je však
v této dobe stále ješte pod, ci snad
spíše nad prahem ministrova vní
mání. Stejne jako povedomí o tom,
že i poctivost a slušnost se muže
vyplácet.
(kum)

Jackson není Flynt
Po králi popu prijel minulý mesíc
do Prahy další mocnár, král porno
grafie Larry Flynt. Miloš Forman
ho privezl jako živou predlohu
svého nejnovejšího filmu a nabídl
tak ceskému prostredí téma k dis
kusi: jaký je náš postoj ke svobode
vyjadrování?

Larry Flynt se totiž proslavil
mimo jiné tím, že vyhrál ctyri roky
trvající soudní pri se známým
rozhlasovým a televizním kaza
telem Jerry Falwellem. Ten zaža
loval vydavatele casopisu Hustler
pro pomluvu a zpusobení psy
chipké újmy, protože ho zesmešnil
v parodickém inzerátu. Otázky,
které soudy musely zodpovedet, se
ovšem netýkaly pouze prípadu
Falwell versus Flynt, týkaly se
výkladu prvního dodatku Ústavy
Spojených státu, podle nehož svo
boda tisku nebo slova nesmí být
omezena.

Nejvyšší soud nakonec uznal, že
zákon nemuže rozlišovat mezi
dobrou a špatnou satirou a hlavne
- žalobee by musel prokázat, že
napadený text byl faktickým pro
hlášením,jež bylo nepravdivé, a že
ono prohlášení bylo ucineno s ve
domím této nepravdivosti nebo
s "bezohlednou lhostejností
k pravde". Satirický text za fak
tické prohlášení považovat nelze,
a tak byl Larry Flynt osvobozen.
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TESíME SE NA VASI OBJEDÁVKU.

KAVáRHA A. F. F. A.
PRÁVE TED VYCHÁZí!

Toto prorustání ostatne ohrožuje
státní správu i jinak. Zmení-li se
vláda, neodejdou jen poradci, ale
vetšina vyšších úredníku. Na jejich
místa nastoupí noví, a až se to
naucí, zase odejdou. To je neco jako
permanentní revoluce a pro mo
derní stát skoro katastrofa. U nás
navíc s tím pikantním detailem, že
prežijí nejspíš ti, kterí svou - až
príliš velkou - prizpusobivost už
osvedcili: ti, kdo tam zustali od
minula, cili "staré struktury".

Jan Kalvoda má naprostou prav
du když tvrdí, že potrebujeme
zákon o státní službe. Jenže to
pravé rešení v této chvíli asi nebu
de definitiva, za niž by mu vetšina
úredníku jiste za tleskala. Dobré
rešení bude bolet, jak už to v živote
bývá. Spocívá v tom, že státním
úredníkum nebude prímé anga
žování v politických stranách
dovoleno. Dokáží se koalicní poli
tické strany v zájmu duveryhodné
státní správy samy omezit? Pocho
pí, že systém stranických prebend
vede do pekel a že se korupci musí
celit i nepríjemnými prostredky?
Že to všechno není jen spekulace,
ukázalo nedávné zemetresení
v Itálii: korupce, která tam otrásla
demokracií, nebyla korupce do
vlastních kapes, nýbrž práve zne
užívání státní moci ve prospech
politických stran. Bude takové
varování stacit, anebo si pockáme,
až neco praskne i tady?
JAN SOKOL •

systém, zhrešila však tím, že do nej
pustila politické strany. Státotvorné
strany mely napevno pridelená svá
ministerstva a úrady, které poklá
daly za své honitby, a místa pride
lovaly svým lidem. Tuhle praxi pak
rádi prevzali komunisté, kterí
prece všude chteli mít své lidi 
straníky. Dokonce i v armáde
a v policii. Hrozivému rustu kó
rupce pak už bránila jen - Státní
bezpecnost, které se báli i sou
druzi.

Po roce 89 se odpolitizovaly
soudy, diplomacie a armáda a by
lo i pár pokusu o nepolitickou
státní správu, ty však brzy narazily
na odpor tvorících se stran. Zacalo
to politickými námestky, protože
koalicní strany si moc neverí
a chtejí všude nekoho mít. Na
vysoká úrednická místa precházeli
poslanci a ve snaze vymenit staré
komunistické brachy ministri rádi
prijímali své stranické kolegy.
V takovém prostredí je ovšem
nejaký "dohled" ministra ci sta
rosty spíše iluzorní, a tak nastupuj e
starý dobrý systém "já na brá
chu ..." Pro korupci jako delaný.
Veci proste samospádem spejí
k neblahému prorustání poli
tických stran a státní správy, jak
to u nás bylo zvykem pred válkou
i po ní - se všemi známými du
sledky. Už došlo tak daleko, že
vysocí státní úredníci vesele kan
didují do zákonodárných sboru 
a nikdo ani muk.

TIicet dva barevných stran na hlazené klíde + dalšich 200 stran zajlmavého ctenI a "dlvánl ~" v perfektnlm grafickém

a polygrafickém provedeni!

V pátém clsJe mj. najdete rozsáhlý rozhovor s páteJ:em a kkstanským filosofem Tomášem Hallkem do~váz.ený foto

grafiemi Petra Strnada. =je o kfesCanstvl a postrnodeme (Sokol, Petlicek, Petrusek, Belobradský), kritlcké ohlédnutl
za tvorbou tf! mladých divadelnlch režisem (Micbal Docekal, Petr Ubl, Jan Nebeský), rozhovor o slove s Ivanem

Vyskocilem, monoIematické clánky ke stému výrocJ narozeni Atonina Artaucla a Jo~la Sudka, netypické Setkáni fotogra
fa Jaroslava KIejclbo (tentokrát s J.A. Komenským) a dalši stali lýkajlcl se filosofie, historie, filmu, divadla, literatury,

hudby a výtvarného umenl. V pllloze se Vám predstaví tri mJadi grafici (Pavel Piekar, Jan Hlsek, Petr Nikl) a fotograf
Petr Ro!ický. V Almanachu pak Petr Ulrych, Irena Dousková, Andrian Turan a dalši.

Distribuce:
KOLPORTÉR, Sdruženl naJdadateld, B~oborskA 165, 169 00 Praha VI, tet (02) 3SO 3SO' MATA,
velkoobchod s knihami, LublanskA 34, 120 00 Praha n, tel. (02) 29 19 2S
Prodej a distribuce na Slovensku:
KNlHKUPECTVO AP, Kona 20, Bratislava

pAEDPLAT1l: ~tku zašleteslo:!enkou na adresu - Kavárna A.F.F.A., Vkhrdova 10, 11800

Praha I. Ve ,,zptiv! pro plJjemce" uved'te, o která clsla Kavárny máte zájem.
CENA: 65,- korun, pfedplatné 60,- korun (vcetne poštovného)

Pokud se médii v Ceské republice
týká, prijel Larry Flynt vcas. Legis
lativa upravující jejich pusobení je
stále podcenována a v nepríliš
plodné diskusi zaznívají i takové
obskurní návrhy ministerských
úredníku, jako "žurnalista by mel
odpovídat i za pravdivost infor
mací, které mu v rozhovoru rekne
politik", a jiné podobné. Jenže:
predevším noviny v tomto smyslu
selhaly. Referovaly pouze o tom, že
se prezident (proti plánu) nezú
castnil Formanovy projekce, a zne
pokojovalo je to natolik, že si
k tomu vyhradily první stránku.
Nakonec když se Miloš Forman
dostavil na Hrad bez Larryho
Flynta s kazetou v podpaží, pro
jekce mohla zacít. Jaký by totiž
média spustila humbuk (a spra
vedlivý), kdyby Václav Havel prijal
pornokrále?
(mr)

Na záchranu Aera
Vodochody - chloubu ceského letec
kého prumyslu, momentálne pred
krachem - stát obetuje ] miliardy
korun (Konsolidacní banka t,]
mld., FNM 960 mil., státní rozpocet
t mld.). To je úhledná sumicka,
pokud si uvedomíme, kolik by treba
zachránila historických památek.
Vláda argumentuje tím, že oddlu
žení Aera je nutné ze zahranic
nepolitických, strategických i so
ciálních duvodu. Nezpochybnuji je.
Jenom se ptám, zda to muselo dojít
tak daleko, zda naopak Aero ne
mohlo už dávno vydelávat. On to
totiž není první a pravdepodobne
ani poslední prípad, kdy mana
gement podniku ruku v ruce s ne
kompetentními ministerskými
úredníky privedl bývalý mamutí
socialistický podnik zu grunde. Jiste
- výchozí podmínky nebyly nikde
zrovna ideální, o to by se však mel
management takového giganta cho
vat odpovedneji. Opak je pravdou.
Zatímco drobný a strední podni
katel brzy zjistí, co to je mít porád
za zády svojí banku, financní,
živnostenský, pracovní a kdovíjaký
úrad, manažer velkého podniku (at
už kuponove zprivatizovaného

. nebo státního) dobre ví, že na nej
nikdo nemuže. Takový obr, zamest
návající prímo ci neprímo tisíce
lidí, proste nikdy nezkrachuje. Na
konec ho vždycky stát nejak podrží,
oddluží, nabídne danové prázd
niny, úver od banky, kterou kontro
luje. (Pokracováni na s/ranl! 12)
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o CEM SE NE MLUví

Máme právo na špatný vkus?
Prof. Gerhard Prosi je reditelem ústavu pro hospodárskou politiku
pri univerzite Christiana Albrechta v Kielu. Je znám jako zastánce
hospodárského liberalismu a jako ostrý kritik sociálního státu. Boj
za omezování státních výdaju ho privedl až k tržní teorii kultury.
Publicista Radovan Holub s ním na toto téma vedl polemiku. Z jejich
rozhovoru vyjímáme:

Holub: Myslím, že hlavní problém
evropského filmového umení není
v tom, že se neco podporuje, ale jak
se to podporuje. Filmar sbírá peníze
z nekolika fondu, z nichž každý je
zaštíten radou nebo výborem.
Problém není v tvorbe, nýbrž
v tom, že o ní rozhodují byrokraté.
Jste proti kulture byrokracie nebo
proti podporované kulture vubec?
Prosí: Jsem jednoznacne proti
tomu, aby se stále vetší objem
prostredku urcených k financo
vání kultury používal k financo
vání byrokratu. Jsem pro to, aby
v evropském filmovém prumyslu
vznikla silná kontrola úspechu.
Z evropských filmu, které jsou
bežne subvencovány až ze 60%, se
velká cást v kinech vubec nepro
mítá. Pokud umelci nemají zájem
oslovit svými filmy ostatní, meli by
si své intimní výpovedi financovat
sami.
Holub: Jenže je tu problém distri
buce a kinoretezu. Ty vetšinou
patrí spolecnostem, které mají
zájem prosadit na trh zboží od
kapitálove silných filmových gi
gantu. avíc v malých zemích je
kontrola úspechu na vode, protože
ani film, o který je zájem, se
v kinech vetšinou nezaplatí.
Prosí: Úspešné evropské filmy si
vždy umely najít svuj trh, a to
dokonce i ve Spojených státech.
Tvurci však musí chtít nadchnout

lidi. Není to ješte tak dávno, co byl
francouzský film jednickou. Dnes
se francouzská, nemecká a vubec
evropská kinematografie utápí ve
sterilite.
Holub: emáte pravdu. Vznikají
mimorádné evropské filmy, jako je
Kieslovského trilogie Tri barvy
nebo oscarový snímek Farinelli.
Ovšem ackoliv triumfovaly v Ame
rice jako umení, cesta do hlavních

Holub: Pane profesore, myslím, že
vaše teorie kultury jako volné
souteže najde v Evrope hodne
kritiku. Mnozí vám namítnou, že
tržní hospodárství a kultura ne
jdou dohromady.
Prosí: Nemyslím si to.Nejvetší cást
kultury se v dnešní Evrope pro
dukuje a organizuje prostred
nictvím trhu, takže tu principiálne
neexistuje žádný protiklad.
Holub: Tlak obrích mediálních
firem, které vyrábejí kulturní zboží
ve velkém, vede k nadvláde maso
vé kultury, tedy paradoxne k po
prení kultury.
Prosi: Záleží na tom, jak se slovo
kultura definuje a co všechno do
ní patrí. V Evrope je zvykem vy
cházet z elitního pojetí kultury.

emci hovorí o "vážné literature"
a "vážné hudbe" jako o kulture,
zbytek považují za zábavu. V ji
ných zemích je to jiné. Jsou treba
lidové písne soucástí kultury?
Holub: Problém je v tom, že trh
není schopen vybrat to kvalitní
z kultury. Pokud se má kultura
rozvíjet, musí vznikat inovativní
umení, experimenty, nové výrazo
vé postupy. Trh je vetšinou neroz
pozná, a proto vyžadují podporu.
Prosí: Ani v minulosti se inovati

vní umení nijak zvlášt nepodporo
valo. Vždycky se muselo prosadit
proti etablovanému umení. Velcí
umelci minulosti byli ve své dobe
casto zneuznaní géniové. Když
zbohatli, vetšinou ztratili kreati
vitu. Jak by mel stát experimentální
umení podporovat? Kdo je schopen
predpovedet budoucí úspech ume
leckého díla, když to nedovede ani
jeho autor? Pak by bylo nutné sub
vencovat všechno, co se tvárí jako
nové. Ale kdo by to zaplatil? A kte
rý nemecký byrokrat by, prosím
vás, subvencoval Picassa?

(Pokracováni ze strany 10)

Takže manažeri velkých firem
užívaji tyto socialistické rohy
hojnosti, dokud to jen jde. A ono to
vždycky nejak jde. félké podniky
a banky jsou všelijak do sebe zaple
tené, takže drži pri sobe. To drobný
podnikatel, který to všechno zaplati
na danich a úrocich z úverú, je
vystaven tvrdé konkurenci. Když
nezaplati, každý mu rád pomúže
pod led. Nedivme se mu, že ho tento
zpusob kapitalismu ... štve. Zvlášt,
když si v novinách preéte, pro koho
že se to vlastne Aero oddlužuje. Pro
Chemapol, samozrejme.
(cam)

Tichá spolecnice
Podle údaju Ministerstva spra
vedlnosti zhruba polovina pred
listopadových soudcu už neprak
tikuje svoje povoláni. Zhruba polo
vina predlistopadových soudcu
tedy stále vykonává svoje remeslo.
Prý zatim nejsou kvalifikovani
nástupci.

Kdo soudil za totality, muže mil
éistý štit v tom smyslu, že nesoudil
"politické", mohl ale zustat nedot
éen marazmem doby?

Pozoruhodný je pripad jedné
soudkyne Mestského soudu v Pra
ze. Jeji manžel, strojni inženýr, za
éal pred nekolika lety podnikat.
Založil stavebni firmiéku a zaéal
shánet zakázky hlavne pres zná
mosti. Pani soudkyne mu delá ti
chou spoleénici, pomáhá formu
lovat a sepisovat smlouvy, radi mu
jak postupovat dál, když se ocitne
v nesnázich. Poéiná si správne jako
chot, která proste prinese do man
želstvi uréité známosti éi odbor
nost? Nebo se pohybuje na mlhavé
hranici stretu zájmu?

A co když se ukáže, že inženýr
nemá ani nejzákladnejši znalosti
v oblasti stavebnictvi (je prece jen
vyuéený strojni nikoli staveb ni
inženýr)? Nejedná se svými klienty
poctive, ale podvádi je (finanéni
prostredky inkasované z tuéné
zálohy použivá na výplaty mezd
a na stavebni materiál nejen na
smluvni dllo, ale na stavbu vlastni
nové vily, a pak ovšem odmltá
pl~edložit investorovi úéty doka
zujicl vyéerpáni zálohy, je-li za
potrebi dalšl).

Má-li investor námitky, inženýr
stavebni podnikatel ho varuje, že
má manželku u soudu. Když padne
kosa na kámen, zpresni podarený
podnikatel ve stavebnictvi infor-
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distribucních kanálu jim zustala
uzavrena. Zcela podprumerné
americké šablony jí bez problému
procházejí.
Prosi: Pokud chce nekdo vyrábet
zboží, které nemá úspech, necht.
Ale z vlastních penez a ve svém
volném case.
Holub: Jste autorem teze, že svo
bodný obcan má právo na špatný
vkus. Nikdo za neho nesmí rozho

dovat, co je estetické a co ne. Ale
jako obcan mám také právo být
nemocný a roznášet nákazu dál.
Proc by mel lékar rozhodovat za
mne?

Prosi: Nerekl jsem nic jiného než
to, že svobodní lidé mají nárok na
vlastní vkus, trebas by byl špatný.
Dobrý vkus, špatný vkus. Kdo
o tom rozhoduje? V tomto smyslu
neexistují objektivní kritéria. Podí
vejme se na módu. Moje babicka
by rekla, že minisukne jsou ne
vkusné, jinému se líbí.
Holub: A co je potom svoboda?
Prosi: Svoboda je možnost zvolit si
z množství nabídek tu, která vám
nejlépe vyhovuje. Nekomu se líbí
víc kýc než abstraktní obraz. Proc
ne?
Holub: Jako svobodný obcan mám
ale právo být zároven chránen proti
prívalu násilí, krve a idiocie tak,
jako mám právo na ochranu pred
nemocemi. Chripka me nicí fyzic
ky, filmy o zabíjení psychicky.
Prosi: Ale o tom nemuže roz
hodovat trh. Jako svobodný obcan
mám právo se rozhodnout, co chci
videt. Vy mluvíte o tom, že mnoho
lidí neumí se svou svobodou zachá

zet dost odpovedne. Ale vždy mohu
zmácknout knoflík a vypnout
filmy plné sexu nebo násilí.
Holub: Jenže mašinérie kýce
spocívá v tom,'že vytvárí normu
vnímání a zavírá vrátka pro ume
ní. Tlak výrobcu nutí nosit unifi
kované džíny a sledovat unifi
kované seriály nebo hollywoodské
kasaštyky. Lidé nerozhodují sami
za sebe, protože mediální koncerny
rbzhodují za ne. Dostali jsme se do
soukoli, ze kterého není možné
vystoupit.
Prosi: Nevidím to tak. Kdo nechce,
nemusí se dívat. Tu volnost má
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každý. A pokud si myslí, že ho
videt musí, nejde o nic nového,
o žádný tlak výrobcu. I drív si
každý snob koupil novou knihu od
známého autora, aniž by ji cetl, jen
proto, aby ji mel. Tenhle jev se
vyskytuje u klasických nemec
kých románu práve tak jako u fil
mu z Hollywoodu.
Holub: Tak jinak: jako tržní eko
nom rád hovoríte o mnohosti

a rozmanitosti nabídky, kterou trh
vytvoril. Trh obrazu a informací
vede paradoxne k opacným du
sledkum. K unifikaci. Pluralismus

a roz~anitost jsou v dnešním
audiovizuálním prumyslu ohro
ženy. Trh se stává nezávislý na vuli
konzumentu i pravidlech konku
rence.

Prosi: Nemyslím si to. Nemyslím
si, že by kulturní nabídka byla kdy
rozmanitejší než dnes. V minulosti
kulturní nabídku kontrolovaly
a svým vkusem omezovaly církve
a stát. Rozvoj techniky umožnil
nebývalé rozruznení umeleckých
prostredku od pocítacových repro
dukcí pres internetovou komuni
kaci až po satelitní kanály a kom
paktní disky. Trh je nabitý, pro
dukují se stále nové tituly, musíte
vybírat.
Holub: Zastáváte se masové kul

tury. Myslíte si, že kultura pro elity
nemá smysl? .
Prosi: Má smysl, protože vždycky
bude existovat menšina, která je
otevrena novým vecem. V tomto
smyslu jde o elitu. Jsou to lidé,
kterí získali odpovídající vzdelání.
Ale nesouhlasím s tím, abychom
se pokoušeli vytvorit moderní
kulturu jako neco, co by bylo
prístupné jen elite. Kultura je
otevrený systém a každý do neho
musí mít prístup. Zda ho využije,
je jeho vec. Podle mých zkušeností
znacne stoupl pocet lidí, kterí dnes
chodí do muzeí a na výstavy. Lidé
zacali hledat neco jiného než cistý
konzum. Poptávka je zde a bylo by
špatné, kdyby nekdo chtel ríct:
tohle je jen pro elitu. •
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maci v tom smyslu, že manželka je
soudkyní s narážkou, že investor
nemá v prípadném soudním sporu
šanci. Svedomitý investor si to overí
a pokud se tato skutecnost potvrdí,
pochopí, že nejspíš nezíská zpet ani
cas, ani peníze ztracené v pro
staveném nekvalitním opoždeném
a nedokonceném díle. Také ovšem
ví, že to poslední, co by si soudkyne
mohla prát, je obvinení jejího
manžela z podvodu. A tak mu
nezbývá než vyhrožovat.
(ngl)

Stane se
Nastoupil jsem u Národního do
poloprázdné dvaadvacítky a usedl
na nejbližší sedadlo. V zatácce
u Máje se zezadu priklátil statný
sedmdesátník, posadil se naproti,
probodl me ocima a spustil: "Vy
pisálku, vy žvanile ..."Já zalapal po
dechu a on pókracoval: "Proc se
nedržíte svýho kopyta? Proc neude
láte neco pro to zdravotnictví?" atd.
Prijal jsem bezdecne jeho styl
a odrážel útok: "Kdybyste byl mín
nasranej, možná že bych odpo
vedel." Vyjel:"Já že sem nasranej?"
Navázal neprehlednou lamentací:
sloužil jsem prý Pithartovi a pak
se zaprodal buhvícemu. "Neco vám
reknu: když na Svobodný Evrope
reknou, že budete žvanit vy, vypnu
to!" Chteljsem ho povzbudit: "Vida,
našel jste optimální rešení. Proc ste
tedy tak nespokojenej?" Neod
povedel, byli jsme na Karláku,
musel vystoupit. Dopálene pak
križoval refýž. - Lidi v tramvaji
všechno slyšeli a merili si me
pohledy. Pripomnela se mi veta ze
Švejka: "To asi bude taky peknej
pacholek." Rozhodl jsem se vzdo
rovat, ale nevydržel jsem a na
Pavláku radeji vystoupil.
(pri)

Autori "Ocem se mluví":
Jakub Camrda (cam), Daniel Ku
mermann (kum), Jolyon Naege
le(ngl), Petr Pithart (pit), Petr Prí
hoda (pri), Michal Ružicka (mr),
Jan Sokol (sok), Jaroslav Veis Ov)
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Newsweek

•JAKUB CAMRDA

seznamu heroinových uživatelu,
trebas jen krátkodobých, nechybí
další velká jména rockové scény
devadesátých let, našli byste je ve
skupinách Aerosmith, Red Hot
Chilli Peppers, Alice in Chains,
Skinny Puppy, Stone Temple Pilots
aj. Hvezdy se casto snaží svojí
závislost tajit, protože dobre vedí,
že jsou neustále predmetem nápo
doby pro miliony svých fanoušku.
Heroin se ale neutají.

Co je nejhorší, heroinový vzhled
- hubený oblicej, vpadlé tváre,
plovoucí oci - je dnes velice módní
záležitostí. Newsweek prináší
výpoved modelky Zoe Fleisch
nerové, vylécené heroinové nar-

, komanky, po níž její zamestná
vatelé chteli, aby vypadala jako
"junkie". '

Pesimismus reportáže vrcholí
konstatováním, že novou vlnu

drogového šílenství
neumí nikdo zasta
vit. Podle New'S
weeku se neosved
cily represivní me·
tody, ale ani liber -

ní prístup k narkomanum, kon
krétne methadonová lécba. Metha
don se stal pro mnoho závislých
nikoliv lécebným prostredkem, ale
normální drogou, kterou ovšem
dostanou legálne a zadarmo. Jeho
nižší škodlivost navíc není vubec
potvrzena.

Nadeje osmdesátých let, že se
výrazným zpusobem podarí omezit
pocet drogove závislých, se ta
ukazuje jako iluzivní. Drogy jsou
dnes nevyhnutelným vedlejším
efektem západní spolecnosti, stejne
jeko treba kriminalita ci jiné so:"
ciální patologie, s nimiž úzce
souvisejí. At to zní jakkoli radi·
kálne, v necem musíme náš svet
zmenit, pokud se nechceme dál
bezmocne dívat na to, jak jim nMe
deti podléhají.

Na jeho popularite se svým dílem
podepisují soucasné i minulé
hvezdy pop-music, jak té alter
nativní, tak mainstreamové. To
ovšem není nic nového, dlouhý
seznam umelcu, kterí meli kratší
ci delší závislost na heroinu, je
možné zacít v letech padesátých
u Johna Coltranea a Billie Holi

dayové, pokracovat beatovými
idoly let šedesátých a sedmdesá
tých - Ericem Claptonem, Keithem
Richardsem a Janis Joplinovou
(zemrela na predávkování v roce
1970) a skoncit u jeho zatím po
sledních obetí - rockové ikony
seattlovského hard rocku Kurta

Cobaina z Nirvany (spáchal sebe
vraždu v roce 1994 po neúspešné
lécbe heroinové závislosti) a Jo
nathana Melvoina z neméne slav

né skupiny Smashing Pumpkins
(zemrel na predávkování). Na

nování hranic v Evropské unii,
stejne jako oslabení státní moci ve
východní Evrope. Gangy prekup
níku tak mohly obnovit kdysi
prerušené stezky, nejvetší z nich
balkánská - vede jednou svou vetví
také pres Prahu. Vetšina cest zacíná
v oblasti tzv. Zlatého pulmesíce 
hranicního regionu zahrnujícího
cást Pákistánu, Afghánistánu a
postsovetské Strední Asie. Nove se
v Evrope a hlavne ve Spojených
státech objevuje heroin z Latinské
Ameriky, predevším z Kolumbie,
která byla doposud výhradne ko
kainovou mocností.

Heroin se dnes nemusí píchat,
stále více se kourí nebo šnupe, címž
se stává dostupným pro ty, kterí
chtejí jen tak experimentovat
a stríkacky by je odradily. Samo
zrejme jde o experiment s otev
reným koncem.

Novou, prekvapive silnou vlnu
zájmu o drogy registruje casopis
NEWSWEEK (ze 14.10. 1996), a to
zejména na starém kontinente.
Heroin je na postupu v dublin
ských delnických predmestích,
stejne jako v malých sporádaných
dánských mestech, najdete ho
u portugalských teenageru, ne
chybí na žádné porádné londýnské
party, ani v Berlíne, v tomto již
zcela sjednoceném. Dodejme jen,
že na námestí ... a jinde v Praze se
"hero" taky celkem snadno sežene.

Heroin byl králem mezi drogami
v sedmdesátých letech, pak ho
ovšem z trunu sesadil kokain

a v jistých skupinách jeho jiná
forma - crack. Kokain je prece jen
"trvale udržitelnejší drogou", na
rozdíl od heroinu nemusí závislého

nutne vyradit ze spolecnosti, proto
se stal hitem yuppíku osmdesátých
let. Dodnes má
mnoho pravi
delných konzu
mentu mezi so

ciálne plne in
tegrovanými
lidmi, treba podnikateli, do kterých
by to nikdo nikdy nerekl.

Jenže atmosféra devadesátých let
je úplne jiná a heroin znovu pri
tahuje, pravdepodobne práve pro
svoje devastující úcinky, okam
žitou a silnou závislost. Cloveka si
vezme celého, odrízne od sveta
a už ho nepustí. NEWSWEEK si
všiml toho, že kampan apelující na
devastující úcinek drogy má casto
presne opacný efekt. Jiste pro toho,
kdo hledá v heroinu práve požitek
ze sebedestrukce fyzické i psy
chické. Takový padlý andel volí
vedome smrt místo života, chce
jednoduše vychutnat svuj úpadek
až do konce. Svedectvím o techto

lidech je odvážný skotský film
Trainspotting, který probehl
i v nekterých našich kinech.

Na vzestupu heroinu má podíl
také pád železné opony a odstra-
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Hitlerovi ochotní vykonavatelé
Jak se radový Nemec podílel na holocaustu?
Spor o knihu mladého Americana.

Bedrich UUtz

o konkrétní vine vojáku a policistu dokládá Goldhagen
radou fotografií.Krome toho cituje dopisy vojáku z fronty
domu, které lící bud vlastní úcast na zverstvech nebo
svedectví o zverstvech jiných. Goldhagen podrobne pro
zkoumal osobní promy, sociální puvod a predcházející
cinnost príslušníku policejních jednotek a zjistil, že jde
o prumerné nemecké obcany, kterí v normálním živote
nijak nevynikali hrubostí, krutostí nebo dokonce
zlocineckými sklony. Všechno to byli zamestnanci,
delníci, otcové rodin. Tento rozbor je objevný. Klade však
otázku, na niž nenalézá odpoved: jaká byla motivace
techto lidí?

Poznání o všedním charakteru techto masových vrahu
vede ovšem Goldhagena k diskutabilnímu záveru: podle
neho by se stejne zachoval každý Nemec, kdyby stál na
míste onech príslušníku 101. policejního pluku. Z této
domnenky pak vychází pri veškerých svých dalších
úvahách, jimiž dospívá až ke kolektivní vine nemeckého
národa za vyhlazování Židu. Je presvedcen o tom, že
tento zlocin, holocaust, mohli plánovat pouze Nemci, což
dokládá tezí o ojedinelém eliminacním (likvidacním)
antisemitismu v Nemecku, který sleduje až do poloviny
minulého století. Autor tvrdí, že nemecký antisemitismus
se lišil od ostatních evropských antisemitismu tím, že
predem zahrnoval fyzickou likvidaci Židu.

Predevším tato dve tvrzení - o kolektivní vine a likvi
dacním antisemtismu Nemcu - kritikové odmítají. Je
treba ríci, že mezi ne nepatrí jen nemectí historici, ale
také rada odborníku ve Spojených státech, kde kniha
puvodne vyšla. Azejména vedecká obec v Izraeli kritizuje
Goldhagenovu knihu ješte ostreji, než se odvažují jejich
nemectí kolegové.Teorii kolektivní viny dokonce oznac'
za rasismus naruby.

Nemectí kritikové vesmes zduraznují, že nezpochýbnují jedinecnost zlocinu holocaustu, který nemá obdobu
v dejinách lidstva. Také nezpochybnují kolektivní his 0
rickou odpovednost nemeckého národa za zlociny aa
cistického státu. Odmítají však kolektivní vinu. Stejne tak
nepopírají existenci antisemitismu v Nemecku zejm na

v druhé polovi
ne minulého a
první pol ine
tohoto století. V
té dobe však byl
napríklad ftfi
couzský antise
mitismus ílllnO
hem virule t
nejší a vra e<\né
pogromy v Pols
ku a Rusku IQ 
lymnohembn
k likvidaci. To
nijak oml u-
vá ani zleh-
cujean 'se 'tis
mus v Nemecku,
na druhou stra
nu však nelze
prehlížet vý-

Sociolog Daniel Jonah Goldhagen se narodil v USA.Jeho otec Erich Goldhagen pochází z dnešní Ukrajiny
a prežil holocaust. Po válce emigroval do USA, kde
pracoval jako profesor na tématu holocaustu na
Harvardské universite. Tam jeho syn pred dvema lety
obhájil svou doktorskou práci, která v knižní forme
vyvolala celosvetovou pozornost.

Kniha Daniela Goldhagena, Hitlerovi ochotní vykona
vatelé (Hitler's willing executioners, v nem. pfekladu
Hitlers willige Vollstrecker - pozn. red.), se v Nemecku
stala pres noc bestsellerem. Náklad se blíží statisícum,
prestože cena - šedesát marek - je relativne vysoká. Gold
hagenova kniha se zabývá holocaustem a snaží se novým
zpusobem vysvetlit podíl nemeckého národa na nem. A
v tom práve tkví její rozpornost, která našla v Nemecku
i mimo nej mnoho kritiku.

Autor právem vytýkal nemeckým kritikum, že o knize
psali na základe neúplných výtahu ješte dríve, než vyšla
v nemeckém prekladu. Do doby nemeckého vydání proto
odmítal reagovat. Ihned poté však Goldhagen pricestoval
do Nemecka, aby osobne obhajoval svoji knihu v celé
sérii verejných diskusí, z nichž radu prenášela televize.

Napred ke kladum Goldhagenovy knihy, které uzná
vají a vysoce hodnotí i její kritici.

Kniha predevším prináší velmi dukladné - a mnoha
dokumenty a svedectvími podložené - lícení nekterých
dosud opomíjených soucástí holocaustu, napr. pochodu
smrti. Ackoliv byla válka již prohraná a koncentracní
tábory se rušily, dopouštely se jednotky SS i jiné oddíly
behem techto pochodu hruzných likvidacních akcí. Tato
kapitola - podle slov jednoho z nemeckých recenzentu
patrí k nejotresnejším svedectvím tohoto druhu literatury.
Podrobne lícené, ilustrované a emocionálne komen
tované hruzy vraždení, zabíjení, týrání, at v polských ci
ruských lesích, v "pracovních táborech" ci na pochodech
smrti, nebývaly dosud soucástí historických del,
zabývajících se touto tematikou. Vedci by snad mohli
Goldhagenovi vycítat, že emoce nepatrí do badatelova
díla. Objektivne však mohou prispet k aspon útržko
vitému po
chopení oje
dinelosti ho
locaustu.

V další ka
pitole se au
tor stejne du
kladne zabý
vá cinností
policejních
jednotek, kte
ré v Rusku
zavraždily
bezpocet Ži
du, vcetne
žen a detí, jen
pro jejich ra
sový puvod.
Svá tvrzení
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znamnou roli, kterou nemecti Židé v minulém stoleti a v
prvních trech dekádách stoleti našeho hráli. A nebylo
tomu tak jen v kulture a hospodárství, ale i v politice - v
nemecké vláde byla rada židovských ministru. Byl to
predseda Ústrední židovské rady v Nemecku, Ignaz
Bubis,který odmítl tezi okolektivní vine stejne jako pojem
"die Deutschen", tedy "Nemci" jako celek. Príliš mu to
pripomíná ono "die Juden" - Židé jako celek. Zároven
však Bubis poukazuje na to, že jakákoli relativizace nesmí
vést k zapomenuti hruzy holocaustu.

Je pouhou shodou okolností, že témer zároven
s Goldhagenovou knihou vyšla v Anglii i v Nemecku «

studie izraelského autora Yehudy Bauera Vykupování
židu. Bauer dokládá, že nacistické instituce - pres
Hitlerova prohlášeni o likvidaci Židu - v cele s Hein
richem Himmlerem do roku 1942 usilovaly o vyste
hování nemeckých Židu. Vedle Palestiny se uvažovalo o
Madagaskaru i o jiných zemích, snahy ztroskotaly ovšem
zejména na tom, že všechny tyto zeme uzavrely své
hranice a odmítaly nemecké Židy prijmout. Nešlo pritom
o žádnou filantropii. I-limmler byl presvedcený nacista,
domníval se však, že záchranou Židu by emecku zajistil
výhodnejší pozici pro jednání se západními spojenci,
navíc by si ji nechal patricne zaplatit. Tento pokus se
opakoval ješte i v roce 1944 u madarských Židu.
Zlocinnost holocaustu tím není nijak zpochybnena,
Goldhagenovy dedukce ovšem ano. Pri svých vystou
peních v Nemecku težil Daniel Goldhagen jiste i ze svého
sympatického zjevu a klidného vystupování. ebyl

ochoten výslovne priznat omyly, v debatách však pod
tíhou argumentu zmírnoval nekteré své formulace.

Goldhagen detailne ukázal bezcitnost a krutóst Hit
lerových vykonavatelu, onech masových vrahu formátu
obycejného, radového obcana. Neprijmeme-li však
Goldhagenovu tezi o likvidacním antisemitismu ne
meckého národa, zustává nevysvetleno, co tyto pachatele
vedlo k jejich bezpríkladné zlocinnosti. Hledat toto
vysvetlení je úkol, který nyní ceká na nemecké historiky
a sociology a který vyplynul z goldhagenovské diskuse.
Za vysoce odbornou a prínosnou považují kritikové
Goldhagenovy. knihy tu její cást, která je kronikou
každodenních události holocaustu. A to i presto, že není
jedinou publikací, která v poslední dobe prinesla nové
informace o "konecném rešení", napr. o tom, jaká
zverstva páchaly nekteré složky wehrmachtu na
východní fronte. V zárí a ríjnu vyšly v denním tisku
plány nakladatelství obsahující knihy napsané dávno
pred polemikou s Goldhagenem. Ze 73 uverejnených
titulu z oblasti moderních dejin se 41 v té ci oné forme
zabývá obdobím nacistické moci.

Ale i zpochybnitelné závery Goldhagenovy knihy
sehrály pozitivní roli v tom, že nemecká spolecnost nyní
znovu reflektuje otázky nemecké viny a odpovednosti za
holocaust a prehodnocuje nekteré, byt i dobre mínené
mýty, predevším mýtus o poctivém radovém vojákovi a
obcanovi. Kniha si u nemecké verejnosti vysloužila
oprávnenou kritiku, nikoli však odmítnuti.
BEDRICH UTITZ •

Zvedavost se nevyplácí
Pred hlasovánfm o lustracnfm zákone veFederálnfmshromáždenf jsem opustil snemovnu. Dodnes semi
ta chvfle vrací. V situaci, kdy nebylo možné dosáhnout
zmen v textu pro mne neprijatelných paragrqfu, jsem
proste nechtel "být pti tom". Revolucní právo - ríkali
tehdy stoupenci lustraci. Nejsem ptítelem revolucního
práva.
• V dusledku lustracního zákona odešlo oprávnene
z vedoucichjunkci nekolik desítek,možná nekolik stovek
lidí. Jejich osudy mne netrápí. Jenžeodešli
i lidé, kterí nic zlého neudelali. A namnoze
pritom odborníci, obcas i špickoví. A já
nemám rád porekadlo "Když se kácí les,
lítají trísky".

Znám dva muže, jeden patlí do té první
skupiny, druhý je onoupríslovecnou trískou.

Napred príbeh toho druhého.
V šedesátém sedmém student vysoké

školy, stipendista podniku. Velmi dobrý
sportovnf strelec. Práve jeho sport se mu
stal osudným.

Jednotka lidových milicí z podniku,
jehož byl onen muž stipendistou, jela na soutežve strelbe
z malorážky. I vzpomneli si velitelé, že by mohli posílit
svéfady o dobrého, ligového strelce. Chlapec sebránil,
do milici nechtel. "Tak te jen napfšeme do stavu, abys
nás mohl reprezentovat." A zapsali ho. (Jen tak
mimochodem mu radili, at semoc nevzpou::d,nechce-li
prijít o podnikové stipendium) Odstrilel si svoje,pomohl
jednotce k vltezství, a tím veškeréjeho milicionafení
skoncilo. Na vojne se oženil, nakonec se vyplatil
z podniku, za jehož peníze vystudoval, a na všechno
zapomnel. Odborné rostl, do KSC však nevstoupi~ a tak
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nemel zrovna na ružích ustláno. Po listopadu 89 sestal
reditelem. Provoz, který vedl, pozvedl ze ztrátového
k prosperujícímu. A prišel [ustracní zákon. Polisto
padový, všemi uznávaný reditel v dusledku clenství
v LM musel odejít. Ze státního (dodnes) podniku do
soukromé, vlastnífirmy. Darí semu docela dobre. Pocit
horkosti však zustal. '

Druhý muž mne potkal na ulici, bylo to na jare roku
1991. Prebehl z protejšího chodníku a povídá: " ...ty jsi

tedv téPraze, máš styky, moje dcera setam
hlásí na práva, nemohl bys pro ni neco
udelat, však se známe léta, nechci to
samozrejme zadarmo, jen takovou malou
tlacenku ..." Netušil, že já díky in/ormaetm
z Obcanských komisí vím, že na mne
v predchozích deseti letech donášel.

Požádal jsem ho, at sevrátí na svoji stranu
ulice. Svrbely mne ruce.

Dnes kolem mne jezdí ve stríbtite zelené
mazde. A posmešne mi vždy pokyne na
pozdrav. Vlastní sice lustracní osvedcení
s písmenem a), jenže mu to vubec, ale vubec

nevadf. Pocit horkosti? Nevím, nevidím mu do svedom~
ale vzhledem k jeho žádosti o " tlacenku" pochybuj~ že
nejaké má.

Casto se v mých myšlenkách oba muži procházejí.
Nekdy v noci na ne musím myslet, i když bych radeji
spal. A tak si ríkám - dnes, kdy se otvírají registry
svazku - , že svoji zkušenost musím sdelit tem, kterí
radeji ne:::'minulost, kterou už stejnenezmen~mají klidný
spánek.

Není nad nej, verte mi.
LAD1SLA v VRCllovSKÝ •
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Milena ŠvehlováHavel - pragmatik
aneb jak usporádat svet slovem
VNové Prítomnosti c.9 se filosof Jan Sokol zamýšlel nad první "sadou" prezidentských projevu Václava
Havla (z let 1990- 1992).Tytéž projevy dnes obrací ze strany na stranu lingvistka. - Autorka predesílá:
žádnému textu nemužeme porozumet úplne, v každém zbývá mnoho nedoreceného, nedourceného,
zamlceného zvlášte proto, že nikdy neznáme úplne svet toho, kdo text vytvoril.

Havlova duvera k jazyku a reci
ve vztahu ke svetu
Texty VH z let 1990-1992 jsou "prezidentsky"
prestižní - autorským zámerem i snahou o maxi
mální efekt u adresátu - intelektuálu ruzných etnik
a teritorií. VHse v nich prezentuje ve dvojí profesní
orientaci: pri prejímání cestného doktorátu v Jeruza
léme (1990) dominuje zcela ona umelecká, vytváre
jící dramatický oblouk kompozicní a recový a pre
ferující metaforické, hyperbolické (tedy výrazne
neprímé) formulace. V dalších vystoupeních
naopak vyvstávají - pri vší svébytnosti rukopisu - do
popredí spíše témata spjatá s jeho rolí politickou.

Své projevy urcené mezinárodnímu publiku
(mnohé napadá: konzultuje je s nekým - a s kým?

ikdy se k tomu nevyjádril) VH nejen píše, on je
i hraje na jevišti omezeném recnickým pultíkem.
V techto situacích už nelze "jen" se klanet na konci
absurdní hry mezi "svými" diváky, nyní jde
o prezentaci politika - vedoucího, jak duležité je
oslovit obsahem, formou, prednesem a sebeprojekcí
intelektuály "cizí".

Úcinek slov na adresáty
z chování (recového i nerecového) Havlova víc než
tuším, že "tvrdí pragmatici života" nepatrí k lidem
jeho srdci nejbližším. Nicméne jeho umelecké
i politické recové hry jsou ucebnicovými príklady
recové pragmatiky, která se zabývá nejen obsahem
(co se ríká), formu (jak se neco ríká), ale pokouší
dobral se motivu receného a (vyvolaného ci
nevyvolaného) efektu u adresátu - tedy mimojazy
kovými faktory komunikace. Doménou preziden
tových proslovu v cizine nebývá pouze téma, nikoli
jen stylová vytríbenost, ani predevším smysl, tj.
aktualizovaný význam textu v konkrétní situaci (ten
si adresáti dotvárejí pri interpretaci). eztrácejíce
autorský styl oslovují Havlovy politické texty mj.
práve pragmatickým kontextem - vším tím, co
v podobných textech jiných politiku nebývá:
nekonvencní kompozicí témat, nevšedne akcento
vanou sebeprezentací, a tudíž efektivním a zámerne
taky efektním vyjádrení "vysokých témat" vysokým
stylem.

V Havlových politických projevech nacházíme

tematické, výrazové, kompozicní prvky estetické; ty
jsou inherentními prostredky textu umeleckých.
Mužeme spekulovat, zda bylo zámerem autora i jimi
ozvláštnit autorská jednorázová ctení v cizine, nebo
zda bezdecne neopouští vlastní rukopis.

Odraz všelikých rozdílností
VHse sám zarazuje k intelektuálum postmoderním,
kterí se obycejne orientují na alternativy "stavu vecí",
na individuální i skupinovou odlišnost, na to, co se
zdá být opomíjené, zapomínané, potlacované ci
potlacené, menšinové - všechny tyhle kategorie
tematizuje Havel jako kvality nadindividuální,
nadcasové, tedy univerzální.

Rozdílnosti geoprostorové, politické, kulturní, et
nické, náboženské a další spojují tematicky, kompo
zicne i formálne propracované havlovské leitmotivy
(napr. v cem jsme žili jako obcané totality; co nám
z ní zustalo a ceho se nám nedostává pri prožívání
a hodnocení demokracie; které dispozice máme
a které nám naopak chybí pro smysluplné etické
bytí; pokora, slušnost, svedomí, pýcha, hore,
vychovanost, sebeuvedomení v rádu bytí apod.).

Pri jejich prezentaci autor svými adresáty pragma
ticky manipuluje, mj. i univerzálne platnými zdvori
lostními strategiemi a taktikami, co jich jen rec
nabízí. K nim patrí napríklad formulace, kterým se
nedá prisoudit jednoznacný komunikacní zámer;
Havel nechává na adresátech, aby sami rozhodli, jak
je budou interpretovat. Aby posluchaci tento typ
"zastrených" replik pochopili, musí rekonstruovat
jejich motivy. eprímé ("nepresné", opisné, nekdy
snad zámerne dvojznacné) formulace casto "prehá
nejí" množství nezbytných informací, jsou meta
forické a plné rétorických otázek. Havlovy filoso
fující textynadto mnohá témata generalizují - i proto
je lze vykládat ruzne. V takových promluvách jde
primárne o rozpor mezi tím, co je expresis verbis
receno, a tím, co je textem implikováno. Jsou tedy
takové texty nárocné na interpretaci - jsou ovšem
urceny intelektuálum.

Poznámka "pro domo sua"
Vystoupení VH na domácí pude deklarují shodná
témata, ale mnozí našinci (v to pocítaje i nekteré
intelektuály) se (jen?) tvárí, že jim nerozumejí, J
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Udržet slova co možno
nejtvárnejší
VJeruzaléme (1990)Havel možná zkoušel, jak jazyk
a publikum unesou maximální, adresáty možná
neocekávanou sebeprojekci nového politika 
dramatika (tento projev hodnotí v NP 9/1996 Jan
Sokol)

Z pragmatického hlediska je zajímavé, jak svým
jakoby submisivním sebehodnocením (o jistote, že
si nezaslouží eestný doktorát) neprímo manipuluje
s adresáty tím, že kladne hodnotí jejich schopnost
rozumet: "Zajisté poznáváte, kam tímto svérázným
zpusobem podekování mírím." O svém bytostném
vztahu ke Kafkovipraví, že "kdyby Katka neexistoval

si umnou "recí" reší jakési komplexy, nebo je-li
výrazný (hyper)senzitiv, který vnímá mnohé z toho,
co vetšina ostatních vnímat neodokáže. Všichni se
ale shodli na tom, že jeho projevy odlišují a rozlišují
"stavy vecí", že staví veci do protikladu a zároven
tolerantne sjednocují. - Havel prezident - to jsou pro
intelektuály v cizine i pro domácí publikum jeho
texty.

Nejen na mezinárodních fórech je Havlova rec jeho
bytostným odznakem,
symbolem jeho osob
nosti, znakem prísluš
nosti jak k politikum, tak
intelektuálum (nekterí
z tech domácích ríkají,
že je škoda, nepíše-li
nové hry). Rec je bytost-
ná Havlova identita.
Ostatne práve on napsal
Slovo o slovu.

Havel krome toho do
vede nabízet "intelek
tuálnímu" publiku (do
ma i mimo domov - prý
jsou to úhrnem 2% pla
netární populace) glo
bální témata natolik váž
ne, že z nich musí aspon
cas od casu zaznít jeho
pokorné "nevím". To ale
je signalizace vstrícnosti,
to je výzva k dialogu, to
je i pripravenost k tole
rantnímu naslouchání
nekomu jinému. Tohle
bývá podstata rozhovoru
zvaného bytostným, kte
rý se obycejne odehrává
v dyáde. Stejnýcharakter

mely Havlovy proslovy, které v prvních dvou prezi
dentských letech kontaktovaly adresáty mnoha ne
zodpo~ezenými (a casto ovšem nezodpoveditel
nými) otázkami a neprímo vyjádrenými apely.

Jazyk nikoli jako prostredek
manipulace s realitou
Politické projevy z let 1990-1992orientuje Havel na
osobní reflexi minulosti, texty dvou let následujících
tematizují navíc apel k budoucnosti; pritom v žád
ném z nich neužil autor slova vize (jedno z frekven
tovaných témat poslední doby). I tento fakt je
pragmaticky podmínen - Havlovi oponenti nastra
žene cekají, zda prijde "zase" s "necím novým";
v projevu z r. 1992 k japonským intelektuálum
nastínil jiné globální problémy, než jsou ty etické...

Slyšelajsem, jak se lidi prou, je-li VHneurotik, který

kriticky hodnotí jejich netržní, neracionalistické
chápání "pobytu cloveka ve svete". Ostatne, kolik je
deníku, které je v plném znení otiskly, nerku-li
komentovaly? A kolik je lidí, kterí je precetli, nerku
li "prijali za své"? Pro "obycejného" Cecha je sice
Havel nejoblíbenejší politik, ale pouze "snílek"
nestojící nohama na zemi. Pozitivní reakce v cizine
snad Havlovi vynahrazují, co mu domácí publikum
v podobné míre odpírá. Pro "své obcany" má toliko
"hodne" mluvenou po
dobu hovoru z Lán (zlí
jazykové poukazují s ú
smeškem i na tento titul;
je z pragmatického hle
diska nejštastnejší?) nebo
jejich "neupravovaný"
prepis na stránkách LN.Je
možné, že by Ceši Havla
nejen milovali, ale taky
mu víc rozumeli, kdyby se
k nim "slovy" obracel
casteji? Ale mívá hlava
státu v náplni práce pou-
covat lid obecný? Jenže
"osamelý dav" posuzuje
Havla jen z mluvených
šotu zpravodajských re
lací, v nichž sivšímá, jesti
"první muž" mluví (úpl
ne) monotónne nebo jestli
strídá intonacní a emocio
nální schémata podle té
matu, a poukazuje na ruz
né ta castá "ehm" a "že"
(jež mívají mnohdy - jen
pro nekoho?- dosti iro
nický osten, že). Pamatu
jete si na Havluv mluvený
dialog v Karanténe, hodi
novém predvolebním poradu vsazeném do hradní
zahrady? Tehdy musel dodržet pragmatický kontext
"predvolební nadstranickosti". Je ale vubec nejaká
promluva "jaksi" nadstranická? Každým textem
autor hodnotí - a pozorný adresát si nedorecené
domyslí ...
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a já umel psát lépe, než umím, napsal bych celé jeho
dílo já".

Ješte než si adresáti jsou s to srovnat v hlave, cože
se to tu pravilo, autor konstatuje: "Vím, jak zvláštne
zní, co tu ríkám, ale pevne verím, že mi rozumíte."
Predpokládá, že všichni intelektuálové na pude
Hebrejské univerzity rozumejí, ale "nedá mu to" 
a opakuje, co míní - totiž "tvary kafkovské zkuše
nosti" - "silný pocit celkové nepatricnosti své i všeho,
co se kolem mne bezdeky vytvárí, tíživý zážitek
nenesitelného dusna, touha po nedosažitelném rádu,
touha o to silnejší, oc neprehlédnutelnejší je terén,
po nemž krácím".

Tohle je odraz pragmatického kontextu intelektuála
Havla, nikoli jen inspirace Kafkovými texty. Mluví
o tom, že každé jeho "zbytecné houknutí se vždycky
a osudove míjí se svým pravým adrestátem" a že
"beznadejne mizí v cerné díre". I toto je mj. neprímo
vyjádrený apel na posluchace, aby tomu tak pri tomto
ctení nebylo.

Ale hned predjímá možné námitky o pouhé
stylizaci do techto "kafkovských kontur" tvrzením:
"ve skutecnosti jsem clovek klidne a trvale o cosi
zápasící, jehož zápas mne vynesl až do cela vlastní
zeme", který bojuje jen proto, aby "obhájil své trvale
zpochybnované právo na existenci". A když takto
kafkovsky odkryl všemožné pochyby - osobní i pre
zidentské -, asertivne nabízí pozitivní sebeprojekci:
"Jsem-li lepším prezidentem, než by byl na mém
míste kdokoli jiný, pak je to práve proto, že kdesi
v nejskrytejším podhoubí mé práce je. trvalá
pochybnost o sobe samém a svém právu vykonávat
svou funkci." Takto - neprímo - kritizuje ony "jiné".
A pak pokora oprená o biblické "cím jsem níž, tím
primerenejší mi mé místo pripadá, cím jsem naopak
výš, tím silneji se mi vtírá podezrení, že jde o nejaký
omyl"; tato parafráze slouží k opakovanému pocitu
(jedno z Havlových oblíbených slov), že (a jak) vel
ká výhoda pro dobrý výkon prezidentské funkce je
vedomí, že "do ní nepatrím a že z ní mohu být kdy
koli právem (sicl) vypuzen". Je to manipulace s adre
stáy, mohou si prece položit otázku: když z té funkce
muže být puzen Havel, kdo ji tedy má zastávat?

Slyšel kdy nekdo na pude Hebrejské univerzity
podobnou prezidentskou recovou hru vycházející
z pulrocního plutí v nepruzracných'vodách politiky?

Nejen dramatik a intelektuál,
predevším politik
Další projevy, to už není snivec a fantasta VH
nazírající svou funkci prezidenta rozmáchlými para
lelami kafkovskými. Už to jsou projevy deklarující
etická témata, napr. odpovednost cloveka (lidí) za
sebe a za druhé.

Pri prebírání Sonningovy ceny (Kodan 1991) pro
mlouvá nejen VH dramatik a intelektuál, ale i po
litik. "Jsem tím, (7. pád - skromnostní?), koho lze
zrejme nazývat intelektuálem, zároven ale osud (sicl)
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tomu chtel, že jsem se ocitl .... ve svete, kterému se
ríká vysoká politika". Pragmatický kontext rocního
"prezidentování" hodnotí jako "zvláštní zkušenost",
z níž pohlíží "kritickým okem intelektuála" na
fenomén moci, jak ho "takríkajíc zevnitr poznal"
a svuj vztah k moci hodnotí - jakožto clovek mocí
obdarený - vskutku netradicne: "Všechny mé dosa
vadní zkušenosti s politikou a politiky (...) me nutí,
abych si zacínal být podezrelý."

V Jeruzaléme pochyby paralelní s Kafkovými
texty, ted už sebeprojekce a sebereflexe z nového
postavení.

Motiv "sebepodezrelosti" je zduraznen: pasus
venovaný svodum výhod koncí Havel konstatová
ním, že tento svet "má svou neprustrelnou logiku".
Logika tohoto tvrzení se ovšem muže zdát také
podezrelá; i v tom se však skrývá roztomilá
pragmatická past. Adresát (posluchac, ctenár) musí
sám rozhodnout, nakolik šlo o autorský zámer.

Základní smysl tohto textu (nepochybne i autor
ský) je ovšem v kladení otázek; otázek zpochyb
nujících nejen hranice objektivní nutnosti (logiky)
a výmluv, ale i pochybnosti samy: politika je "za
mestnání pro obzvlášt skromné lidi. Pro lidi neobel
hatelné. Lžou všichni, kterí nám tvrdí, že politika je
špinavá vec. Politika je proste jen práce, která si žádá
obzvlášt cisté lidi..." Kdo potom chce, muže mít
pochyby pochybnosti zpochybneny potretí - treba tou
prijímanou cenou. Dovolí si takové uzavrení oblouku
nekdo jiný než dramatik?

Havlovo tázání zajisté nezapocalo Kodaní, aniž jeho
pochyby Jeruzalémem; rovnež tam tehdy ani jindy
jinde nekoncí. Tato úvaha se ostatne netocí kolem
témat, nýbrž kolem možností, jak interpretovat
autorské zámery a jejich úcinky na adresáty
(a prezidentuv duraz na jejich závažnost).

K otázkám konfliktu-nekonfliktu rolí intelektuála

a politika (ovšemže se všemi kontexty etickými)
vrací se VH napr. v Paríži a Tokiu v roce 1992.

o nenávisti
Jako vybocení nikoli z klícových témat, nýbrž spíš
z úhlu pohledu stojí za zmínku príspevek na konfe
renci o nenávisti; schopnost nenávidet u sebe VH
nenalézá, proto se nad problematikou zamýší jako
"velmi zneklidnený pozorovatel" trefnou analýzou
nenávidejícího jako cloveka, který nemuže být štast
ný - kyne mu pouze být clovekem tragickým (receno
frommovsky) nebo bytostí žijící hlavne svým provi
nením (receno freudovsky). Ze sloganu Pravda a lás
ka musí zvítezit nad lží a nenávistí se Ceši veru
nedovedeli to, co intelektuálové v Oslu - totiž že ne
návidející lidé bývají zlí, leniví, laxní a nezodpoved
ní.

Budiž mi pak jako postskriptum dovoleno vyslovit:
myslím, že Václav Havel (na rozdíl od jiných) dobre
ví o tom, co a jak píše, i proc píše zrovna tak, jak
píše.
MILENA ŠVEHLovA •

katedra ceského jazyka PedF UK



11/1996 NOVÁ PRíTOMNOST

Senát dríve a nyní, tady a tam
Jirí Hrebejk

Jakub Schlitter

Historické a evropské zkušenosti s druhou komorou parlamentu, její role podle ceské ústavy.

Parlamenty jsou koncipovány jako orgány státni moci - zákonodárné sbory, jejichž hlavnim poslánim je ve vztahu
pojmenovaném jako neprimá demokracie schvalovat prvotni právni predpisy -zákony. Vedletoho bývaji parlamentu ústavou
daného státu sverovány i dalši velmi duležité pravomoci; v parlamentnichformách vlády je parlamentu, resp. jeho cásti
odpovedna moc výkonná, respektive jeji podstatná složka - vláda. Parlamenty jsou konstruovány jako jednokomorové nebo
dvoukomorové. Jedna (prvni) komora parlamentu vyjadruje zpravidla zásadu rovného volebního práva. Druhá komora
muže být rovnež sestavena podle zásady rovného volebního práva, nezridka však bývá vyjádrením územního principu 
urcité teritorium (vefederaci subjektfederace, popr. autonomie, v unitárnim státe provincie, kraj apod.) vysílá do druhé
komory parlamentu své zástupce. Pocet techto zástupcu pritom muže být stejný bez ohledu na velikost nebo pocet obyvatel
daného teritoria, nebo muže jít o takový pocet zástupcu, který odpovídá jeho velikosti, resp. poctu obyvatel.

Pokud nevyjadruje druhá komora parlamentu tento teritoriálni princip, je zrejme žádouci zvolit pro naplnení druhé
komory odlišná kritéria (pasivni volební právo, délka volebniho obdobi, zpusob obmen)' apod.), aby nevzni/d zrcadlový
orgán ke komore první. .

Rovnež tak je možno jednotlivé komory konstruovat bud jako partnery, nebo jako konkurenty stanovením shodných nebo
odlišných (alespon zcásti) pravomoci, vcetne pravomoci konkurencní jedné komory vuci druhé.

Dvoukomorovost parlamentu vyjadruje jeho urcitou pluralitu.

Z historie ceského státu i z historie Ceskoslovenska lzevyvodit nekteré zkušenosti jak s dvoukomorovým, tak
i s jednokomorovým parlamentem.

Prvou ústavou rakouskou, též pro území dnešní Ceské
republiky, se stala ústava dubnová, vyhlášená 25. dubna
1848. Formulovala predstavu o dvoukomorovém ríšském
snemu, který se mel skládat jednak z poslanecké snemovny
a jednak ze senátu, jehož clenové melf býti císarem
jmenováni. Na jejím základe byl do Kromeríže svolán ríšský
snem jako ústavodárné shromáždenÍ. Volby byly neprímé,
vykonávaly se pomocí volitelu. Na každých 50 tisíc obyvatel
byl volen 1 poslanec. Volby byly tajné, rovné a témer
všeobecné. Pro výkon aktivního i pasivního volebního
práva se vyžadoval vek 24 let. Ženy však volební právo
nemely.

Ústava zvaná breznová byla vyhlášena soucasne s císar
ským manifestem, kterým byl rozpušten kromerížský snem
(je datována 4. brezna 1849, verejne byla vyhlášena o tri
dny pozdeji). Instituce ríšského snemu byla ponechána
v podobe dvoukomorového parlamentu, skládajícího se
z horní a dolní snemovny. Ústava zachovávala zdání
parlamentní monarchie, nebot zakotvovala instituci ríšské
ho snemu o dvou komorách, z nichž dolní mela být volena
prímo (na 100 tisíc obyvateli poslanec), horní komora mela
být volena na zemských snemech, po dvou poslancích za
každou zemi. Další poslanci meli být voleni podle vysokých
volebních cenzu z nejbohatších šlechtických kruhu
(majetkový cenzus cinil 500 zlatých prímých rocních daní).

Tzv. silvestrovské patenty z 31.12. 1851 znamenaly
prechod k absolutismu a prohlásily breznovou ústavu za
zrušenou.

Vývoj k obnovení ústavnosti byl otevren dvema akty 
císarským manifestem a diplomem (ríjnovým) z 20. ríjna
1860.

Horní cili panská
Únorová ústava byla vyhlášena 26. února 1861 a skládala
se ze trí patentu C. 20/22/1861 r.z. Tyto patenty, resp. jejich
prílohy, zrizovaly parlament, tj. ríšské zastupitelstvo,
složené ze dvou komor - snemovny poslanecké a panské
a zavádely zrízení zemské pro zeme neuherské. Poslanecká
snemovna byla volena neprímo prostrednictvím zemských
snemu, snemovna panská byla jmenována císarem. Dule
žitou soucásti únorové ústavy byla zemská zrízení a volební
rády do 15 zemských snemu. Základní význam mely
zemské snemy pro vytvárení ríšské rady, resp. její posla-

necké snemovny, do které vysílaly poslance. Volební právo
do zemských snemu urcovalo tedy v pocátcích rakouského
parlamentarismu (až do roku 1873) strukturu a složení
poslanecké snemovny ríšské rady. Základem volebního
systému se staly kurie, které predstavovaly kompromis
mezi stavovským systémem zájmového zastoupení
a predstavami o vláde majetných kruhu. Volici i poslanci
byli rozdeleni do ctyr kurií - velkostatkárské, obchodní
komory, mest a venkovských obcí.

V roce 1867 bylo provedeno rakousko-uherské vyrovnání.
Pro výkon zákonodárné cinnosti v oblasti spolecenských
záležitosti byly zrízeny tzv. delegace, což byla snemovna
vytvárená ad hoc po 60 poslancích z Rakouska a Uher
(celkem tedy 120 poslancu). Každá snemovna delegovala
40 poslancu ze snemovny dolní a 20 ze snemovny horní.

St.:1.tnícelek, do kterého po rakousko-uherském vyrovnání
byly zacleneny ceské zeme, nesl úrední název "Celek
království a zemí v ríšské rade zastoupených". Pro tyto
zeme byla v prosinci 1867 vydána rada základních zákonu,
které tvorily jejich ústavu, oznacovanou jako ústava
prosincová. Ústava byla formálne pokracováním ústavy
únorové. Ríšské zastupitelstvo - ríšská rada - bylo stejne
jako v ústave únorové dvoukomorové, stejný byl i zpusob
vytvárení obou komor. Poslanecká snemovna byla i nadále
volena prostrednictvím zemských snemu, cleny snemovny
panské byli zletilí clenové panovnického rodu, dedicní
pairové-predáci predních šlechtických rodu a clenové
jmenovaní císarem za zvláštní zásluhy. Z Cechu jmenoval
císai' napríklad Františka Palackého, Františka Ladislava
Riegera, Václava Vladivoje Tomka a Antonína Dvoráka.
Virilní mandáty spojené s výkonem úradu náležely
vysokým prelátum.

Senát cili zrcadlo
Bezprostredne po vzniku ceskoslovenského státu v roce
1918 plnilo funkci parlamentu jednokomorové Národní
shromáždení, jež vzniklo z revolucního árodního výboru.
Tento nikdy nevolený sbor mimo jiného schválil 29. 2. 1920
ústavní listinu Ceskoslovenské republiky, ve které byl podle
francouzského vzoru konstruován dvoukomorový parla
ment - árodní shromáždení, skládající se ze dvou
snemoven: snemovny poslanecké a senátu. První volby do
poslanecké snemovny se konaly 18.4. 1920 (pritom se na
cásti území nevolilo) a první volby do senátu probehly 6. 4.
1920. Poslanecká snemovna mela mírnou preponderaci
(prevahu) pravomocí, senát byl myšlen jako instituce
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jejíž ústavní postavení mírne prevažuje nad senátem,
Slovensko svou ústavou z 1.9.1992 zustalo vemé své tradici
jednokomorového zákonodárného sboru, na Slovensku
pusobícího tu více, tu méne ve stínu ceskoslovenského
parlamentu již od konce roku 1943.

Není senát jako senát
Z 'evropských státu jsou známy oba systémy - jak jedno
komorové, tak i dvoukomorové parlamenty. Z našich
sousedu má jednokomorový parlament Slovensko (Národní
rada slovenské republiky) a emecko, pricemž ovšem
v Nemecku pusobí též Spolková rada (zástupci jednotlivých
spolkových zemí a svobodných mest) jako quasi druhá
komora parlamentu. Dvoukomorový parlament má Polsko
( árodní shromáždení: Sejm a Senát) a federativne uspo
rádané Rakousko (Parlament: Národní rada a Spolková
rada).

Z ostatních významných evropských státu má dvouko
morový parlament Francie (Parlament: Národní shromáž
dení a Senát - volený podle regionálního principu, Špa
nelsko (Kortesy: Poslanecká snemovna a Senát - je komo
rou územního zastoupení), Velká Británie (Parlament: Dol
ní a Horní snemovna), Itálie (Parlament: Poslanecká sne
movna a Senát - volený na oblastním základe), Švýcarsko
(Spolkové shromáždení: Národní rada a Rada kantonu)
a Rusko (Federální shromáždení: Státní duma a Rada
Federace).

Jednokomorový parlament má z významnejších evrop
ských státu ješte Belgie, Nizozemí, Dánsko, Norsko, Švéd
sko, Finsko, Recko, Madarsko a pobaltské republiky
bývalého SSSR.

Senát cili" vecný"
Poslanecká snemovna Parlamentu Ceské republiky má
pred senátem aktivnejší úlohu v zákonodárném procesu
(návrhy zákonu se podávají jen poslanecké snemovne,
která jejich projednáváním muže dotváret obsah zákona,
senát má právo vyjádrit se pouze k již ucelenému návrhu,
v prípade rozporu si poslanecká snemovna muže prosadit
své stanovisko opetovným hlasováním, Zákon o státním
rozpoctu a návrh státního záverecného úctu schvaluje jen
poslanecká snemovna, jen poslanecké snemovne je
odpovedna vláda s institutem vyjádrení duvery ci
neduvery, jen poslanecká snemovna muže pro vyšetrení
vecí verej ného záj mu zrídit vyšetrovací kom isi. Poslanecká
snemovna však muže být za podmínek v ústave predví
daných prezidentem republiky rozpuštena.

Naproti tomu síla senátu by mela být jednak v jeho "vec
nosti", kdy v dobe parlamentní krize, resp. neexistence
poslanecké snemovny muže prijímat zákonná opatrení
a zaplnit tak prípadné vakuum, které by mohlo vzniknout
z necinnosti moci zákonodárné, a jednak v jeho roli
kritika, resp. kontrolora (vcetne vytvorení "autocenzury"
poslanecké snemovny). Silnejší postavení senátu je možné
vystopovat ve vztahu k hlave státu (senát by podával žalobu
na prezidenta republiky pro velezradu) a k soudcum
Ústavního soudu (jsou jmenováni se souhlasem senátu).

Opodstatnenost dvou komorového parlamentu v Ceské
,'epublice, kdy historické zkušenosti jsou spíše negativní,
však ukáže cas. Nezdá se být pravdepodobná bezprostrední
souvislost mezi existencí a cinností panské snemovny
z doby Rakouska a mezi ceskoslovenským prvorepubli
kovým senátem, rozhodne není souvislost mezi dvoukomo
rovostí Národního shromáždení CSR (1920-1938) a mezi
dvou komorovým Federálním shromáždením CSSRa CSFR
(1969-1992). Urcité shodné prvky se dají vystopovat ve
vztahu Senátu CSR (1920-1938) a dnešního Senátu CR. Spíš
se jeví pravdepodobnejší souvislost prvorepublikového
i nynejšího senátu se zahranicními vzory (Francie).

odbomá, kontrolující, zbavená dle možností politického
vlivu. Ve skutecnosti se však existence senátu neosvedcila
práve proto, že byl politickým odrazem (zrcadlem)
poslanecké snemovny.

Poslanecká snemovna mela 300 clenu, kterí byli voleni
podle všeobecného, rovného, prímého, tajného hlasovacího
práva podle zásady pomerného zastoupení. Právo volit do
poslanecké snemovny meli všichni státní obcané Cesko
slovenské republiky bez rozdílu pohlaví, kterí prekrocili
21. rok svého veku a vyhovovali ostatním podmínkám
"rádu volení" (volebního zákona C. 123/1920 Sb. z. a n.).
Volitelní byli státní obcané Ceskoslovenské republiky bez
rozdílu pohlaví, kterí dosáhli alespon 30. roku svého veku
a vyhovovali ostatním podmínkám téhož provádecího
zákona. Volební období poslanecké snemovny bylo ústavní.
listinou stanoveno na 6 let (ve skutecnosti se volby konaly
15. 11. 1925,27. tO. 1929 a 19.5. 1935).

Senát mel 150 clenu, rovnež volených podle všeobecného,
rovného, prímého tajného hlasovacího práva podle zásady
pomcrného zastoupení. Právo volit do senátu meli všichni
státní obcané Ceskoslovenské republiky bez rozdílu
pohlaví, kteN prekrocili 26. rok svého veku a vyhovovali
ostatním podmínkám zákona o složení a pravomoci senátu
(c. 124/1920 Sb. z. a n.). Volitelní byli státní obcané
Ceskoslovenské republiky bez rozdílu pohlaví, kterí dosáhli
45. roku svého veku a vyhovovali ostatním podmínkám
téhož provádecího zákona. Volební období senátu melo být
podle ústavní listiny 8 let (ve skutecnosti rovnež nebylo
dodržováno).

Jeden lid, jedna komora
V právne složitém období nesvobody (1938-1945) parla
ment fakticky neexistoval, jeho hlavní pravomoc schvalovat
zákony byla nahrazena dekretální pravomocí prezidenta
republiky.

Po obnovení ceskoslovenské státnosti v roce 1945 bylo
vytvor'eno jednokomorové prozatímní árodní shromáž
dení, které bylo v roce 1946 nahrazeno ve volbách
vzniklým ústavodámým Národním shromáždením, rovnež
jednokomorovým. Národní shromáždení jako jednokomo
rový parlament bylo zakotveno rovnež v roce 1948
v Ústave 9, kvetna. Vedle nej však pusobila i Slovenská
národní rada, rovnež jednokomorová - národní orgán moci
zákonodárné na Slovensku. Tento stav byl prevzat
i Ústavou CSSR v roce 1960 a vydržel do roku 1968,

Druhá cili národu
V roce 1968 byl schválen ústavní zákon o ceskoslovenské
federaci. Pod le nej vznikl dvoukomorový zákonodámý sbor
ceskoslovenské federace - Federální shromáždení, sestá
vající z 200clenné Snemovny lidu a 150clenné Snemovny
národu. Tato struktura mela vyjadrovat federativní princip.
Snemovna lidu byla vytvárena na základe rovného voleb
ního práva, volební právo do Snemovny národu bylo úmy
slne nerovné - obe cásti federace bez ohledu na svou
velikost a pocet obyvatel mely stejné zastoupení (po 75
poslancích). Tento model byl oznacován jako princip parity
a byl dále rozveden v zákazu majorizace pri schvalování
významných zákonll a jiných rozhodnutí. Pritom ústavní
zákon o ceskoslovenské federaci výsfovne stanovil, že obe
snemovny jsou rovnoprávné.

Spolu s dvoukomorovým Federálním shromáždením,
založeným na federativním principu, pusobily po dobu
existence ceskoslovenské federace (1969-1992) též
jednokomol'Ové národní rady - parlamenty clenských
republik.

Se zánikem federace zaniklo i Federální shromáždení
a v nástu pn ických státech zvolily ústavy odlišnou koncepci
parlamenW, V Ceské republice ústava z 16.12.1992 v pod
state okopírovala prvorepublikovou konstrukci dvouko
morového parlamentu, složeného z poslanecké snemovny,
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Oba pusobí na katedre ústavního p"áva PF UK.
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ŠPANIELSKO: ŠESTDESIAT ROKOV PO...
Peter Greguš

Irónia dejín
Nacistickí piloti, ktorí zrovnali so
zemou baskické mestecko Guernica,
ktorého osud bol predznacením
toho, co iba niekolko rokov cakalo
dalšie európske mestá, si urcite
predstavovali, že budú v blízkej bu
dúcnosti bombardovat Prahu ci Lon

dýn. Lenže po Guernike následoval
nielen Belehrad, Rotterdam ci Co
ventry, ale jej osud postihol aj mnohé
nemecké mestá, najtragickejšie do
padli Dráždany.

Tušili však ti laviciari a Javicoví li
beráli, co nechceli vidiet teror stali
nistov ci anarchistov, že cosi podob
né postihne nielen ich krajiny, ale aj
ich samotných? V case, ked sa už
v Španielsku skoncil frankistický
politický teror, vo východnej Európe
sa na popraviska dostali mnohí
z tých, co bojovali v Španielsku,
u nás to bol napríklad André Simone
ci Osvald Závodský.

Nekomunistických politikov vo
vláde Ludového frontu mažeme

a favicové sily chceli vidie( iba
zlociny frankizmu a nechceli vidie(
zlociny, ktoré páchala druhá strana.
Platilo to aj naopak, krajne pravicové
a konzervativne sily videli iba zlo
ciny "cervených".

Don Quijote sa obrátil k Sanchovi
a povedal: "Sloboda, Sancho,je
jedným z najvzácnejších da
rov, co nebesá poskytli ruáom;
nevyrovnajú sa jej poklady,
ktoré skrýva zem a more
tají; za slobodu a cest'
možno, ba treba nasa-
dit' život a naopak,
otroctvo je najvacšie
nešt'astie, aké m6-
že cloveka stret-
núl."
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volbách žiadali skonliškovat veTko

statkársku podu, zoštátnit priemysel,
železnice a banky, v policii a armá
de realizovat rozsiahle cistky. Lenže
nešlo tu iba o realizáciu týchto požia
daviek. Vláda Ludového frontu nedo

kázala dostat pod kontrolu radikálne
sily (napríklad anarchistov), ktoré
nielenže zacali zaberat továrne

a statkársku podu, ale aj realizovat
"revolucný teror".

Ten sa zameral n ielen proti politic
kým a "triednym" protivníkom, ale
aj proti katolíckej cirkvi. Španielska
katolícka cirkev nepochybne patrila
k najkonzervatívnejším silám v kra
jine. Bola výrazne protisocialistická
a protiliberálna, neželala si repub
liku, no zároven odmietala fašizmus.
Komunistické a anarchistické pre
padové oddiely vraždili knazov
a mnichov, vyhadzovali do vzduchu
kláštorya kostoly. Podla niektorých
údajov bola zavraždená patina bisku
pov a osmina knazov a mnichovo
Niektorí knazi boli upálení, zaživa
pochovaní ci ukrižovaní.

Medzi krajinami, ktoré pomáhali
republikánskej vláde, mal Sovietsky
zvaz klúcové postavenie. Vtedy však
v ZSSR kulminoval stalinistický te
ror, uskutocnili sa povestné "diva
delné" procesy. Spolu so zbranami
a poradcami ZSSR do Španielska
vyviezol aj tento typ teroru. George
Orwell prvývykrical do sveta, že po
pri fašizme ohrozuje Španielsko aj
stalinizmus. Lenže akoby liberálne

Antitéza
Španielsko mohlo a malo byt kraji
nou, kde komunisti mali preukázat,
nakolko úprimný bol obrat, ktorý
sTuboval VII. kongres Kominterny
v roku 1935. a obranu proti nastu
pujúcemu fašizmu sa mali vytvorit
vlády Ludového frontu, ktorý by
tvorlli nielen lavicové, ale aj liberálne
a krestanskodemokratické sily.
V španielskych vofbách vo februári
1936 získal Ludový front 268 mandá
tov, z toho bolo komunistov iba 17,
sily pravice a stredu získali 205
mandátov.

Komunisti sa však nesprávali pri
merane svojmu postaveniu, ba ne
rešpektovali skoro vyrovnaný pomel'
politických sil v krajine. Krátko po

Téza
18. júla 1936 sa zaca I puc špan ielskej
armády proti vláde Ludového frontu.
Puc v piatich zo šiestich krúcových
m iest zlyhal. Pucisti boli uzavreLí do
niekofkých enkláv, ktoré by bol a vlá
da o nejaký cas zlikvidovala, keby
nebolo došlo k masívnej pomoci
pucislom zo strany nacistického Ne
mecka a fašistického Talianska.

V rozhodujúcej chvíli pre osudy po
vslania nemeckéa talianskelelectvo

prepravilo potrebné posily. Neskor,
v roku 1937, už zo strany Nemecka
a Talianska nešlo o pomoc, ale roz
siahlu intervenciu.

Už v prvom polroku vojny povstal
ci zavraždili okolo 50 tisíc prívržen
cov Ludového frontu. Nešlo o nejaké
náhodilé excesy, ale plánovité vy
vraždovanie aktivistov favice, ktoré
bolo uskutocnované takým sposo
bom, aby zastrašilo jej prívržencov.
Teror totiž pokracoval aj po vítazstve
povstalcov v roku 1939, s masovými
popravami sa prestalo až po skoncení
druhej svetovej vojny, ked po urcitú
dobu hrozila intervencla OSN.

Sily, ktoré povstali proti vláde Lu
dového frontu, chceU v Španielsku
konzervovat taký stav, v akom sa
nachádzalo na zacialku storocia.

Zjednodušene povedané, Španielsko
v tej dobe viac pripomínalo Balkán
ako západnú Európu.



charakterizovaf ako následníkov

"rytiera smutnej postavy" dona
Quijota. Preukázali svoju slabosf
oboma smermi, napravo i naTavo.
Franco však bol (našfastie pre dalšie
osudy krajiny) skol' žiakom Machia
velliho ...

Za sovietsku pomoc Španielska
republika zaplatila zlatým pokladom
krajiny. Franco si ju od emecka
a Talianska vzal na úver. Ten síce

zaplatil, ale nie splatil. Odmietol
vstúpH do svetovej vojny na strane
nacistického Nemecka a cím viac sa

blížila porážka fašizmu, tým viac
hTada I ces tu ku kompromis u so
Západom. Franco napríklad umož
nil, aby cez Španielsko mohli prechá
dzaf židovskí utecenci. Dnes sa na

Slovensku diskutuje o charaktere
voj nového slovenskégo štátu. Jeho
predáci sa netajili tým, že si berú vzor
z Franka, lenže nedokázali vym knúf
sa zo závislosti na Hitlerovi, co sa
nedá nijak oddiskutovat.

Po druhej svetovej voj ne, ešte za
Frankovho života, sa Španielsko
zacína ekonomicky modernizovaf,
prestáva byf zaostalou agrárnou
krajinou. Naviac sa podarilo únosne
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vyrovnaf ekonomické rozdiely medzi
regiónmi, co sa nepodarilo v Ta
lianskll ci Ceskoslovensku. To vytvo
rilo pretlpoklad pre veTkorysé vyrie
šenie národnostnej otázky.

iekedy v 60. rokoch sa v Špa
nielsku zacína "odmak". V polo
legalite zacali vznikat demokratické
politické štruktúry: Tavicové robot
nícke komisie i pravicové liberálne
politické kluby. Ešte pocas Fran
covho života Tudové hlasovanie

rozhodlo, že sa Španielsko stane
znova monarchiou. Franco si myslel,
že blldúceho kráTa Juana Carlosa

vychoval na svoj obraz. Ukázalo sa
však, že práve kráT zohrá neza
nedbateTnú úlohu pri reformách,
ktoré nakoniec Španielsko trans
formovali na západoeurópsku kra
jinu v plnom zmysle slova.

Syntéza
Po šestdesiatych rokoch je pre Špa
nielov obcianska vojna iba škaredou
spomienkou. Treba podotknút, že
svoju vinu na tragédii svojej krajiny
si uvedomili aj komunisti. Ostro
odsúdili okupáciu Ceskoslovenska
v roku 1968 a zacali razH pojem
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"eurokomunizmus", ktorý mal byt
zásadne odlišný od toho sovietskeho.

Hoci má Španielsko nezávidenia
hodné problémy (napríklad s bas
kickým separatizmom), nik už ne
maže spochybnit jeho politickú
a ekonomickú príslušnost k Zá
padu. Zo španielskych skúseností
s transformáciou spolocnosti by sa
v mnohom mohli poucif "nové
demokracie" stredovýchodnej Eu
rópy. Totiž Špan ielsku sa naozaj
podarilo dosiahnuf celonárodné
zmierenie. Minulosf pre Španielov
nie je zdrojom výcitiek, ale zdrojom
pochopenia, k akým tragickým
koncom može viest neochota po
chopH politického protivníka.

Karel Capek napísal v roku 1936
básen, kde tvrdí, že na konci tohto
storocia si budú Tudia pripomínat

. hrozu španielskej obcianskej vojny.
ŽiaT, prišli hroznejšie veci a Špa
nielsko sa na konci tohto storocia

skol' stalo symbolom nádeje, nádeje
aj pre nás.

PETER GREGUS (1946) •
Vyucuje logiku a filosofii na Ekonomické fakulte
Unive"zity J.A. Komenského v Bratislave, pub
licista, redaktor casopisu Parlamentný kurýr.

POROZUMET ŽIVOTNíMU PROSTREDí - STUDUJTE ...

NA THE OPEN UNIVERSITY,
nejvetší evropské univerzite dlstancnlho vzdelávání,

která umožnuje vystudovat i v Ceské republice a získat Profesionální diplom v životním prostredí

ŽIVOTNí PROSTREDí (UZC 206)

• predmet naucí porozumet prírodovedním, technickým a technologickým problémum z oblasti rízení
dulních. hutnických. chemických, zemedelských a energetických provozu, a jejich vzájemnému vlivu
na množství produkovaných odpadu.

• ENVIRONMENTÁLNí POLITIKA (DT 210).
• Spolecensko-právní predmet zamerený na vzájemné vztahy ekologie, ekonomiky. technologie, politiky

a na praktickou aplikaci principu environmentálnlho práva v Evrope.

• Predmety jsou urceny široké verejnosti. rídícím pracovníkum v oblasti prumyslu, služeb. zemedelství,
státní správy a samosprávy, jakož I všem, kterí chtejí rozvijet svoji kariéru.

• studium v anglictine i v prekladu
• bez prijímacích zkoušek

Prosím o zaslóní Informací o možnostech studIa

Jméno: ..•••.••.•.•..•....•....... Prijmení: •..............•.•..••.••••.•.•.•.. Telefon: .

Adresa: .••......••.••.•••.•..••...•..•••••.•••.•••.••.•.•.•........•.•.••.••••...........•........•
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POSLEDNÝ RYTIER
S Dušanom Viestom, synovcom generála Viesta, o dvojakom SNP

- komunistickom a nekomunistickom.

DUŠAN V1EST sa narodil 'roku
1923 v Komárne. Do cinnosti
odbojovej skupiny FLORA,ktorá
vznikla za Slovensl{ého štátu, sa
zapojil už ako gymnazista. V Slo
venskom národnom povstaní
pósobil ako spravodajský dós
tojník. Po vojne bol spravo
dajským dóstojníkom generál
neho štábu ceskoslovenskej ar
mády, až do februára 1948.Po
tom ho zatkli a bol odsúdený na
štyri roky vazenia. Dnes žije na
odpocinku v Šamoríne. Jeden
z najvýznamnejších slovenských
politikov, Dr. Ján Kempný ho
oznacil za "posledného rytiera
našej generácie".
Co Vás priviedlo do odboja po
rozpade Ceskoslovenska?
Vyrastal som v rodine, ktorá stála
pri vzniku Ceskoslovenska a bo
jovala za neho v légiách. Boli sme
úprimnými zastáncami ceskoslo
venskej vzájomnosti a jednoty,
alebo, já sa za to dodnes ne
hanbím, boli sme Cechoslováci.
Považovalsom Ceskoslovensko za
svoj pravý domova ctil som
nadovšetko jeho demokraciu.
Nechcem tým ale povedat, že
Praha sa nedopúštala voci Sl0
vensket róznych excesov, a svoj
názor mám aj na niektorých jej
politikov, predovšetkým na Be
neša. Preto sa celá naša rodina
oduševnene zapojila do odboja.
Mój brat, otec a predovšetkým
moja matka Kveta Viestová. Tá
viedla skupinu FLORA,ktorá bola
úzko napojená na spravodajské
zložky exilovej londýnskej vlády.
A samozrejme nemóžem nespo
menút ani generála Rudolfa Vies
ta, mójho strýka.
Neboli ste na takúto cinnost predsa
len trochu primladý?
Taká bola doba. Isteže som v roku
1939 nehral v odboji takú úlohu,
ako povedzme po mojom pre
chode do ilegality v roku 1942,

v ktorej som zostal až do vypuk
nutia povstania. Potom bola po
trebná každá ruka, ale predovšet
kým hlava, pretože naša skupina
bola zameraná hlavne na spravo
dajskú cinnost..
Vyžadovalo to ale vysokú profe
sionálnost a skúsenosti...

Isteže nám chýbali. Chýbali aj
tým starším, viacej skúseným.
Predovšetkým na zaciatku cin
nosti našej skupiny. Bolo treba
vybudovat na jednej strane spra
vodajskú siet, ktorá nepokrývala
iba celé Slovensko, ale siahala až
do Madarska, protektorátu a sa
motnej Nemeckej ríše. Na druhej
strane bolo treba vybudova( bez
pecné a spoIahlivé spojenie na
Londýn, co sa aj podarilo. A po
tretie, všetko toto vyžadovalo
dókladnú ochranu a bezpecnost.

Husák a po nom aj komunistickí
historici prezentovali našu odbo
jovú organizáciu ako salónnych
povaIacov neschopných žiadnej
tvorivej akcie, Benešových noh
sledov a bohvie co ešte. V sku
tocnosti sme boli prísne apoli
tickou organizáciou s vysokopro
fesionálnou spravodajskou štruk
túrou a spojeniami, kde vládla
tvrdá disciplína. Konecne, Ilusák
sa sám usvedcuje zo lži, ked
v svojich memoároch priznáva,
že spojenie s Londýnom robili
práve prostredníctvom našich Iudí
a vysielacej techniky! Ako ste
správne poznamenali, prvoradou
musela byt naša profesionálna
pripravenost. Sám som absolvoval
tvrdý spravodajský výcvik a kur
z.y, ktoré pre nás robila britská
Intelligence Service.
Mám tomu rozumiet tak, že ste
pocas vojny boli aj v Anglicku?
Samozrejme, že nie. Britská tajná
služba zabezpecovala tento výcvik
priamo na Slovensku. V Bratis
lave, Pezinku a na daIších mies
tach. Toto je tiež jeden z málo
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známych faktov. Zberali sme
informácie o slovenskom hospo
dárstve, zbrojnom priemysle,
doprave, atd. A o nemeckých
aktivitách v tomto smere a ne
meckých vojenských transpor
toch. Preto naším protivníkom
bola sice aj slovenská Ústredna
štátnej bezpecnosti, ale predo
všetkým to bolo na Slovensku
pósobiace gestapo. Som presved
cený, že za tie roky našej cinnosti
sme pre spojencov urobili kus
dobrej práce.
Toto bola fáša jediná cinnost?
Tou daIšou, ktorá s casom stále
viacej nadobúdala na dóležitosti,
bola infiltrácia ozbrojených a re
presívnych zložiek. Polície, cet
níctva, ale predovšetkým armády.
S pribúdajúcimi mesiacmi vojny
dozrievala totiž aj myšlienka
široko koncipovaného ozbroje
ného vystúpenia. Zacali sme
o tom uvažovat už niekedy na
prelome rokov 1941/~942.A prá
ve slovenská armáda v notn mala
hrat jednu z rozhodujúcich úloh.
Musím ale povedat, že táto myš
lienka nenašla vtedy pochopenie
vo vedení FLORY.
!šlo teda o Vašu súkromnú ini
ciativu?

ie. Bolo nás pat. Kapitán Ján
Stanek, nadporucíci Jozef Arnold,
JozefKolembus, Ludovít Kukoreli
a ja. Aby bolo jasné, my sme
samozrejme nechceli robit pov
stanie v roku 1941 ci 1942! Ale
boli sme toho názoru, ktorý vychá
dzal z našej pevnej viery, že Spo
jenci nakoniec emcov porazia,
že takáto akcia vzhIadom na jej
rozsiahlost a zložitost sa musí
zacat pripravovat hned! ŽiaI, vte
dy nás širšie vedenie FLORY
oznacilo za "oficierskych rojkov"
a nerozvážnych a horkokrvných
mladíkovoNajvacši odpor sa nám
dostal zo strany Ing. P. Blahu, M.
Joska a Ela Šándora. Všetcidóvo-



dili, že toto všetko je predcasné,
a že aby sme o tom nechali roz
hodnút služobne starších. Že ide
me správnym smerom, ukázala
budúcnost, ked sme boli priamo
vyzvaní vládou v Londýne, aby
sme zacali organizovat prípravy
povstania.
Aký bol váš plán?

I-Ilavne velitelstvo povstaleckej
armády malo byt v Banskej Byst
rici. V priestoroch Vtácnik, Malá
Fatra, Vysoké Tatry, Slovenské
Rudohorie a ízke Tatry sa mali
koncentrovat jednotky armády,
pod titulom boja proti partizánom,
zaistovania komunikácií, atd.
Zaciatok bol urcený na den, kedy
sovietska armáda oslobodí Lvov.
Súcasne sme žiadali pri vypuknutí
povstania o materiálnu a živú
pomqc. Po case nám Londýn plán
potvrdil, len na žiadost soviet
skeho velenia sa požiadovalo
posunút zaciatok povstania na pád
Krakova. Zároven nám bolo pri
slúbené, že v prvýchdnoch po
vstania k nám budú letecky pre
pravené dve anglo-americké para
desantné divízie s plným paleb
ným priemerom.
Lenže, ako je všeobecne známe,
povstanie pripravovala aj SNR,
ktorá po zacatí povstania prevzala
na povstaleckom území všetku
výkonnú a legislatívnu moc, pri
com vyhlásila Ceskoslovenskú
republiku.
Pozrite, velmi krátko, komunistí
nám myšlienku povstania de facto
ukradli. Nikdy neuznávali lon
dýr:.sku exilovú vládu. Mali svo
jich pánov v Moskve, ktorá, ako
sa ukázalo, bola ochotná robit na
Slovensku odboj, ale po svojom.
A teda po svojom siho chceli robit
aj slovenskí komunisti. VociLon
dýnu vždy vystupovali ako nezá
vislý subjekt a nikdy sa ani ne
mienili mu politicky, výkonne
mocensky alebo vojensky pod
riadiL Ich arogancia priamo
úmerne stúpala s úspechmi so
vietskej armády. V roku 1944ne
bolo už tažko uhádnut, kto bude
po vojne velmocensky ovládat
tento priestor.

Ale, aby to vyzeralo "demo
kraticky", civierohodne, slovenskí
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komunisti potrebovali ešte nejaké
"krovie", a to našli práve v po
dobe Lettricha, Ursínyho a Josku.
A práve všetci posledne meno
vaní patrili predtým do skupiny
FLORA.Lenže u nás by im minis
terské kreslá neboli pokvitli, preto
sa pridali, z púheho oportunizmu,
ku komunistom.

My sme totiž povstanie od za
ciatku cllápali apoliticky. Nepo
trebovali sme ustanovovat národ
né rady ani žiadne iné podobné
politické orgány. Tie boli v Lon
dýne, vcítane vlády a prezidenta,
a tie sme aj plne uznávali. Naše
predstava bola Slovensko obsadit
vojensky a držat ho (vojensky) až
do príchodu vlády z Londýna,
a to bez toho, aby na územie
Slovenska vkrocila sovietska

armáda, teda žiadn'y Catlošov
plán, ci plán S R. Boli sme pre
svedcení, že práve týmto prístu-

. pom budeme šetrit sily sovietskej
armády, ktorá by bez dobíjania
Karpát a ich priesmykov, ci dobí
jania samotného Slovenska, moh
la útocit priamym smerom, cez
Polsko na Berlín a cez Madarsko
na Vieden.
Ako a s kým ste chceli vojensky
udrža( Slovensko?

Už som spomínal dve parade
santné anglo-americké divízie.
Ualej to bola samotná slovenská
armáda, a v ramci nej najma dve,
na vysokej úrovni vyzbrojené
východoslovenské divízie (vcítane
moderného letectva, ktoré nako
niec plukovník Talský,vraj clovek
Husáka a Lettricha, jednoducho
zašantrocil) .

A samozrejme sme pocítali
s ceskoslovenskými zahranic
nými jednotkami. Ualej sme po
cítali s mobilizáciou obyvatelstva
a pocítali sme aj s pomocou
ceského národa. Sám som nie
kolkokrát "na zeleno" prekrocil
protektorátne hranice, kde som
rokoval s generálmi Lužom
a Slunéckom o vyzbrojení ces
kých dobrovolníkov,ktorí by prišli
na pomoc povstaniu. Žial, zrada
spósobila likvidáciu týchto gene
rálov, ako aj generála Nováka,
gestapom.
Ako sme už hovorili, a ako to
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potvrdilo aj Varšavské povstanie,
Sovieti nemienili s nikým ko
ordinova( takéto akcie, ci sa
v tomto smere nejako prispósobo
vat. lnými slovami, vedenie so
vietskej armády, samozrejme na
pokyny z Mo skvy, rozmýšlalo
predovšetkým politicky a až po
tom vojensky. A politická inštruk
cia bola jasná. Oni potrebovali
v svojom tzv. operacnom pásme
"oslobodzova(", nie miestni, najmii,
ked išlo o "buržujov". A už vóbec
nestrpeli v svojom operacnom
pásme iné (spojenecké) jednotky, ci
armády (Praha bola toho ná
zorným príkladom). Žial, ako sa
ukázalo, povstanie nebolo v tomto
smere výnimkou ...
Máte pravdu. Po vstupe ZSSRdo
vojny sme sovietsku armádu vždy
úprimne považovali za spoje
neckú armádu a v tomto smere
sme medzi spojeneckými ar
mádami nerobili žiadne rozdiely.
Predpokladali sme, že velenie
sovietskej armády rozmýšla pre
dovšetkým vojensky. Ked zacalo
povstanie, Anglicania ihned po
tvrdili, že slúbené dve para
desantné divízie sú v Taliansku
pripravené na odlet. A tu zasiahli
sovieti, odvolávajúc sa práve na
operacné psáma, a ich prílet
nepovolili. Pamatám si ako práve
o tom úplne otvorene hovoril
Asmolov, dóvodiac, že oni dodajú
povstaniu dostatocnú materiálnu
aj živú pomoc. Žial, ostalo iba pri
sluboch ...
Na záver ešte otázku. Z doteraz

povedaného vyplývet, že povstanie
vlastne pripravovali, nezávisle na
sebe, dve odbojové skupiny. Nebol
to tak trochu luxus?

Isteže bol. Ale naše prípravy boli
ovela dalej, nehovoriac už ani
o ich kvalite. A nie je sa ani co
cudovat. Husák s Lettrichom
pripravovali povstanie predo
všetkým z politických pozícií
a východisk, v snahe podelit sa
o moc na Slovensku a o povoj
nový "vládny kolác". My sme
povstanie pripravovali výlucne
z vojenských východisk a chá
pali sme ho apoliticky.
Rozhovor pripravil slovenský poli
tolog Svatoslav Mathé. _
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Být chudý už
nestací
Prezidentské volby v USA
ovlivnila reforma sociálního
systému.
Uprostred rozbehnuté prezident
ské kampane podepsal prezident
Clinton zákon reformující ame
rický sociální systém, jemuž mno
zí prikládají historický význam.
Podepsal ho poté, co vysvetlil
všechny možné duvody, proc
s tímto zákonem nesouhlasí.
Snažil se nepríliš dumyslne vy
svetlit, proc se k tomuto kroku
odhodlal, hlavní motiv je však
jasný: šlo o volební hlasy. Politici
obou hlavních stran v poslední
dobe opakují stejné klišé: Ame
ricané si mají odvyknout brát
podporu jako životní styl. Roz
sáhlý systém so'ciální podpory
(welfare) by mel být redukován
a v budoucnosti plnit svuj pu
vodní úcel, tj. sloužit jen potreb
ným a jen po prechodnou dobu.

Tvrdé podmínky
Systém sociálních dávek byl ve
Spojených státech po desetiletí
pomerne štedrý, i když k jeho
cástecnému okleštení došlo už za
Reaganovy vlády. Kdo byl chudý
a splnoval nekteré minimální
podmínky, mel od federální vlády
zarucenou financní pomoc po
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dobu, po kterou ji potreboval.
Nový zákon naproti tomu stano
ví, že pomoc bude omezena na
maximálne pet let a vetšina ucha
zecu bude muset vykonávat ne
jakou pomocnou práci. avíc,
všichni telesne schopní dospelí si
budou muset po dvou letech
cerpání podpory najít zamestnání.
Nový systém dává více rozho
dovacích pravomocí jednotlivým
státum unie a místní správe.

Být pouze chudý tedy už nesta
cí. Chudí rodice ted musí plnit
jisté podmínky - posílat deti
pravidelne do školy a dát je
ockovat - aby neztratili nárok na
podporu. Svobodné matky, jež se
staly pocetnou a sociálne problé
movou skupinou, dostanou pod
poru, jen budou-li žít s jedním ze
svých rodicu a oficiálne uvedou
identitu otce svého dítete. Kri
minální recidivisté by nemeli
dostat nic.

Bankrot státní kasy
Puvodní systém sociální pomoci
byl zaveden ve tricátých letech
v dobe nejvetší hospodárské
krize, kdy místní a státní orgány
nebyly schopny zvládnout zátež
ohromné nezamestnanosti (25%)
a požádaly Washington o pomoc.
Americký kongres v roce 1935
schválil zákon (Social Security
Act), jenž zarucoval verejné
dávky nejruznejším kategoriím
nesobestacných Americanu. Roz
sah sociálních programu v príš
tích desetiletích narustal a v še
desátých letech systém posky
toval pomoc milionum lidí.

Zastánci soucasného zákona
tvrdí, že dosavadní rozsah pod
pory se stal financne neúnosný
a že zároven pestoval v lidech
závislost na vládní pomoci. Minu
lý rok bylo na sociální podporu
odkázáno více než 14 milionu
Americanu (nejpocetnejší sku
pinu tvorily svobodné matky
s detmi). Prumerná výše podpory
byla sice jen asi 371 dolaru me
sícne, ale spolecne s dalšími
službami (potravinové lístky,
zdravotní péce) dosáhly celkové
náklady astronomických cástek.
Jen od zacátku šedesátých let
Spojené státy utratily na welfare
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pres pet bilionu dolaru, tj.víc, než
je stála úcast v druhé svetové
válce. Pouze v lonském roce stálo
90 ruzných programu sociální po
moci danové poplatníky trista
padesát miliard dolaru, tj. asi
o 20%víc, než obnášejí výdaje na
obranu.

Deti si rodice
nevybírají
Zustává samozrejme otázkou, zda
lze pouhým administrativním
zásahem existencní situaci chu
dých Americanu zmenit. Obhájci
nového zákona - jehož oficiální
název je "zákon o osobní zodpo
vednosti" - tvrdí, že pomuže dosa
vadním uživatelum a jejich de
tem dostat se z pasti závislosti
a propasti chudoby, naucí je
zodpovednosti k sobe a vuci spo
lecnosti a soucasne ušetrí poplat
níkum nejméne 50 miliard dolaru
rocne.

Kritici - mnozí z nich z libe
rálního krídla republikánské
strany - namítají, že nový zákon
neposkytuje dostatecnou ochranu
detem. NewYork Times nedávno
poznamenal: "To není reforma, to
je trest. Chudoba není prijatelná
cesta, jak skoncovat s dosavad
ním systémem ...Není možné vzít
rodicum welfare, pokud se jim
nedostane pracovní príležitosti."

I když nekterí ze závislých na
welfaru tuto lekci potrebovali,
vetšina kritiku se shoduje na tom,
že deti (z nichž nekteré budou
opravdu žebrat na ulici) za své
rodice nemohou. Nedávná studie
Institutu urbanismu predpovídá,
že reforma uvrhne do chudoby víc
než milion detí, nekteré odhady
jsou ješte pesimistictejší. Pravde
podobne nejvíce kritických hlasu
se ozvalo proti tomu, že zákon
odebírá podporu legálním pristb
hovalcum, pokud ješte nemají
americké obcanství. Clinton se
osobne vyjádril, že predevším
tento bod bude nutno revidovat.

Predevším politické
motivy
Zkušenosti z jiných zemí (a cás
tecne už i Spojených státu) uka
zují, že negativní dusledky záko-



"Vencíte-li svého psa na ulici, uklidte, prosím, jeho hovno" - tento apel se objevil
na nekolika pražských billboardech spolu s barevne vyvedenou reálií jednou
rozmáznuto u na podešvi, podruhé položenou na talíri; k tomu ješte prípodotek
jako "ješte nechutnejší je na chodníku ". Radu lidí ty poutace popudily, nejcasteji
a nejvíce oním slovním vulgarismem. Ti, kdo o tom napsali do novin,
argumentovali vesmes subjektivne - nekdy skoro jako by seza své pocity a vkus
omlouvali. Ale ta vec má svou stránkujilologickou; zdržme se chvíli u ní.

Zacneme sémanticky. Slovo hovno podle slovníku znamená" lidské n. zvírecí
výkaly" - dovolme si však zduraznit, že dnes (i když etymologicky asi souvisí
se slovy hovado, hovezí) predevším lidské. Zvífecí exkrementy nazveme hovnem
málokdy, ostatne nekteré mají i speciální pojmenování (/.ravinec, kobylinec,
bobek atp.) U psu, zejména mestských, "bytových" - a o ty na poutacích šlo
jsme zvyklejší na zdrobnelé hovínko ci na pojmenování zástupné (enóno,
tentoéky apod.).

Což souvisí s tím, že vulgarismy (jsou-li užity v jinak neutrálním kontextu)
nesou duležitou složku významove hodnotící, citovou. Prozrazují záporný
emocní vztah: v daném prípade nikoli jen k oznacované skutecnosti, nýbrž
i k jejímu - rekneme - produktorovi. To ale v našem kontextu není tak docela
spravedlivé: ten pes za to prece nemuže.

Dále je ve hre jakt, že vulgarismus úcinkuje daleko silneji, je-li napsán ci
vytišten. To se nakonec netýká jen vulgarismu: i jen nespisovná veta jako
"Vodevrel dvére vod novýho vejtahu" pusobí zcela jinak napsána než vyslovena.
Psaná podoba ceštiny si zkrátka žádá vyšší míru konvencnosti. Slovo hovno
na poutaci nešokovalo jen tím, že pointovalo premrštene zdvorilou vetu, nýbrž
už svou napsaností.

Takové slovo mohou "beztrestne" napsat básníci a ješte snad deti; lingvisté
rovnež, ale jen citátové. U literárního užití zustává otázka psané podoby. Jejího
záporného úcinku jsme se dotkli; avšak cenzurovaná podoba naopak mnohé
dráždí jakýmsi pokrytectvím, nemluve o tom, že muže zatemnovat smysl.
A vlastne pritahuje pozornost: vzpomenme jen na "umravnelá" školní vydání
Krtu svatého Vladimíra! -My jsme v nadpise tohoto sloupku zvolili kompromis,
ale i k tomu mohou být výhrady.

Vratme seješte k aspektum sémantickým. Slova hovno se užívá casto jako
vyjádrení záporu (šmilauerovsky receno záporu absolutního), zejména místo
zájmene (vubec) nic nebo cástice ne. (Na té zájmenné funkci vidno, že jde
o zápor absolutní i gramaticky: zatímco ve sdelení "Nemám z toho nic" má
ceština povinný dvojí zápor, u synonymního "Mám z toho hovno" nikoli.)
Zejména v tomto významu se s ním setkáváme i v beletrii. A nejen ceské.

Mejme však na pamet~ že i hodne drsní literáti svými vulgarismy šetrí. Hovno
je slovo príliš veliké a mocné, než aby sejím plýtvalo. Je jako vzácné a silné
korení: lze ho užít u Perunu, u Kalicha nebo u Waterloo, ne však je trousit na
každém kroku. Vzpomenme na blaifemickou "Babicku vulgaris". Mohli jsme
pri nedávné polemice na toto téma precíst radu jejích verzí nebo úryvku,
a shodneme se: cím více" vulgáren ", tím méne vtipu. - Napsané hovno je klenot,
jenž musí být zqfasován do náležitého kontextu.

Nebot až v kontextu konkrétního sdelení (textu) muže slovo náležité, nebo
také nenáležite fungovat. A naopak - je-li slovo jisté duležitosti užito jaksi
pochroumané, muže mít nežádoucí vliv na úcinek, tedy fungování celého textu.
To zrejme potrifilo texty, o nichž mluvíme (textem tu samozrejme rozumíme
billboard jako celek). Suma sumárum: bylo toho tam moc a príliš "natvrdo",
nemluve o tom, že text ve svém vyznení útocil spíš na psy než na jejich majitele.

Novodobá reklama se na nás valí lavinou explicity, prvoplánového sde10vání,
casto šokujícího. Má-li však šok pusobit také terapicky, je s ním treba nakládat
- povezme - homeopaticteji. Aby se z nej nestaly konské dávky dryáku, na který
organismus uvykne - anebo zajde.

Jemný názna/f. .. Ale na ten, zdá se, prestali jsme verit.

na mohou dokonce prevažovat.
Praxe sama naznacuje, že není
vubec snadné "preucit" lidi žijící
na podpore na jiný zpusob života.
Težko nalézt ochotné zamest
navatele pro lidi, kterí mají casto
omezenou kvalifikaci i perso
nální schopnosti uspet na sou
kromém pracovním trhu. Zvlášt
to platí o kategorii matek s det
mi. Výzkum ukázal, že nechtejí
brát podradnejší práci a podrídit
se pravidlum hry a hierarchii na
pracovišti - napríklad proto, že to
uráží jejich dustojnost. Navíc na
místech s vyšší nezamestnaností
nemají ani zamestnavatelé, ani
místní úrady zájem vytváret
ucební programy pro chronické
klienty welfaru. Horkou bram
boru selhávajícího sociálního
systému sice federální úrady
prehodily soukromému sektoru
a místní správe; co si s ní však
pocít, neví nikdo.

Je zrejmé, že šlo predevším
o politické opatrení, jehož hlav
ním ucelem bylo snížit rozpoc
tový schodek. Jeho kritika, zdá se,
sílí. Mnozí se obávají, že nový
zákon privede k bankrotu místní
administrativu. Clinton návrh
zákona nevetoval patrne proto, že
by tím nahrál republikánskému
kandidátovi Bobu Doleovi, který
by v predvecer voleb zpochybnil
Clintonovy závazky, že to s refor
mou systému a s financními
škrty myslí vážne. Teprve budou
cí analýzy však ukáží, zda nový
zákon mel na rozhodování volicu
podstatnejší vliv. •

Oprava
v clánku Anotnína J. Liehma "Co

nového v Unii" ( P 10/96)jsme se
dopustilichybypri korigovánítextu.
Správné znení záveru druhého od
stavcezní:

Jednání by se ješte zkompli
kovala, soudí vysocí predstavitelé
EU, kdyby ATO prijalo tri nebo
ctyri postkomunistické zeme,
nikoli však baltické státy (jak se
všeobecnesoudí).Tyby pak zvýšily
svuj nátlak na EU, aby je prijala
prednostne. NATO soudi (ústy
amerického velvyslance Roberta
Huntera), že to je problém Unie.
Autorovii ctenárumse omlouváme.

NOVÁ PRfTOMNOST
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JAN HORÁLEK
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Jak vznikl život
Nejstarší život na Zemi byl permanentním prekonáváním krizí

Gottfried Schatz

V cem spocívá jedinecnost živéhmoty? Má nekonecne kom
plexnejší stavbu než hmota neživá.
Je nejkomplexnejší hmotou, jakou
známe. "Komplexnost" struktury
lze definovat jako množství infor
mací, kterých je treba k úplnému
popisu této struktury a k její repli
kaci. Tyto informace jsou obsaženy
v naší dedicné hmote, v DNA.
Informace uložené v každé bunce
našeho tela odpovídají jedné mi
liarde slov. Takové množství vydá
na dva až tri tisíce petisetstrán
kových knih. Komplexnost živé
hmoty je tedy nepredstavitelne
velká.

Presto dokážeme genetickou
informaci uloženou v na
šich bunkách císt. Gene
tické písmo všech živých
organismu je stejné, proto
mužeme dedicnou hmotu
ruzných živých organis
mu císt jako knihy a vzá
jemne je porovnávat.

Následujte me ve své
fantazii do doby pred 4
miliardami let. Tehdy byla
naše Zeme teprve 600 
700 miliónu let stará a
mnohem aktivnejší a ruš
nejší než dnes. Už se ochladilo
natolik, že se mohla vytvorit první
more, mnohem teplejší než jsou ta
dnešní, a atmosféra byla ješte zcela
bez kyslíku. Protože nebyl kyslík,
nemohl se vytvorit ani žádný ozón,
který by zemský povrch chránil
pred ultrafialovými slunecními
paprsky. Pusobením vysoké teplo
ty, intenzivního ultrafialového
zárení, mnoha aktivních vulkánu
a castých mocných bourek se
v uplynulých stovkách miliónu let
vytvorily ze skal, vody a z atmos
férických plynu látky podobné
cukru, které se rozpustily v mori
a pomalu se v nem koncentrovaly.
Dnes by tyto cukru podobné látky
velmi rychle rozložily bakterie
a jiné živé organismy, ale tehdy
tyto látky vydržely milióny let.

Zacaly spolu chemicky reagovat
a tvorit stále složitejší slouceniny.

Pred približne 4 miliardami let
vznikly první živé bunky. Jsme si
do znacné míry jisti, že se první
primitivní živé organismy živily
cukru podobnými látkami, které se
nacházely v morích. Látková vý
mena techto prukopníku života se
podobala látkové výmene dnešních
kvasinek, když ve vinném sudu
premenují cukr na alkohol. Rovnež
jako dnešní kvasinky nepotrebo
valy ani první živé organismy

žádný plynný kyslík.
Jak se život stále více rozširoval,

cukry v morích se rychle spotrebo
vávaly. Došlo k obrovské energe
tické krizi. Nevíme presne, kdy
nastala, ale jejím následkem prav
depodobne navždy vyhynula velká
cást tehdejších živých organismu.

Presto se však najednou vynoril
živý organismus, který dokázal
jako zdroj energie využít slunecní
svetlo. Toto byla zajisté nejdu
ležitejší událost ve vývoji života na
Zemi. Poprvé mely živé bunky
k dispozici neomezený zdroj ener
gie. Tyto nové živé organismy se
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rozmnožovaly takrka bez omezení
a zaplavily celou zemekouli.

Zanedlouho následovala další
katastrofa. Živé organismy, které se
doposud vyživovaly jen ze slunec
ního svetla, uvolnovaly z morské
vody jako vedlejší produkt kyslík.
Ten unikal z vody do atmosféry
a koncentrace kyslíku v atmosfére
zacala stoupat. Kyslík je však pro
živé bunky jedovatý, nebot oxidací
poškozuje mnohé její duležité
soucásti. Kvuli tomuto obrovskému
znecištení životního prostredí
jedovatým plynným kyslíkem do
šlo opet k ekologické katastrofe:
vetšina živých organismu, více než

99% všech druhu, vyhynula.
Nekolik málo živých orga-

nismu si však vytvorilo
vuci kyslíku ochranné
mechanismy a dokázalo
se v novém prostredí bo
hatém na kyslík rozmno
žoval. Mnohé z techto
mechanismu fungují do
dnes v bunkách našeho
tela, predevším v našich
plicích. Životse opetzota
vil. Zemský povrch byl
opet plný živých bunek a

látek podobných cukru, kte
ré vznikaly po smrti techto

bunek.
Nakonec se vyvinuly bunky, které

dokázaly spalovat látky podobné
cukru s pomocí kyslíku a využit.
pritom uvolnenou energii. Vznikly
první dýchající bunky! Tyto dýcha
jící bunky byly parazity žijícími
z odpadu ostatních bunek. Na
vzdory tomu byly velmi úspešné,
protože dokázaly rust i v noci
a rozmnožovat se i bez slunec
ního svetla.

Pred dvema až tremi miliardami
let existovaly tedy tri hlavní druhy
živých organismu. Všechny tyto
druhy byly tím, co dnes nazýváme
bakterie: jednodobunecnými orga
nismy, které mely jen málo dedicné
hmoty DNA a které se sice rychle
rozmnožovaly, ale nemohly vytvo-



til i!ldné mnohobunecné struk
tur .Pr ni druh \: chto 'Li" •ch orlYa
nismu získá a\ energii ze s\unec
ního svetla. Druhý druh spaloval,
nebo jak ríkáme, predýchával
zbytky živých organismu. A tretí

. druh nedokázal ani jedno ani
druhé a odbourával cukry podob
ne jako úplne první primitivní živé
organismy, nebot k tomu nepot
reboval kyslík. Tento tretí druh byl
z pocátku pravdepodobne málo
úspešný, protože na výrobu energie
využíval zastaralou metodu.

A práve temto zastaralým bun
kám tretího druhu se asi pred 1,5
miliardou let podaril mistrovský
kousek: zachytily dýchající bunky
a držely je v zajetí ve svém nitru.
Tito bakteriální cizorodí pracovníci
od té chvíle produkovali - tím, že
dýchali - energii pro svoje hosti-
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telské bunk . Jako protishižbu
nabi"Le\ ho i\.e\~· \mn\:' za h 
ceným bakteriím ochranné pro
stredí. Tato symbióza mela zrejmý
prínos pro oba partnery. Nový typ
života, který vznikl splynutím dvou
typu organismu, se rozmnožoval
a dokázal poprvé vytvorit složité
mnohobunecné rostliny a živoci
chy.

V príbehu uplynulé 1,5 miliardy
let si zachycené dýchající bakterie
cím dál více zvykaly na svoje
hostitelské bunky a zanedlouho
bez nich nedokázaly žít. Staly se
dýchacími orgány bunek našeho
tela. Každá z nich má uvnitr sto až
tisíc bakteriím podobných telísek,
které pro nás spalují potravu.
Nazýváme je mitochondrie. aše
mitochondrie mají stále ješte vlast
ní DNA, která je velmi podobné
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DNA bakterií. V na ich bunkách se
\: d na ház \\ d a dm\, d dien
hmoty: mnohem vetší cást je v tak
zvaném bunecném jádre a skládá
se približne stejným dílem z dedic
ného materiálu po matce a po otci.
Malá cást dedicné hmoty se však
nachází v mitochondriích a tato
cást pochází z 99% od matky!

My všichni, kterí jsme zde, jsme
tedy vznikli splynutím dvou živých
organismu a vy se ted mužete
zeptat, která cást mého tela sem já
sám a která cást jsou ti druzí. A já
se ptám vás: Existuje lepší príklad,
který by nám vysvetlil, do jaké míry
jsme soucástí jednoho velkého
celku?

PROF. DR. GOTTFRIED SCHATZ •

profesor biochemie na universite v Basileji, prezident
Svetové biochemické unie. Zkrácený text prednášky,

kterou prednesl pri udelováni cestného doktorálu
University Komenského v Bratislave .

s •I s y f o s
Musíme si predstavit, že Sisyfos byl
štasten, napsal Albert Camus.
U nás na to musíme mít velmi

silnou predstavivost, nebot zdejší
Sisyfos-Ceský klub skeptiku je
obcanské sdružení o 220 clenech,
které bojuje za prežití racionality
a erudice, jíž se obcanum dostává
(dosud) ve školách stredních, kde
se ješte neuplatnují pavedy, jelikož
na ucitelé jsou rádi, že si osvojili
obratlovce, neutrony a nukleové
kyseliny, a na geopatogenní zóny
a psychotroniku nemají bioener
gii. Náš Sisyfos je reprezentován
osobnostmi formátu prof. Herta,
prof. Vanýska, doc. Perka, dr. Gry
gara a Davida a Libovického, ale
i novinári, kterí zbyli pod prapo
rem ceské vedy nenamíšené maso
ve mediáJní popvedou, jako pan
Pacner a paní Koubská. Náš Sisy
fos valí-i prostrednictvím bulletinu
a elektronického (Grygarova)
obežníku téhož jména svuj balvan
vedecké odpovednosti na strmý
kopec, kde jej hrdine odrazí zpet
kohorta, pluk, divize, ba prímo
spartakiáda cernoknežníku, nekdy
i akademicky otitulovaných, kterí
na vterinu vedy odpovídají triceti
minutami povídek.
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Zpravodaj Sisyfos by mel být cten
i politiky, jižto si stežují, že hlas
vedy je málo slyšet, ale i profes
ními vedátory, kterí si nešpiní ruce
astrologií a homeopatií, ba dokon
ce i cleny Ucené spolecnosti, jež je
jedním z mála bezvýhradne opti
mistických, lec stále ješte málo
slyšitelných uskupení v této zemi.

Problém každého Sisyfa je, jak
celit úradkum paranoidních bohu,
aniž bychom je tím celením vlastne
propagovali, nebot tzv. verejnost,
od té nejvyšší po tu bežnou, slyší
jen hlas a soudí jeho znelost, nikoli
psychiatrickou podstatu. Vidím
jedinou cestu: odhalování proka
zatelných metodických podvodu a
tlak na tzv. média, aby zarazovala
zprávy ze skutecné vedy syste
maticky aspon jednou za týden,
a to i v tom prípade, že nejde
o život na Marsu nebo transplan
taci lidského ucha na bezthymovou
myš. Byla by dobrá i ekonomická
rozvaha, kolik zaplatíme za ko
mercní fantasmagorie v porovnání
s kauzální terapií.

Nevím, do jaké míry je Sisyfos
štasten. Jisté však je, že musí mít
fantastickou energii.
MIROSLAV HOLUB •
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heslárMALÝ

Bedricha Loew-ensteina

Citovat: The devil can cite Scripture for his

purpose, cili Uábel se dobre vyzná v bibli: to
. nemusí svedcit proti nemu. Citujeme ostatne

také, trebaže jen Shakespeara.

~ ivilizace se muže stát voluntaristickým

heslem, které má privilegovat urcitou soustavu
. hodnot, poprípade degradovat, co jí neod

povídá. V našem povedomí je civilizované
zachovat napríklad konvenci o válecných

zajatcích; civilizovaná je kontrola moci, ale i všeo
becná školní povinnost a ttrcitá úroven zdravotní
péce; lidská práva slabých, ale i mestská kanalizace,
kultura stolování a možná také splachovací záchod.
Civilizace je také vedomí souvislosti mezi minulostí,
prítomností a budoucností. ŽivoLze dne na den, bez
pameti, bez vedomí dusledku našeho jednání a nejed
nání nelze pokládat za civilizovaný. Svet, který
s vidoucíma ocima jde do katastrofy, prinejmenším
pozbyl civilizacní rovnováhy.

~ost jako úcel stáLu je nejpozdeji

u MonLesq;}ieua v rozporu se svobodnou
spolecností. Moderní stát, aspon v libe
rálním pojetí, je zmocnencem, chargé

d'affaires spolecnosti, ne strážcem její
mravnosti (a pravoverí). Liberální stát není amorální,
ale nemuže být morálnejší než ti, kterí si ho dosadili
za moderátora svých zájmu, ambicí, tradic. Pritažlivost
spartského modelu, rozmanitých "diktatur ctnosti"
zrejme nepomine jejich praktickým zkompro
miLováním. Nic naplat, že ideologický stát, politický
platonismus, je svou podstatou totalitní, že je navíc
ekonomickou pohromou, protože tržní ekonomika
predpokládá uvolnení "neresti": sobectví zisku
chtivosti, touhy po "zbytecném". Ostatne tzv. druhotné
ctnosti se s nesvobodnými režimy výborne snášejí:
poslušnost, spolehlivost, vernost, porádkumilovnost,
cistota, ba i statecnost, arci v kombinalci s ideo
logickou zaslepeností, jsou vládcum všech diktatur
V vítaným tmelem.

Casopis: podivná smes pomíjivosti a touhy po

nadcasové platnosti. Jakožto typický anglický
vynález stejne jako klub nebo park. a evrop
ském kontinente se stal od 18. století módou.

V Nekterí lidé na ni prísahají i ve veku digitálním.

r;ert: nezbytné príslušenství každé víry, ale
i každé filosofie dejin. Bez neho bychom uvízli
ve stavu neviny a pastýrských idyl prvobytných

"'V sociálních útvaru.

CeSko-nemeCký dialog: rozhovory hluchých.

istky: vedle politické manipulace se pri nich
uplatnuje archaický rituál, který danému
kolektivu dodává vedomí jednoty a nového

pocátku bez starých vin a starých slabostí. Co je
nespolehlivé, co je hrišné a slabé, je vymýceno,

nepatrí už k "nám". Nebezpecí podobných mecha
nismu je v cibulovém charakteru spolecnosti: padne
jedna slupka za druhou, ale jádra se nedorežeme.

~ lovek: Je-li prirozeností cloveka jeho

([2"-:/umelost, jak soudí Jaspers, težko zduvod

níme "prirozená" lidská práva. Ve skutec
nosti jsou umelé i všechny kodifikace
a deklarace práv: jsou založeny na vuli, na
"má býti", nikoli na antropologických

danostech. Kant dokonce uprel právníkum kompe
tenci formulovat ústavu: znají lidi, ne však cloveka, tj.
jeho možnosti a urcení. Biologický druh "homo"
v sobe nemá ani dustojnost ani vznešenost, natož
moudrost.

achau: šifra smrti a ponížení ve všech jejích
podobách. "Vzorový koncentrák" blízko ba
vorské metropole (jako Buchenwald v dohle
du Výmaru), který smyslovou bezprostred
nosti pusobí, že se scvrká duše a otrese
všechna víra v civilizaci. Stací dát stovce

primitivu absolutní moc nad jinými a je po kulture,
po intelektu a po lidské dustojnosti.

David a Goliáš: Izrael odmítl dar Floren

cie, kopii Michelangelova Davida, snad
nejen proto, že král je nahý. Nahost by

mohla symbolizovat, že David nespoléhá na
zbran a zbroj, nýbrž na pomoc boží. Pritaž

livost príbehu nutno hledat v pohádkovém
motivu vítezství malého chlapce nad obry a obludami.
Každá pohádka se dá vypravovat i z druhé perspek
tivy; místo kuzlat triumfujících nad vlkem ve studni
lze soustredit pozornost na hladová vlcata marne
cekající na svou mámu. Nevíme, zanechal-li Goliáš
po sobe deti, ale víme, co nepekného provedl David
jako král.

[Q) ejiny: sbírka skutecností, kterým Oybývalo
O bylo lépe zabránit (Lee). At tak ci onak: dejiny

jsou mnohé a mnohoznacné. Lidé se ovšem
- projekcí vlastních hodnot, prání, antipatií,
idiosynkrazií - tvárí, že jednají v jejich

smyslu. Je to sebepotvrzující bludný kruh, podobný
správné predpovedi, kterou pro gnostik sám uskutecní.
Historie je formou, jak si urcitá spolecnost - nejen
národ - organizuje svou minulost.

1)-marka se zdá být jejím kritikum (G. Grasso

vi) "univerzálním lepidlem", novodobými
odpustky, náhražkou myšlení. Urcite nena
hradí politickou fantazii ani takt, trebaže ji

lidé velmi rádi berou. Mnoho konfliktu se urovnává
šekovou diplomacií - pokud je konto kryté. Jako
politické sedativum je to prostredek jiste prijatelnejší
než sociální nebo dolrnce obcanské války. Co ale, až
úcet nebude krytý a ani vnitropoliticky nebude co
prerozdelovat? (Pokraéování príšte) •
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Milý pane doktore,
tak nám zase listopadové mlhy klesly
na Vysocinu, jsou tajemné, nepruhledné,
stromy a stavení v nich trcí jak trosky
ztroskotaných korábu. Ríká se, že plácí
dušicky. Možná i proto tak naléhave
cítíme blízkost mrtvých. Už zase zacínají
ty strachy, vryté do vysocinských lidí od
nepameti, jestli prežijí zimu, jestli se
dožijeme jara. Mesta a vsi obklopí sníh,
sklo oken se zalije ledem, proházené
cesty mnohde jen k drevníkum. Lidé si
museli vyprávet, dívat se do ohne, císt
pfes léto odložené knihy, aby se strachem
nezalkli. Takto to cinili i mí predkové
na statku v Horních Pasekách.

A to, že je Všech svatých a Dušicek
v úpatí listopadu, pred zimou, není
samo sebou. Setkání s odešlými a zr,nlk
lými posiluje, vede dál, proti zime.

Tohle si tak v duchu ríkám a dívám
se oknem na to naše sešerelé malomesto.

Není to ani mestys, ani mesto. Ani ne
osada, a tak me k tem šesti tisícum obyvatel napadá jedine
malomesto. Jenže mu nemužeme kfivdit a musím dodat, že už
v husitských dobách se v písemných pramenech mluví o Ledci jako
o mestu, a všechna mestská práva pak v roce 1562 souhrnne
potvrzuje král Ferdinand f. Vedle Havlíckova Brodu a Humpolce
tvorila Ledec od stredoveku duležitý vysocinský trojúhelník, jehož
stredem je trcící troska hradu Lipnice, o kterém Jaroslav Hašek,
ležicí na lipnickém hrbitove ve stínu veže Samson, rekl, že mu
pripominá lokomotivu. Ten hrad opravdu nekdy tou krajinoujuní
a vznáši se. Ale o tom Jiiím napišu až jindy.

Ledec.)e príbodlá ke dnu údolí rekou Sázavou - je jak smycka,
kterou si malomesto uvázalo sebevražedne na krk (nebo to bylo
obrácene?), jak struna na krájení knedlíku, tak presne protíná
a rozdeluje Ledec na dve cástí. Spiš by se tedy mela jmenovat Ledec
rozkrojená Sázavou. "Je to Sázava, Físon ci Gehon, E4frat nebo
Tigris?" ptá se kdesi básník Bohuslav Reynek, který také patfí do
toho vysocinského trojúhelniku. Ty dva rozdelené ledecské brehy
spojují spony jednoho mostu a trí lávek, z nichž jedna, zavešená
na lanech, houpací a lehce rozkývatelná, je výzvou pro deti. Tesne
u reky stoji gotický kostel sv. Petra a Pavla a byl-li jeden z nich
rybárem, evangelium o výlovu ryb-duší tu zni verohodne. A rekne
li se "Co Ledec Evrope", musime zvednout v kostele hlavu a podívat
se na strop -podivuhodné tu cervená hrncírská hUna imituje sitovou
gotickou klenbu, práce anonymních ledecských hrnciru,jejichž cech
tu byl velmi rozširený. Ta cervená klenba vypadá jak dumyslná
pavucina anebo - a už jsem zase u té reky - rybár-ská si! A aby
byla má vidina podporena necim reálným, v klenbe je umísteno
také nejstarší vyobrazeni mestského znaku - tfi lekninové listy.

Od té doby, co u Havlíckova Brodu postavili cisticku vody a loni
i pod Ledcí, reka v zime zamrzá. Vypadá jak tmave modrá silnice
a mužete po ni chodit na pivo až do Vilémovic nebo ke Zrucí.
A volavky popelavé a lednácka jsem tu také loni vidll.

Ta má obec si mne neustále prítahu je. Odjíždím, abych se do ni
zase vracel. Házi po mne laso a drží me. Nekdy mám dojem, že je
tu stred sveta, zdejši deje a události jinde k nenalezeni, v jiných
dnech nemohu vyjlt ani z domu, ríkám si: prdelákov, prdelákov.
A když jsme u té Evropy, pane doktore, tak Jiiím reknu, že za
Rakouska-Uherska vymerovali zemi a nejaký geometr Kaizl
z Vidne zjistil, nemohl prý se mýlit, že za Ledci, na kopci Melechov
je stfed Evropy. Vida. Chtel se sem prý i prestehovat, aby si pripadal
exoticky, v samém jicnu Evropy. Jenže se pak zjistilo, že se
prepocltal a stred našli zase nekde u Chebu. Ted budu vypadat
zase já jak vypocítavý Videnák, kdyi Jiiím reknu, že jsem si vzal
ženu od Chebu. Ta naše stredni Evropa, jak jen ji máme rádi, tu
její sádrovou zatuchlost a zaprášenost. Vevšech rocních obdoblch,
a( pfijiždlte ze Lhotky nebo z Ríma, potkáte v Ledci na mestecku
- trqfikantova psa Frika, který nekolika abonentum roznáši domu
každé ráno noviny; holice Dvoráka, který smhal jen v podnapilém
stavu (z vlastni detské zkušenosti dodávám - rovne); cukráre
Soldáta, který žije jen svou vla~ni minulostí a vyprávi, jak umel
delat kremrole tlusté jako jelita; smutného ledecského básnika,
mykologa a sberatele motýlu Jana Krtitele Vlaštovku, který si
vyvolává svoji mrtvou životní lásku, herecku Milenu Zahrinovskou;
také pana Jiríka a to se citim historicky bezpecne, protože on byl
po válce élenem osobní ochranky prezidenta Beneše; betonového

rozpaženého Jana Husa a naproti nemu barokní Mariánský sloup.
Vidlte, v Ledci je na rozdíl od Staromestského námesti praktický
ekumenismus.

A aby nebylo tem stfedoevropským paradoxum konec - Ledec
jako okresní mesto bylo zrušeno v roce 1960. V budove ONV, kde
v padesátých letech také probíhaly výslechy kneží a sedláku
(i v prípade nedalekého Cihoš(ského zázraku), je dnes poliklinika.
Když tam s naši Anickou chodime na detské oddelen~ zdá se mi,
že místo jmenovek doktoru vidím cedulku - církevni tajemník K.
Jirácek a místo detí sem chodi neposlušní kneži, také umucený Josif
Tou/ar, obhajovat svá nedelni kázáni. Pod ceduU Poliklinika se
dere na svetlo do omítky velké vytlacené ONV. A nebo - na mestecku
byl soud, pak základni škola, kde mi v první tríde rozbil hlavu
Zdenecek Dvoráku a dnes - mestský úrad. A v bývalé telocvicne,
kde jsem se na žinence ucil kotoul a šplhat po lane, je dnes, co
myslíte, pane doktore? Obradní sín, kde si dávají hubicku
novomanželé a vrískají novorozenata prí vítání obcánku. Pane
doktore, vidlte, už se mi to kráti, dal jste mi jen triapul strany
strojopisu, a nic jsem Jiiímješte nerekl, cím je dnes Ledeé. Nebo jak
se to ríká, cím dnes žije. Vemu to zkrátka,

Ledec má vrch Šeptuchov (podobne tak má Praha Petrin,
Barcelona kopec Montjuc), z nehož se díval na mestecko také
Gustav Mahler, který do Ledce príjíždel za svoji tetkou. Šeptouchov
má na té viditelné strane skálu, podobnou Braqueovu kubistickému
obrazu, jenže se zjistilo, že jsou v ní trhliny a hrozi možné sesuti
na domky.

Opravuje se židovský hrbitov a krásná synagoga (venkovské
baroko), bývalý sklad cementu, která mela být ješte v roce 1990
utracena kvuli výstavbe autobusového nádraží.

Blíží se senátni volby a okres Havliékuv Brod, do kterého Ledec
pam, je rozdelena na dva kusy. Náš kus pam pod Kutnou Horu.
Ledeéti jsou zmateni. Prý se asi budou menit okresy nebo co.

Každý pátek je slyšet z hospody Stadion harmonika a bití. Jedna
z mála pravidelných kulturních akcí našeho mestecka. Má to však
jednu skobu. Z té hospody vede nekolik príkrých schodu. Dokážete
si asi predstavit, jak takovéto akce koncí. V sobotu ráno, když si
jdu k Fenikum koupit noviny, vidim pod schody kapance krve.
Ješte jsem zapomnel k pravidelným kulturním podnikum príradit
výstavy drobného zvirectva, parohu a amatérských výtvarníku
Ledecska. Úcast vystavujících velká.

Obnovily se pravidelné sobotní trhy na mestecku. Ledec mela
trhoveckou tradici, lidé se tu scházeli ze širokého okoU a prodávali
všelico. Dnes vetšina prodávajícich cinské národnosti.

Chodim se divat každý týden na vitrínu se smutecními
oznámenimi. Letošní podzim umrelo nekolik devadesátiletých
staren z okolních vesnic. Odnášeji si s sebou nejen výjevy tohoto
století, ale i príbehy, které nikdy nikomu nerekly.

Kdyi jsem se dnes zastavoval v jedné vsi u Ledée ve staré hospode
na pivu, ríkala mi stará kelnerka Antonie Tvrdíková, vypravecka,
které jinak než Tonicko nereknou: "To za války drželi lidi prí sobe,
pak to ani nezapili, jak byli rádi, že to skoncilo, a dnes už jen sedej
u tý televize. "
Pekne Vás z Ledce na Sázave pozdravuje

Miloš Doležal
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Stalo se v ríjnu 1996

1.10. Poslanci zrídili parlamentní komisi pro
vyšetrování krachu Kreditní banky. Do
dvanácticlenné komise nominovaly ODS
A CSSD po ctyrech zástupcích a ostatní
parlamentní strany po jednom .• Obhájce
bývalého šéfa Centra kupónové privatizace
Jaroslava Liznera podal návrh na obnovu
rízení. • Pokusem zachránit ohrožený
mírový proces na Blízkém východe bylo
trístranné setkání BilJa Clintona, Benjamína
Netanjahua a Jasira Arafata ve Washing
tonu.
2.10. Nejvyšší soud zacal projednávat
odvolání proti zamitnutí nekterých prihlášek
do senátorských voleb. Vetšinu kandidátu
vrátil do hry, pouze nekterá odvolání odmítl.
• Byla zrízena parlamentní komise pro
objasneni vývoje v Poldi Kladno.
5.10. Václav Klaus obvinil Miloše Zemana
a sociáJni demokraty, že chtejí spolu s ko
munisty a republikány vrátit vývoj pred rok
1989.. obelovu cenu za literaturu získala
polská básnírka Wislawa Szymborská.
4.10. Soud propustil na svobodu všechny
obvinené v kauze Kreditní banky.
5.10. Václav Havel oslavil šedesáté naroze
niny.
6.10. Slavnostní prisahou poslancu mela být
zahájena cinnost celobosenského parla
mentu. Srbští poslanci se jí však nezúcastnili.
7.10. Kandidáti na úrad amerického prezi
denta Bili Clinton a Robert Dole se stretli
pred televizními kamerami. Clinton si i po
televizním duelu udržuje desetiprocentní
náskok.
8.10. Jasir Arafat poprvé oficiálne navštívil
Izrael, aby se setkal s izraelským preziden
tem Ezerem Weizmanem.
9.10. Parlament pustil v prvnim ctení vládni
návrh rozpoctu k dalšímu projednávání.
Hlasování rozhodli ctyri sociální demokraté
(místopredseda CSSDKarel Machovec, pred
seda rozpoctového výboru JozefWagner, Mi
chael Kuneš a Tomáš Teplík), kterí na rozdíl
od svých stranických kolegu návrh podporili.
10.10. Miloš Zeman prohlásil, že vedení
strany a poslanecký klub rozhodnou o po
trestání tech poslancu, kterí hlasovali
v rozporu s usnesením strany .• Podle
predních bonnských politiku chybí k pod
pisu deklarace jen krucek.
11.10. Nobelovu cenu za mír letos získali
vudci východolimorského hnutí za lidská

práva biskup Carlos Bel a Josef Ramos
Horta.
12.10. Pokracuje rozsáhlá protiofenzíva
vládních afghánských vojsk, které posttipují
smerem na KábuJ.
15.10. Izrael se zavázal k odsunu armády
z Hebronu, pokud Palestinci zajistí bezpec
nost tamních židovských osadníku .• Podle
Miloše Zemana existuje text cesko-nemecké
deklarace zatím jen v pracovní verzi.
14. to. Jedovatý kyanovodík unikl pri požáru
pražského metra a zpusobil lehcí otravu
triceti cestujícím .• Miloš Forman privezl do
Prahy svuj nový film o vydavateli porno
grafie Larry Flintovi.
15.10. Poslanecký klub CSSD nenašel žádný
zpusob, jak potrestat poslance-rebely, kterí
se vzepreli proti stranické discipline .•
Ústavní soud zvrátil rozhodnutí ejvyššího
soudu, když vyhovel ústavní stížnosti Jirího
Gruši a dalších dvou kandidátu do Senátu
a prijal jejich prihlášku.
16.10. Po otevrené hádce o zpusobu priva
tizace Aera Vodochody vláda rozhodla o vy
psání verejné souteže na tento podnik .•
Ruský ministr privatizace Anatolij Kulikov
obvinil generála Lebede z maniakáJní touhy
po prezidentské moci a z prípravy státního
puce.
17.10. Prezident Boris Jelcin odvolal Ale
xandra Lebede z funkce tajemníka Bezpec
nostní rady Ruska. Podle Jelcina se Lebed
dopustil rady neprípustných chyb. Lebedovo
odvolání zkomplikovalo situaci v Cecensku,
kde byl mír nastolen pod Lebedovým
vedením.
18.10. O tretinový podíl v Investicní
a poštovn'r bance se uchází japonský ban
kovní gigant omura a holandská ING
Bank.
19.10. V dopisu nemeckému kancléri
Kohlovi obvinují americtí umelci (Tom
Cruise, Duslin Hoffmann, Oliver Stone)
Nemecko z nacistických praktik vuci
Scientologické církvi.
20.10. Na 300 tisíc lidí v bílém protestovaJo
v Bruselu proti nedostatecne tvrdému
postupu justice vuci pedofilním vrahum .•
Lebedovým nástupcem a novým zmoc
nencem pro Cecensko se stal Ivan Rybltin .•
Vládnoucí Liberálne demokratická strana si
po parlamentních volbách v Japonsku
upevnila svou pozici.

21. 10. Šéf stredoceského úradu vyšetrováni
Josef Doucha byl odvolán po té, co oznacil
zatcení dvou svých kolegu z oddelení
organizovaného zlocinu za pokus MV
o likvidaci nepohodlných policistu.
22.10. Americký prezident Bil] Clinton
vyzval NATO k prijeli str'edoevropských
zemí do roku 1999.• Ústavní soud vyhovel
dalším odmítnutým kandidátum pro volby
do Senátu, kterým navíc prominul lhutu
k registraci prihlášky.
25.10. Švýcaršli Židé žádají, aby bernská
vláda vrátila financní majetek obetí holo
caustu, který získala tajnou dohodou s Ces
koslovenskem, Polskem a Madarskem
o kompenzaci majetku znárodneného
švýcarským obcanum.
24.10. Policejní prezident oznacil zatcení
dvou vysokých policejních dustojníku za
prehmat. Zahranicní investori odcházejí
z ceského financního trhu. Duvodem je jeho
neprehlednost. Ceny akcií klesají.
25.10. Miroslav Macek prišel v dobe
neprítomnosti ministra zdravotnictví Strá
ského s novou koncepcí zdravotního pojiš
tení.. Nový šefprotidrogové komise Zdenek
Poslušný údajne v osmdesátých letech rídil
podávání dopingu sportovcum.
26.10. HZDS oslavuje pet let své existence.
• Rwandští Hutové a zairské obyvatelstvo
prchají pred postupujícími oddíly Tutsiu,
kterí dobývají zairské území kolem hranice
s Rwandou.
27.10. Výkonná rada ODS kritizovala
Miroslava Macka za predcasné zverejnení
jeho koncepce zdravotního pojištení.
28.10. V projevu k výrocí vzniku CSR
Václav Klaus prirovnal prohlášení dnešních
opozicnich politiku k útokum komunistu na
predválecnou demokracii. Miloš Zeman
oznacil jeho slova za krec .• Prezident Havel
hovoril ve svém projevu o urcitém neklidu
v zemi.
29.10. Všeobecná zdravotní poj iš(ovna nemá
na pravidelné zálohy lékar-um a žádá vládu
o mimorádnou dotaci.. ový útek, ténto
krát pouze na strechu pankrácké veznice,
podnikl Ladislav Winkelbauer.
50.10. Poslanecká snemovna v prvním cteni
pripustila návrh ústavního zákona o hrani
cích se Slovenskem.
51.10.HelmutKohl se stal nejdéle vládnou
cím kanclérem v Nemecku.

, Nová Prítomnost Objednací lístek

Jméno a adresa ..........•......•......•......•.

Rodné císlo ............•.....••................

Predplácím na dobu: ...•......•.....••......•...

od císla: ..............•......•.................

Zádám minulá císla:: ..........•.............•....

Predplácím bankovním prevodem: ano ne

Predplácím šekem nebo kreditní kartou: ano ne

Císlo karty: ....•......••.............••......•....

Datum expirace: ..............•.............•.....

Podpis: ....................................•.....

Veškeré objednávky zasílejte na adresu

A.L.L Production P.O.B. 732, 111 21 Praha 1,

tel. (02)769837, fax (02)766040, e-mail: allpro@mbox.vol.cz,

Intemet: htlp://www.vol.cz.ALLPRO

$pclu s prvním výtiskem Nové Prítomnosti obdrž~e složenku.

Platbu lze provést ibankovním prevodem,
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bankovní spojení: Cs. obchodní banka,

c.ú. 8010·0100304343/0300, variabilní symbol: rodné císlo,

konstantní symbol 0358.

Mimo CR platte šekem, poprípade kreditní kartou VISA
nebo MASTERCARD.

CENY PREDPLATNÉHO:

V CR: 130 Kc/6 mesícu, 249 Kc/rok, 35 Kc/minulé císlo.

V SR: 190 SK/6 mesícu, 320 Sk/rok, 40 Sk/min. císlo.

V Evrope (letecky): 11.00 USD/6 mesícu, 20.00 USD/rok,

3.50 USD/min.císlo. Ve Spojených státech, Kanade

a ostatních zemích (letecky): 15.00 USD/6 mesícu, 29.00

USDlrok, 4 USD/min.císlo.

Dekujeme za Vaši objednávku.
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Objednávky: Bartolomejská 9, t tO 00, Praha t

Podrobnejší informace na uvedené adrese.

Vyšehrad, spol. S LO.
Karlovo nám. 5, t 2000 Praha 2

Mezinárodní ceský klub je otevren i firmám, které se chtejí jeho prostrednictvím predstavit
v širokém rozsahu pusobnosti klubu, a to jak v CR, SR a do celého sveta. bohatá

informacní banka o aktivitách Cechu na ruzných místech planety, aj.

NÁRODNí GALERIE
V PRAZE

Národní galerie Vás zve na tyto expozice:

Otfried Preussler
ÚTEK DO EGYPTA PRES KRÁLOVSTVí CESKÉ

Humoristický román o úteku Svaté rodiny z Palestiny do Egypta pres sevemf Cechy
dej se odehrává na konci minulého stoletl a je pfn c.k. rakouských reálií
autor se vyjadruje í k sudetonemecké problematice a primlouvá se za smírenf a prátelstvf mezi lidmi
ruzných jazyku
obálka a ilustrace Adolfa Borna

Vázaná. 264 str., 130 x 200 mm. 138,- Kc

Jan Zrzavý
TELC - ZÁMEK

Stálá expozice (po celý rok)
Od roku 1988 je otevrena na zámku v Telci stálá výstava obrazu Jana Zrzavého
(1890-1977) z majetku NG.

je živá podoba casopisu Ceský dialog. PodporUje setkávání clenu z domova i ze sveta,
kulturní výmeny, obchodní kontakty. zajištuje výhodné podmínky pro cestování vcetne slev.

Napríklad:
• zlevnené cesty autobusem po nekterých místech Evropy

• zlevnené knížky. CD a hudební ci mluvené kazety
• slevy prí návštevách nekterých pražských divaael. koncertu a výstav

• slevy prí ubytování v pensionech a hotelích v Praze a v dalších místech CR.
ale i ve Španelsku. v Jižní Africe, a jinde

• bezplatnou soukromou inzerci v Ceském dialogu.

Rolf Rendtorff

HEBREJSKÁ BIBLE A DEPNY
úvod do starozákonní literatury
• prehledné pojednání o izraelských dejinách

konfrontace starozákonní tradice a literatury. zvlášte její druhy a žánry. s konkrétní podobou žívota ve
starém Izraeli.

jednotlivé knihy Starého zákona
vhodná ke studiu biblistiky a religionistiky i pro všechny, kdo chtej! hloubeji porozumet Starému
zákonu. at už z hlediska náboženského ci kulturne historického.

Vázaná, 376 str .• 14Sx20S mm. cca 166,- Kc

je mesícník pro Cechy doma i ve svete. Vychází již šestým rokem pro ctenáfe, které zajímá
soucasné dení doma i ve svete, historie. kultura. kontakty. ale predevším ohlasy. dopisy. názory.
polemika a dialog. Pestrý casopis, plný zajímavých clánku od autoru z ceiého sveta (také vhodná prí-
ležitost inzerce do zahranic0 je šíren doma firmou AL.L. Production, do zahranicí pak prostrednictvím pred
platitelu a Ministerstva zahranicních vecí CR. Lze jej objednat na uvedené adrese.

Ceský dialog

Mezinárodní ceský klub

Benátcané - benátské malírství 16.-18. století z ceských a moravských sbírek
TERST - CASTELLO DI MIRAMARE - 30. cervna 1996 až 6.ledna 1997.
JíZOÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - leden až duben 1997.

Výstava predstavuje na italské pude a v Praze panorama sbírek benátského
malírství, uchované na území Ceské republiky.

Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek

aši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve
spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán
po celém svete.
Ceník inzerce do obou jazykových mutací
1 strana 22500 Kc 1/8 straoy ... 4000 Kc
1/2 strana 12600 Kc 1/16 strany .. 2500 Kc
1/4 strany 7100 Kc 1/32 strany .. 1400 Kc
Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1 strana 12900 Kc 1/8 strany ... 2500 Kc
1/2 strana 7400 Kc 1/16 strany .. 1 400 Kc
1/4 strany 4300 Kc 1/32 strany .... 800 Kc
Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky dle dohody.
Oznamovatel:
do 25 slov (4 rádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPH.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce 5 %
(z celkové ceny)
dvakrát 10 %
trikrát. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 15 %
~rí~M ...................•........... W%
Prirážka:
Grafická úprava inzerátu. . . . . . . . . . . . . . . .. 5%
Uzáverka objednávek:
Do patnáctého každého predchozího mesíce. Nové
císlo vychází vždy v polovine dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost, Národ
ní 11, 11000 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!

Vychází na recyklovaném papíre.
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Veškeré objednávky zasílejte na adresu A.L.L
ProduclÍon P.O.B. 75Z, 111 Zl Praha I, tel.(OZ)
769550, 769857, fax: (OZ) 766040, e-mail:
aUpro@mbox.vol.cz. Spolu s prvním výtiskem
Nové Prítomnosti obdržite složenku. Platbu lze

[lrovést i bankovnim prevodem, bankovní spojení:es. obchodní banka, c.ú. 8010-0100304343/0300,
variabilní symbol: rodné císlo, konstaotní symbol
0358 (Tento zpusob platby uvádejte vždy na
objednacím Iístku).Mimo CR platte šekem, popi'í
pade kreditní kartou VISA nebo MASTERCARD.
V CR: 130 Kc/6 mesicu, 249 Kc/rok, 35 Kc/minulé
císlo. V SR: 190 SK/6 mesícu, 320 Sk/rok, 40 Sk/
min. císlo. V Evrope (letecky): 11.00 USD/6 mesícu,
20.00 USD/rok, 3.50 USD/min.císlo. Ve Spojených
státech, Kanade a ostatních zemích (letecky): 15.00
USD/6 mesíce), 29.00 USD/rok, 4 USD/min.císlo.

Vychází za podpory: MKCR;F ND FORCE TRAL
ANDEASTEUROPEANBOOKPROJECTS,Amster
dam; adace PRO HELVETlA; DANWELL s.r.o;
AGROBANKAa.s.

Prítomnost



NABANEETA DEV SEN

Príbeh z džungle
muj exil koncí, matko,

už nemusím žít v džungli
pristup, matko, a pohlad pod tím

mechovým pláštem tu povedomou tváricku dítete

odhal svá prsa, matko, a dívej se,
jak sedm proudu mléka tryská

na muj vyprahlý jazyk
pohled na ty nožky, matko, ty drobné nožky,

na nichž zvonily tvé zlaté rolnicky
pohled na tu zjizvenou krvavou rucku,
na tu, na niž jsi privázala svuj talisman,

když jsem se narodila
a ted se podívej na tu hrud, kam si zasadila

semenácek srdce

v mekkém zeleném okrsku slunce,
v temné tkáni této neproniknutelné džungle vyrustal hladový strom ...

o zubatých listech a ostrých parátech a divých kvetech
a užíral ostatních srdcí,

nežný masožravec
muj cas v džungli skoncil, matko,

džungle ted žije ve mne
/

Nabaneeta Dev Sen, bengálská

spisovatelka, žijící v Kalkate.

Preložil Miroslav Holub


