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Skromach a Vladislav Schorm. Zemamiv nejvý
raznejší oponent Karel Machovec svou pozici
místopredsedy neobhájil.
17.5. Pokracuje exodus Albáncú ze zeme. Tisí

ce uprchJíkú mírí predevším do jihoitalských
prístavú Bari a Brindisi.
IS.5. Podle prúzkumu verejného mínení agen
tury Facturn se Ceši vyznacují nízkou podporou
pro vstup CR do NATO a nízkou informovanos
tí o bezpecnostní situaci CR.• Výstavbu židov
ské osady Har Homa ve východním JeruzaJéme
provázejí srážky palestinských demonstranru s

izraelskými vojáky.
19.5.ltalská vláda vyhlásila v zemi výjimecný
stav kvuli prílivu tisícu uprchlíku z Albánie.
ZO.5. Úredníci z ministerstva fInancí mohli za

bránit vytunelování C.S. fondú, tedy prevodu
zlu'uba 1 mld Kc do ciziny.
Z t .5. Skoncil americko-ruský summit v Helsin
kách. Prezidenti obou zemí se shodli na pokra
cování odzbrojovacího procesu a hospodárské

pomoci Rusku. Na území nových clenú NATO
nebudou rozmístovány jaderné zbrane, ani stá
lé jednotky aliance.
ZZ.5. Vládní politici zamítli návrh CNB na re
gulaci mezd.
Z5.5. Do cela ODA byl zvolen senátor Michael
Žantovský.
24.5. Mimorádná porada ministrú vyjádrila váž
né výhrady k návrhu reformy zdravotnictví, pre
devšínr k výši pacietovy spoluúcasti .• Josef
Wagnerprohlásil, že hodlá ve Snemovne hlaso
vat spolu s vládní koalicí. Po prestupu dalšiho
vylouceného sociálního demokrata Tomáše
Teplíka k ODS se tak pomer sil ve Snemovne
obrátil na 101:99 ve prospech koalice .• Sloven
ští herci ukoncili stávku na protest proti státní
politice v oblasti kultury.
Z5.5. Ministerstvo vnitra navrhlo novelu pre
stupkového zákona, podle níž bude možné
trestat pouhé držení drogy .• Film Kolja získal
Oscara, cenu Americké fIlmové akademie za

nejlepší neanglický mm roku.
26.5. Rakouský kanclér Viktor Klima pripustil
možnost clenství Rakouska v NATO, jem už by
muselo predcházet referendum.
Z7.5. Pred konkW'sem múže zadlužené nemoc

nice zachránit písemný slib ministerstva zdra
votnictví dodavatelum léciv, že jejich pohledáv
ky budou uhrazeny .• V sídle sekty Nebeská
Brána v San Diegu spáchalo sebevraždu 39 je
jích vyznavacu.
ZS.5. Polský prezident AJeksander Kwasniewski
žádá, aby bylo Polsko prítomno rozhovorúm
NATO a Ruska o podmínkách rozšírení aliance.
Z9.5. Rada bezpecnosti OSN souhlasí s vysláním
mírové míse do Albánie, která se uskutecní pod
hlavickou OBSE a kterou povede Itálie. Prezi

dent Berisha vyhlásil v celé zemi minutu ticha
k uctení 79 obetí, které utonuly po srážce albán

ského clunu plného uprchJikú s italskou pobrež
ní hlídkou.

50.5. Rusko a Belorusko mají podepsat smlou
vu o vytvorení spolecného svazu, který bude
subjektem mezinárodniho práva. Bude vytvo
ren spolecný právní systém, spolecné obcanství
a celní správa.

51.5. Výbuch granátu uprostred opozicní de
monstrace v kambodžském hlavním meste

Phnompenhu si vyžádal nejméne šestnáct obetí.

1.5. Film Jana a Zdenka Sverákových Kolja zís
kal polovinu Ceských lvu.
Z.5. Albánský parlament vyhlásil na celém úze

mí státu výjimecný stav .• Volby ve spolkové
zemi Hesensko vyhrála SPD, tesne P1ásledova
náCDU.

5.5. Atomový vlak, blokovaný odpurci jaderné
energetiky z celého Nemecka, znovu uvízl, ten
tokrát tesne pred cílem, v dolnosaském Dannen
bergu .• Albánský prezident Berisha byl parla
mentem opet zvolen do nejvyšší funkce. Pokra
cuje rabování vojenských skladu vzbourenci na
jihu zeme.
4.5. Úrady se dovedely, že Marko Stehlík pro
dal fIrmu Bohemia Art spolecnosti ProWin .•
Václav Havel požádal ministra vnitra Jana Rum
la, aby se jeho úrad zacal více zabývat RepubJi
kánskou stranou.
5.5. Senát CR schválil cesko-nemeckou dekla

raci, a to bez uvozujících prohlášeni. Všichni
sociální demokraté s výjimkou Petra Morávka
hlasovali proti.
6.5. Obchodní soud vyhlásil konkurs na ocelár
nu Poldi Kladno .• Policejní vuz eskortující vez
ne Jirího Kájínka do budovy Krajského soudu v
Plzni zavinil dopravní nehodu, pri níž zahynu
la mladá žena, dalších 7 osob bylo težce zrane
no .• Tiskový úrad Spolkového snemu potvr
dil, že plánované odškodnení východoevrop
ských obetí nacismu se nebude týkat CR.
7.5. Vlivem nepríznivého vývoje státních príjmú
bude muset být letošní státní rozpocet krácen o
11 milard Kc.

S.5. Generální tajemník NATO Javier Solana
jednal v Moskve o podmínkách rozšíreni alian
ce na východ.
9.5. Albánský prezidentSali Berisha po nátlaku
souhlasil s vypsáním predcasných parlament
ních voleb.

10.5. Novým r'editelem Ceských drah se stal Vla
dimír Sosna, který ovšem nemá podporu odbo
ráru .• Slovenští divadelnici, pl'Otestující proti
státni politice v oblasti kultury, obsadili spolu s
nekterými opozicními poslanci budovu minis
terstva kultury a dožadovali se prijetí u minist
ra Josefa Hudce. Nekterí demonstranti byli na
padeni policií, která se je snažila primet k opuš

tení budovy.
11.5. Ministryne spravedlnosti Vlasta Parkáno
vá navrhla vláde odvoláni nejvyšší státní zástup
kyne Bohumíry Kopecné .• V Ceské republice
se za lonský rok zdvojnásobil pocet narkomanu
závislých na heroinu.
12.5. Povstalci se približlli k hlavnímu mestu
Albánie Tirane. Po celé zemi pokracuje živelné
ozbrojování obyvatelstva. Na jihu zeme operují
ozbrojené gangy, které drancuj í a loupí.
15.5. Pomatený jordánský voják zastrelil na hra
nici s Izraelem sedm izraelských školacek .•
Slovenský prezident Michal Kovác vyhlásil na
23. a 24. kvetna referendum o vstupu Slovenska

do NATO a o prímé volbe hlavy státu.
14.5. ODA obvinila své koalicní partnery, že po
rušili koalicní dohodu o deregulaci cen nájem

ného a energií.
15.5. Prvni den sjezdu CSSD byl ve znamení de

finitivního vyloucení Josefa Wagnera ze strany.
16.5. Predsedou CSSD byl znovu zvolen Miloš
Zeman. ejužší vedení strany dále tvorí: Petra
Buzková, Vladimír Spidla, Ivo Svoboda, Zdenek
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Pri nedávné debate jsem byl požádán, abych rekl, co si myslim o významu roku 2000pro Ceskou republiku.
Po krátkém zamyšlením jsem odpovedel, že našim potomkum bude rok 1990pripadat jiste významnejší. Vyslovil

jsem obvyklé duvody: pád totalitního režimu, zrušení cenzury, demokratické volby, otevrení hranic.. ..Když jsem si však v
duchu znovu procházel tento seznam nutných zmen, došlo mi, že v nem porád urcité body chybí.

Jedním z nich je zdravý vztah mezi obcanem a státem. Po témer osmi letech, behem nichž obcan svobodne volil a byl
obklopen otevrenou politickou debatou v médiích, stále jakoby lidé rozdelovali spolecnost na "my" (prosti obcané) a
"oni" (politici). Má to své duvody.

První vychází z ceských dejin. My Ceši jsme meli jen málo príležitosti, abychom si sami porouceli Slavná první re
publika vydržela jen dvacet let Náš další pokus tricet let po té skoncil tak, že rozdelení na "my" a "oni" bylo jen posíleno.

Ti; kteri se postavili proti "nim", za to vždy zaplatili.
Další duvody nám ale poskytují politici sami. Je pravdou, že díry v našem zákonodárstvi nevznikly v polistopadovém období z neochoty

našich politiku, ale z nutnosti rycWého zavedení zmen. Dále je pravdou, že to bude trvat nekolik generací, než se naucíme, jak sami sobe po
roucet, jak prezentovat fakta, jaké otázky klást a na jaké odpovidat

Chováni politiku se ovšem behem osmiletého transformacního procesu nezmenilo. Rozhodnuti prijatá bez predchozí spolecenské debaty, na
uzavrených schuzích, jak se naposledy stalo u návrhu v oblasti zdravotnictvi a bydlení, zatím mlcky tolerujeme. Naše trpelivost ale není bez
mezná, a v každodenním kontaktu se zpusoby, které panují v parlamentu, ve vláde, v témer každé vládní instituci, hrozí pretéci. _

Výsledkem je distance mezi obcanem a politikem. Vdobe, kdy bychom se meli soustredit spíše na to, co nás spojuje, rozlišování na "my" a
"oni" v ceské spolecnosti stále prevládá.

Naším politikum nepomáhají ani vecné skandály, ani tolerované strety zájmu. Pruhledné výmluvy a neohrabaná vysvetlení ve veci tech zá
jmu zpochybnují nejen solidnost jejich pusobení, ale politický systém jako takový. Zavedené demokracie už dávno prišly na to, proc by pan
Salzmann, šéf nejvetší komercní banky v zemi, nebo pražský primátor Koukal a jiní nemeli mit možnost stát se senátory. Ci proc by manželka
premiéra Klause nemela sedet ve správních orgánech komercních firem.

Podívejme se na verejné vystupování politiku. Televizni debaty, ve kterých nechybí vudci politických stran vcetne vládnich predstavitelu,
priliš casto pripomínají stejnou frašku, jaká je k videni v parlamentu, treba když se poslanci na pokracování hádají, kdo má a nemá právo
užívat titulu "doktot'. Nejen poslanecká imunita, ale i budova sama je využívána cleny urcitých stran k tomu, aby se schovávali pred zákonem.

Bohužel chybuje i prezident Havel, i když jinak nadále personifIkuje morálni principy. Jeho nedávné udelení milosti mladému muži, který
zpusobil smrt svého otce, mnohé pobourilo, ac je to prezidentovo ústavní právo. Jeho verejná kritika cásti lékarské profese i vlastní prezident
ské kanceláre, i když muže být zcásti oduvodnená, nicméne podráží nohy clenum techto institucí. Rozhodnuti prezidenta prodat svuj majetko
vý podíl na Lucerne Chemapolu, nepruhlednému podniku s podivnou minulosti, v jehož cele stojí clovek obvinený ze spolupráce s StB,zvedá
obocí, zvlášt když si vzpomeneme, že Václav Havel jako prezident dosud odmítal setkání se cleny komunis- -
tické strany.

Naši politici by si meli uvedomit, že jinak než zmenou chování duveru verejnosti nezískají. Pri vstupu do MARTIN JAN STRÁNSKÝ
politiky nezaškodí si zopakovat fakt, že soukromý život politika zacíná tam, kde koncí sféra jeho verejného

vlivu. Na úrovni hlavy státu, napriklad, tato sféra nekoncí na našich hranících. /11r.l~tfHUtNa druhé strane je na nás, abychom si uvedomili, že naši politici pracují nejen pro nás, ale i s námi. Meli / / vel J 7by o nás vice slyšet, a také nám vice naslouchat Politici by se meli stát nám volicum priklMem, ne naopak.
Aspon by na tom mohli zacít pracovat

A proc to vše není
pravda?
Vposlední dobe stále casteji vzpomínám na
profesora Hepnera, který nás ucil patholo
gickou fysiologii. Prednášel nudne, jenom
moJiotonne cetl skripta. O to vetším póstra
chem byl na praktikách a ze zkoušky u neho
šel na každého des a hruza už predem. Kaž
dý se pripravil, jak nejlépe umel, ale moc
platné to nebylo. Profesor se u zkoušek ba
vil. Doslova cíhal na vejšplechty, sbíral je.
Nebyl zlý, tu zkoušku nakonec všichni ude
lali. Ale on mel svou zábavu a koho mohl,
toho do nejakého šplechtu vmanévroval.

Radu let mezi studenty kolovala tato his
torka: Zkoušel studenta, který fiškusoval na
chemií, oba ústavy byly v jedné budove.
Profesor to jiste vedel, a tak svoji obet bri
lantne "dostal". Student rozebíral otázku
žloutenky. Když pacient zežloutne, je to pro
to, že zvýšená hladina bilirubinu, žlucové
hó barviva, zbarví jeho kuži a sliznice. Proc
k tomu dojde, má však nekolik ruzných prí-

cin, od chorob krevních, nemocí žlucníku,
po nemoci jater. To všechno student dobre
umel. Pak se profesor pohodlne rozvalil v
kresle a položil doplnující otázku: Prícinu
jsme vylécili, ale jak se ten bilirubin odbou
rá? Student byl chemik, tak znal chemickou
rovnici bilirubinu i zpusob, jak se bilirubin
odbourává. Napsal. Znáte ješte jiný zpusob,
zeptal se profesor. Student odvodil další
možnou reakci odbourávání bilirubinu.

Profesor sám pricinil ješte další. Tak spolu
chvíli psali vzorecky, ale pak zaznela okríd
lená veta, ze které jsme všichni meli hru
zu: "A proc to vše není pravda?" - "Protože
se musí pockat, až se ty zbarvené epithelie
odloupají." (Bilirubin v kožní bunce se od
bourat nemuže a proto žloutenka pretrvá
vá ješte chvíli i potom, když se hladina bili
rubinu v krvi znormalizovala.)

Takový byl Hepner, jiste težko snášel ma
rasmus, k nemuž jeho predmet odsoudila
bolševická epocha. Tehdy jsem mu to mel
za zlé, dnes se mu v duchu omlouvám. Tak
to bychom se meli umet ptát mnohem cas
teji. Proc to vše není pravda? Nebo alespon:
"Je to vubec pravdá?"

1

V dobe kolem stávky železnicáru vyšel v
Lidovkách clánek velice poucný. Skoro na
celé stránce dva rozhnevaní mladí liberá

lové rešili problém transformace železnic.
Pár vstupních premis, kaskáda logických
dusledku a nakonec záver. Otresný, autori
snad nemohli nikdy v živote videt vlak, ani
zdálky. Ctenár si ríká, to nemuže být oprav
da, to není pravda, ale proc, když text nemá

jedinou logickou trhliIJu? Protož~ už jedna
úvodní premisa je falešná jistota. Železni
ce je podnik jako každý jiný, stojí hned na
pocátku. Železnice však není podnik jako

- každý jiný. A je to vubec podnik?
JsO\! i další odvetví, kde vláda zklamala.

Že mela chybné rešení, už dokázala selhá
vající praxe, musíme se však ptát proc. Proc
to bylo špatne? Když bude vláda jen ustu
povat realite a volit ústupky z vlastního po
Wedu nesystémové, bude jenom méne ener
gicky reprodukovat stále stejnou chybu. Je
treba se ptát, kde je ono základní proc, kte
rá ze vstupních prernis, braných jako axio
my, je falešná.

PAVEL MACHACEK
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Robert Mareš
subkultura znicená ideologií

zamerených skupin se nejcasteji de
klarují jako stoupenci hnutí skin
heads, zajímavé však je, proc si volí
práve tento styl, jak k tomu došlo.

Tricet let vzdoru
Skinheadská subkultura vzniká na

konci 60. let v Anglii, a existují poku
sy vystopovat její koreny ješte hlou
beji do minulosti. Koncem první po
loviny 60. let se totiž na britské scéne
objevuje specifická subkultura - tak
zvaní mods. Nakrátko ostríhaní, oble
cení do konzervativních obleku a té

mer, prepjate upravení na strane jed
né, na druhé strane vyznavaci jízdy na

skútrech, euforických drog
a cerné soulové hudby. Tato
skupina pomerne rychle
zanikla, aby ožila koncem
desetiletí v ponekud po
zmenené podobe - namísto
urcité zjemnelosti puvod
ních mods nastupuje drsný,
ale stále uhlazený vzhled 

težké pracovní boty, pracovní košile,
džínsy a krátké vlasy.

Jako první z britských subkultur za
ložili tito "hard mods" svou hudbu
krome soulu i na rytmech jamajské
tanecní hudby reggae a ska. V techto
letech totiž v Anglii vznikají první roz
sáhlejŠÍ enklávy pristehovalcu z býva
lých britských držav v karibské oblas
ti. Cást mladých pristehovalcu vytvo
rila svéráznou skupinu, nazývanou
Rude Boys, charakteristickou typickým
oblecením, argotem a predevším cho
váním nespoutaným konvencemi ci

Levicový extremismus je predstavo
ván skupinami nejruznejších ideolo
gických odstínu - od "tradicních" anar
chistu, pro než je vším osobní svobo
da jedince a nezávislý komunitní zpu
sob života, pres stoupence trockistic
kých a socialistických myšlenek až po
apologety maoismu a stalinismu.
Znacná heterogennost ultralevice sice
snižuje její celkovou nebezpecnost pro
spolecnost, ale tím nebezpecnejší mo
hou být akce izolovaných bojuvek 
rada z nich se totiž nezríká teroristic

kých metod (mestská guerilla). U nás
jde ale zatím spíše o skupiny mladých
intelektuálu, casto propojených s or
ganizacemi na ochranu prí
rody.

Mnohem vetší pozornost
než akce levicových extre

mistu (nebo spíše radikálu) •••...
však v posledních letech v ~
naší republice poutají exce- r;
sy sympatizantu opacného
politického pólu. Rec je o
extrémne pravicové fašizující názoro
vé orientaci, neustále prorustající spo
lecenským životem v rade zemí sve
ta. Tento svetonázor nachází bohužel

znacné zázemí v zemích bývalého vý
chodního bloku, které se po rozpadu
od zbytku sveta izolovaného "socialis
tického tábora" zacaly setkávat s mno
ha problémy otevrené spolecnosti.

Krajne pravicové autoritárské poje
tí spolecenského rádu není výsadou
mladých lidí, ovšem v posledním de
setiletí zasahuje stále více práve tuto
vekovou vrstvu. Mladí príznivci takto

o politickém extremismu toho bylo od pocátku letošního roku receno dost,
a v dobrém úmyslu. Naléhavost chvíle však zároven odhalila, jak málo o mla
dých fanaticích - vetšinou jsou prece mladí - víme. PoucenejšÍ verejnost ješte

tak rozliší skinheada od anarchisty, pro ostatní jsou to všechno jen "skíni".
Nechceme otVÍrat teoretickou diskusi o presném vymezení samotného poj
mu ,extremismu, hranicích a lu'itériích prípustného politického smýšlení,
o mezích "normality" politického názoru, ani se pokoušet o presný popis
stavu u nás pusobících extremistických skupin. Považujeme ale za potrebné
poodhalit jejich ideové, sociální, kulturní (ano) a mezinárodní souvislosti.
Predem upozornujeme, že vzhledem k politickým cílum extremistu, jež sme
rují mimo tradicní demokracii, je tradicní politická terminologie použita se
znacnou reservou - bylo by kupríkladu velmi ošidné snažit se všechny extre
misty rozdelit na praVÍcové a levicové.

"Mnohost pravd"
Užje to dávno, ale zapamatoval jsem si
to jako príklad ad ilustrandum. V Sed
micce (TV Nova) se ptá pí. Buzková p.
Stráského, jak to bude s temi, kdo mají
príjem zatím prumerný, až se v Praze a
jiných velkých mestech zvýší nájemné na
ctyrnásobek. Pan Stráský na to neodpo
ví, ale poukáže na nemravnost cerného
trhu s byty, umožnenou stávající regula
cí nájemného. Pí. Buzková se ptá na du
sledky, zatímco p. Stráský uvede v odpo
ved pohnutky. A v té Sedmicce mu to pro
jde.

"Oba mají svou pravdu," rekl by dneš
ní mudrlant. Je to prostší: na otázku v
jednom kontextu prichází odpoved v ji
ném kontextu, ona o voze, ona koze. Je
možný integrálnejší kontext, do nehož se
vejdou oba predešlé? Jisté, nebot recje o
opatren~ které má své pohnutky, resp.
zámery, ale i dusledky. Byl to spíše p.
Stráský, jemuž sejaksi nehodila syntéza
obou dílcích kontextu, nebot predstavu
o možných dusledcích asi nemel.

A takhle to chodí i vjiných Sedmic1uích
a Debatách, nemluve o denním tisku,
lhostejno, zda vláde nakloneném ci ne
nakloneném, at už je rec o stávce želez
nicáru, o cesko-nemecké deklarac~ o BIS
qfére aj.Je napr. kontext, jehož molto zní:
"Ucitelé jsou nedostatecne placeni." Je
jiný kontext: "Ucitelévelmi casto neumejí
ucit, protože na to velmi casto nemají."
Jiný príklad, drsnejš~ kdy kontext (a)
zní: "V predválecné CSR meli sudetští
Nemci potrebné podmínky pro svou ná
rodní existenci." Naproti tomu kontext
(b) praví: "Zaclenování sudetských Nem
cu do života CSR vyvrcholilo masakrem,
jehož obetí bylo 54 mrtvých. "A na revanš:
"Za války se vedlo Cechum na tehdejší
pomery slušne" versus "Léta nacistické
okupace byla crescendem teroru" apod.

Stanoviska se míjejí ne proto, že by vy
jadrovala "neslucitelná paradigmata",
ale protože se míjet chtejí. Názorová plu
ralita tu není dána rozmanitostí a ruz

noctivostí jsoucna a prior~ ale rozdílnos
tí.zájmu, z nichž jeden nechce rozumet
druhému, protože by tím ohrozil sebe
sama.

Jak to nazvat? Je to styl? Ne, styl jefor
ma, zatímco toto je její absence. Lze na
nejvýš pripustit, že je to jakýsi nedostat
kový styl politiku (a žurnalistu), jimž
nebylo shury dáno. - Je to tedy nešvar?
Nešvar je, když napr. úklidové cety ne
delají porádek v železnicních vagonech.
Lze pripustit, že tamto je nešvar politic
kých (a novinárských) lemplu, což lze
strpet pouze vysloveným zacátecníkum
a jen po krátký cas. Pak už se to stává
zámernou strategií. Obávám se, že toto
je ten nejcastejší prípad.
(pri)
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úctou k autoritám. Mods byli temito
gangy fascinováni. Na první pohled
neslucitelné kulturní okruhy, jamaj
ští imigranti a bílá delnická mládež,
tak zrodily na svém dotyku subkultu
ru, která posléze pretrvala desetiletí 
skinheads.

Subkulturou nazýváme sklnheady
proto, že pri svém vzniku nemeli cha
rakter politického hnutí; jednalo se o
dobový sociální protest delnické mlá
deže z prumyslových aglomerací. Raní
skinheads, puvodne nazývaní také
Boot Boys, se krome typického zjevu,
prevzatého od mods, vyznacovali hr
dostí na svuj delnický puvod, patrio
tismem, puritánstvím, distancovali se,
od hippies, drog a intelektualismu.
Duležité místo v názorovém poli skins
první generace mel odpor proti hip
pies - zejména dlouhé vlasy jako sym
bol nenásilí a erotismu jsou odmítnu
ty v samé podstate stylu skinheads.
Svou m.ódou, proletárským šovinis
mem, patriotismem, zápalem pro pivo,
box a fotbal a dalšími rysy se skinhe
ads podle nekterých autoru pokusili
symbolicky znovuvytvorit tradicní
anglickou delnickou komunitu.

Skinheadské skupiny nemely v té
dobe rasistický nebo xenofobní cha
rakter, jejich problematicnost spocíva
la pouze v agresivite, manifestované
castými výtržnostmi a rvackami, ne
zrídka páchanými ve spojitosti s fot
balovými zápasy. Zanedlouho se "se
mišové hlavy", jak byli skins rovnež
nazýváni, zacaly dostávat do konflik
tu s policií. Nekteré party skinheads se
ve svých násilnostech zamerovaly i na
studenty, homosexuály a
výjimecne i na Pákistánce,
odlišné náboženstvím a

hodnotovým systémem.
Hnutí již pocátkem 70. let

znacne zesláblo. K oživení
došlo až na konci desetiletí

ve spojení s explozí hnutí
punk. Tehdy poklesla brit
ská ekonomika na nejnižší bod od dru
hé svetové války, což prineslo radu
sociálních problému. V této situaci
vzniká unikátní provokativní punko
vá subkultura, úzce spojená s novým
hudebním výrazem. Zároven prichá
zí revival polozapomenutého skinhe
adského kultu; oproti puvodnímu apo
litickému pojetí subkultury se cást
skinheads zacíná radikalizovat sme

rem doprava. Dochází k tomu zrejme
predevším ve spojitosti se zhoršením
ekonomické situace a zvyšující se ne
zamestnaností, postihující prevážne
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málo kvalifikované mladé muže. Z to

hoto stavu vinila cást obcanu priste
hovalectví, "ubírající" práci rodilým
Britum. Velmi podstatným faktem
bylo, že potenciálu obsaženého ve fy- .
zicky zdatných a vlastenecky ladených
skinheads si zároven povšimla nekte
rá politická seskupení hlásící se ke
krajní pravici.

Nová internacionála
Neopomenutelnou úlohu pri formová
ní skinheads jako mezinárodního po
litického hnutí sehrál mladý muž jmé
nem lan Stuart Donaldson. Tento ta

lentovaný hudebník založil r. 1977
kapelu Skrewdriver, ventilující jeho
svéráznou pravicovou filosofii o nási
lí, prežití a rebelství. O dva roky poz
deji zorganizoval menší politickou
skupinu White Noise, která brzy upou
tala pozornost neonacistické organiza
ce British National Front. V roce 1981

se Donaldsonova politická bunka pre
jmenovala na Blood and Honour Club.

Kolem roku 1982 se zacíná cást an

glických rockových skupin vracet ke
klasické hudební forme hospodských
popevku, tzv. oi hudbe (oi je hovoro
vý pozdrav užívaný londýnskými
delníky). Postupne vzniká celá scéna,
založená na hardrockové verzi jedno
duchých, rytmických písní se sboro
vými refrény a patriotickými texty.
Cást skupin v cele se Skrewdriverem
pocíná na této hudební bázi vytváret
v textech písní mýtus urozenými vi
kingskými rytíri založené bílé Britá
nie, kterou je nutno bránit proti úkla
dum neprátel pro "árijské deti".

Skrewdriver se stává legen
dou vznikající White Power
Music - extrémne pravico
vé a rasistické odnože rock

ové scény.
S vlnou nacionalistic

kých nálad zacal stoupat
pocet trestných cinu, zame
rených proti cizincum, pri

cemž vetšina pachatelu pocházela z
rad skinheads. Ultrapravicová vetev
hnutí na sebe rychle strhává pozornost
médií a spolecnost zacíná skinheads
odsuzovat. Od tohoto smeru se distan

cují i stále existující nepolitictí skin
heads. Uvnitr britské hudební scény se
v této souvislosti pocíná formovat pro
tirasistická levicove orientovaná fron

ta rockových hudebníku.
V této dobe (první polovina 80. let)

se skinheadské hnutí dostává na kon

tinent a rychle tu zdomácnuje. Domi
nantním se bohužel stává práve faši-
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Mrzuté prekvapení
Byla jednou jedna malá evropská zeme
a ta dosahovala v mezinárodních výzku
mech verejného mínení závideníhodných
prvenství. Tri ctvrtiny obyvatel si libova
ly,jak je smer zeme dobrý, jak sezlepšila
jejichfinancní situace ajak se napresrok
zlepší ješte víc, jak je tržní ekonomika
skvelá vec. Ta zeme mela i nejvyšší po
mer obcanu spokojených s vývojem de
mokracie a se stavem lidských práv, a
nebyla to Ceská republika.

Byla to Albánie, ten výzkum se konal
již posedmé, jmenuje se Eurobarometr a
Ceská republika v nem zaujala daleko
skromnejší postavení: ne 71-76, ale21-48%
spokojených, což odpovídá sedmému až
patnáctému místu mezi dvaceti zememi
nekdejšího "socialistického tábora" a
zhruba pátému v desítce ucházející se o
élenství v Evropské unii.

Odborníci z Unie nás uklidnují, že
máme sice slabší výsledky, zato však
vzdelané obcany, kterí si rádi de1ajíná
zor sami, a proto jsou opatrní a kritictí.
No, kéž by meli bruselští pravdu. V klí
cových otázkách jsou ale naše sk6re
opravdu hodni nízká. EU má pozitivní
image pro pouhých 33% obyvatel (i když
je to proti roku 1995 vzrust), v Polsku pro
58% (komentár pražského velvyslance

, Evropské komise: v Polsku a v Madar
sku se o EU daleko více ví a vlády prí
stup verejnosti k informacím podporu
jí). Souhlas sevstupem do NATO by u nás
v prípadném referendu vyjádrilo pou
hých 28% tázaných (méne jen v Bulhar
sku a na Slovensku), více než petina se
však vyslovila proti!

Mužeme ovšem namítat, že pres prís
nou standardizaci výzkumu bude "spe
cifická váha" položených otázek v ruz
ných kulturních a politických kontextech
ponekud odlišná - vždyt mezi nejnadše
nejšími Evropany jsme ješte predloni na
šli treba Gruzínce, a v devadesátém jsme
na vlne euforie surfovali svorne s ostat
ními veselými sirotky i my. Vlna jásotu
opadla, jak se dalo cekat. Skepse je zjev
ná, Eurobarometr ji jen konstatuje.

Plyne z toho nejaké rozumné poucení?
Nového asi nic. Snad aspon víme, jaká
by byla nejhloupejší reakce: výsledky vý
zkumu bagatelizovat, a zároven se v du
chu utešovat, že Slovensko je na tom ješ
te hur.

Albánská katastrofa ale možná prece
jen neco znamená. Možná nám vzkazu
je, 'že ani my nejsme imunní. Nikdo nic
netušil, a spokojené obyvatelstvo se náh
le zblázní a behem týdne vydrancuje
vlastní stát. Že to se u nás prihodit ne
muže? flérme,že ne takto. Demokratické
instituce jsou však slabé nejen v zemi Ški
petaru. Jsou slabé všude a z vlastní po
vahy. Stací závan iracionality - a demo-
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kratický stát zakoUsá. Monumentální
justicní palác v Bruselu se po odhalení
pedojilních orgií a vražd stal špinavým
a otluceným symbolem korupce a bezmo
ci práva. Nedávná debata o pohledu Ge
orge Sorose na svet si nevšimla jeho nej
vážnejšího varování: éra demokratic
kých obcanských spolecností se skutecne
muže ukázat jako prechodná historická
epizodka.

Jsme na jedné lodi s Belgií i s Albánií.
Budeme-li pripraveni na nejhorš~ nic nás
neprekvap~ ochotne poradí zkušený pe
simista (aneb Niceho se neboj, stejne
všechno špatne dopadne). Svou logiku to
má. Nebo že bychom na jare zkusili tro
chu aktivnejší obranu?
(tmv)

Velájatfna skok V Praze
Na pouhý jeden den si do Prahy zaskocil
íránský ministr zahranicí Alí Akbar 1'é
lájatí. Tento den byl naplnen standard
ní diplomatickou cinností - setkáními
s resortním kolegou Josifem Zielenrecem,
premiérem Jiíclavem Klausem a minist
rem Vladimírem Dlouhým. Probrali spo
lu - jak jinak - záležitosti zajímající obe
strany. Konkrétne sukcesní dohodu, pro
blémy kolem výstavby elektrárny v lrán
šáhu a vzájemné obchodní vztahy. Ba i
k otázce terorismu se ministr Zieleniec
vyslovil.

Z bežného rámce návštévyvybocovala
jen jedna drobná okolnost: Ceská repub
lika bylajedinou evropskou zem~ kterou
ministr 1'élájatípri svém diplomatickém
"turné" po trech kontinentech navštívil.
Ocitlase tak bok po boku s takovými prá
teli /ránu, jako jsou Sýrie ci Súdán. Po
dobné "dobré sousedství" by samozrejme
mohlo být pouhou shodou okolností. Je
-li však v posledních letech techto shod
nezvykle mnoho, zaciná celá záležitost
vyznivat jako varováni.

I kdyi vetšina západoevropských zemi
odmítá americký tvrdý pristup a nepri
pojila se k embargu vuci lránu, je ve sty
cich s touto zemi vice ci méne opatrná.
Pro svou zdrženlivost mají radu dobrých
duvodu, pocinaje stále platným "rozsud
kem smrti" nad britským spisovatelem
Salmanem Rushdiem. V takové situaci je
ovšem také logické, že se íránská diplo
macie snaží najít jakýkoliv slabý bod,
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zující smer (který se v Nemecku vli
vem tradic dostává na neonacistické

pozice). Obdobná je i situace v Itálii,
Španelsku, Belgii, Francn, Skandiná
vn. Duležitou úlohu pri integraci ev
ropských neonacistu má již zmínená
organizace Blood and Honour. Od
roku 1987 se otevrene deklaruje jako
nacionálne socialistická; v jejím lon
dýnském sídle se scházejí špicky to
hoto hnutí, vcetne nemeckého ultra
pravicového teroristy Manfreda Roe
dera.

Vzniká silné celo evropské spolecen
ství, postavené na propojení ideových
východisek (neonacismus, neofašis
mus), subkulturního stylu (jednotné
image, symbolika, agresivita) a hud
by (white rock). V krátké dobe se hnutí
šírí do USA,kde má v nekterých oblas
tech ultrapravicové rasistické smýšle
ní silné koreny. Americtí White Power
skinheads jsou reprezentováni napr.
organizací Hammer Skinheads, úzce
napojenou na Ku-Klux-Klan, Ameri
can azi Party nebo W.A.R. (White
Aryan Resistance).

U nás
Do strední a východní Evropy se hnutí
zacíná šírit koncem 80. let a velký roz
mach zažívá po zmene režimu. V teh
dejším Ceskoslovensku má velký vliv
hudební skupina Ortik, která v krátké
dobe vydala dve dlouhohrající desky
a zpopularizovala kult skinheads mezi
mládeží. Od pokusu organizovat naše
skinheads na bázi nacionálního cíte

ní s durazem na husitské tradice (tzv.
kališnictví, reprezentované spolky jako
Jednota kalicha, Nová ces
ká jednota nebo Liga Ce
chu) se hnutí v první polo
vine 90. let z drtivé cásti pri
klonilo na rasistické až fa
šistické nebo nacionálne so

cialistické pozice.
Podobný vývoj lze zazna

menat i v ostatních zemích

bývalého východního bloku. Otevre
ní hranic a spolecnosti vubec s sebou
prineslo i radu problému, které se ob
cané museli ucit prijímat a nove vlá
dy rešit (pristehovalectví, nárust kri
minality a její import, rozšírení dro
gové scény, prostituce a jevy s ní spo
jené, nezamestnanost a mnoho dal
ších). Demokratizace pomeru obnaži
la i dríve nerešené sociální jevy, m.j.
otázku integrace etnických minorit,
konkrétne Romu. Skinheadství k nám

pronikalo spíše z nemecké cásti Evro
py než z Anglie, proto je tradicní ne-
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politické a nerasistické pojetí skinhe
adského kultu v našem regionu témer
neznámé.

Pravicové krídlo skinheads u nás

zaznamenává stálý, i když pomalejší
príliv sympatizantu. Výrazným tren
dem je stále se snižující vek sympati
zantu - "1ýjimkou dnes nejsou ani žáci
základních škol, tzv. "Kinderskins".
Z Wediska sociálního složení dominu

jí ucni; stredoškoláku, i když se také
objevují, je minimum. Mezi staršími
cleny pak prevažují delnické profese
a nezamestnaní. Z analýzy pachatelu
pravicove extremistických trestných
cinu v SRN vyplývá, že napr. v Sasku
(které patrí v SRN k nejproblémovej
ším zemím) jich 60 % nemá dokonce
ných deset tríd základního vzdelání.
TentýŽ materiál udává, že približne
ctvrtina pachatelu je dospelých (tj.
pres 21 let veku), zbylé tri ctvrtiny tvo
rí rovným dílem mladiství (14-18 let)

a mladí dospel~ (18-21 let).

Jedovaté studánky
Základním myšlenkovým východis
kem všech odrud pravicove extremis
tického myšlení je silný rasismus, pro
jevující se jako presvedcení o "biolo
gické výjimecnosti" bílého etnika. Nej
vetším zlocinem je v ocích pravico
vých extremistu míšení bílé rasy s
ostatními - nejmi1itantnejší z nich pak
hovorí o nutnosti "rasové svaté války"
nebo "bílé revoluce", rozhodujícího
boje bílého plemene za prežití. Otevre
né pohrdání a neprátelství vuci lidem
jiné barvy pleti se obrací predevším
proti pristehovalcum. V Británii jsou

to zejména Pákistánci, v Ne
mecku Turci, ve Francii
Arabové.

Specifickým prípadem
rasové nenávisti je antisemi
tismus. V nekterých kruzích
stále ožívá spiklenecká teo
rie dejin o svetovládných
ambicích "svetového Ži

dovstva". Podobné názory casto raší z
podnoubí krestanského ultrakonzer
vativismu; mnoho antisemitu však
pokládá i krestanství za zdarilou ži
dovskou intriku k ovládnutí bílé rasy.
U militantních antikomunistu (zejmé
na v USA) naVÍc prevládá presvedce
ní, že Židé jsou agenty komunismu.

Antisemitismu v CR není nijak ma
sový a lze doufat, že nebude sílit. Po
dle výzkumu IVVMz brezna 1993 má
k Židum 29 % respondentu dobrý
vztah, 35 % zaujímá neutrální vztah a
pouze 5 % respondentu má vztah špat-



ný (31 % respondentu nemá vztah).
Tentýž pruzkum z roku 1995 neuká
zal žádný výraznejší posun v postojích
verejnosti - 35 % respondentu dekla
ruje svuj vztah k Židum jako dobrý,
stejne velká cást jako neutrální; ctvr
tina nemá žádný vztah a 5 % špatný.
V otázce rasové a národnostní toleran

ce však tento príznivý obraz bere rych
le za své. Výsledky pruzkumu verej
ného mínení provedené firmou Eco
ma v dubnu 1993 ukazují nepriprave
nost spolecnosti na prípadnou vlnu
imigrantu. V otázce "Jak by mel podle
vašeho názoru postupovat ceský stát
vuci cizincum - imigrantum, kterí jsou
dnes na jeho území?" bylo 73,4 % od
povedí pro tu ci onu formu deportace
a pouze 5,7 % respondentu by cizin
cum umožnilo usadit se v CR. Zajíma
vým údajem je i vztah bežné popula
ce k. Romum. Podle výzkumu IVVMz
brezna 1993 mají negativní vztah k
Romum dve tretiny dotázaných. Pou
ze 6 % respondentu má k romskému
etniku vztah "velmí dobrý" ci "spíše
dobrý", 22 % je neutrálních. V souvis
losti s postoji verejnosti k Romum je
zajímavý pražský výzkum UNIVERSI
TAS z cervna 1993. Sympatie k sociál
ním skupinám "Romové" a "Sk.inhe
ads" jsou na stejné úrovni - zcela ne
sympatické jsou 43 % respondentu, na
sedmistupnové škále získaly shodne
velmi nízký prumer 2,2 (negativnejší
postoj zaujímá verejnost již jen k ne
onacistum). Výzkum, provedený IKSP
v roce 1996 na reprezentativním vzor
ku ceských stredoškoláku a ucnu, tato
zjištení zcela potvrdil- je tedy zrejmé, ,
že rasove motivovaní násilní

ci mohou oprávnene cítit ml
cenlivou podporu verejnosti.

Pro rasistické postoje je nej
castejším zástupným oznace
ním vlastenectví. "Patrioté" se
odvolávají na hrdost, národ
ní tradice, odkaz slavných
postav národa atd. Historie je
pritom vykládána úcelove nebo jedno
stranne, za fakta bývají vydávány sku
tecnosti mytologické povahy. Velmi
oblibeným tématem jsou dávné príbe
hy evropských národu, kult Keltu, Vi
kingu a stredovekých krížových vý
prav.

Mezi pravicovými spolky (vcetne
sk.inheadských) je rada takových, jež
se otevrene deklarují jako nacionálne
socialistické; pri cetbe jejich tiskovin
na to upozorní predevším fanatický
antisemitismus, adorace "árijských
hrdinu" z období hitlerovsk.ého Ne-
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mecka - velice váženou postavou je
predevším Rudolf Hess. Druhá sveto
vá válka je ideology neonacismu ozna
cována jako neštastne zmarený pokus
nastolit nový svetový rád a zlomit moc
Židovstva.

Jiné proudy se upínají více ke "kla
sickému" fašismu režimu Benita Mus

soliniho nebo generála Franca. V na
šich zemích se znacné úcte teší "vel
ký vudce, zborovský hrdina Radola
Gajda", zakladatel Národní obce fašis
tické. Pro své antinemectví je vyzdvi
hován predevším nacionalistickou
vetví sk.inheads.

Nefašistické odnože hnutí
V reakci na vzrustající vliv fašistické
ho tábora vznikla v New Yorku v roce

1986 frakce tzv. S.HA.R.P. skinheads,
programove bojujících proti rozma
chu rasismu uvnitr hnutí.

S.H.A.R.P.(Sk.inheads Against Racial
Prejudice, sharp = ostrý) zaznamená
vají rychlý prírustek príznivcu a zací
nají vytváret protiváhu opacnému
konci názorového spektra, tzv. White
Power Skins. Obe antagonistické sku
piny svádejí v rade amerických mest
ostré poulicní boje, údajne i za použi
tí strelných zbraní.

Myšlenka aktivne protirasistického
postoje brzy prešla do Evropy. Vznik
la protirasistická sk.inheadská kultur
ní scéna, predstavovaná desítkami
rockových kapel, hudebních vydava
telství a nezávislých casopisu, tzv. fan
zinu. Sharp nepodléhají žádnému jed
notnému vedení a ve vztahu k politic
kému dení mají rozdílné postoje - od

striktního odmítání jaké
koli politické angažova
nosti (tímto postojem se
velmi blíží tradicním,
apolitickým skinheads),
až po znacne levicové ná
zory a projevy. Obcas na
vazují užší vztahy se stou
penci anarchistických a

autonomních myšlenek, což se proje
vuje treba i úcastí na protifašistických
demonstracích. Na podobnou angažo
vanost však pohlížejí s nelibostí nejen
fašisté, ale i sk.inheadští tradicionalis
té, pro které je nejvyšší devizou nene
chat se "koupit" žádnou politickou
doktrínou.

Sharps nicméne predstavují jednu z
nejsilnejších frakcí skinu na svete.
Jsou proti útisku jakýchkoli menšin,
a proto jsou i propagátory myšlenky
"sk.ins and punks unity", to jest "mí
rového stavu" se stoupenci hnutí punk
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který by se pro ni mohl stát nástupním
prostorem do Evropy. Je dosti duvodu
domnívat se,že Ceskou republiku za ta
kový bod pokládají.

Pak je ovšem vskutku na miste zbyst
rit pozornost. Jakékoliv prípadné zisky
na íránském trhu by jen steží mohly vy
rovnat ztrátu prestiže v Evrope. Prisloví
o košili a kabátu platí v této situaci be
zezbytku. S Íránem bude zrejme i nadá
le nutno jednat. Nejlépe však jako s tras
kavinou - co nejopatrneji a ne více, než
je nezbytne nutné.
(kum)

1\

Otázka duslednosti
Jsem si velmi dobre vedom toho, že sta
vet pyramidy z mrtvých a pomerovat
poté jejich výšku je nejen nechutné, ale
predevším nesmyslné a zavádející. Omlu
vou pro tuto poznámku budiž, že jsem s
takovýmto pristupem nezacal a že obcas
je proste nutno uvést veci na pravou
míru. '

Jedním z argumentu, kterými casto
operují nekterí skalní odpurci cesko-ne
mecké deklarace a smírení vubec, je prí
mo rádový rozdíl mezi mrtvými obou
stran. fédle zhruba sto triceti tisíc obetí
z ceských zemí kladou "nepatrnou" hro
mádku nekolika tisíc omylu odsunu.
Z rádu vecí pak asi i vyplývá, že velká
vetšina techto roduverných poctáru ne
má - receno velmi eufemisticky - zrovna
v lásce židy.

Proto ona, jakkoli protivná, nutnost
pocítat a napravovat: z uvedeného po
ctu sto triceti tisíc je minimálne osmde
sát tisíc, ale spíše více obetí židovských.
Na Cechy - tedy na ty "pravé" - tak zbý
vá jen neco pres ctyricet tisíc. V pomeru
k dnes priznávanému poctu asi petadva
ceti až triceti tisíc obetí odsunu nepuso
bí již toto cislo tak strhujícím dojmem.
Obzvlášte, vezme-li sev úvahu doba, kte
rou vrahové obou stran pro svou cinnost
meli.

Jak již receno nechci z této matemati
ky nic vyvozovat. Snad jen upozornit
antisemity z Republikánské strany, Klu
bu ceského pohranici a podobných orga
nizac~ cím se to vlastne ohánejí. Upozor
nit a vyzvat: kdyi už jste antisemité, bud
te alespon duslední.
(kum)
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Mladší bratrík
Snad není neužitecný srovnávací pohled
na soucasný nástup CSSDjako na obdo
bu nekdejšího rozmachu ODS.Zde i tam
tvrdé jádro téch, kdo" vedí, co chtejí",zde
i tam pestrá paleta skupin, houfcu i zá
stupu, sméru i nejasných tíhnutí, zde i
tam lidé s velmi nestejnou úrovní inteli
gence, vzdélanosti a mravní integrity a
také - na což nezapomínejme - s nestej
nou politickou anamnézou; receno na
tvrdo: služebníci bývalého režimu ijeho
obéti jsou zde i tam. Také gruntovní po
hnutku, která je "drajvem" obou téchto
nástupu, lze pojmenovat stejné:mít se líp.
Obéma chybí intelektuálové.

Pak už shledáme rozdíly. Napr. ODS
podporují ti vzdlzanejší, presnéji: více

. školení, mladší, patrné i chytrejší (tj. po
hotovéji se orientující). - Rozdíly i shody
jsou znát na vudcích osobnostech toho
to kvasu. I([aus je racionálnéjší, opatr
néjší, více bilancuje (nezáleží·ted na tom,
zda dobre ci špatne').Zeman je impulsiv
néjší, casto plácá, je zbrkle prímocarý a
šlape vedle. Tak tomu bývá u staršího a
mladšího bratra. Nebýt Zeman levoboc
kem, mohli by být oba za dvojcata. Že
jsou ze stejného luna, to je doloženo je
jich enormním narcismem.

ODS i CSSD mají nestejné sudic'ky. Tou
první byla Šance, druhou je Frustrace. To
nevypadá dobre.
(pri)

Potkani a verejný zájem
Vlnu liberalizace po roce 89 pocítili na
vlastním téle nejen lidé, ale - s odpušté
ním - zrejmé také potkani, a využili jí po
svém: velmi se rozmnožili. Nová zastu

pitelstva, snad z nedostatku zkušeností,
pro nával jiných starostí atd. atd. zkrát
ka zanedbala to, co od minulého století
mésta musejí délat, totiž deratizaci. V
Praze, v Liberci i jinde je z toho menší
pohroma.

Vnucuje se však otázka, zda se na je
jím vzniku nepodílelo i nécojiného, néco,
co má obecnejší platnost. Nové politické
elity totiž s nadšením objevily, že "sku
tecné" existují jen soukromé zájmy, kdež
to každá rec o zájmu verejném zapáchá
jakýmsi socialismem. Potkani tu nabízejí
docela pe'kný, ba prímo ucebnicový prí-
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- fašizující skinheadi tatiž vedau s
punkery nevyhlášenau válku.

Obe frakce skinheadu mají spalec
ný pauze patriatismus, hrdast na del
nický puvad, kult síly a mužnasti a
adpar k dragám. Shadné je i ablecení,
padléhající pamerne prísnému úzu 
staupenci razlicných krídel, skupin,
klubu a part (v skinheadském žarga
nu "crew", pasádka) se vesmes adli
šují pauze nášivkami nebo. adznaky.
Ravnež hudební výraz, tzv. ai-rack,
má své príznivce na abau stranách,
diametrálne se však liší pa absahavé
stránce - ultrapravicavé skupiny mají
ve svých písních i adpavídající "rasa
ve správné" texty (texty adsauzené
ceské skupiny Braník jsau casto. pri
paravnání s nimi prímo. selankavité).

Skupina S.H.A.R.P. existuje treti rak
i u nás, své staupence má v Praze,
Brne, Hradci Králavé, Liberci, Tepli
cích a na dalších místech. Naprastá
nezvykla st nerasistického. pajeti skin
headskéha kultu se ale prajevuje na
mnažství prívržencu - v cela státním
merítku jich je pauze nekalik desítek.
Jde však a mladé lidi dasti agilní. Z
bezpecnastníha hlediska neznamenají
tito. skinheads nebezpecí, v ahražení
jsau spíše ani sami jak ze strany Ra
mu, kterí pachapitelne vnímají skin
heady "glabálne", tak ze strany fašis
tických skinheads, pro.neŽ jsau Sharps
"zrádci rasy" a "levicavau špínau".

Pro. úplnast je treba zmínit i casto.
tradavanau adnaž skinheadskéha

hnuti, tzv. Redskins. Tato. skupina se
zfarmavala v Británii pad vlivem tvar
by stejnajmenné hudební skupiny a
názarave patrí k militantním frakcím
levicavých autanamu. Ze skinheadské
tradice prevzali vedle image i kult pra
letárské hrdasti a nesmlauvavasti, kte
rý pretavili v intencích prevážne trac
kistických myšlenek. Bývají prata
prední linií na akcích levicavých ra
dikálu. Je ta frakce i v západní Evra
pe velmi mála pacetná - clenavé se
priklanili bud prímo. k autanamní scé
ne, nebo. k méne radikálním Sharps.
U nás se jedná pauze a jednatlivce,
spalupracující s marxistickau mláde
ží. ekteré zmínky v tisku, "identifi
kující" redskins podle barvy bundy,
tkanicek abuvi nebo. cepic s nápisem
Redskins (jména washingtanskéha
fatbalavéha klubu), jsau nepadlažené.

. Sín svatých tradic
Neapaminutelnau cást evrapských
skinheads tvarí dnes "tradicionalisté",
vetev ve strední a výchadní Evrape té-
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mer neznámá. Jejich hlavním pusa
bištem jsau britské astravy, i když ani
v dalších zemích není jejich pacet za
nedbatelný. Snaží se prastrednictvím
hudebních vydavatelství a vlastních
casapisu udržavat "tradicní skinhead
skau kulturu", (tj. hudbu, styl chavá
ní a ablékání) prastau všech ideala
gických nánasu - prata nebývají aktiv
ní v palitických stretech a nepríliš cas
to. se abjevují v masmédiích. Velice
príkre adsuzují snahy zapajavat do.
"skinheadství" palitické cíle - prede
vším a fašistech ríkají, že jim vlastne
"ukradli" jejich kult.

Pro. bežného. pazaravatele "zvenku"
bývá težké pachapit, v cem vlastne
muže spacívat skinheadství, není-li
dapravázena krajne pravicavými pa
litickými názary. Ani nekterí apalitic
ti skins ta nejsau schapni systematic
ky vylažit a havarí panekud inkahe
rentne a úcesu, hudbe, oblecení, ka
marádech, zábave a celkavém "zpu
sabu živata". Sacialagicky recena, jde
a subkulLurní zájmavé vrstevnické
skupiny, které svým clenum paskytu
jí pacit saunáležitasti, kamarádství a
návaznasti na tradice. Tato. "kantinu
ita" je demanstravána predevším prís
ne nemenným style~ ablékání ad ur
citých adevních firem (Lansdale, Fred
Perry, Ben Sherman) a hudba u ska.

ázary a hadnatavé arientace tradic
ních skinheads jsau pamerne kanzer
vativní, velmi preferavanými hadna
tami jsau stálý partnerský vztah, za
lažení radiny, dabrá práce a adpar k
dragám s výjimkau alkahalu.

Jestli se nekdy "tradicní" skinheadi
prasadí i u nás, není vubec zrejmé, a
stejne težké je predvídat asud astat
ních frakcí. Nikdy však neuškadí ve
det a nich. •

ROBERT MARES

Autor se venuje kriminologii a výzkumu sociálne

patologických jevlI mezi mládeží.
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Stvoritelé v rozpacích v ,

GENY A SVEDOMI
Petr Goetz

Klonovaná ovce DolIy provokuje nejen složitostí experimentu. Svet je
zneklidnen morálními i svetonázorový
mi otázkami, vyvolanými možností klo
novat organismy, snad i cloveka. To ale
není nic nového. V historii genetiky
pokrok poznání casto predbíhal zjedná
ním souhlasu se základními etickými
normami, o kontrolních legislativních
opatreních nemluve.

Neštastné zacátky
Pohnutý vývoj tohoto oboru zacal osob
ní vedeckou tragedií jejího zakladatele
J ohanna Gregora Mendela. Ten zemrel,
aniž si uvedomil zásadní duležitost své

ho objevu. Domníval se naopak, že jeho
závery byly mylné. Vehlasný mnichov
ský botanik Niigeli mu totiž poradil jiný
experimentální model, tehdy oblíbený
jestrábník. Sám Mendelovým výsled
kum bud neveril, anebo nepochopil je
jich význam. Nenabídl jejich publikaci
v renomovaném periodiku. Objevily se
r. 1865 v málo cteném brnenském prí
rodovedném casopise. Doporucení jes
trábníku bylo medvedí službou: tato
bylina má jiný zpusob rozmnožování a
Mendel na ní nemohl reprodukovat
výsledky získané na hrachu, proto s
pokusy prestal.

Príkladem vedecké solidnosti je zno
vuobjevení Mendelových zákonu po 35
letech. Holandan Hugo de Vries, Nemec
Carl Correns a Rakušan Erich Tscher

mak dospeli nezávisle na sobe k týmž
záverum, Mendelovo prvenství však
uznali. Univerzální platnost jeho záko
nu byla prokázána.

Tragické zneužití
a pocátku 20. století vycházela biolo

gie z Virchowovy bunecné teorie, z Dar
winova pojetí evoluce pohánené priro
zeným výberem, z Mendelovy geneti
ky a z Morganovy chromozomáIní teo
rie prenosu dedicných vloh. Pribývalo
poznatku o dedicnosti normálních i
abnormních lidských znaku vcetne in
teligence, slabomyslnosti, sklonu k al
koholismu, kriminalite apod. Francis
Galton, Darwinuv bratranec, založil na

základe studií geniality (Dedicnost gé
nia, 1869) eugeniku, vedu o zušlechto
vání lidského rodu, jehož melo být do
saženo podporou reprodukce "vynika
jících" jedincu (pozitivní eugenika) a
zabranováním reprodukci jedincu "ne
kvalitních" (negativní eugenika).

K tragickému zneužití eugeniky pri
spel sociální darwinismus Herberta
Spencera, podle nehož jsou bohatství i
chudoba nutným dusledkem biologic
kých zákonu, ovládajících spolecnost.
Také nemecký embryolog Ernst Haec
kel, Galtonuv následovník, tvrdil, že
"veškeré dejiny národu lze vysvetlit
prirozeným výberem" a že "spolecen
ská pravidla jsou prírodními zákony
dedicnosti a adaptace". Propagaci po
dobných názoru umožnila atmosféra
bezohledne se rozvíjejícího volného
kapitalismu. Však se také eugenické
instituce tešily podpore význacných
prumyslových magnátu (Krupp, Sie
mens aj.).

Nejrychleji se eugenické hnutí rozví
jelo v USA.Eugenický registracní úrad
provádel terénní studie dedicnosti ne
kterých chorob, ale i chudoby, kocov
nictví, morálních zábran apod. V letech
1907-1930 tam bylo provedeno z euge
nických duvodu na základe soudního
rozhodnutí ("zabránít predání sklonu
k slabomyslnosti ci kriminalite budou
cím generacím") 25000 sterilizací. Ve
Velké Británii v roce 1933 vládní komi

se lékarských, genetických, populac
ních a ekonomických expertu durazne
doporucila zavedení dobrovolné steri
lizace. V Dánsku byl prijat sterilizacní
zákon v roce 1929.

VNemecku byla eugenika pojata jako
tzv. rasová hygiena. Predpokládala nad
razenost nordické rasy. Prispel k tomu
již zmínený Haeckel, propagující pre
žití biologicky lépe vybavených ras na
úkor tech druhých. Tvrdil, že evoluc
ním údelem Nemecka je zbavit se všech
"podradných". Klasickou prací se stalo
dílo anatoma a antropologa Eugena Fi
schera Principy lidské dedicnosti a ra
sové hygieny, jehož myšlenky pak roz
vádel Adolf Hitler.
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klad: cí ajaký je to zájem, aby sejich po
ulicích a ve stokách zejména starších a
chudších ctvrtí velkých mest tolik nehem
žilo? Muj? No, vlastne, snad, možná ...Ale
já nemám cas a moje krysy to prece ne
jsou! At se stará magistrát! Jenže staros
ta a radní zase potkanu tolik nepotká
vají, takže: cíje to zájem? A my to máme
platit? A to je presne to, co potkani po
trebovali: volnou soutež s jednotlivými
lidmi. V té, jak známo, vždycky vyhrají.
Albert Camus o tom dokonce napsal
slavný román, jmenuje se Mor.

Sjistou licencí se dá rící, že verejný zá
jem je jakýsi soucet zájmu soJkro mých,
jak s oblibou hlásají vládní poradci. Je
to sice trochu násilné, ale budiž. Rozhod
ne se však pri tom nesmí zapomenout, že
všechny takové "soucty" musí opravdu
nekdo scítat - a práve ajen k tomu vyna
lezli lidé treba zastupitelstva, prípadne
demokratické vlády. Pokud verejné zá
jmy nescítají,nýbrž venují se (skutecným)
zájmum soukromým, ríká se tomu ko
rupce a je na to dokonce paragraf Vida,
další verejný zájem!
(sok)

Ctení o demokracii
Jsou situace, kdy filosofové jenom neho
ní ideje v povetrí, jak jednou Komenský
prohlásil o platonicích, nýbrž diskutují
též o problémech, které ostatní smrtelni
ky páli a roznecují jejich mysl. U nás je
takovým tématem demokracie.

Tu však teprv budujeme. Témer polo
vina obcanu si ovšem preje vládu silné
ruky. Máme též svuj spor o demokracii.
Nékteri totiž chtejí porád neco liberali
zovat. Zacali u státu a nyní se dostávaji
k domácnostem, k cenám energie a ná
jemnému. Jini mluví o obcanské spolec
ností, že ta se liberalizovat (rozdrobit na
jednotlivce) úplne nedá, napr. taková cír
kev,_to není žádný soukromý spolek, ale
mravní autorita užitecná všem. Proc ne.
O demokracii je radno se prít. Ostatne
nejsme v tom sami. Tento spor je veden i
v demokraciích zavedených a dokonce i
výše zminenýmifilosofy. Kdo se v tomto
smeru chce poucit, muže si precist sbor
nícek prekladu stežejních textu, který pod
názvem "Spory o liberalismus a komu
nitarismus" vydává Filosofický ústav
Akademie ved.

Téma sporu mezi liberalismem a ko
munitarismem je príbuzné tomu našemu.
Ale úcastnici diskuse se neprou, zda trh
bez prívlastku anebo obcanská spolec
nost. Takto cernobíle není diskuse príliš
plodná. Ji hrejsoufilosofická východis
ka a tradice, z nichž se tyto postoje rodi.
Uvedený sborník približuje anglosaský
kontext diskuse o liberalismu. Jde o tra
dici individuálních lidských práva svo
bod, která byla komunitaristy obvinena
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z toho, že podvazuje životodárné kore
ny demokratického spoleéenství a nikdy
nemuže nahradit pevnejší pouta mrav
nosti a spoleéného dobra. Sborník je po
zoruhodný i proto, že ukazuje, jak tato
angloamerická diskuse je recipována v
Nemecku. Nemecká tradice není samo
zrejme tolik liberální a demokratická,
známa je spíše svou kritikou liberalismu
a kapitalismu. Zajímavé je sledovat, kde
se v ní berou ony motivy, jež umožnují
vnímat tento spor zpusobem, který pro
lamuje tradiéní nemecký kontext a ote
vírá tuto tradici modernímu demokra

tickému myšlení.
V tomto ohledu diskuse u nás trochu

pokulhává. Její kontext tvorí na jedné
strane ponekud chudokrevný liberalis
mus laissez faire, nyní již zvetšelý a po
nekud zaražený, kterému na strane dru
hé oponuje hlavne proud poznamenaný
Patoékovým postmetafyzickým platonis
mem s jeho ponekud extatickou touhou
po obéanské a mravní plnosti. Zmínená
knížeéka umožnuje, abychom si udelali
plastiétejší obrázek o politickém myšle
ní souéasnosti, než skýtá tento éeský kon
text. Editorem sborníku je Josef ~lek a
k dostání je u pana Fišera a podobných
knihkupcu.
(zno)
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Ovecka, totožnost a
ontologická slepota
Dolly je vernou genetickou kopií své
matky, resp. té ovce, která poskytla bu
neénéjádro (viz élánekP. Goetze). Ode
zva ve svete vedy je navenek umerená;
vzrušení, které tam nastalo, je tlumené.
Tak je to v porádku. Význam skotského
experimentu posoudí svet vedy aspon
strízlive.

Naproti tomu reakce široké verejnosti
(zprostredkovaná žurnalistikou) je jiná,
pozoruhodná: co takhle genetické kopie
významných lidí? Einsteina! Lenina!
Zbožní Jihoameriéné, kterí tojiste myslí
dobre, uvažuj~ že by si porídili druhou
Matku Terezu, snad aby se to stihlo, do
kud ta prvn~ chude rka, ješte žije. Nedo-
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V roce 1933 byly v Nemecku naríze
ny povinné sterilizace jedincu shleda
ných nevhodnými pro predávání svých
genu. Bylo jich provedeno na 400 000,
nekteré tajne rentgenovým ozárením.
Rasová hygiena se tam stala ideologií,
varující zejména pred kontaminací tzv.
nemecké krve židovskými geny. Je de
primující skutecností, že rada predních
nemeckých genetiku spontánne, ze
strachu ci z donucení nacistíckou raso

vou ideologii podporovala a zduvodno
vala. Polovina úcastníku konference ve

Wannsee, kde se rozhodlo o "konec
ném rešení židovské otázky" (leden
1942), mela doktorát z antropologie.
Spoluvina tehdejších nemeckÝch gene
tiku na holocaustu je nesporná.

V sovetském Rusku byly pocátkem
dvacátých let eugenické teorie zavrže
ny. Od 30. do 50. let tam však postupo
val katastrofální vývoj, který vyústil v
tzv.lysenkismus. Byla likvidována celá
odvetví medicíny a biologie (genetika,
cytologie, .zemedelské vedy aj.), ba i
vedci samotní. Lysenkovská biologie
odmítala zákony dedicnosti, funkci
chromozomu, existenci genu i Weiss
mannovu teorii popírající dedicnost zís
kaných vlastností, a tvrdila, že dedic
nost je možno ovlivnit výhradne vnej
šími vlivy. Sám T. D. Lysenko, podpo~
rován Stalinem, dosáhl monopolního
postavení. Mnozí jeho oponenti, napr.
proslulý rostlinný genetik Vavilov,
skoncili v Gulagu. Lysenkismus byl v
SSSR opušten teprve pocátkem 60. let.
Mezitím však neblaze zapusobil i u nás.

Biologická revoluce 
nová biologie
Explozivní rozvoj genetického pozná
ní po druhé svetové válce bývá nazý
ván "biologickou revolucí". Za objevy
v genetice bylo v tomto období udele
no 23 Nobelových cen. Vedomosti o
strukture nukleových kyselin, genu,
jejich funkcí, poruch, regulacních a
kooperacních mechanismu se uplatnu
jí ve všech oblastech biologie a medi
cíny. Mení se zpusob biologického myš
lení i rešení problému; je to vlastne
"nová biologie". Metody genových ma
nipulací jsou stále dostupnejší. Nové
možnosti imponují, ale i varují.

Obec genetiku si však vzala poucení
ze svých pohnutých dejin. ezajímá se
už o osud lidstva jako celku, nýbrž vý
hradne o osud jednotlivcu. Etických
problému sice pribývá, jsou však zod
povedne zkoumány kontinuálne, byt se
zpoždením. Co se zvlášte opožduje, je
legislativa.

Rychle se rozvíjí genetické poraden-
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ství, které posuzuje rizika postižení ge
neticky podmínenými chorob.ami ci
abnormitami a skýtá návod, jak jim ce
lit. Lékarská genetika se stala rádnou
medicínskou specializací. Genetici v
rozvinutých zemích reší nejen profesi
onální, ale i etické problémy genetické
ho poradenství a prenatální diagnosti
ky. Iniciovali vznik národních i mezi
národních komisí, jejichž cleny jsou i
filosofové, teologové, politici a právní
ci. Existují urcité národní rozdíly v ná
zorech genetiku i verejnosti (nejopatr
nejší jsou pochopitelne Nemci), ale zá
kladní zásady, formulované v doporu
cení Rady Evropy (1993) jsou obecne
uznávány a dodržovány:

Genetické poradenství má být dostup
né, nedirektivní (nikoli imperativní),
má mít,srovnatelnou odbornou úroven,
musí plne respektovat autonomii taza
tele, ženy ci páru, a poskytovat úplnou
a srozumitelnou informaci. Jakýkoli
test lze provádet pouze po informova
ném souhlasu zájemce. Genetik se
musí vyrovnat nedirektivne i s otázka
mi typu: "Jak byste se zachoval na mém
míste?"

Prenatální diagnostiku lze provádet
pouze na základe lékarské indikace
(napr. volba pohlaví plodu je indikace
neetická). Za nevhodné se pokládá se
stavování seznamu indikací, problémy
mají být rešeny prípad od prípadu. Pro
vádí se pouze vyšetrení žádané zájem
cem. emel by je ukládat zákon. Ko
necné rozhodnutí o ukoncení ci pone
chání tehotenství je ponecháno pouze
na žene, a to bez jakékoli další diskri
minace, penalizace apod.

Vyšetrení je duverné, data nelze uvol
nit bez informovaného souhlasu vyše
trované osoby. Mají podléhat úcinným
ochranným opatrením. Jsou-li závažná
pro rodinné príslušníky, lze vyšetrova
né osobe pouze doporucit, aby souhla
sila s tím, že budou rovnež informová
ni. Široké verejnosti se má dostávat
souvislých informací o genetické pro
blematice.

HGP- Human Genom
Project
Od roku 1989 probíhá dosud nejvetší a
nejnákladnejší mezinárodní genetický
projekt. Jeho cílem je zmapovat do r.
2005 lidský jaderný genom, cili precíst
celou genetickou informaci cloveka.
Možná, že se to podarí o neco drív. Je
to první velký projekt, který vyclenuje
5 % svého rozpoctu na rešení etických
problému. Jeho prínos bude nesmírný.
Ocekáváme, že objasní molekulární
podstatu geneticky podmínených po-



ruch, umožní zpresnit diagnostiku a
rozvinout lécbu na genové úrovni. Po
skytne základ k neméne významnému
studiu regulace fungování genu, jejich
vzájemné interakce a mechanismu je
jich projevu.

Je nutné zabránit komercializaci

techto znalostí. K informacím o geno
mu zkoumaných jednotlivcu nesmejí
mít prístup tretí osoby ani instituce.
Zároven je také treba predcházet dis
kriminaci, eugenickým tendencím a
vyrešit problém prediktivního testová
ní (odhalení náchylnosti k urcitým one
mocnením ješte pred vypuknutím prv
ních príznaku) aj.

S projektem HGP souvisí komplex
dalších etických otázek, vyvolaných
možnostmi rekombinace molekuly
DNA, tedy novými perspektivami gene
tického inženýrství. I jim se venují zmi
nená doporucení Rady Evropy:

Genetický test (vyšetrení D A) se liší
od bežných laboratorních vyšetrení,
provádených bez dukladnejší diskuse
s pacientem. To, že takový test existu
je, ješte neznamená, že musí nebo
muže být použit Je zameren na pres
nou diagnostiku geneticky podmíne
ných chorob. Rozširuje možnosti pro
gnostických a terapeutických úvah i
prediktivního testování. Podmínkou je
pacientuv souhlas nejen se samotným
testem, ale i s prípadnou pozdejší (napr.
výzkumnou) manipulací s jeho DNA.
Výsledek testu mnohdy mení kvalitu i
styl života a zájemce má právo jej znát.
Nechce-li, má právo jej neznat. Duver
nost a ochrana dat je samozrejmostí.

Užití genové terapie, jejíž význam
bude zejména u nádorových onemoc
není vzrustat, je definováno prísnými
pravidly. Neprijatelná je genetická ma
nipulace s pohlavními bunkami, ovliv
nující potomstvo. Porušila by právo je
dince narodit se s genomem, který není
zmenen umelým zásahem. ekterí
tomu oponují: jedinec s "vadným" ge
nem má právo dát život zdravému po
tomku.

Rada Evropy vymezuje genetické (ze
jména výzkumné) manipulace s lidský
mi embryi. Doporucuje zakázat jejich
vytvárení umelým oplodnením, jejich
uchovávání ci prípadný prodej. vý
zkumné projekty mají být zamereny
pouze terapeuticky a pouze na akredi
tovaných pracovištích pod prísnou kon
trolou multidisciplinárních komisí.
Embryonální materiál lze použít jen se
souhlasem dárcu (rodicu). Rovnež se
doporucuje zakázat vytvárení identic
kých lidských bytostí klonováním ci ji
nak, jakož i implantaci lidských embryi
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do delohy jiných živocišných druhu a
naopak.

Tato doporucení Rady Evropy už mají
odezvu v restriktivní legislative nekte
rých zemí (Francie, Norsko aj.). Lze
ocekávat, že se pripojí další. ení spo
ru o tom, že etických problému bude
pribývat a že budou stále složitejší. Jed
ním ze závažných témat budoucnosti
bude zkoumání úlohy genu v determi
naci lidského chování. Lze se domní

vat, že i vnímání sveta a reakce na nej
má genetický podklad. Nekteré poznat
ky o tom již existují.

Zpet ke klonování
Klonování muže být významným prí
nosem z hlediska produkce vysoce užit
kových zvírat. Mohlo by se stát alter
nativou odveké snahy cloveka vypes
tovat užitkové odrudy cíleným kríže
ním. Snad bychom tak mohli zachránit
i nekteré vymírající druhy a napravit
škody, které clovek prírode zpusobil.

Klonování lidí (což podle skotských
autoru bude technicky možné behem
jednoho roku) je ovšem neprijatelné.
Jeho zneužití je však mediálne zvelico
váno. Nebezpecí tohoto zneužití není 
o nic vetší ani menší než u kterékoli jiné
Vysoce úcinné molekulárne genetické
manipulace. Pritom víme,,že k nicemu
takovému dosud nedošlo. Na základe

historické zkušenosti si spolecnost na
šla - a stále hledá další - úcinné mecha

nismy, jak se "genetické hrozbe" brá
nit. Je ovšem treba neustále upozorno
vat nejen na rizika, ale i na zpusoby, jak
jim celit - a vcas jich použít. _

PROF. MUDR. PETR GOETZ, CSc.
Vedoucí Ústavu biologie a lékarské.genetiky Z.lé
karské fakulty Univerzity Karlovy v Praze-Motole.
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sti na tom:jistá Anglicanka chce dokon
ce donosit a porodit svého zemrelého ta
tínka (kde vezme jeho bunecné jádro,
novinári neprozradili).

Je to všechno jakýsi velkolepý brain
storming. Co je však na techto rozpusti
lých nápadech znepokojivé, fe zvláštní
druh ignorance. Tu neštastnici nenapa
dá, že by si takto porídila nikoli otce, ale
v nejlepším prípade strýce, který by byl
nestandardním jednovajecným dvojce
tem jejího otce. Ale hlavne: nebyl by to
její táta, ten prece umrel! Ani tem jihoa
merickým sestrám "abratrím v Kristu
nenapadlo, že by to už nebyla ta "pra
vá" Matka Tereza! Genetická shoda, byt
naprostá, prece neznamená bytostnou
totožnost!

Zrejme se v našem civilizacním okru
hu vytrácí smysl pro jedinecnost. Kalí se
vedom~ že každý z nás je neopakovatel
nou bytostí; že unikát je nezamenitelný s
kopi~ jakkoli vernou. Jako by ,,(zápa
do)evropská výjimka", odlišující se od
ostatních koncin sveta sjejich konfesemi
typu "nas mn6go", ztrácela dech cili du
cha. Ducha, kdysi jí vštípeného jinou vý
jimkou, tou židokrestanskou. Je pozoru
hodné, kolik lidí (30-40%) u nás i na Zá
pade pripouští prijatelnost víry v rein
karnaci...

Kde se bere tento lapsus rationis? Proc
prestáváme rozlišovat mezi odlišným,
podobným, obdobným a totožným? Proc
tak casto ríkáme "dyt je to stejnejedno",
prípadne se bráníme nepríjemným vý
znamum otázkou ,,A co má bejt?"? Cím
to, že (post)moderní masová spolecnost
regreduje do poloh, jaké hypoteticky pri
suzujeme dávným despociím ci prahor
de?

J'éde k tomu snad praktický provoz
masové spolecnosti? Možná. Máme pre
ce k dispozici tolik kopírek, nejen xero
xy! Byt na sídlišti Jižní Mesto a byt na
sídlišti Bohunice jsou "totožné". Obcan
A a obcan B si pocínají stejne: oba umí
mluvit jen o tom, co bylo vcera v televi
zi. Kluk, který me sbalí v R., je úplne stej
ný jako ten, který me sbalil v S. Odložil
jsem manželku X a pojal za manželku
Y - a je to vlastne to samé. Sám se ostat
ne také nepovažuji za buhvíjak unikát
ní entitu. Vyrustal-li jsem na Východe,
stal jsem se soucástkou kolektivního
stroje. Na Západe, uvyklém tržní ekono
mice, jsem jejím príveskem. f1édomí,že
jsme každý stvoreni k obrazu a podo
benstv~ a pritom jsme každý originá
lem, se zamlžilo.

Má to i dusledky. Jsou-li ti druzí odo
sobnení, zameniteln~ pak na nich tolik
nezáleží. Jsem-li odosobnen já, pak ne
záleží na mne, ani na tom, co vyvádím.
Dyt je to stejnejedno.

Aco mábejt?
(pri)
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Vedecký baca ovecky zatácá
František Koukolík

Skupina vedená 1Wilmutem z Roslino
va institutu ve Skotsku oznámila dne

27.února 1997 klonování ovce. Pojem

klonovat znamená kopírovat. Má neko
lik významu podle toho, co se klonuje.

lílonují se embrya
Klonování embryí se provádí asi ctyri
cet let. Zdokonalují sejím chovy zvírat.
Oplodnené vajícko se nechá delit na
2,4,8,16". bunek. Naruší-li se obal pri
mitivního embrya, je možné bunkyvzá
jemne oddelit. Z každé z nich mUže

vzniknout celý, dospelý jedinec. Pokud
by se pokus zdaril s osmi bunkami,
vzniknou osmercata. Budou klonem.

Každý clen klonu ponese polovinu de
dicné informace matky, druhou polovi
nu bude mít otcovskou.

Clenové klonu jsou biologicky totož
ní. J 1.Hall aR. J Stillman z Washing

tonovy univerzity v roce 1994 použili k
obdobnému klonování lidská embrya.
Embryonální klonování by u lidí moh
lo být dobré z nekolika duvodu:

Predevším se vyskytují (nejcasteji v
pohlavních žlázách) vysoce zhoubné
nádory vypadající jako smrtící karika
tury normálního embryonálního vývo
je. Podrobnejší znalost toho, co se deje s

bunkami embrya, je jednou z cest k po
chopení techto nádoru a tím k jejich
úcinnejší lécbe.

U velkého poctu žen dochází k priro
zeným potratum ve velmi raném stádiu
plodu. Nekdy to bývá neštestí na celý ži
vot. Zkoumání raných embryí by moh
la naznacit, proc se nechtejí zachytit a
vyvíjet. A naopak - mohlo by jít o cestu
k dokonalé, bezpecné, "prirozené"
ochrane proti nežádoucímu pocetí.

Krome toho existuje na ctyri tisíce ge
neticky podmínených chorob. U mno
hých je znám poškozený gen i zpusob
dedicnosti. Klonování embryí by moh
lo nekteré z techto nemocí vyradit ze se
znamu, stejne jako se podarilo vyradit
pravé neštovice. Embryonální klon, tre
ba ctyrbunecný, by dovolil odlišit bun-

ky, které jsou nositelkami poškozeného
genu od tech, které jimi nejsou. Embryo
vzniklé z nepoškozené bunky by bylo
možné vrátit matce k donošení.

V cem by embryonální klonování
mohlo být zlé? Klonovaná embrya by
mohla tvorit jakýsi nabídkový katalog.
Jestliže byfinancne velmi silná organi
zace dokázala získat spermie a vajícka
lidí s vlastnostmi považovanými za žá
doucí (vysoká inteligence, telesná krá
sa), bylo by z nich možné vytváret klo
ny. Ty by pak firma nabízela matkám
k donošení. U takto vzniklých detí by

bylo možné do znacné míry predem za

rucit požadované vl!1Stnosti,vcetne zvo
leného pohlaví.

lílonují se bunecná jádra
Ovecka Dolly je klon jiného druhu.
Vznikla prenosem celého bUJ7,ecnéhojá
dra. Z vajícka bylo vynato jádro, a toto
vajícko vedci nechali splynout s telesnou
bunkou, která jádro má. Dolly je biolo
gickou kopií dárce jádra, tedy celé de
dicné injormace. V tomto prípadeje klon
geneticky totožný s ovcí, která bunku s
jádrem darovala.

Nešlo o nich jednoduchého. Z 277 sply
nutí bunecných dvojic se zdarila pouze
Dolly. Nyní byly oznámeny podobne
úspešné pokusy s opickami rodu maka
ka a s teletem. V druhém prípade se po
darilo prenést jádro telesné bunky krá
vy, která byla skoro pul hodiny mrtvá.

K cemu je to dobré? Ke zdokonalová

ní chovu) k záchrane vymírajících dru
hUvzácných zvíra~ k pochopení mecha
nismu stárnutí. Jestliže Wilmutova sku

pina opravdu prenesla jádro diferenco
vané dospelé bunky, nikoli kmenové
bunky, dokázala neuveritelné. Dospe
lou, diferencovanou dedicnou injorma
ci, která v case a prostoru "zapnula a
vypnula" spoustu ruzných genu, vráti
la proti proudu casu na zacátek vývoje.

Teoreticky by dospívající a stárnoucí
Dolly mohla postihnout rada onemoc
není. Vé vajícku zbaveném jádra totiž
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zbývá spousta mitochondrií. To jsou
bunecné orgány vyrábející energii. Jsou
potomky prabakterií, které se do bunek

nastehovaly na úsvitu vývoje života. ;
Mají proto své vlastní geny, svou DNA,
odlišnou od DNA mitochondrií dárcov

ské bunky. Jak se mitochondrie vzájem
ne snesou? U lidi je známa celá rada tež
kých "mitochondriálnich " nemoci. Zdá

se, že by mezi ne mohla v cásti pripadu
patrit i Parkinsonova nemoc.

lílonují se geny
Kopírovat je možné ijednotlivé kousky
retezce DNA. Treba jednotlivé geny. Z
retezce se "vystrihnou" a napriklad za
vedou do bakterii. Množicí se bakterie

vyrobí ve svých telech obrovský pocet je
jich kopii. DNA je možné klonovat i dal
šimi postupy.

Tak se dá se zjistit, za co geny (at už
zdravé ci zmenené) odpovidají, kterou
bilkovinu kóduji. Geny získané klono
vánim je možné zavést i do zárodecných
bunek pokusných zvírat. Jejich bunky

poslouchaji povely cizího genu, podob
ne jako pocitac poslouchá pocitacový
virus. Vyrábejí nebo nevyrábejí bilkovi
ny, podle toho, co jim gen rekne. Muta
cegenu p5 J je prícinou vzniku rady bež
ných zhoubných nádoru. Gen p5J od
povidá za tvorbu bilkoviny, která jejich
vznik potlacuje. Transgenni myš s mu
tovaným lidským genem p5 J ukáže, co

se v prubehu vývoje nádoru deje. To
samé platí pro geny, jejichž mutace vede
k Alzheimerove nemoci ("skler6za" ve
stárí).

Stejným postupem je možné získávat

jinak prakticky nedostupné bilkovinné
léky. Transgenni koza dodá v mléce an
tithrombin III Ocekává se, že zabráni

sráženi krve ve vencitých srdecnich tep
nách lidi, kteri museji podstoupit jejich
operaci. Cystickájibr6za je casté dedic

né onemocneni. Projeví se v detstvi po
stižením brišni slinivky a plic. Málokdo
prežije tricitku. Transgenni ovce vyrábí
aifa-1-antitrypsin, který by mel omezit



nicivý úcinek elastázy, enzymu, který je

pricinou nemoci. Transgenni prasata by
mohla být zásobárnou nedostatkových

orgánu pro lidské transplantace. Pokud
ovšem bude zaruceno, že se s nimi ne

prenesou viry a nevznikne nový druh
AIDS. Bunky transgennich orgánu by

mély kUcové "lidské" vlastnosti. Imunit

ní systémy príjemcu by je pak lépe prijí
maly.

Uvažuje se o konstrukci transgennich

rostlin, jejichž plody by mohly imunizo

vat rozsáhlé lidské skupiny proti nekte
rým bežným infekcním nemocem stejné,

jako se to délá ockováním.

Existují možnosti zneužití? Strašné.

Napriklad tvorbou genetických zbrani,
které by mohly využívat rozdíly mezi

rasami, pohlavimi, etnickými skupina
mi. .. Možnosti však neznamenaji skutec
nost.

o klonech a lidech

MysUm, že bedovat, prokllnat nebo
moralizovat nemá smysl. Natožjanta

zírovat. Kopie Hitleru nebo Einsteinu

zustanou v románech. I kdyby sepoda

rilo vytvorit lidský klon, každý jedinec
sebude vyvíjet v odlišném nitrodéložnim

prostredi. V nem nepredvídatelne koU
sají jak materské, tak plodové hormo

nální hladiny. KoUsáni ovlivnuje zapo

jováni a dijerenciaci mozkových nervo

vých bunek, napríklad smerem k muž
sky nebo žensky dijerencovanému moz
ku. Klícové vlastnosti lidské osobnosti

jsou nepochybne urceny geneticky - ale

ne úplné. Jsou urceny také ucením, zvláš

te pak vzájemným vztahem s matkou,
pozdeji pak celým sociálním, kulturním

a historickým prostorem. Jsme živi,

opravdu se nedá dvakrát vstoupit do

téže reky. Hitlerova kopie by se klidne

mohla státjanatickým svetcem,Einstei
nova ješte mizernejším houslistou.

Zákonná omezení

Klonování lidských embryí považují stá

ty, v nichž by neco takového bylo mysli
telné, za nezákonné. V rámci rozumné

ho sebeomezení vedy by pomohla doho
da, aby se výzkum délal jen na embry

ích, která již existují. Jejich zdrojem by

byly kliniky zabývajíci seumélým oplod

nováním. Nová embrya pouze za úce
lem výzkumu by mohla vznikat jen za

výjimecných okolností, které by schválil

zvláštní výbor. Vývoj embryí by smél po
kracovat jen do ctrnáctého dne. V žád

ném pripade by výzkum nesmél pokra-
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covat po osmnáctém vývojovém dni, v
nemž se zakládá mozek a mícha. Prí

kladem mnoha druhu zakázaných po

kusu je vnášeni lidských embryí do sa

mic jiných zvírecích druhu, vnášení klo
novaných lidských embryí do žen, užiti

klonovaných embryí za úcelem volby

pohlaví budouclho dítete a prenášení
bunecných jader z jednoho embrya do
druhého.

Základnim problémem, o nemž bude

muset lidská spolecnost rozhodnout, je
otázka, kdo nebo co je nenarozené dlte

po právní a morální stránce. A také od

kdy. Od okamžiku splynuti spermie s

vajíckem~ Je nekolik lidských bunek již
"celou" lidskou bytosti? Když ne, odkdy

sejí vyvíjející se embryo stává? Od chví

le, kdy semu založí mícha a mozek? Kdy

se mu vyvine mozková kura? Kdy ta vy

zraje natolik, že je schopna zpracová

vat alespon nekteré informace? Ci prv
ni smyslové informace? Od nejaké váho

vé hranice, která je neprimou mirou
stupne jeho nitrodéložního vývoje? Od

chvíle, kdy se dlte narodí? Cím je zmra

zené lidské embryo tvorené dvema až
osmi bunkami právne a morálne? Cim

je a komu patrí prirozene potracený lid

skýplod?

Vylepšování lu1ského
druhu

Dal by se lidský druh timto zpusobem

vylepšovat? Nekteri biologové poukazují

na zhoršování genetické kvality lidské

ho druhu zpusobené zejména chemic

kých znecištením prostredí. Pravdepo-
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dobnost, že se dite narodí s vrozenou

vadou, má být dnes asi ctyrikrát vyšší

než pred sto lety.

Historická zkušenost s"vylepšováním"

dedicných vlastností lidského druhu je

ovšem pochmurná. Lidé si v této souvis
losti obvykle vzpomenou na nacistickou

"eugeniku".

Mnoho lidi seobává, že by dusledkem

lidského klonování mohlo být neco po
dobného. Dokazovat, které vlastnosti

nebo genetické znaky jsou "nevhodné",
je vic než obtižné, navíc seza tím vždy

skrývá nejaký druh ideologie. Kritické

myšlení se necemu takovému vzpouzí.

Nervové bunky našich mozku nosí geny,

které máme spolecné s rýží a jecmenem.

Mluví o tom, že pocházíme ze spolecné
ho kmene života. Mlci o tom, k cemu by

mohly být dobré v budoucností. Nikdo

nevi, k cemu by geny odpovídající za

vznik zhoubných nádoru nebo schizo

jrenie mohly být evolucne dobré.
ZU mohou být lidé, nikoli príroda. Je

diné, co ses prirodou dá délat, je poku

sit se porozumet ji a chovat se podle

toho. Na každém kroku bychom méli
mít na mysli, že nejsme stredem, natož

težištem nebo vrcholným výplodem pri

rody. Jsme jen jednou z možných, ná
hodne a velmi rychle vzniklých vetvicek

nesmírne hustého stromu života, které

mu rozumime jen málo. •

MUDR. FRANTlSEK KOUKOL1K, DRSC.

(1941)
Patolog, autor rady odborných
a populárne vedeckých publikací.
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Zkoumání alternativ transformace postkomunistických zemí

Hans Aage

Poslední statistické analýzy institucionálních zmen transformujících se
východoevropských ekonomik prináše
jí znacne rozdílné závery. Svetová ban
ka je jednoznacne presvedcena o tom,
že rychlá a rozsáhlá liberalizace zaklá
dá budoucí oživení ekonomiky a snižu
je inflaci. Jiné výzkumy naopak dávají
vetší duraz na politiku vlád a na výchozí
pozici jednotlivých státu. V tomto clán
ku se budu snažit vymezit roli ctyr zá
kladních zpusobu demokratického roz
hodování - trhu, kolektivních politic
kých rozhodnutí, podnikové samosprá
vy a nezávislých odborných institucí 
a budu dovozovat, že v procesu trans
formace je významné místo pro vládní
politiku, zvlášte pokud jde o rešení so
ciálních a ekologických dusledku trans
formace. To me vede k presvedcení, že
vlastne jiné transformacní strategie než
tretí cesty neexistují.

Smutná císla
Rozsáhlé spolecenské promeny v post
komunistickýcn zemích provází hlubo
ká a historicky ojedinelá hospodárská
krize. V prubehu devadesátých let se
produkce jednotlivých postkomunistic
kých ekonomik snížila o 17 až 60 %. V
Polsku byla nejnižší produkce zazna
menána v roce 1991, zatímco v os
tatních východoevropských státech až
v letech 1993-1994. Ani jedné z techto
zemí se do roku 1995nepodarilo dosáh
nout úrovne roku 1989. Vroce 1995 do
sáhl HDP v Rusku 55 % úrovne roku

1989, v Ukrajine pouhých 40 %, v ne
kterých dalších postsovetských zemích
klesl hluboko pod polovinu úrovne
roku 1989. Jde o zeme makroekono

micky stále pomerne nestabilní, které
se od sebe navzájem velmi liší. Obec
he vzato, situace ve strední a východní
Evrope je daleko klidnejší než v repub
likách bývalého Sovetského svazu.

Pocet lidí žijících pod hranicí chudo
by (tj. 120 dolaru mesícne) se zvýšil z 8

milionu (2%populace strední a východ
ní Evropy) v letech 1987-88 na 58 mili
onu (18%) v letech 1992-93. Duvodem
je spíše propad výroby než prohlubo
vání sociálních rozdílu, i když to pro
bíhá, zejména v postsovetských repub
likách, rychlým tempem. Presto není
chudoba, vzhledem k fungujícímu sys
tému sociálního zabezpecení, nikde
extrémní, navíc lidem leckde pomáha
jí prežít drobná domácí hospodárství,
duležitá už za sovetské éry. Na druhé
strane se v mnoha zemích zvyšuje
úmrtnost obyvatelstva, nejvíce pak v
Rusku, kde od roku 1989 do roku 1993
vzrostla o plných 35%.

Pokles výroby byl nejzretelnejší v
prumyslu. Cástecne se s ním pocítalo,
nebot velké cásti prumyslových odvet
ví mely na svetových trzích negativní
hodnotu. Neefektivní výroba tvorila v
roce 1989 približne 20-24% celkové
prumyslové výroby v Polsku, Madarsku
a Ceskoslovensku a ješte více v Rusku.
Oživení prumyslu se ukázalo jako vel
mi obtížné, na rozdíl od sféry služeb,
která se rychle rozvíjí. Investice do pru
myslu jsou v mnoha zemích velmi níz
ké, což je zpusobeno zcásti ekonomic
kou krizí a politickou nejistotou, zcásti .
nedostatkem investicního kapitálu, kte
rý bud rychle odcerpávájí západní trhy

, nebo slouží k rychlým ziskum vznik
lým ze spekulativních transakcí. Ob
,zvlášte hluboký propad investic do
strojních zarízení byl zaznamenán
v bývalém Sovetském svazu. Investice
do technologického vývoje v mnohých
zemích úplne vymizely.

Na rozdíl od Ruska se však v Ceské

republice, v Madarsku a zejména v Pol
sku obnovuje rust prumyslové výroby
a investic. Až na nekolik výjimek vý
razne pokrocila privatizace. Rapidne
vzrostl pocet malých firem, jejichž pro
blémy lze také mnohem lépe rešit. Stre
doevropské zeme do urcité míry uspe
ly v diverzifikaci vlastnických práva
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výrazne zlepšily podnikové rízení.
V Rusku však byl prubeh "nucené pri

vatizace" velmi chaotický. Podniky byly
jednoduše predány do rukou zamest
nancu, zejména pak bývalých reditelu,
a to bud zadarmo, nebo za velmi výhod
né ceny. V prumeru 70 % podílu skon
cilo u managementu, pricemž 17 % pu
tovalo prímo do rukou bývalých redi
telu. Výsledek této privatizace, lidove
nazývané prichvatizacija (z ruského
"prichvatit" = urvat), byl všude - snad
s výjimkou Ceské republiky - stejný:
clenové nekdejší elity získali takovou
kontrolu nad státním majetkem, o jaké
se jim za bývalého režimu ani nesnilo.
Nomenklatura se zmenila v kleptokla
turu. Privatizace je živnou pudou pro
korupci a - zvlášte v Rusku - pro orga
nizovaný zlocin a násilí. 70-80 % rus
kých soukromých podniku je pod kon
trolou mafiánských organizací.

Ztráta orientace

Tyto trendy vyvolávají "šeobecnou re
zignaci obcanu, pokud jde o hodnoce
ní soucasných životníc.h podmínek.
Ruzné pruzkumy verejného mínení
ukazují, že ekonomická situace v mi
nulosti je obecne považována za lepší
než ta soucasná. Tento názor zaznívá

pochopitelne daleko casteji v Rusku než
ve strední Evrope, kde jsou lidé také
vetšími optimisty do budoucnosti. Ru
sové si cení minulosti víc než budouc

nosti, podle jednoho pruzkumu z nich
minulost hodnotilo príznive 80 %, sou
casnost 20 % a príznivou budoucnost
ocekávalo jen 40 % ruských obcanu.
Podobne vyznívá také hodnocení poli
tického vývoje. Jiná je však situace ve
zbytku východní Evropy, která má k
bývalému komunistickému režimu ve
smes velmi {legativní postoj.

S výjimkou Rumunska klesá obcan
ská podpora tržní ekonomiky v celém
bývalém východním bloku, a to již od
roku 1990, i když všude existuje 10-



20 % menšina jejích zastáncu. V Rusku
mela v roce 1991 tržní ekonomika o 8 %

více zastáncu než odpurcu, zatímco o
tri roky pozdeji již odpurci vedli o 44 %.

Zároven se však vetšina respondentu
domnívala, že tempo ekonomických
reforem je príliš pomalé.

Byla rychlá Iiberalizace
dobrou investicí?
Svetová banka dospela ve svém hodno
cení šesti let reforem v zemích bývalé
ho komunistického bloku k záveru, že
"liberalizace byla v každém prípade
dobrou investicí". Jak je to možné? Lze
to vysvetlit urcitými nestandardními
postupy této analýzy. Predevším se za
bývá výlucne rozdíly mezi ekonomika
mi refomujících se zemí a vychází ze
základního, avšak nicím nepodložené
ho predpokladu, že bez rychlé liberali
zace by situace byla ješte horší. V žád
ném prípade se však za merítko úspe
chu nepovažuje ocekávání lidí na po
cátku reformy. Navíc se tato analýza
omezuje na jedinou, dost težkopádnou
interpretaci empirických dat a vylucu
je všechny ostatní možnosti. Potvrzuje
to tím, jak opakovane zduraznuje nut
nost "neustále verejnosti pripomínat
duvody ke zmenám a prubežne ji infor
movat o pokroku, jehož bylo dosaženo".

V jiné studii vedené Lazou Kekicem
bylo k hodnocení situace v jednotli
vých transformujících se zemích užito
více kritérií: blízkost západní Evrope,
velikost té které zeme, drívejší závíslost
na obchodu s ostatními zememi RVHP,
prírodní bohatství, ekonomická struk
tura, drívejší zkušenost s reformami a
rozsah zahranícní pomoci. Pokud jsou
tyto faktory vzaty v úvahu, zpusob hod
nocení ekonomických úspechu se na
prosto mení: "Zjištená fakta jsou v roz
poTUs drívejším optimistickým hodno
cením rychlých zmen. Není patrný žád
ný pozitivní úcinek; ba naopak, výsled
ky studie napovídají, že ostré tempo
reforem ovlivnilo tyto zeme negativne."

Závery, které vyvodila Svetová ban
ka, nejsou objektivní, protože nejsou
dostatecne fakticky podloženy. Asi pro
to, že clovek nemuže být príliš precitli
velý k faktum, když chce bojovat proti
všem projevum "indoktrinace obcanu
antitržní propagandou".

Trh, vláda
a ekonomický rust
Podle analýzy Laza Kekice jsou rozdí
ly mezi jednotlivými zememi, týkající
se institucních reforem, stabilizace a
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obnovy, velmi úzce spojeny se zeme
pisnou vzdáleností me?;i hlavním mes
tem dané zeme a Bruselem. Tento fak

tor pravdepodobne souvisí s dalšími
dvema determinantami - s ekonomic

kými tradicemi a politickou kulturou,
stejne jako s hospodárskou politikou
dané zeme.

Tesný vztah mezi nízkou inflací a ob
novou ekonomiky poukazuje na to, jak
duležitá je politika stabilizace. ejú
spešnejší reformující se zeme však kro
me efektivní stabilizacní politiky pro
vádejí také aktivní a duslednou politi
ku hospodárskou. Extrémní liberalis
mus v Ceské republice je spíše rétoric
ký než reálný, v Polsku proudí vetší cást
investic (behem investicního boomu v
roce 1995 to bylo 64 %) do státních pod
niku. a druhé strane v Rusku se podíl
státu na celkove klesajících investicích
snižuje (v roce 1995 to bylo 23 %).

emužeme však ríci, že by se v Rus
ku stát úplne stáhl ~ ekonomického ži
vota, nebot nová politická a ekonomic
ká elita je úzce propojena. Avšak absen
ce odpovedné vládní politiky ovlivnu
jící hospodárství a sociální rozvoj je
.ohromující. Urcitá bezmocnost a eko
nomické zájmy nové elity vedly vládu
k tomu, že ponechala spolecnost napo
spas velmi nezralému trhu. ideologie
hrála pravdepodobne také aktivní roli
pri prijetí i na Západe velmi rozšírené
hypotézy, že "cokoliv vláda delá, je sou
kromý sektor schopen delat stejne dob
re nebo i lépe".

Ruský deník Nezavisimaja gazeta ne
dávno otiskl pozoruhodný clánek, ve
kterém mnoho významných ruských a
amerických ekonomu vcetne nekolika
laureátu Nobelovy ceny požaduje dale
ko aktivnejší vládní politiku. Tito eko
nomové kritizují Mezinárodní menový
fond a Svetovou banku za to, ze "zabra
nují vláde rešit ekonomickou krizi a
odliv kapitálu", za což jí poskytují rela
tivne malé financní cástky.
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Existují velmi silné argumenty ve
prospech silnejší intervence vlády do
ekonomiky. Velké státní podniky vyža
dují kontrolu vlastnictví, což ve skutec
nosti znamená státní kontrolu, protože
nemohou být všechny zprivatizovány
naráz. Musí být obnoveny základní spo
lecenské instituce, právo a porádek,
pricemž nejduležitejší je aktivní systém
výberu daní. Pouze vláda muže rozho
dovat o využití prírodních zdroju a pro
vádet ekologickou politiku. Restruktu
ralizace a hospodárský rust jsou pod
míneny uvážlivou prumyslovou politi
kou. Težko rešitelným dilematem je,
'jak bez trvalého prísunu subvencí za
bránit zastavení a následnému rychlé
mu rozpadu technologicky nárocného
prumyslu.

Spojitost mezi vzdáleností od západ
ní Evropy a aktivní hospodárskou po
litikou není náhodná, nebot zeme as
pirující na clenství v Evropské unii
musí predevším splnit požadavky eko
nomické stability. Potreba silné vládní
politiky muže být také odrazem kultur
ních rozdílu. Zjednodušený názor, pre
vládající v roce 1989 mezi ekonomic
kými experty, považoval rychlé odstra
není plánovaného hospodárství - umelé
deformace ekonomického života - za

dostatecnou podmínku k návratu k pri
rozenému stavu, tj. k fungujícímu de
mokratickému tržnímu hospodárství.

o

•
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Pozdejší události pochopitelne tento
názor modifikovaly. Širší zemepisná a
historická perspektiva dokazuje, že
dobre fungující tržní hospodárství je
spíše výjimkou než pravidlem. ení to
puvodní, prirozený stav hospodárské
ho života; tržní hospodárství vyžaduje
složitý systém právních, politických a
sociálních struktur, které nelze vytvo
rit a zavést pres noc. Proto kapitalismus
potreboval od svých zacátku v severní
Itálii trináctého století dalších 500 let,
než se etabloval v západní Evrope, a
dalších 200 let, než se zcivilizoval do
dnešní spolecensky prijatelné podoby.

V poslední dobe pribývá v tisku názo
ru, které doporucují namísto šokové te
rapie volnejší prístup k transformaci.
Tyto Wasy poukazují na to, že historic
ké predpoklady jednotlivých zemí jsou
pro rycWost a úspech daných transfor
macních programu rozhodující. Vetšina
ekonomu se shoduje na tom, že zvyky a
mentalita zformované behem dlouhole

té sovetské nadvlády a patmé zvlášte v
Rusku znacne ztežují proces transfor
mace. Patrí k nim sklony k autoritárství,

egalitarismus, spoléhání se na stát a zá
roven odcizení od státu, tradicionalis
mus a všeobecný nedostatek iniciativy,
racionality a zodpovednosti.

Ukázalo se, že dnes pusobící faktory
nelze striktne oddelit od kulturního de

dictví. Z historického hlediska je však
pro ekonomický rust príznacná silná a
nezkorumpovaná vláda. Naopak bude
me v historii težko hledat jednoznacný
vztah mezi zavedením tržního hospo
dárství a ekonomickým rustem. V této
souvislosti je treba pripomenout dve
výborné americké ucebnice kompara

tivní ekonomie, které pred nekolika lety
provedly srovnání plánovaných a zá
padních tržních ekonomik a došly k
záveru, že "...efektivita obou systému se
zdá být podobná ... duležité rozdíly v
rustu se neobjevují ani tak mezi systé
my samotnými, jako spíš mezi zememi
uvnitr téhož ekonomického systému".

Od tohoto názoru ovšem v poslední
dobe vetšina ekonomu upouští. Celá
rada nedávných studií, vcetne zprávy
Svetové banky, poukazuje na to, že eko
nomická svoboda je klicovým faktorem
rustu. Na druhé strane ovšem liberali

zace a ekonomická svoboda neprinášejí
pouze stimuly hospodárské aktivity, ale
také sociální nerovnost a další rizika

pro politickou legitimitu takového sys
tému, což muže mít v konecném du
sledku zcela opacný efekt
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Transformace
a demokracie

Pred námi je složitá otázka vztahu mezi
transformací, hospodárským rustem a
rozlicnými mechanísmy demokracie. V
historii neexistuje žádný príklad kom
binace plánovaného hospodárství a
politické demokracie. Na druhé strane
ovšem nemusí být právní stát respek
tující lidská práva nutnou podmínkou
pro hospodárský rust. Mezi demokra
cií a hospodárským rustem neexistuje
korelace. Ve studii, která seradila 84
zemí podle stupne demokracie a podle
stupne ekonomického rustu, byla kore
lace techto faktoru presne 0,00.

Rozhodování by však bezpochyby
melo být efektivní a pokud možno de
mokratické. Transformace, zvlášte ta
ruského typu, však ohrožuje potenciál
pro rozhodování státu, aniž ho nahra
dila nezbytnými podmínkami pro roz
hodvání jednotlivcu na trhu.

Transformace a liberalizace v Rusku

snížila moc státu tím, že vytvorila silné
vlastnické zájmy spojené s politikou a
zlocinem. Bez obnovení státní moci

proto nebude možné vytvorit podmín
ky pro trh fungující na základe indivi
duálních rozhodnutí. Mezi tyto pod
mínky patrí predevším cenová stabili
ta a zajištení právní závaznosti obchod
ních smluv. Privatizací do rukou ma

nagementu si vláda chtela zajistit jejich
podporu pro další ekonomické refor
my; možná chtela také vytvorit urcitý
typ demokracie spocívající v podniko

vé samospráve (selfmanagement de
mocracy), ale tato ocekávání se nespl
nila. Místo toho privatizace eliminova
la politickou kontrolu centrálního plá
nování a zároven ztížila i kontrolu trhu,
nebot ohrozila výber daní a tím i pro
ces stabilizace.
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Výber daní je nezbytný pro jakýkoli
ekonomický systém, i pro demokracii.
Starý systém mel jednu duležitou výho
du, kterou si uvedomujeme až ted: byl
schopen efektivního výberu daní. Bo
hužel toho dosahoval kontrolou mezd

a cen a také blokováním tzv. "úcetních
penez" podniku, takže z danového sys
tému zbylo jen málo, co bylo možné v
nových podmínkách použít Transfor
mace má závažný dopad na bilanci stát
ního rozpoctu: zatímco požadavky na
verejné výdaje narustají, príjmy z daní
klesají. 'Zprivatizované firmy propouš
tejí prebytecné pracovní síly a navíc již
neposkytují ruzné sociální výhody bež
né za minulého režimu, napr. lacinou
stravu, bydlení, zdravotní péci, dovole
nou. O nekteré z techto aktivit se proto
nyní musí postarat vláda.

Hospodárská krize také narušuje da
novou základnu. Prudký pokles pru
myslové výroby totiž znemožnuje stát
ním podnikum odvádet dane, zatímco
soukromé firmy je neplatí zámerne,
zvlášte když se veškeré transakce pro
vádejí v hotovosti, z ruky do ruky. Ma
sová privatizace proto znamená další
erozi danového systému.

Nejduležitejší podmínkou stabilizace
je tak vytvorení efektivního systému
výberu daní v soukromém sektoru, i
kdyby to melo ponekud zbrzdit podni
katelské aktivity. V opacném prípade by
totiž rozpoctové problémy mohly zpo
malit privatizaci a restrukturalizaci a
ohrozit jejich konecný efekt.

Celý tento komplex problému lze
dobre ilustrovat na prípadu privatiza
ce ruského monopolního výrobce ply
nu Gazprom. Výše zmínená skupina
ruských a amerických ekonomu pou
kazuje na nutnost využití ropného pru
myslu ke zlepšení systému výberu daní.
To má však jeden hácek: predseda vlá-



dy Viktor Cernomyrdin je totiž spojen
s vedením Gazpromu. Tato spolecnost
patrí mezi nejbohatší koncerny na sve
te; jen hodnota rezerv zemního plynu
je odhadována na 700 miliard dolaru.
1-5% podílu této spolecnosti bylo pre
vedeno na management. Gazprom
vlastní nezanedbatelnou cást ruského

bankovního systému a jeho ekonomic
ká síla neustále roste. Ackoliv se zprá
va Svetové banky zminuje o problému
výberu daní v Gazpromu, vubec si ne
pripoušti otázku, zda je vhodná priva
tizace težby plynu - jednoho z mála sku
tecných aktiv ruské ekonomiky a dule
žitého zdroje príjmu. Proc nemuže zu
stat nadále ve výhradním vlastnictví
státu?

Prírodní zdroje a životní prostredí
jsou oblastmi, kde demokracie nemu
že spoléhat na trh. Možná nemuže v
techto prípadech spoléhat ani na vládu,
která by mohla mit sklony k prijímání
krátkodobe výhodných opatrení, která
by ovšem zatežovala príšti generace.
Proto je zde treba, podobne jako v ob
lasti menové politiky, dát pravomoc
nezávislým odborným institucím (mlu
víme o tzv. profesionalizaci). Extrém
ne nezávislé monetární orgány, tzv.
"menové rady" (currency boards) exis
tovaly v britských koloniích a nedávno
byly docasne zavedeny v Estonsku, Lit
ve a Argentine. Analogicky bylo by
možno kontrolovat využívání prírod
ních zdroju a ochranu životního pro
stredí a byly již zatím úcelem navrže
ny orgány jako "rybárské výbory" ci
"ekologické výbory".

Zpráva Svetové banky se sice v úvo
du zminuje o duležitosti ochrany život
ního prostredí, ale poté se k problému
vrací už jen nekolika vetami, které vet
šinou zduraznují výhody trhu. Pokud
Svetová banka uzná nejduležitejší ce
loplanetární problémy, jako životního
protredí a distribuce zdroju, za hodny
pozornosti, nemelo by jí stacit doporu
cení, že "stát musí prestat omezovat a
prímo kontrolovat soukromé obchod
ní aktivity". Pokud ano, pak by snad
50 % pokles výroby mel být dostatec
ným duvodem nikoli pro plánovanou
ekonomiku, ale urcite pro nejaký plán
v ekonomice.

Existují jenom tretí cesty
Nyní už nikoho neprekvapí muj záver,
že neexistuje žádná jiná než tretí cesta
transformace. Znovu a znovu se opa-
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kuje, že není strední cesta mezi kapita
lismem a komunismem. Je pravda, že
udržet rovnováhu mezi soukromými
aktivitami a zásahy verejného sektoru
není jednoduché. Receno velmi struc
ne: celý problém je v tom, jak vybrat
dane. Regulatorní instituce, v prvé rade
silný nezkorumpovaný stát, byly vždy
základní podmínkou dobre fungujícího
trhu. A fungující stát naopak potrebuje
dobre fungující tržní prostredí. Vztah
mezi rozhodnutími jednotlivce na trhu
a kolektivními politickými rozhodnu
tími je komplikovaný. K ilustraci role
státu v ekonomice se casto používá
metafora fotbalového rozhodcího, ale
možná by jiná metafora byla presnejší:
Vasilij Leontijev popsal ve své prednáš
ce o transformaci Ruska a východní
Evropy ekonomiku jako plachetnici.
Tržní stimuly predstavuje vítr uváde
jící lod do pohybu. Pokud posádka na
pne všechny plachty a pak odejde do
podpalubí "na drink", lod urcite poje
de rychle, ale do neznáma. Pokud je
ovšem u kormidla šikovná vláda, kte
rá dokáže síly vetru cili trhu dobre vy
užít, lod nabere správný smer.

Co je horší - nemoc
nebo lécba?
Na rozdíl od predchozích revolucních
období nebyla touha po zmenách ve
východní Evrope a v zemich bývalého
Sovetského svazu posilována ani tak
požadavky na redistribuci moci nebo
majetku, jako spíše zoufalou touhou po
hospodárském rustu. Velice se spoléha
lo na rady západních ekonomu, od
nichž tyto zeme požadovaly urcení
symptomu, stanovení diagnózy a pre
depsání lécby. Konzultovaly s nimi ne
jen detaily hospodárské politiky, ale
také transplantaci životne duležitých
vnitrních orgánu spolecnosti. Ona do
porucení byla založena i pres jejich

. znacnou teoretickou zmatenost na pev-
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ných názorech, na obecné podpore teh
dy prevládajícího mínení, od nehož se
dnes ustupuje, na ochote k radikálním
rezum a na šokové terapii - navzdory
ocekávanému zhoršení stavu a ekono

mickému krvácení. Proto vyvstává
otázka, co zpusobilo více škody: nemoc
nebo lécba?

Situace pripomíná lékarskou vedu v
první polovine minulého století, kdy
pacient potreboval pevné zdraví, aby
vubec prestál pobyt v nemocnici. Do
kazuje to prípad ctyriatricetiletého stát
ního úredníka s príznaky spály ošetro
vanéhd roku 1839 v Nemocnici Krále

Frederika v Kodani: "Stav pacienta se
nelepšil, 'a proto musela být nasazena

velmi aktivní lécba. Opakované pristou

peno k poušténí žilou, priloženo 36 pi

javic, podáván prípravek ze rtuti spo
lecné s bobrím pižmem a mnoha jiný

mi substancemi. Taktéž proveden klys
týr. Vzhledem k tomu, že žádný z téch

to postupu neprinesl kýženého užitku,
pacient byl vyholen, aby mohl býti le

dován. Na krk aplikovány španélské
mušky (preparát z usušeného hmyzu

silné dráždící pokožku), kde sepak try'

vinula rána s ,dobrým a Vydatným' vý

tokem hnisu. Béhem lécby sev paciento
vé moci a stolici objevila krev (otrava

rtutí?), ale nakonec se uzdravil. "

Tato lécba byla v své dobe lege artis.
Vedl ji známý lékar, který prípad pozo
roval a popsal s príkladnou vedeckou
precizností. Tento muž naprosto nepo
chyboval o tom, že se pacient uzdravil
v dusledku jeho lécby, i když s dnešní
mi znalostmi bychom rekli, že to bylo
spíše navzdory lécbe. Není divu, že ubo
hý úredník behem svého pobytu v ne
mocnici tu a tam "naléhavé kricel a do

pouštél se výroku politické, jakož i ná

boženské povahy". •

HANSAAGE

Dánský ekonom. Pusobí na univerzite v RoskiJde.
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Ceské strany.
Ceské strategie?

Dve významné ceské politické strany si prožily, protrpelya proslavily svá vrcholná snemování: ODA na celostátní
konferenci v Moste, CSSDo týden dríve na kongresu v Bohu
míne. Co tyto dve rozdílné strany na snemech spojovalo? Tot
ve vzduchu se vznášející modrý pták ODS. Obe se musely de
finovat, redefinovat, nalézt se ve vztahu práve k tomuto sym
bolu. Obe jinak, ale pro obe je to životne duležitou otázkou.
Podarí se sociálním demokratum emancipovat se a prosadit
jako samostatná alternativa, nebo si ponechá svuj vliv histo
ricky vždy významný proud, založený na touze být k moci ko

optován? Prežije ODA vplynutím do telesa ODS,nebo naopak
duslednou delegitimací ODS?

Zdánlive šlo velmi málo o programy, o neco více o možné
linie spolupráce, ale predevším o osobnosti. Kdo s koho? Wag
ner, Zeman, Machovec? Skalický, Kroupa, Dlouhý, Žantovský...
Výcet není vycerpávající, ale dlouhému seznamu se není co
divit, protože ceský stranický život od svého cerstvého zrodu
po roce 1989 nese tuto znacku: méne programu a více jednot
livcu.

O snemování obou stran, jejich sázkách i možných strate
giích bylo již napsáno mnoho, a dodejme, že skoro vždy chy
bel základní výchozí rozmer, což ovlivnilo i závery. Tím roz
merem je situace stran v konkrétním politickém prostoru, du
ležitá ne méne než procentuální zisk ve volbách.

To predevším znamená si pripomenout, že podstatný není
pocet stran, ale vztahy mezi nimi a hlavne, zda opravdu mezi
sebou souteží. A dále: souteží v jedné dimenzi (na známé šká
le levice-pravice), nebo ve vícerozmerném prostoru, kde se
však urcité politické subjekty mohou octnout mímo soutež a
stát se zcela irelevantní? Nikdo nepochybuje o tom, že prátel
piva je v naší zemi nadbytek, ale konstruuovat z této záliby
politickou dimenzi se nepodarilo.

Náš rodící se stranícký systém, byt ve stavu utvárení a pre
tvárení, se strukturuje v jednorozmerném prostoru a v tomto
ohledu jsou si všichni od leva do prava, pocínaje Štepánový
mi a konce Sládkovými nebo Hromádkové stoupenci, partne
ry i konkurenty. Velmi záleží na tom, jak je prostor k souteže
ní protažen. Bude-li krátký, skutecne zaznamenáme dynami
ku dostredivou a dve hlavní strany, s eventuální spoluprací
libovolného množství dalších stran, budou porádat lov na stre
dového, umírneného volice. Bude-li tento prostor naopak roz-
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žehlen a protažen, bude dynamika opacná - odstredivá, zvláš
te když se mezi obema póly vytvorí ješte tretí, onen stredový.
Extrémy budou extrémnejší, stred stredovejší.

Tím hlavním kritériem pro posuzování, zda politický sys
tém dospel do kritického stavu a zda mu hrozí rozpad, je prá
ve jeho znehybnení, a to mužeme merit na základe volicu, stra
nických aktivistu, stranických vedení, všech jejich ideologic
kých vzdáleností a koalicních možností. V systémech s ruz
nou dynamikou se všude potvrzuje, že stranická vedení býva
jí extrémnejší (radeji rekneme intenzívnejšD než možní volici a
že daleko nejextrémnejší bývají aktivisté (treba regionální ve
dení stran), protože logicky nejsou vystaveni nutnosti každo
denne jednat a sjednávat kompromisy. A klidne zavedme dal
ší kategorii - delegáty snemu, vázané predevším na své regio
ny, ale hlavne se lišící od clenu a stoupencu typem své vazby
na vedení. Ta je predevším osobní a na osobním jednání tu
záleží. Tady má televize a média mnohem menší vliv a spolé
hat, že intenzívní kampan pred snemem neco rozhodne, je ilu
zorní.

První, kdo si to v naší zemi do hloubky uvedomoval, byl Vác
lav Klaus v léte 1990. Pres svou již tehdy legendární aroganci
se obtežoval do regionu a naslouchal aktivistum. To jej (spolu
s jasnou a nezpochybTÍitelnou vizí traniformace) vyneslo do cela
OF a totéž pozdeji ucinilo z rodící se ODS pivotní stranu ces
kého politického systému a zároven hlavního cinitele, nevá
hejme to ríci, demokratizace rodících se stran. Práva prvoro
zenství na transformacní program ne ekonomiky, ale celé spo
lecnosti by se mohla dožadovat ODA a její výtvory, jako Mezi
parlamentní klub demokratické pravice, ale ona práve zusta
la u dohod mezi parlamentári a jako volební strana sdelovala
národu moudrosti V\ln Hayekovy jen pres televizi. Preskocí
me-li v case, význam regionálních a místních organizací si
ODA uvedomila až nekdy pred dvema lety a také ,,0 tom" byl
tento snem. Šlo o to, zda ODAmuže prežít proti ODSrenovací
svého integrismu v konfrontaci s ODS ("která zradila"), nebo
fúzovat Rešení jménem Žantovský je kompromisem mezi obe
ma extrémy (nevylucuje do budoucna obe možnosti, byt je ne
považuje za aktuální), ale zároven muže být poslední príleži
tostí ODA k prežití. A to tehdy, když na pivotním míste vystrí
dá ODS, címž by se zachránili jak fundamentalisté, tak stou
penci integrace s ODS.To by se mohlo stát, kdyby se opravdu
ukázalo, že ODS byla "stranou na jedno pOllžitL", kdyby ztrati
la smysl své existence nejen s jakýmsi jakkoli vycísleným pro
padem ekonomiky nebo korupcními skandály, ale hlavne se
slogany, že traniformace skoncila nebo s žofínským projevem
Václava Klause, že za všechno, co se nám nepodarilo, muže opo
zice.

Nedomnívám se, že se politický systém vyvine v tomto sme
ru. Jiste, posun ODS za volicem a jeho nespokojeností s vý
sledky transformace produkuje vnitrní napetí (opet viz Klau
sovo ohrazení proti deregulacnímu absolutismu) a reproduku
je reakce na všech krídlech. Ve vztahu k volici pusobí témer
úsmevne požadavek, aby se sociální demokraté zaprisáhli, že
neprijmou hlasy republikánu a komunistu. Od kterého politi
ka mužete vyžadovat, aby rekl, že odmítá podporu od obcanu,
které se mu podarilo presvedcit o své vizi?

Nejprve zpet k volicum. V Sartoriho schématu polarizova-
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kracovaly magickou hranici 20 %., dostacující ke kooptaci, ale
nepostacující k samostatnému vládnutí. Mužeme také sdílet
pochybnosti, nakolik je CSSDpripravena prijmout vládní od
povednost. Avšak zatím je rec o necem jiném. O vývoji ceské
ho stranického systému. O tom, že rekonstituce nedobytného
centra treba s dominancí ODS a podrízenou rolí CSSD plus
dalších koalicních partneru by vedla také k rekonstituci všech
myslitelných extrému. Otázku, kolik máme meziblokového vo

lice, toho, který prechází podle svého svobodného rozhodnutí
ne mezi ideologickými sebeidentifikacemi, ale mezi progra
movýmí nabídkami, už naštestí podle šetrení verejného mí
není mužeme zodpovedet tak, že je ho dostatek. A otázku, zda
stranická vedení - alespon ODA a CSSD- jsou si toho vedoma,
rovnež: jsou. Cili dosavadní prubeh - jak o tom svedcí oba vr
cholné snemy - podkládá prognózu optimistickou.

kterých akcentu, nikoli o skutecnou zmenu myšleIU...Neuveri
telná agresiVIUrétorika ...však ukazuje, že se podstata moc ne
zmenila. Jestli, pak k horšímu". (L 15.3.) Pri veškeré úcte k
politickému formátu Václava Klause mám za to, že totéž ríká
na adresu svých odpurcu Silvio Berlusconi s 'vetší rétorickou
elegancí a presvedcivostí. Ale stejne tak je zcela legitimní za
cházení s historickými symboly a traumaty UVIUtrsociální de
mokracie. Pokud se nejdríve skupina reprezentovaná Battekem
udržovala v komplexu ménecennosti a nedospelosti, že když
bude samostatne vystupovat mímo OF,ZákOIUtese octne ve vle
ku KSCa podlehne jíerlingerismu, proc téže symboliky, repre
zentované tentokrát historickými jmény Horák, Janýr, Parou
bek, Machovec, prípadne Buzková, nevyužít proti nim a neo
znacit za dnešníjíerlingerovstinu snahu o kolaboraci s ODS?

Ve stredu se koncentruje podle vlastní definice stále více vo
licu, zatímco zmizel "tretí pól", i když nikoli "strany ve stredu",
kteroužto úlohu na sebe stále výrazneji prebírá KDU-CSL,ale
bez velké možnosti expandovat, opravdu odsouzena koalovat
tam ci tam. To znamená, že rekonstituce "velkého centra" není
na obzoru. Proto umírneným nezbývá než si vybírat mezi zbý
vajícími póly a stoupencum stran na pólech zase nezbývá, než
si hledat podporu práve v konvergenci, což neznamená, že by
se obe klícové strany mely zríkat podpory na svých krídlech.
Klaus i Zeman jsou si toho zrejme hluboce vedomi - jako jed
IUz mála.

Z hlediska tohoto modelu odstredivé a dostredivé dynami
ky lze také tvrdit, že vidiny velké koalice CSSDa ODS (Horák,
Janýr, Paroubek, Machovec ...) se zakládají na úvahách o'vý
voji elektorátu podložených radou doložených kvantitativních
dat, ale neprípustne smíchaných, jako jablk'll a hrušky. Plne
porozumíme historkám o tom, jak stoupenci velké koalice v
CSSDbledli pri zprávách o volebních výsledcích, jakmile pre-

ného pluralismu (což je vývoj hrozící rozpadem systému) je
zahrnut popis situace huste zabydleného levého i pravého krí
dla, kdy i centristické strany jsou odrazovány od konvergence
k centru z obavy, že více ztratí mezi "extremisty", než získají
od "umírnených". Rozšírí svuj apel na olejovou skvrnu na
pravo i nalevo a samy tak prispejí k odstredivé tendenci'systé
mu. Když jsou krídla méne zabydlena, takové "výkupné" bude
mít malý efekt a preváží dostredivá dynamika.

Pri jakém stupni stálých, fixovaných elektorátu, rekneme na
levo, ve stredu, napravo, již prestává volic fungovat jako vo
lic, protože v podstate není majitelem racionálního zmenitel
ného rozhodnutí mezi konkurujícími si programy? To zna
mená, kdy je blokována alternace u moci?

Je nabíledni, že momentální vítezná strana má zájem své
momentální vítezství také fixovat, tedy zabezpecit, že skutec
ne elektoráty budou nemenné a že v príštích volbách nebude
obcan její politiku zpochybnovat. A není divu, že po vítezných
volbách 1992 ODS ve svém diskursu všemožne zduraznova

la, že její linie nemá (demokratickou) alternativu, že jedinou
alternativou by byl návrat do minulosti. A treba pripomenout,
že tento diskurs byl velmi úspešný práve do jara 1993, kdy se
s výmenou vedení sociální demokracie zmenila i linie koop
tacní na alternacní. A nadále je nabíledni, že ty nevítezné stra
ny, alespon ty úspešnejší z nich, mají jen dve možnosti. Jed
nou je zakonzervovat své pozice, založené na predpolitických
sympatiích svých stoupencu, a potvrdit tím snahy vítezné stra
ny uchovat rozdelené elektoráty. Tou druhou možností je úsi
lí nevítezných stran zvýšit volicskou fluktuaci, volicskou mo
bilitu, zmenit rozhodování volicu, aby príští.volby dopadly ji
nak.

Ale pak se samozrejme jedná o to, že snáze se uloví volic
strany ideove a programove blízké, tj. vnitro blokový. ejbliž
ší strany souperí o stejné volice a jsou si výraznejšími rivaly,
protože presuny mezi:blokové nejsou považovány za reálné a
snadno dosažitelné, ušetreno u energii a prostredky lze efek
tivneji uplatnit v rámci vlastní duchovní rodiny a vuci jejím
.clenum. .

Pri analýze jednání obou snemu toto vše musíme brát v úva
hu. Ceský stranický systém je sice v pocátcích, ale mužeme již
zaznamenat základní charakteristiky jeho vývoje. Mení se z
nekonkurencního v tom smyslu, že nenabízel alternaci u moci,
v konkurencní, pricemž sociální demokracie se stala osou oné
alternativy. Úvahy z rad ODS o tom, že by s odchodem Teplí
ka, Wagnera a Noveské z klubu sociální demokracie a nadpo
lovicní vetšinou ve snemovne se mohla obnovit predchozí lo
gika majoritního rešení konfliktu (kdy se nediskutuje, jen se
hlasuje) nejsou na míste. Zaprvé kvuli potvrzené linii CSSD
vláda jí ríká linie (nesmyslne) konfrontacní a pripisuje ji Ze
manovi osobne - a zadruhé i kvuli vztahum v koalici. Vláda si
v onom období po volbách roku 1992 dostatecne neuvedomi
la, že koalice a opozice jednlm celkem jest, že když opozici od
rízne od debaty (a od všech ústavních funkcí) a diskusi omezí
na vIUtrokoalicní dohadování, opozicní logika se nutne pre
nese dovnitr koalice, že menším koalicním stranám, jako KDS,
ODA, KDU-CSL,nezbyde nic jiného, než opravdu bud fúzo
vat, nebo se zviditelnovat samostatne, místo kooperace prefe
rovat konfrontaci s hlavni vládní stranou, definovat se proti
ní. Pritom politický prostor byl v onom minulém volebním
období opravdu vycišten a preveden do lineární roviny, s od
delením od Slovenska prestala pusobit strukturace na dimen
zi centrum-periférie.

Jak císt dnešní politickou scénu? Zcela legitimní je argumen
tace Klausova smerující k diskreditaci sociálních demokratu,
"že dokonce se tvárí, jako by vždy stáli na strane liberální tržní
ekonomiky ... jedná se pouze o zmenu slovníku a o posun ne-
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Za ceské,
penlze
nemužeme chtít

švýcarské

zdravotnictví
Rozhovor s autorem návrhu

reformy zdravotnictví
MUDr. Miroslavem Mackem

Zatím se zdá, že všechny návrhy reforem zdravotnic
tví postupují jaksi zdola. Je tu vubec nejaký systém
nebo globální cíl - anebo se snažíte rešit jen akntní
problémy?
Myslím, že to, co je predloženo vláde, je systém - a jde ted
o to, jak se takový systém nastaví. To je vec vlády a parla
mentu nastavit ho tak, aby jis~é regulativy mohly fungo
vat Podstatné je, že návrh zavádi legislativní i výkonné in
strumentárium, které umožnuje zdravotnictví centrálne
rídit, kde je to treba - a kde není, nechat pusobit autoregu
laci.

Celý systém vedou dve hlavní myšlenky. Za prvé vyvážit
sumu penez, která je k dispozici, a nasmlouvanou zdra
votní péci, která se z nich hradí. Dnes jsou na jedné strane
omezené peníze, a na druhé je neomezené a težko regulo
vatelné množství zdravotních služeb za tyto peníze. Za dru
hé jde o to, aby výsledkem. byly co nejlepší zdravotnické
služby a zdravotní stav obyvatel. Systém tedy musí zajistit,
aby do neho vložené -peníze pusobily co nejúcinneji.

Dají se nejak sladit tyto omezené prostredky a oce
kávání verejnosti, pokud jde o zdravotní služby?
Je treba ríci jednu vec, která je politická, ale nikdo ji lidem
neríká: nejsme tak ekonomicky silný stát, abychom mohli
dát na zdravotnictví, co bychom chteli. Tech dnešních zhru
ba 8 procent HDP by melo stacit, protože jinak budou chy
bet jinde, kde to zpusobí stejné škody, dokonce i na zdraví.

Za druhé, za radu zdravotnických vstupu platíme evrop
ské ceny, ale v ceských, nikoli svetových penezích. Ve zkrat
ce ríkávám, že je povinností politiku vysvetlit lidem, že za
ceské peníze nemohou mít švýcarské zdravotnictví - i kdyby
se rozkrájeli. Mohou mít jen ceské. Jak bude kvalitní, zále
ží na tom, jak dobre s penezi nakládá.

Rozhodne-li tedy parlament, že zdravotnictví dostane to
lik a tolik, musíme ríci, že zaplatíme ze základního pojiš-
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tení jen to a to. Další možnosti, prosím, bud nepoužívejte,
nebo zaplatte v hotovosti anebo se soukrome pojistete.

Má-li se úcinne nastavit systém, udelat rozumný plán,
jsou nejdríve potreba presná data. Máte je k dispozi
ci - anebo pracujete spíš poslepu? Víte, kolik stojí tre
ba zápal plic v Olomouci?

Za poslední léta víme, jaké jsou toky penez ve zdravot
nictví. Málokdy víme, co se s temi penezi fakticky deje, jak
pusobí k tomu žádoucímu cíli. "Makro-údaje" máme pres
né: pocty lužek, lékaru, demografické údaje atd. Bohužel
práve ta detailní data, o kterých mluvíte, se sice nekdy sbí
rají dvakrát i trikrát, ale nikdo je neanalyzuje a hlavne ne
dává lékarum a zdravotnickým zarízením. Takový systém
je treba vybudovat

Kupodivu me to ale tolik netrápí. Vy totiž nejdrív musíte
stejne mít nejaký systém, abyste mohl porovnávat - ale
hlavne rídit: pritáhnout uzdu, povolit.. Našim odborníkum
jsem už uložil navrhnout, kde by se mela sbírat jaká data,
kdo je má analyzovat a komu dávat výsledky. Bez infor
mací nemužete kvalitne rozhodovat

Jak se zacínají objevovat overená císla, ukazuje se také,
že ve zdravotnictví je mnoho fikcí, falešných predstav. V
tom máte pravdu.

Pacientum by se asi ulevilo, kdyby se dozvedeli, že
se ministerstvo stará o hospodárský servis, ale treba
o operacích že rozhodují lékari ...
Ano, tak myslíme odstátnení nemocnic. Poslední dobou mi
ale velice vrtá hlavou, co jste rekl na naší poslední schuz
ce: abychom tento stát nevedli jako velkou federaci, ale
proste jako obec. To si casto neuvedomujeme, že 10 milio
nu lidi je dnes už ve svete jen velkomesto, a to ne nejvetší.
Nemeli bychom tedy delat složité, mnohavrstevné struk
tury tam, kde stací rozhodovat "nakrátko".
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Druhá vec jsou ocekávání a návyky obyvatel: veci fun
gují jinak, kde jsou lidé zvyklí se rozhodovat, kdežto u nás
po léta rozhodovali za nás jiní. Nekde je vhodné jisté roz
hodování státu na nejakou dobu ponechat.

Co podle vás rozhodne o tom, kterou vetší nemocni
ci privatízovat? Které nechá stát zbankrotovat? Lé
karu i lužek je asi mnoho - ale necháte o tom rozho
dovat ekonomický darwinismus?

Zde bude treba kombinovat nekolik ruzných pohledu a
nekolik metod. V cílovém stavu by mohlo existovat pet až
deset státních zarízení, jako jsou treba transplantacní cen
tra. Ty si stát nechá v ruce proto, aby jejich rozpoctem dá
val strop expanzi mediciny a jejích cen. Ostatní nemocni
ce bych v roce 1998 nejradeji odstátnil a vytvoril strukturu
regionálních nemocnic s verejným statutem, jako tu byly
pred válkou. Tyto nemocnice by delaly normální medici
nu pro svoji spádovou oblast, ale byly by vybaveny i pro
složitejší prípady. Tam je treba dát investice i lidi, kdežto
okresní nemocnice už tohle nesmejí delat. Ostatne okres
ní nemocnice je služba, nikoli budova: bude-li mít nejaké
místní pobocky, není duležité.

Muj sen je, aby tyto nemocnice v rámci regionu vytvori
ly jakýsi trust, jemuž jednotlivé nemocnice sverí treba in
vesticní politiku nebo dodavatelské vztahy, možná i per
sonální politiku. Umím si predstavit i podnikovou banku.
To by bylo treba nejak nastartovat, protože se to nedá vnu
tit.

Pro restrukturalizaci uvnitr regionu bych využil toho. že
vetšina nemocnic je dosud státních a VZP je témer mono
pol. Ta muže na základe presných znalostí nemocnici ozná
mit: Toto je poslední smlouva, kterou s vámi podepíšeme.
Platí do konce roku. A je pak na politicích, aby takové roz
hodnutí "ustáli": dovedete si predstavit, jaké tam budou
místní tlaky.

1'0je ide.alizovaná verze modelu, který funguje v USA,
vlastne kombinace modelu. Potrebuje však lidi, kte
rí tomu rozumejí, startovni kapitál a investory. Kde
je najdete?
Výhoda je, že jsme malý stát. Kapitál bude ten, který tu je.
Pujde to treba pomaleji, nepodarí se hned na sto procent 
ale musíme zacít. Ostatne dnes už mám i císla, která ríka
jí, že vnitrní rezervy soucasného systému jsou kolem 30 %.

Kdyby fungoval optimálne - jako že nikdy nebude - zbylo
by vám rocne 30 miliard, a to nejsou malé investicní pení
ze.

Co kdyby ministerstvo pri návrhu vytvorilo malou
komisi expertu, z domova i z ciziny, kterí by se po
stupne scházeli s regionálními reprezentacemi - sta
rosty, lékari atd.?
Tady je problém. Protože stát je malý, místní zájmy jsou
velmi silné. Žádný starosta nebude souhlasit, aby se "jeho"
nemocnice zavrela. Zkoušíme ruzné metody. Ministerstvo
vypisuje verejnou soutež na firmu, která by navrhla re
strukturalizaci nemocnic na celé jižní Morave. Když to do
9 mesícu navrhnou a bude to mít Wavu a patu, mužeme jí
to zadat k provedern. Až to provede, nabídneme jí mana
gement trustu, který vytvorila.

~ druhém konci republiky zase zkoušíme presvedcit sta
rosty a reditele nemocnic trí okresu, které tvorí prirozený
region - Karlovy Vary, Cheb a Sokolov - aby se o to pokusi
li vlastními silami. Chceme vedet, co bude rychlejší a úcin
nejší.

Jaké zmeny prinese práve prijatá zmena zákona
o zdravotním pojištení?
Myslím, že žádné. Jediná dramatická zmena, kontraktace
zdravotních služeb, má platit až od príštího roku - a to už
by mel platit nový zákon.

Je vstup do Evropské unie vázán na nejaké paramet
ry? Víme o nich? Rídíme se jimi?
Jako euroskeptikovi se mi na to težko odpovídá: nejsem
prívržencem vstupu za každou cenu. Vetšinu evropských
zemí navíc ješte cekají reformy: jejich systémy vycházely
z poválecné konjunktury a vysoké míry solidarity. Jak po
pulace stárne a lécebná péce se prodražuje, prestávají si
s tím vedet rady.

Poslední otázku si prosím položte sám.
Je tu ta neštastná politizace celého problému. Velmi se mi
prící predstava, že by sám systém zdravotnictví byl politi
kum. Jako by existoval systém levicový nebo pravicový.
Mám dojem, že jsou systémy vynikající, dobré a špatné.
Politikum - prirozene - je nastavení tohoto systému. Levi
ce bude chtít vetší krytí ze solidárních prostredku - ale i
tady by ji meli jiní presvedcit, že jsou tu otázky odborné.
Vezmete si nejaký poplatek, který má neco regulovat. Bude
-li nízký, nereguluje, a bude-li príliš vysoký, je to zase so
ciálne neúnosné. Takže i tohle je problém odborný, nikoli
politický.
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Pane doktore, dekujeme za rozhovor.
(Rozhovor vedl Martin Jan Stránský) •
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Tomáš Halík:
Vždy, když mám hovorit o vztahu círk
ve a spolecnosti, posloužím si schéma
tem jednoho myslitele, který rozeznával

tri typy tohoto vztahu: tradicní spolec
nost, kde se clovek rodil do církve bez

problematicky, potom vztah konfliktu
mezi církví a spolecností, a konecne si
tuace církve v pluralitní spolecnosti.

Možná nekterí katolíci u nás podvedo
me pocítali s tím, že až skoncí s pádem
komunismu doba konfliktu mezi církví

a spolecností, že nastane jistý návrat do
predchozí situace tradicní identity. Neco
takového je iluzorní, nebot jsme se ocit

li ve tretím stádiu, ve stádiu církve v plu
ralitní spolecnosti, kde církev má svo
bodu, ale musí se vyrovnávat s podezre
ním, jestli není jen reliktem minulosti a
ohrožením hodnot, o které cloveku v

pluralitní spolecnosti jde.
Každá situace vyžaduje jinou pasto

racní strategii, jiné priority,-jiný druh
komunikace s okolním svetem. Situace

církve v pluralitní spolecnosti u nás ješ
te nebyla kryta žádnou zkušeností, tak
že se jí ucíme pomerne obtížné. Nyní u
nás zacíná polarizace i uvnitr církve.
Církev se složite a težcevzpamatováva
la z decimace, byla zaplavena spíše mo
mentálními starostm~ budováním svých
struktur, a širší vize budoucnosti mno

hým na pocátku pripadala jako utopie.
Církev propadla jakémusi prakticismu,
a potom byla zaskocena tím, že ji spo
lecnost neprijímá úplne kladné.

Zdá se mi, že jakýsi zlom po té polis
topadové eziforiiprišel nékdyv dobe prv
ní papežské návštevy. Urcité politické
slíly v tehdejším vedení lidové strany se
snažily trochu instrumentalizovat tu

o úloze církve v pluralitní spolecnosti
Pocátkem brezna pozval Polský institut v Praze Adama Michnika, Thmáše Halíka, Václava Malého a Petra Príhodu,
aby diskutovali o roli katolické církve v dnešní ceské a polské spolecnosti. Sál byl nabitý k prasknutí a všichni oceká
vali bourlivou cesko-polskou debatu. Situace v obou zemích je však natolik odlišná, že bylo velmi težké najít vý
znamnejší paralely. Tento dojem jsem si odnesl z jinak zajímavého vecera: jsme od sebe i pres spolecný stredoevrop
ský osud porád hodne vzdáleni. Ceská katolická CÍrkev je CÍrkví minoritní, obrannou, nachází se v podstate v neprá
telském, antiklerikálním ovzduší, které bylo jen nakrátko prerušeno v polistopadovém období. K polské CÍrkví se
naopak hlásí - a vždy tomu tak bylo - drtivá vetšina polského národa, v Polsku je 120 biskupu, 25 000 kneží, i za
minulého režimu bylo pres veškeré ústrky její postavení jistejší. Církev je to vlivná, expandující, zasahuje mnohem
vetší cást verejného života než její ceská sestra. Th vše do znacné míry predurcuje odlišný charakter obou CÍrkví.
Protiváhou urcité skromnosti, ale také uzavrenosti a egocentrismu ceského katolicismu je na polské strane odhodlá
ní plne sdílet osud národa, jež však nekdy prerustá v jakýsi "církevní imperialismus".

pro katolickou atmosféru, cehož se libe- pomálu. Samostatnou kapitolou bypak
rální síly okolo tehdejšího OF lekly, za- byla prezentace církve v médiích.
hájily jakýsi protiútok, a pomalu za- Myslím, že urcitá chaoticnost, nekon-
vládla nálada, v níž znovu pricházely cepcnost a pragmatismus paralyzovaly
ke slovu staré protiklerikální a protika- život církve. Zdecimování církve se uká
tolické qfekty. Urcité síly ve spolecnosti zalo být daleko hlubší, než jsme se do-
zacaly tyto nálady využívat a pestovat. mnívali. Já sám jsem mel na prahu svo-
Naj'oukla se celá problematika restitu- bodné spolecnosti o církvi íluze, napr.
cí, takže se podarilo verejnosti vnutit jsem soudil stav kléru podle lidí, se kte
predstavu, že církev je spolek, který se rými jsem se stýkal, kterí me vychovali,
stará jen o navrácení majetku. jako byl Josef Zverina, Mádr, Mandler

Zdá se mi, že spory o majetek se staly atd., tedy podle velmi výjimecné cásti
jakýmsi projekcním plátnem, podobne ceského katolicismu. Nyní nastává vnitr
jako v Polsku spory o potraty. Nešlo o ní polarizace, která je prirozená, po
tu vec samotnou, ale promítala se do ní umelé jednote dané tlakem zvencí. Jde
urcitá širší nejistota, jakou roli bude cír- o to, aby nemela charakter destruktiv-
kev hrát v pluralitní spolecnosti. Církev ního konfliktu. Nevidím ji tolik v kla-
sama nedostatecne vyjádrila a dosved- sických termínech konzervativismus/

covala, že není zájmovým spolkem ve- progresismus, jde spíš o polarizaci mezi
rících, ale institucí, která chce pecovat provincialismem spojeným s úzkostí a
o velmi duležitou dimenzi života spo- mezi skutecne otevreným katolicismem.
lecnosti, o dimenzi duchovní, která sou- Lidé, kterí utrpeli kulturní šok pri setká
visí s evropskou a kulturní identitou a ní sjiným typem katolicismu na Zápa
která vytvárí morální základy jungová- dl, sepak zatáhli zpátky do svého opev
ní všech základních struktur svobodné není. Druhý pól má preci jen vetší duve

spolecnosti. ru k vývoji pluralitní spolecnosti, i když
Lze poukázat na známé teorieMicha- to nemusí být naivní ztotožnování se

ela Nowaka o tom, že základní institu- s ní.

ce svobodné spolecnosti mohou jungo- Pod carou zustává další problém, kte

vat jedine v prostoru, kde jsou uznává- rý naznacuje mimo jiné knížka jran
ny urcité etické hodntoty, a že je velmi couzského sociologa GilleseKepelaBoží
málo spolecenských sil, které tyto hod- pomsta. Otázka zní, kde má být místo
noty rozvíjejí. Myslím, že si církev tento soucasného katolicismu ve vznikajícím
úkol nedostatecneformulovala. Zde by napetí mezi liberální spolecností, která

její kritika mohla být daleko tvrdší než má své potíže, své krize, a silami prichá
u vecí majetkových ci skandálu okrajo- zejícími s novou razancí, které se nekdy
vého rázu. Je to apel na církev, aby re- ríká zavádejícím slovemjundamentalis
difinovala svoji spolecenskou úlohu, což mus. Nové duchovní a náboženské prou
vyžaduje jednak urcitou teologickou re- dy se staví neprátelsky k liberální spo

jlex~ jednak urcité myslení v rovine spo- lecnosti a jde o to, jestli církev spíše vy
lecenských ved a konecne urcitý spole- stoupí na strane výdobytku novoveku 
censký realismus. Toho je však zatím rozumu, vedy, racionality, demokracie,

20



plurality, vlastne celého osvícenského
dedictví, zda rekne, ano, drív jsme byli
nepráteli, ale ted mužeme být partnery,
my mužeme tuto kulturu nejak kultivo
vat, doplnit, nebo zda se od ní odvrátí
a radeji usedne na nový razantní nábo
ženský proud. Sám na to zatím nedo
kážu jednoznacne odpovedet, i když
moje sympatie se budou ubírat spíše k
odhodlání podporit a kultivovat moder
ní spolecnost, nežli se k ní obrátit zády.

Adam Miehnik:
Ty znaky, které Tomáš Halík vymezil
pro ceskou církev, jsou jen miniaturou
toho, co platí pro církev polskou. Mu
sím zaéít obecnejším poznatkem, že cím

je katolicismus skromnejší, méne moc

ný, tím lépe je prijímán. V Polsku je cír
kev ve spolecnosti hluboce zakorenena.
Lze težko hovorit o polské identite bez
církve. Z toho vyplývají rUzné dusled
ky. Polská církev je predevším taková,
jaký je polský národ: je v ní všechno to,
co je v národe nejlepší, i to, co je v nem
nejhorší. Duchovní stav církve je v úzké
souvislosti s duchovním stavem národa.

A ten není ze zrejmých duvodu práve
nejlepší.

V Polsku máme co delat se situací, ja

koby pro katolickou církev stále ješte
existoval totalitní režim V církvi stále

vládne duch obležené pevnosti, jako by
se musela bránit tlaku zvencí. Došlo k

následující substituci: po útlaku komu
nistickém nyní prichází útlak ze strany
liberální pluralistické konzumní spolec
nosti. Neprítele je treba nejprve difino-
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vat, a pak se mu bránit. A my difinuje
me tohoto neprítele jazykem maniche
ismu, který jsme si prinesli z komunis
tické doby. Jazykem boje dobra proti
zlu. My jsme ti z difinice dobrí, brání

me Boha, evangelium, svatou církev,
svaté náboženství. Kdo je naším neprí
telem? Všichni, kdo chtejí PolákUm

Boha sebrat: ze srdce, z ústavy. A prede
vším jsou to ti, kterí se pokoušejí budo
vat neco mimo církev.

V posledních prezidentských volbách
jsme slyšeli z nejvyšších míst katolické

církve takovýto názor: proti sobe stojí
predstavitel krestanských hodnot (Wal~
saj a predstavitel novopohanské obce
(Kwasniewski). Po druhém kole se uká-

zalo, že v Polsku je 52 % predstavitelu
novopohanské obce!Žádný neprítel pol
ské církve by se neopovážil vyslovit ta
kovou absurc!itu.

Ale jestliže jsme v obležené pevnosti a

neprítel zvenku na nás útocí, nejnebez
pecnejší mezi námi jsou ti, kterí nechtejí
semknout rady. A jestliže je dnes v pod
statné cásti katolického tisku považován
knez J6zifTischner, patrne nejvýznam
nejší katolický myslitel dnešní doby, za

zápornou osobu, tak to znamená, že do
institucí katolické církve vtrhla politic
ká patologie. Jde o instrumentalizaci
náboženství politickými silami.

Dovolím si ocitovat z knihy J6zifa

Tischnera a z knihy Tomáše Halíka. J6
zifTischner píše: "Žádná obrana poca
tého života nemuže krestana opravno

vat k tomu, aby vedl lživou a pomlou
vacnou kampan proti stoupencum ji-
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ných právních rešení této otázky."
Tischner mluví o "neštastném daru svo

body", což koresponduje s titulem Halí
kovy knihy" Osvobozeni, aleješte ne svo
bodni". V ní Tomáš Halík rozvíjí podle
mne klícovou myšlenku Jana Pavla II
zjeho návštevy v Ceskoslovensku: papež
tehdy prohlásil, že obrození katolické
církve nemUže býtjen návrat~m do pred
komunistické epochy, že církev musí cer
pat z vlastních zkušeností z období to
tality. Jestliže si zvolí cestu pouhé restau

race, pak neco podstatného ztratí. Ha
lík k tomu pripojuje úvahu svého príte
le Josifa Zveriny. Podle neho rostla v
dobe totality touha po svobode, po spra
vedlnosti, po nastolení rozumných vzta
hU mezi lidmi. Aby clovek cloveku byl
clovekem, a ne estébákem. To znamená,

dodávám já, aby v druhém cloveku vi
del šanci pro sebe, a ne ohrožení. Mys
lím, žé tato knížka by se mela stát po
vinnou cetbou polského duchovenstva.

akonec se z debaty prece jen dala
odvodit jakási spolecná zkušenost.
Církev u nás i v Polsku hledá svoji
novou úlohu v dobe, která svou složi
tostí neumožnuje jednoduché rozliše
ní táboru dobra a zla, jak to bylo mož
né za komunismu. Ne že by dobro a
zlo neexistovaly, jak se nekterí snaží
tvrdit, ale musí se lépe a pecliveji hle
dat a opatrne identifikovat s konkrét
ními idejemi ci osobami.

V tomto hledání CÍrkev nevystací ani
s tím, co se naucila v dobe pred ko
munismem, ani s tím, co získala be
hem totalitního režimu, i když obe
zkušenosti jsou pro ni nesmírne du
ležité. Musí pridat novou vizi, novou
interpretaci evangelia, která by odpo
vídala potrebám dnešní doby.

To je dCUežitéposelství nejen pro cír
kev samotnou, ale i pro spolecnost. Jak
podotkl Adam Michnik, na místo vy
klizené CÍrkví totiž ihned nastupu
je "na jedné strane agresivní nihilismus
a na druhé strane náboženský integris
mus nebo jundamentalismus plný pre
tvárky, jak to ve výstižné metafore uká
zal Miloš Forman ve filmu Lid versus

Larry Flynt. Já nechci být ani na jedné
z techto stran. Já nechci být na strane
Larryho Flynta, který zneuživá demo
kracii pro svuj pornobyznys, a nechci být
ani na strane techjundamentalistU, kterí

po Larrym stríleji. A ptám se:je možný
nový dialog, který by se soutredil na tyto
otázky?"
(cam) •
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Berlín - mesto znovu
Jakub Camrda

Mezi mladými lidmi v Nemecku i jin

de na Západe je dnes Berlín, mesto

"vrásnené" moderními evropskými

dejinami jako žádné jiné, opet v kur

su. Duvodu, proc se vydat do Berlína

studovat, vydélávat'peníze anebo je

naopak utrácet, by se jiste našlo mno

ho. Všechny je ale spojuje fascinace

obrovskou promenou nebo spíše zno

vuzrozením tohoto dnes opet "príjem
ného molocha" (název jedné do mes

ta zamilované knihy), odehrávající se

nékdy asi dost žasnoucím Berlínanum

prímo pred ocima.

Stavíme si Zukunj'tstadt
Tak predevším Berlín, se na prelomu tisí

ciletí opet stane hlavním mestem Nemec
ka. To samozrejme všichni vedí, málokdo

si však zatím v plné míre uvedomuje, jaké

zmeny to prinese mestu samotnému, Ne

mecku, Evrope. Budoucí metropole na sebe

zatím vzala podobu obrovského staveniš

te. Kom/ortní a sporádaný, k západu ob

rácený, ale také hodne provincní Bonn

bude až na pár vládních úradu opušten a

veškeré záležitosti Spolku budou prenese

nyo nekolik set kilometru na východ - do
Berlína. Vláda se nastehuje z velké cásti

do nových budov, jen prestavba Reichsta

gu, který bude opatren mimo jiné sklene

nou kopulí, bude stát 600 milionu marek,

k tomu pripoctete novou budovu kanclér

ství, prezidentský palác, minsterslva ...

Nejen vláda však staví berlínský "Zu

kuriftstadt". Jen kousek dál od Reichsta

gu, na obrovské vybourané ploše, kde stá

la zed a pred ní domy na Postdamer Platz,

zavrtaly se do zeme bagry nadnárodních

gigantu. Sony, Dqimler-Benz, Deutsche
Telekom a další tady budují necofantas

ticky mnohoúrovnového a mnohoúcelové
ho: komercní centrum, kanceláre, restau

race, hotely, kina, hypermoderní nádraží

s rychlovlaky. Zatím tady stojí jenom les

jerábu a in/o-box, cervená avatgardní kra

bice na murich ocelových nožkách, kde

vám vše vysvetlí a názorne predvedou na

pocítacové simulaci.

Vznik významného politického a ekono

mického centra na samé východní hranici

Evropské unie je predevším obrovskou zme

nou na geopolitické mape Evropy, jehož

dosah zatím není možné presne predpove

det. Pri pohledu na zbytky kulis Tretí ríše

Stredoevropana samozrejme prepadnou

obavy z možných historických reminiscen

ci. Bude se demokratickému duchu Spol-

kovému snemu darit v budove bývalého

Reichstagu stejne dobre jako v Bonnu? Re

alita dnešního Nemecka pres všechny jeho

problémy nicemu zlému nenasvedéuje. Na

opak, lze verit, že presun do Berlína bude

pro stredoevropské státy dalším výrazným

posílením již dnes blahodárné pusobící ten
dence nemecké Ostpolitik, kterou je skutec

ný zájem na evropské integraci strední Ev

ropy. Rekneme si to naprosto uprímne: ne

být Nemecka, nikdo by nás do Evropské
unie nechtel. Jakmile bude hlavní sídlo v

Berlíne, poruší se onen pro nás mnohdy

neblahý trojúhelník Paríž-Brusel-Bonn, v

jehož poli se veci, odehrávající se nekde na

východ od Labe, mohou zdát nepodstatné.

Zed "stojí" dál
Není jiné mesto, kde by se Východ tak sil

ne "stýkal a potýkal" se Západem, jako

tady. Sedm let po pádu zdi Berlín zustá

vá v mnohém rozdelený. zed už sice ne
straší fyzicky, o to je však výraznejší v

myšlení a chování lidí. Stacl se projet
"S-Bahnem" treba ze stanice ZOO smerem

na Alex a sledovat, jak je národnostne i

vzhledove pestré západoberlínské osazen

stvo postupne vystrídáno šedým zástupem

ustaraných "osíku". Okamžite víte, že jste
se ocitli na druhé strane. Nelze snad zažít

vetší "ostšok", než uvidet po nablýskaném,

na naše gusto až príliš prekrášleném Kur

filrstendammu beznadejne prázdný a

omšelý Alexandrplatz ... Tohle východo

-západnl napetí dává na jedné strane mes
tu nezamenitelnou atmoiféru, na druhé

strane ukazuje, kolik casu a energie bude

ješte treba, aby byl Berlín skutecne jen je

den, aby bylo Nemecko jedno. Predpoklá

dá se, že dnešní strední generaci, která

prožila vetšinu zivota ve starých casech,

se to uz nepodarí. Východní Nemci zjištu

jí, ze jsou príliš jiní, že byli s NDR srostlí

víc, než si treba sami mysleli.
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V Berlíne vycházejí dva významné de

nlky: východoberlínský Berliner Zeitung

a západoberlínský Tagesspiegel. Oba lis

ty potkaly po prevratu mnohé zmeny, oba

dnes zamestnávají novináre jak z Výcho

du, tak ze Západu, oba podnikly mohut

nou kampan, aby získaly ctenáre "z dru

hé strany". Neúspešne.
Tagesspiegel nadále ctou a abonují z

drtivé vetšiny Západoberlínané, Berliner

Zeitung je podobne úspešný na Východe.

Ctenári kazdého z nich proste vyzadují

jiný styl žurnalistiky. Je to v jazyce, v ra

zení zpráv, v težko difinovatelném duchu
novin, a zdá se skoro nemožné najít tako

vý kompromis, aby noviny získaly ctená

re na jedné strane a neztratily je na dru
hé.

Nekdy se dokonce zdá, že se vzdálenost

mezi "Ossies" a ,,/i1éssies" zvetšuje. Doka

zuje to vývoj samotných techto prezdlvek.
Puvodne vznikly jako žertovná oznacení,

jako výraz sympatií a pochopení jednech

pro druhé. Dnes mají vyslovene pejorativ
ní význam. Na obou stranách je znát nos

talgie po starých casech, u východních

Nemcu je samozrejme silnejší. Rapidní

vzestup životnl úrovne jako by jim nemo

hl kompenzovat nepríjemný pocit, že ne

kdo škrtnul ctyricet, padesát let jejich ži

vota a prohlásil vše, co do té doby delali
a o co usilovali, za nesmyslné nebo dokon

ce zlocinné. Vždyt z reality východního

Nemecka nezbylo vlastne nic než handi

cap. Naprostou vetšinu klícových pozic v

politice, v ekonomice, na univerzitách, v

médiích obsadili príchozí ze Západu. vý

chodní Nemci si nekdy pripadajl jako v
obležení cizí moci. Masová nezamestna

nost v nových zemích je pro ne kriklavým

potvrzením tohoto pocitu krivdy. V této
atmoifére se také zrodila Erjurtská dekla

race, výzva z velké cásti východonemec

kých intelektuálu pozadujícl urcité zme-



ny v chováni všech politických stran,

mimo jiné spravedlivejši a citlivejši pristup

k novým zemim

Válka o Mine
Východni Berlín vlastne z válecných tro

sek nikdy porádne neobnovili, takže se

nyni z velké cásti prestavuje, nebo spiš bou

rá a stavi znovu. Delaji to samozrejme

»západonemecké" firmy. Tento zpusob

prestavováni v jižní cásti východonemec

ké ctvrti Mitte (kolem Leipziger Strasse)

muže náhodnému turistovi zas trochu pri

pomínat válku: rev stavebních stroju, vý

kopy, mracna prachu, obrovské prázdné

plochy a stavenište, po nekolika stech me

trech ruina starého domu. Z téhle vravy

vyrustají budovy nové, cásti ulic už vypa

dají hotove. Výsledkem je však studený a

nudný postmoderní styl. A všechno samé

kanceláre, podzemní garáže, supermarke

ty. V noci, krome nocní smeny stavaru,

prázdno a pusto.
Do severní cásti Mitte (kolem Oranien

burger Strasse) se buldozery ješte tolik ne

zakously. /ié staré zástavbe ne nepodobné

Žižkovu "to proste žije": najdete tu domy

více ci méne poborené i zcásti opravené,

jejichžfasáda mnohdy ješte dnes nese sto

py od ruských automatu, puvabné dvory

a pasáže, a mezi nimi svéráznou kombi

naci kaváren, hospod, klubu, pravých ci

trochu pro turisty kaSírovaných »center
alternativního umení".

Nejvetším a nejznámejším je jiste Tache

les, založený hned v roce 1990 v ruinách

mnohapatrové Fridrichstrasse Passage

(1908). V ruzných patrech tohoto labyrin

tu najdete výtvarné díln)' a výstavní pro
story zároven, plné tech TJ,ejbizarnejších

exponátu, nezávislé kino, kluby, hospody.

Tacheles je squatt, který pred vyklizením
zatím chrání skutecnost, že se ocitl ve všech

turistických pruvodcích o Berlíne.

filtšinu podobných mist v jiných cástech

Berlína (východni Prenzlauer Berg, zá

padní Kreuzberg) nic podobného nechrá
ní, takže zanikají, aby se ovšem vzápetí

objevily nekde jinde. Nejen squatterum, ale

i legálním nájemníkum domu na Orani

enburger Strasse hrozí vystehování, ctvrt
muže za pár let vypadat podobne jako

Leipziger Strasse. Obcané Mitte založili

inciativu, která se tomu snaží zabránit.

Celý konflikt postupne dostává dost dra

matickou podobu.

Necoje ve vzduchu
V Berlíne je cítit hodne radikalismu, na

štestí však ne toho xenofóbního. Zato tady

potkáte anarchistu a punkeru jako nikde
jinde. Motají se kolem východu z metra 

círa, ocvockované bundy, na Západe i na

Východe. Typy jak ze sedmdesátých let, o
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nichž by se reklo, že už skoro vyhynuly. V

Berlíne punk evidentne není mrtvev (i když

se mesto postupnC'Stalo po Londýne nej

významnejším centrem vší možné nové

tanecní hudby), a i jinak zustává rájem

"autonomních skupin ". Clovek by mel pec
live rozlišovat, kterým z nich o neco sku

tecne jde, které jsou jen neškodnýmfolkló

rem a které naopak mohou být nebezpec
né.

V Kreuzbergu prý dodnes žijí spolecen

ství lidí spojených se studentskou revoltou
osmašedesátého roku. A to jim taky do

dnes vydrželo: tytéž ideály, hudba, poli

tické vzory ... V turecké (a patrne i kurd

ské) cásti Kreuzbergu na vás ze zdí zírají

obrovské portréty Maa a Lenina. Mesto je

vubec bláznive pomalované a vedle toho

vždycky stojí, že »grafltti nejsou protizá
konné". Nejvetší zbytek zdi - East Side

Gallery, který je dnes památkove chránen,
je ted na rozdíl od casu, kdy ~nders to

cil Nebe nad Berlínem, pomalován z obou

stran. Nekteré výtvory na východní stra

nejsou opravdu pozoruhodné, zvlášte pak

ruským umelcem vyvedený "polibek smr
ti" soudruhu Brežnroa a Honeckera nebo

výroky typu "politika je pokracování vál

ky jinými prostredky". Všechno ale rychle

podléhá zkáze, malba i zed samotná. Je

jasné, proc ji museli východní Nemci ce

lých dvacet let peclive natírat a opravo
vat.

Ale zpet k radikalismu. Humboldtova

univerzita stojí sice ve východním Berlí

ne, ale dnes je v drtivé vetšine obsazená

profesory ze Západu, u studentu je to tak

pul na pul. Rozhodne se nedá ríct, že by

byla horší než západoberlínská Svobod

ná. U vchodu ovšem dostanete do ruky lís

tek s nadpisem "Odboj proti neoliberalis

mu" - pozvánku na vecerní posezení s

predstaviteli peruánského hnutí Tupac

Amaru. Prý vám vysvetlí, proc je obraz,

který o nich vytvorila svetová média, fa

lešný. Dovedu si predstavit, že Tupac Ama

ru má i nebojovou, politickou složku, do

vedu pochopit sociální problémy spojené

s tažením peruánského prezidenta nejen

proti drogovým kartelum, ale i proti drob

ným pestitelum koky, kterí jsou na ní exis

tencne závislí. Ale preci jen, dovedete si

predstavit podobnou akci na jakékoli ces
ké univerzite? Ten rozdíl v celkové atmo

ifére jen o pár set kilometru dál je ohro

mující. Napadá me, že za takovou akcí

stojí nejspiš studenti ze Západu, a »osíci"

že si o nich myslí své. My z Východu jsme

hodne citliví na západní iluze o ruzných
variantách systému, který jsme zakusili,

ale možná si neuvedomujeme, že podob

ne oni budou hodnotit naše predstavy o

kapitalismu. Vždyt o kolik jsme z nich už

museli slevit za posledních sedm let!
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MultiKulti

Dejí se však v Berlíne i veci méne ifektní,

ale presto užitecné. Príkladem muže být

rádio Multi-Kulti, nejmladší kanál berlín

ského verejnoprávního rozhlasu (Sender
Freies Berlin). Jeho redakce se krcí v stís

nených stavebních bunkách schovaných
za monstrózním Haus der Kulturen der

Welt. Prestože se k nemu nikdo moc nechce

znát ajsou problémy sjehojinancováním,

vysílá už tri roky - v nemcine a v 21 ci

zích jazycích - programy pro berlínské

národnostní menšiny, tedy pro Turky,

Kurdy, Araby, Jihoslovany, Albánce, Po

láky, Rusy, Vietnamce atd. Tématem jsou

jak události v domovských zemích národ
nostních menšin, tak samozrejme jejich

specifické problémy v Berlíne. V nemecké

cásti vysílání se pravidelne venují otázkám

spolecného zájmu, jako je právní statut

imigrantu, integrace do nemecké spolec

nosti, pracovní príležitosti atd. Program

je spolecným dílem nemeckých redaktoru

i pi'íslušníku menšin. Jednotlivé progra

mové bloky spojuje peclive vybíraná world

music, tedy folklórne založe1Já hudba z
nejruznejších cástí sveta.

MultiKulti zakládá také na jeden budou

cí Berlín, i když asi trochu jiný než ten,

který roste na Postdamer Platz. Možná se
jednou skutecne dockáme jednotného Ber

lína, významné kosmopolitní, i když tra

dicne dekadentní metropole, kde se západ

ní životní styl mísí s východni zkušeností

a který bude svým dobrým spojením se

západními centry branou do východní

Evropy, podobnejako Víden otevírá cestu

na Balkán. Zda to bude znamenat pro

hloubení jeho izolace od dnes stále ješte

do sebe uzavreného postkomunistického

okoli, nebo se naopak stane jakýmsi trych
týrem, kterým bude do východního Nemec

ka proudit vrava velkého sveta, ješte neví

me. Pravdepodobne dojde na obojí, co ji

ného taky od takového príjemného molo
chacekat. •

JAKUB CAMRDA
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Je ješte možné
zabránit zmenám
svetového klimatu?

NOVÁ PRíTOMNOST

• CI

V zárí letošního roku se má v japonském Kjótu sejít druhá konference
Spojených národu o svetovém klimatu.
Jejím úkolem má být zejména prijetí pro
tokolu, který by stanovil konkrétní cíle
ochrany klimatu pred dusledky skleníko
vého efektu.

Ze trí globálních problému znecištení
ovzduší je skleníkový efekt zrejme nej
složitejší. Zatímco emise oxidu siricitého,
zpusobujícího kyselou depozici, jakož i
emise plynu, oslabujících ozónovou vrst
vu, lze omezit technicky, produkci skle
níkových plynu je možné podstatne re
dukovat jen snížením výroby - a tedy i
spotreby - energie.

Po nás potopa
Rizika oteplová,ní svetového klimatu v
dusledku emisí tzv. skleníkových plynu,
zejména oxidu uhlicitého, metanu, chlo
rofluorovaných uhlovodíku, oxidu dus
ného a amoniaku, sledovala odborná ve
rejnost systematicky nejpozdeji od dru
hé poloviny padesátých let. Pritom od
roku 1960 do roku 1979stoupla spotreba
fosilních paliv, hlavního zdroje emisí
CO2, ctyrikrát.

Oteplení klimatu muže mít dalekosáh
lé dusledky pro celou naši planetu. I když
se liší odhady o jeho rychlosti a intenzi
te, nejde o rozdíly rádové. Všeobecne se
predpokládá zvýšení hladiny svetových
oceánu v dusledku teplotního rozpínání
mprské vody a tání ledovcu (doroku 2100
až o pet metru).

Zmeny klimatických pásem zrejme ne
príznive ovlivní predevším ekosystémy
lesu. Jejich plocha by se mohla snížit o
100až 200 mil. ha. Zmeny v zemedelství
mohou zasáhnout i hlavní producenty
obilí: Spojené státy, Austrálii, jižní Evro
pu. Klimatické zmeny mužeme pravde
podobne ocekávat již v nejbližších dese
tiletích, nejpozdeji však do konce príští
ho století.

ÚmluvazRia

Znepokojení odborné verejnosti vedlo k
tomu, že Valné shromáždení OSNvytvo
rilo v roce 1988 tzv. Mezivládní panel o
svetovém klimatu (lnternational Panel on
Climate Change, IPCC), který dnes sdru
žuje okolo 2 500 vedcu ze sta zemi. lPCC
vyhodnocuje informace o vlivu emisí
skleníkových plynu na svetové klima.

Na 2. konferenci OSN o životním pro
stredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce
1992 byla uzavrena Rámcová úmluva
OS o zmene 'klimatu. Ta krome jiného
zduraznuje specifické potreby a podmin
ky rozvojových zemí, zejména tech, kte
ré jsou vystaveny negativním vlivum
zmeny klimatu. Zvláštní povinnosti pak
Úmluva ukládá rozvinutým státum, kte
ré delí do dvou skupin. Do prvé radí 36
rozvinutých zemi, vcetne státu Evropské
unie a nových demokracií ve strední Ev
rope (tedy i CR).Tyto státy se zavázaly ke
snížení emisí C02a dalších skleníkových
plynu, na než se nevztahuje Montrealský
protokol, na úroven roku 1990.

Druhou skupinu - cástecne se prekrý
vající s první - predstavuje 24-prumyslo
ve .nejrozvinutejších zemí a Evropská
unie jako taková. Zavazují se k tomu, že
pomohou pokrýt ty náklady, které plne
ním Úmluvy vzniknou rozvojovým ze
mím. Další pomoc mají poskytnout roz
vojovým zemím zvlášte ohroženým mož
nými klimatickými zmenami, predevším
tedy státum ostrovním.

Ruzné názory, ruzné
zájmy
O naplnení litery Úmluvy se od jejího
podpisu vedou spory na odborné i poli
tické úrovni. Na jedné strane stojí názo
ry vedcu Mezinárodního panelu o klima
tických zmeriách, tedy orgánu OS , na
druhé strane hlediska odborníku Globál
ní klimatické koalice se sídlem ve Wa-

shingtonu (Global Climat Coalition), re
prezentující predevším zájmy prumyslo
vé lobby. K ní patrí zejména naftové spo
lecnosti, producenti energie a vývozcipri
márních energetických zdroju, na prvním
míste ropy. V jejich cele stojí Saudská
Arábie.

Zájmy nejvíce ohrožených zemí repre
zentuje skupina 36 malých ostrovních
státu pacifické a karibské oblasti (AOIS).
K nim se pripojuje lobby svetových po
jištoven, které stále více doplácejí na ško
dy zpusobené bouremi, orkány, tornády,
záplavami, pokládanými za pruvodní
jevy klimatických zmen.

Neoblomné je zatím stanovisko Austrá
lie, ového Zélandu, Kanady a Spojených
státu, které se k prijetí provádecího pro
tokolu k Úmluve staví dosud odmítave.
Indie a Cína od konference ke konferen
ci ve svých názorech kolísají.

Souhrn presvedcivých dukazu o sou
vislosti mezi emisemi skleníkových ply
nu a oteplováním svetového klimatu ob
sahuje zpráva zmíneného Mezinárodní
ho panelu ze zárí 1995. I kdyby se oka
mžite a drasticky omezily emise sklení
kových plynu, dojde podle této zprávy do
roku 2100 ke zvýšení prumerné teploty
svetového klimatu o 4°C. To je ovšem
približne taková teplotní zmena, jaká
ukoncila poslední ,dobu ledovou. Není
divu, že vlivná Globální klimatická koa
lice obvinila odborníky z Mezinárodního
panelu ze zmanipulování záverecné
zprávy.

Hubené výsledky
O dodatkovém protokolu k Úmluve jed
nala konference úcastnických státu v roce
1995 v Berlíne. Vzhledem k odporu Spo
jených státu nakonec vypracováním ná
vrhu protokolu poverila Evropskou unii.

a konferenci se SRNústy kanclére KoWa
zavázala snížit do roku 2005 emise CO~v
prumeru o 25 %. Znamenalo by to reduk-



Slovo nemusí být jen jen symbolem, znakem, denotátem, základní pojmenovací jednotkou

"objektivní" (mimojazykové) reality; stává se rádo i zbraní, prostfedkem úsilí ci boje. To

platí o slovu jak ve významu primárním, tak v synekdochicky pfeneseném (fec, mluva, ale i
projev, popf. domluva, pfíkaz, ujištení atd.). Nám dnes stací význam výchozí.

Samo o sobe se slovo zbraní ci municí nestává pro nic za nic, potfebuje k tomu kontext.

Slova slouží k dohodnutému oznacování a sdelování, tudy k sbližování lidí sdíleného jazy

ka. Za urcitých situací (kontextu) mohou lidi rozdelovat: obcan, žena, díte, cernoch, pfíro

da, životní prostfedí, a také právo, spravedlnost atd. atd. semohou oprostit od své denotac

ní platnosti a nabýt" vyšších" hodnot partikulárních, dílcích. Nejprv se ovšem musí jejich

obsah abstrahovat, zobecnit - pak si lze snáze slovo obsadit vlastním hodnocením.

Tedy abstrakce a axiologie (hodnocení). Nekterá slova sek tomu hodí lépe než jiná. Napfí

klad slova cizího puvodu: slova motivicky nepruhledná (jim i jejich významum se musíme

ucit), casto i hláskove neobvyklá, tudíž už svou podobou jaksi duležitá. Jde-li zároven o
internacionalismy, tedy slova sdílená i v jiných jazycích, narustá jejich axiologická hodnota

apriori.

To se zvlášt pekne jeví na slovech zakoncených kategoriálnímformantem ,,-ismus". Ta

mohou vyjadfovat pferuzný obsah (jev, orientaci, smer, hnutí,jilosojii, program také medi

cínskou indispozici atd.) a své pojmenování také ruzne odvozovat (od osoby, metody, pro

gramového obsahu ...). Vždycky však znamenaji urcité vymezení, odlišení. To vposledku pla

tí stejne, at slovo pfichází jako "nálepka" zvencí, anebo je výrazem sebevymezení vnitfního.

V "isrrrech" si obzvlášt libovala ideologie komunistická. V jejích rukou se stávaly axió

my, skutecno.stmi, o nichž se nediskutuje. At kladné (socialismus, marxismus ...), at odmítané

(fašismus, imperialismus, triJckismus ...) sloužily k cernobílému nazírání sveta. Tato vášen

vedla rovnež k tomu, že všechny i umelecké a metodologické ,,ismy" (a"isté", jejich nositelé)

byly podezfelé, než sejim dostalo patficného oznámkování. .

Dichotomne zhodnocené "ismy" ovšem potfebovaly své náležité protejšky. Kdo není s nám~

je proti nám - a vice versa. Zde pfišel ke cti stejné hodnotive mocný prefix "anti-": antifašis

mus, antiimperialismus apod. ci antikomunismus, antisovetismus atd. byly axiologicky stej

ne silné, ne-li silnejší než jejich opozitní protejšky. Z té spousty šuplíku by nekdy svádelo
zkoumat, zda tfeba byl horší antisemitismus nebo sionismus, antikomunismus nebo tfeba

trockismus, imperialismus ci pacifismus - ale koho to dneska zajímá? -

Za fec však stojí, jak mocne nás to poznamenalo. Cernobílé oznacování sveta (a tudy jeho

hodnocení) se nám dostalo pod kuži. Vzpomínám, jak v prvních legálních Lidovkách na

sklonku roku 89 vysvetloval Ivan Ho.fJman, preco nie je antikomunistom. Capkovsky laska

ve - jak jsme ho znali - se skoro omlouval za to, že není schopen nenávisti ani ke komunis

tUI1J.Ale nenávist (a ovšem koncentráky, vešení na kandelábry a kdovíco ješte) - to je pfece

jejich pojetí onoho "ismu"! Našinec (IHjiste taky) vystací s "pouhým", arci bytostným odpo
rem, odmítnutím.

A velmi nedávno sklapla "istická" past jiná. Kardinál primas Vlk trochu neštastne pfirov

nal antiklerikalismus k antisemitismu. Jazykový úlet mohl odevlát s kontextem (fašistoidní

plátky v nekolika moravských kostelích), který je snad dnes pasé; autorita úfadu i osobnosti
by pfekryla lajdáctví jazykových rádcu. Shovívavý posluchac by si dosadil "antikatolicis

mus" ci tfeba "protikfestanství". Ale do veci si vyšlápla autorita jiná: literát a publicista,

universitní ucitel a oprávce i obhájce ceského katolic(tví? ismu?) Martin Putna.

ré svém exposé (LN 17.3.) sice pfiznává klerikalismu jeho obecne pfijímaný "slovníkový"

význarlt (MP: "snahu kléru ovládnout spolecnost a politiku", dle S8JC "úsilí o vliv církve,

kneží na vefejnou moc a politický život''), avšak antiklerikalismus difinuje nikoli jako

odpor, nepfátelství ci boj proti onomu "ismu" (SSJC), nýbrž jako "ideální sebeobhajobnou

difinici pro nenávist k církvi a ke kfestanství vubec".

Tady už nejde o to, že výchozí "ismy" srovnávají nesrovnatelné ("semitismus" zde pfece

nepojmenovává žádnou snahu ci úsilí, ale proste židovství). Jde o to, že urcitému "anti ...ismu"

podsouvá 'význam sice obecne nesdílený, avšak jednoznacne a zeširoka hodnotivý - a jeho

nositelum (samozfejme bez ohfedu na to, zda se k tomu znají) sepfisuzuje nenávist; nená-
vist srovnatelná sevšemi podobami antisemitismu. .

Nebylo by však asi spravedlivé svádet vše na to, jak jsme my se svým jazykem ideologicky

diformováni: bude to spiš tak, že v sobe všichni kus nutkání k ideo logicnosti neseme - a skrze

nás pak ovšem i ten jazyk.

ci o 250 mil. tun. Dosud se podarilo sní
žení o polovinu, avšak jde pouze o dusle
dek propadu výroby v nových spolkových
zemích. Další omezení byvyžadovalo pri
jetí rady ekonomicky i sociálne nepopu
lárních opatrení, jako napr. zavedení
energetické dane zpoplatnující produkci
C02nebo dálnicních kuponu pro náklad
ní vozy. To je ovšem v soucasné ekono
mické situaci pro nemeckou verejnost
neprijatelné.

Ministri životního prostredí Evropské
unie se zatím nedokázali dohodnout ani

na mnohem skromnejších spolecných
krocích. Hlavní prekážkou je stanovisko
Francie, která nesouhlasí s irským návr
hem na redukci emisí CO2 do r. 2005 o 5
10 %. Francie požaduje, aby se snížení
prepocítávalo na obyvatele. Z hlediska
francouzských zájmu je to pochopitelné.
Hlavním zdrojem výroby energie je ve
Francii jaderná energetika, takže fran
couzské emise CO2 ciní pouze 6,5tuny na
hlavu na rozdíl od 13 tun na hlavu, které
produkuje energetika nemecká. Vpodob
né situaci je i Ceská republika s emisemi
12,3 tun CO2 na hlavu. Francouzské re
šení je tím méne prijatelné pro Spojené
státy, které produkují dokonce 20 tun CO2

na obyvatele.
Jisté je jen to, že budou-li pokracovat

soucasné trendy emisí skleníkovfch ply
nu, zvýší se jejich obsah v atmosfére mezi
léty 1990-2000 o 17 %, do roku 2010 do
konce o celých 50 % oproti roku 1990.Pri
tom Úmluva pocítá práve se snížením
emisí na úroven tohoto roku. •

DOG. JUDR. VÁCLA V MEZRJCKÝ

(odborná spalupráce Ing. Z. Krayzel)
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"ismy" a "anti"

JAN HORÁLEK
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Premi anti
a poškoláci?
Podle americké Heritage Foundation,
která nedávno hodnotila stupen hospo
dárské svobody sto padesáti zemí sveta,
se Polsko umístilo daleko za Ceskou re
publikou a nekterými jinými postkomu
nistickými zememi. Zasluhujeme si
opravdu tak špatnou známku? ptá se
Maria Balicka v prvním breznovém cís
le týdeníku Polityka.

POlllYKA
Heritage Foundation hodnotí poradí

státu podle skóre, které dosahují v dese
ti ruzných sférách: práva vlastníku,
dane, mzdy, ceny, obchodrií politika,
míra státní intervence do hospodárství,
zahranicní investice, kapitálové toky,
menová a bankovní politika a rozsah
šedé zóny v ekonomii. Výsledná skóre
pak slouží k výpoctu indexu pro každou
hodnocenou zemi. V lonském porovná
ní jsou na vrcholu žebrícku Hongkong,
Singapur, Bahrajn, Nový Zéland a Švý
carsko, první desítku pak doplnují USA,
Velká Britanie, Tchaj-wan, Bahamy a
Nizozemí.

Polsko v této "souteži o svobodu" do
padlo špatne: delí se s Hondurasem o 85.
místo, a patrí tedy do skupiny s omeze
nou hospodárskou svobodou. Toto po
stavení v tabulce vypadá ješte hure, srov
náme-li je s ostatními postkomunistic
kými sousedy. Ceši drží svým neuveri
telným 11. místem absolutní rekord, a i
Estonsku se dostalo mimorádne vysoké
ho hodnocení - 25. místo. Poláky pred
behlo i Madarsko (64), Lotyšsko (69),
Slovensko (77), Litva (80) a Slovinsko
(84). Z východní Evropy dopadlo hure
než Polsko pouze Rumunsko (98), Bul
harsko (108),Albánie (115), Rusko (117),
Ukrajina (122) a Belorusko (129). Když
byl v nedávném televizním programu
ministr hospodárství Wieslaw Kaczma
rek donucen, aby tabulku komentoval,
tvrdil, že politické ohledy prevážily nad
otázkou skutecným zásluh. Težko cekat
jinou reakci od politika, který byl po tri
roky zodpovedný za polskou ekonomi
ku. Suverénní pozice Cechu zpusobila
všeobecné prekvapení, zvlášte v porov
nání s reálným odhadem toho, ceho do
sáhlo Polsko. Sedmdesát míst, které obe
zeme v poradí delí, predstavuje skutec
nou propast, zatímco mezi životní úrov
ní Cechu a Poláku zdaleka takové roz-

NOVÁ PRíTOMNOST

díly pozorovat nelze. Krome toho na prí
znivé úcinky hospodárských reforem lze
v Polsku narazit na každém kroku. Duch
podnikavosti vládne ve všech polských
mestech, což se nedá ríct o mestech za
jižní hranicí zeme. Nekterí celou záha
du vysvetlují tím, že Ceši jsou na všech
mezinárodních fórech mistry politické a
ekonomické sebepropagace, zatímco Po
láci svetu ukazují spíš své spory a fobie.

Je-li tomu tak, pak autori hodnocení
preháneli. Otázka je, do jaké míry. Ceši
v ekonomické liberalizaci vedou i podle
jiných mezinárodních institucí. Lonská
zpráva Svetové banky nazvaná "Od plá
nu k trhu" hodnotila dvacet pet zemí
strední a východní Evropy. Kritériem
hodnocení zde byl tzv. index liberaliza
ce, který je výslednicí odhadu týkajících
se stupne liberalizace vnitrního trhu (li
beralizace cen a likvidace státního ob

chodního monopolu), zahranicního ob
chodu (zrušení dohledu nad vývozem,
snížení daní, nahražení vysokých cel
ních poplatku a celních kvót nízkými ci
stredními poplatky, míra smenitelnosti
meny), vznik nových ekonomických
subjektu (privatizace a rozvoj soukro
mého sektoru). Z tohoto porovnání vy
šla nejlépe Ceská republika tesne násle
dovaná Estonskem. Madarsko bylo tretí
a za ním na ctvrtém míste Polsko. Ceši

rovnež zaujímají v postkomunistickém
bloku první místo, pokud jde o podíl sou
kromého sektoru na národní ekonomi

ce (75 %). Polsko se 60 procenty zustává
za Slovenskem, Estonskem a Madar
skem (70 %) a dokonce za Litvou (65 %).
Jak podle Svetové banky tak podle Ev
ropské banky pro obnovu a rozvoj Ceši
vedou i v privatizaci velkých státních
podniku, což jeden z duvodu, proc pod
le ruzných hodnocení mají z hlediska
prístupnosti vnitrního trhu pro zahranic
ní investory lepší klasifikaci. Odlédne
me-li od všech formálních hodnocení,
zdá se, že hlavní rozdíl mezi ceským a
polským modelem transformace spocí
vá v ruzných metodách prechodu od
státní k soukromé ekono,mice. V ceském
prípade to byla shora rízená privatizace
velkých státních podniku, metoda, kte
rá prináší rychlé statistické výsledky.
Polská varianta naopak má težište v dy
namickém rózvoji menších podniku.
Malé a strední firmy jsou casto mnohem
efektivnejší než zprivatizovaní gigánti, a
to bude.možná duvod, proc už nekolik
let Polsko dosahuje vyššího rustu než
ceské hospodárství. Vznik padesáti ci sta
malých podniku v desítkách ruzných
sektoru je mnohem revolucnejším kro
kem než privatizace jednoho velikého
závodu. "Proto máme zcela ocividný dy
namický rozvoj - a horší vysvedcení,"
uzavírá autorka. •
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Duchody:
kde na ne vzít
Starobní pojištení delá starosti i Nemcum
(DER SPIEGEL6/97): mladých, kterí na
ne platí, ubývá, kdežto starých je stále víc.
Lidé pres 60 let tvorili v roce 1960 14,3%
obyvatel, dnes už 23 % a v roce 2030 by
jich melo být skoro 35 %. Prumerný du
chodce pobíral v roce 1960duchod 10 let,
dnes už skoro 161et -lidé žijí déle a i pru
merný vek odchodu do penze se snížil z
64 na 62 let. Navíc se zatím každých de-

set let zdvojnásobil pocet nezamestna
ných, v soucasné dobe je to 4,15 milionu
lidí, kterí by meli platit a neplatí.

Problém je pochopitelne také politický:
o vítezství soucasné koalice se hodne za
sloužili starší lidé. Proto by vláda radeji
duchody nenápadne snižovala, jenže i
tady má svázané ruce: sociální výpomoc
ciní v Nemecku asi 40 % prumerného pla
tu. Kdyby se duchod tech, kdo si na nej
léta platili, mel snížit na 64 %, budou se
ptát, proc to vubec delali. Ministr financí
nechce zvyšovat DPH,dokonce se chystá
zdanit výnosy pojištovacích fondu, a tak
možná dojde na návrhy radikálnejší.

Ty vesmes vycházejí z toho, že by stát
mel každému v duchodovém veku platit
základní rentu kolem 40 % prumerného
platu, která by se financovala z daní. Kdo

. bude chtít víc, musí se pojistit sám. Do
savadní systém tzv. "mezigeneracní soli
darity" bude treba nahradit individuál
ním sporením. To nepujde najednou:
kdyby se mel dosavadní objem duchodu
vyplácet z kapitálových výnosu, byl by
treba kapitál ve výši nekolika bilionu ma
rek. Soucasné penzijní fondy shromáždily
"jen" asi 420 miliard. Jiná cesta než po
stupný prechod na kapitálové duchody
není.

S vývojem moderního prumyslu se to
tiž lidská práce podílí na tvorbe národní
ho duchodu stále méne - v Nemecku
zhruba 15 %. Proto se ani starobní pojiš
tení nemuže do budoucna opírat jen o
mzdy, nýbrž také o kapitál. Jak ho shro
máždit? Experti soudí, že všichni, kdo
vydelávají, budou muset 3 až 5 % príjmu
ukládat do státem garantovaných fondu.

Vedle tohoto zásadního problému je
však v každém prípade nutné odbourat
radu "drobných" vymožeností a privile
gií, od horníku až po státní zamestnance.
Nedávné hornické stávky v Porúrí však
naznacují, že ochota prijmout takové zá
sahy je dnes i v Nemecku spíše mizivá.
JAN SOKOL •
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VÝBUCHY
NA

SLOVENSKU

Jednou z najúcinnejších a najdrastickejších zbraní organizovaného zlocinu je
nastražená výbušnina (bomba ci explo
zívna látka) proti nepriatelskej alebo ne
pohodlnej osobe. Podsvetie zacalo aj na
Slovensku túto zbran hojne používat. Je
šokujúce, že použitie výbušniny bolo za
znamenané aj v súvislosti s kriminálny
mi kauzami s politickým podtextom.

Udalosti posledných dvoch rokov na
Slovensku dokazujú, že cinnost podsve-
tia a niektorých mocenských zložiek štá-
tu móže byt koordinovaná. Zomierajú osoby, ktoré sú z róznych
prícin politicky nepohodlné.

Prvýkrát verejnostou výraznejšie otriasol bombový atentát
proti jednému z bossov bratislavského podsvetia, ktorý si ne
chal hovorit Tuti. Páchatelia tohto skutku neboli dodnes vypát
raní. V radoch policie nastala po zavraždení tohto mafiána vel
ká úlava. Podle niektorých informácií sa Tuti pred svojou smr
tou dostal do konfliktu s ludmi, ktorí dnes tvoria cast vedenia
Slovenskej informacnej služby (SIS).

K zaujímavým prípadom patrí aj explózia dvoch granátov v
záhrade domu, v ktorom býval Ján Vazan, póvodne utajený sve
dok kauzy zavlecenia Michala Kováca mladšieho do cudziny.
Ján Vazal vypovedal, že bývalý príslušník SIS Oskar Fegyveres
spolu s kolegom Igorom Majtánom od neho žiadali falošné ali
bi pre pohyb bieleho skrinového Mercedesu 208 D dna 31. 8.
1995, ked bol unesený Kovác mladší. Zo spomínaného Merce
desu bol celý týžden monitorovaný pohyb ludí okolo domu mla
dého Kováca. Tento svedok bol pred, po a aj v case výbuchu
sledovaný dóstojníkmi SIS. Naštastie pri výbuchu došlo iba k
materiálnym škodám. Páchatelia neboli doteraz odhalení.

Za pozornost stojí aj ciastocné poškodenie auta advokáta Jána
Havláta, zastupujúceho Michala Kováca mladšieho, v tom case
obvineného v kauze Technopol. Havlát
aj Marián Kocner boli tiež sledovaní slo
venskou tajnou službou a páchatelia,
rovnako ako v predchádzajúcich prípa
doch, neboli zistení.

Doteraz azda najšokujúcejšou bombo
vou aférou je zavraždenie Róberta Remi
áša, ktorý bol najlepším priatelom už
spomínaného Oskara Fegyveresa - ko
runného svedka v kauze úcasti SIS na

únose prezidentovho syna. Remiáš bol
intenzívne rozpracovávaný sledovacím
odborom SIS a ohrozovala ho skupina
ludí používajúcich autá s nitrianskymi
ŠPZ. 29. 4. 1996 v nocných hodinách za
hynul Róbert Remiáš po výbuchu auta,
ktoré sám šoféroval. Ministerstvo vnút

ra vydalo niekolko stanovísk, v ktorých
uvádzalo, že k výbuchu prišlo na zákla
de porúch na plynovom a benzínovom palivovom systéme a vy
lucovalo, že Remiáš bol zavraždený.

Až 4. 9. 1996 riaditel sekcie vyšetrovania a kriminalisticko ex
pertíznych cinnosti ministerstva vnútra Ján Kos(ov priznal, že
v aute bola výbušnina a že sa preveruje verzia vraždy. Prípad
bol neskór uložený pre nedostatok dókazov. Vyšetrovatel tejto
kauzy major Ján Moric si prednedávnom podal žiadost o od
chod do civilu. Koncom septembra 1996 slovenský denník SME
priniesol dókazy z materiálov kriminalistickej expertizy, že už
v máji 1996 bola verzia poruchy na vozidle vylúcená. Aj v mo
mente výbuchu bol za piHami Róberta Remiáša dóstojník SIS
Martin Kimlicka. Ešte dve hodiny pred zavraždením Remiáš
navštívil svojho priatela novinára, ktorému povedal, že ho cez
den sledovalo niekolko aut SIS, a uviedol aj menu Martina Kim
licku.

Tesne pred oficiálnym zverejnením faktu, že v Remiášovom
aute bola bomba, v Bratislave vybuchli dve autá a jeden novi-

nový stánok, pri ktorom zahynul prísluš
ník Policajného zboru. Ani tieto inciden
ty neboli doposial objasnené.
V noci z 5. na 6. decembra 1996 vybuch

la pred domom poslanca Františka Gau
liedera, ktorý opustil rady IlZDS a bol ko
alicnou va,cšinou protiústavne vylúcený
z R SR, v blizkosti plynového potrubia
výbušnina. Pri Gauliederovom dome sa
pohybovali pred, v case a po výbuchu autá
patriace SIS. Polícii sa prihlásil svedok,
tvrdiaci, že ide o "samovýbuch", a z pát

rania bol za podozrivých okolnosti odvolaný kriminalista nad
porucík Jozef Molnár. Svedok, hovoriaci o samovýbuchu, však
nedokázal ani len identifikovat fotografiu poslanca Gauliedera,
o ktorom tvrdil, že ho videI v istej reštaurácii, ako inštruuje muža
menom Štefan, že tej trahviny pred jeho domom nesmie byt vela.
Polícia zatial páchatelov nedolapila a prípad bol, ako všetky
ostatné, uložený pre nedostatok dókazov.

6. 2. 1997 bol rituálnym spósobom popravený boss bratislav
ského podsvetia Miroslav Sýkora, ktorý mal okrem iného styky
aj s riaditelom SIS Ivanom Lexom. Podla niektorých zdrojov za
vraždenie Róberta Remiáša mal vykonat niekto z jeho ludí na
objednávku, pricom priebeh "akcie" mal odsledova( už spomí
naný dóstojník SIS Martin Kimlicka. Vrahovia Miroslava Sýko
ru utiekli z miesta cinu a zlahla sa za nimi zem. Sýkora bol vel
mi vplyvným mužom, pretože okrem dominantného postave
nia v podsvetí mal styky aj na niektoré politické špicky. V po
slednom období si robil nároky na privatizáciu slovenských fi
nancných inštitúcií, ktoré odóvodnoval niektorými službami
vykonanými v prospech kruhov majúcich vplyv na privatizac
ný proces. V rámci svojho úsilia sa dostal do konfliktov s inými
privatizacnými skupinami a taktiež zacal byt pre isté kruhy,
vzhladom na svoje poznatky, nepohodlný.

V pondelok 10. 2. 1996 bol na objednáv
ku zavraždený Jozef Matula, bývalý
ústredný tajomník Slovenskej národnej
strany. Vrah, objednávatel vraždy a aj
sprostredkovatel boli zatknuti. Polícia
preveruje milostný motiv vraždy zo stra
ny homosexuálneho partnera. Matula sa
okrem iného podielal na nelegálnej vý
robe homosexuálnej pornografie s mla
distvými, a to spolu s osobami, ktoré vy
stupujú v seriáli "Utajení svedkovia pre
hovorili". Ten má za ciel diskreditovat

korunného svedka zavlecenia preziden
tovho syna do cudziny Oskara Fegyvere
sa a presvedcit divákov Slovenskej tele
vízie, že za svoju výpoved o úcasti SIS na
tomto zlocine dostal zaplatené velké pe
niaze od samého slovenského preziden-
ta Michala Kováca.

Poslednou kauzou podobného druhu je objavenie vyše šty
roch kilogramov trhaviny danubit v športovej hale, kde sa ko-

- nal míting opozicného Krestansko-demokratického hnutia. Šúl
ky danubitu boli pospájané elektrickými rozbuškami, ktoré boli
konštruované na dialkové odpálenie. Jedna taška s výbušninou
bola umiestnená na WC a druhá priamo v hale pod sedadlami
na tribúne. Policiu na prítomnost tašky na WC upozornil ne
známy muž, ktorý okamžite zmizol a viac sa ho nepodarilo za
chytit. Druhá taška s výbušninou bola objavená za pomoci špe
ciálne vycviceného psa. Ak doteraz niekto telefonicky oznámil,
že v nejakom objekte je bomba, nikdy sa taká to správa nepo
tvrdila. Pred a ani pocas mítingu krestanských demokratoch,
na ktorom bolo do 4 000 ludí, nikto bombu neavizoval, a pred
sa tam bola. aš(astie nevybuchla. Nabudúce však móže... •

PETER TOTH
Redaktor deníku Sme
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Je náš osud ve hvezdách?
Cyril Hoschl

V souvislosti s pokroky v molekulární biologii si opet klademe otázku,
zda chování je také znakem, jenotypem,

na jehož pozadí je nejaká genetická vlo
ha. Mnoho poznatku svedcí pro skutec
nost, že urcité prvky chování lze oznacit
za znaky tak, jako lze urcit znaky morfo
logické, tvarové. V této souvislosti není
nezajímavé pospojovat si nekteré poznat
ky soucasného výzkumu v psychologii a
psychofarmakologii s nekterými starými
neurofyziologickými nálezy.

Trojdimenzionální clovek
V posledních mesících se opakovane i v
našem odborném a populárne-vedeckém
tisku objevila zpráva o Cloningerove troj
rozmerném osobnostním dotazníku a o

teorii, která je na jeho pozadí. Americký
psychiatr C.R.Cloninger v její puvodní
verzi predpokládá, že typologii lidské
osobnosti (temperamentu) lze hodnotit
ve trech dimenzích. První dimenzi nazý
vá závislost na odmene (reward depen
dence), druhou nazývá laénení po nových

podnetech (novelty seeking) a tretí vyhý
bání se újme, nepríjemnostem (harm avoi
dance). O nekolik let pozdeji pridal Clo
ninger ješte ctvrtou dimenzi, vytrvalost

(persistence) a 3 další temperamentové
dimenze.

Vprvní dimenzi jsou extrémy osobnosti
na jedné strane naprosto závislé na po
vzbuzující podpore okolí, na odmene, na
pochvale. Na strane druhé jsou osobnos
ti vuci mínení ostatních zcela netecné. V

druhé dimenzi je jedním z extrému ten,
kdo se bezhlave vrhá do stále nových si
tuací a dobrodružství; opacným extré
mem je zápecník, který se bojí každé
zmeny a usiluje o zachování statu quo. Ve
tretí dimenzi je jedním extrémem nebo
jácná povaha necitlivá vuci hrozícímu
nebezpecí, ochotná nést kuži na trh, na
opacné strane je to "pan opatrný", který
vše tricetkrát prozkoumá, než se do ne
ceho pustí.

Explosivní
schízoid

Jednotlivé dimenze pak souvisí biolo
gicky se tremi okruhy neuronu, po nichž
se v mozku šírí vzruchy. Ty se na cent
rálních mezinervových spojích (syna
psích) predávají prostrednictvím trí ruz
ných látek, tzv. neuroprenašecu (nor
adrenalinu, doparnlnu, serotoninu), pri
cemž pro každý okruh je ch!lTakteristic
ký práve jeden z nich.

Cloninger predpokládá spojitý presah·
této osobnostní typologie až do patologie
(tj. k duševním nemocem), což klade do
souvislosti s hypotézami o nerovnováze
v jednotlivých neuroprenašecových sy
stémech. Tato nerovnováha bývá pova
žována za klícový clánek pri rozvoji du
ševních chorob. Testováním osob pomo
cí Cloningerova trídimenzionálního do
tazníku mužeme odhadnout charakteris

tické postavení v každé z techto rovin,
které si lze predstavit jako rozmery troj
dimenzionálního prostoru. Každá osob
nost je pak jakousi charakteristickou ku
lickou ci bodem v tomto prostoru, kde
urcité "hvezdokupy" mohou znamenat
povahové extrémy (hysterii, asociální
chování, úzkostnost) a "galaxie" nekde
uprostred tohoto prostoru by se mohla
nadnesene oznacit jako "norma".

Prípadná souvislost mezi urcitými
osobnostními rysy a biologickýmimecha
nismy by naznacila, že chování a gene
tická promenlivost mohou souviset

Závislosti a chemické
poruchy v mozku
Kenneth Blum a spol. nedávno odhalili
souvislost mezi výskytem urcité genetic
ké varianty a takovými poruchami cho
vání, jakými jsou abúzus alkoholu, dro
gová závislost, kourení, kompulzivní
(nutkavé) prejídání se a obezita, poruchy
pozornosti a patologické hrácství. Autori
jsou presvedceni, že tyto poruchy mají
spolecného biologického jmenovatele:
"hardwarový" systém v mozku, který je
puvodne urcen k tvorbe potešení z odme
ny, jíž se dostává pri urcitém chování.

Vrozená chemická nerovnována, která
naruší mezibunecné predávání signálu v
mozku práve pri tomto "procesu odme
ny", je na pozadí poruch chování, kterým
Blum ríká Syndrom narušené závislosti

na odmene (Reward Deficiency Syndro
me - RDS). RDS zahrnuje urcitou formu
senzorické deprivace (zbavení smyslo
vých vjemu) libostních mozkových me-

28

chanismu. Muže se vyskytovat v ruzném
vyjádrení od mírných až po težké formy
a muže být dusledkem biochemicky dané
neschopnosti jednotlivce prožít uspoko
jení z bežných každodenních cinností.
Blum a spol. jsou presvedceni, že objevi
li alespon jednu genetickou odchylku,
.která vede ke zmene techto libostních

okruhu v mozku. Je to variantní podoba
genu pro receptor D2 (pro neuroprenašec
dopamin), která se oznacuje jako alela AJ
(alela je konkrétní forma genu). Autori
puvodne zjistili vysoký výskyt této alely
u jedincu, kterí meli problémy s alkoho
lem. Pozdeji zjistili, že tato alela AIje spo
jena s celou škálou impulzivního, kom
pulzivního a adiktivního chování
(impulzivní mužeme chápat jako nevy
pocitatelné, kompulsivní jako vtírave ri
tuální a adiktivní jako vytvárející závis
lost). Koncept RDSposkytuje vysvetlení,
jak jednoduchá genetická anomálie muže
dát vznik pomerne komplexnímu abe
rantnímu (odchylném\!) chování.

Kaskádová teorie
Centra libosti byla objevena vlastne ná
hodou americkým psychologem Jame
sem Oldsem v roce 1954,když studoval
v krysím mozku proces bdelosti. Tehdy
umístil elektrody chybne do urcité oblasti
limbického systému (LS- mozková struk
tura duležitá pro emoce). Pokus byl uspo
rádán tak, že zvíre mohlo tuto oblast elek
tricky stimulovat zmácknutím pácky.
Olds zjistil, že krysy by mackaly pácku
prakticky bez prestání asi tak 5000 krát
za hodinu. Zvírata by se bez ustání sti
mulovala a vyloucila by tak veškeré ostat
ní aktivity s výjimkou spánku. Tak byla
v mozku nalezena oblast, která je "zod
povedná" za pocit libosti. Výzkum na lid
ských jedincích pozdeji ukázal, že elek
trická stimulace nekterých mozkových
oblastí vedla k pocitum ne nepodobným
orgasmickému sexuálnímu vzrušenÍ.
Ukázalo se, že libost je samostatná neu
rologická funkce a je svázána se systé
mem posilování a odmeny.

Výzkum v posledních desetiletích po
mohl urcit oblasti a neuroprenašece, kte
ré jsou ve hre práve pri "odmenování".
U normálních lidí tyto neuroprenašece
pracují dohromady v kaskáde vzrušení a
útlumu, což vede k pocitu pohody z té
konecné "odmeny". Porucha v techto
mezibunecných interakcích vyústí v úz-



kost, hnev a dysforii (rozladu), popr. v
lacneIÚ po látce nebo cinnosti, která tyto

negativní emoce odstrarú. apr. alkohol

aktivuje noradrenergní systém v limbic
kém okruhu prostrednictvím mezibu
necné kaskády, která zahrnuje seroto

nin, opiátové peptidy a dopamin. Alko
hol také muže pusobit prímo zvýšením
produkce neuroaminu, které jsou úcin
né na opiátových receptorech nebo v do
paminergním systému. Podle této kas

kádové teorie odmeny se mohou jak ge
netické anomálie, tak dlouhodobý stres
anebo dlouhodobý abúzus alkoholu po
dílet na rozvoji sebeudržujícího se vzor
ce abnormálního lacnení.

Kaskádovou teorii alkoholismu u lidí

posiluje rada klinických pokusu. Když

se osobám závislým na alkoholu poda
ly aminokyseliny - látky blízké seroto
ninu a dopaminu - a látky, které zvyšují
enkefalinovou aktivitu, došlo ke sIÚže

ní touhy po alkoholu, k nižšímu výsky

tu stresu a zvýšení pravdepodobnosti

úpravy a poklesu poctu relapsu (návra
tu onemocnení). Jiné studie dokládají,
že poslední spolecnou cestou závislosti
na takových drogách jako kokain, mor

fin a alkohol je skutecne dopamin.

Neštastná alela
Olivier Civeli z oregonské univerzity

klonoval gen pro Dz receptor. Dz recep
tory jsou v oblastech mozku, které se

podílejí na odmenování. Proto stálo za
to prozkoumat tohoto duležitého kandi
dáta na genetickou odchylku u alkoho
liku blíže. Do dnešního dne jsou známy

ctyri alely genu pro receptor Dz: Ap Az'

A3, a A4• Alely A3 a A4 jsou vzácné, za
tímco alela Az se nachází témer u trí ctvr
tin obecné populace. Alela AI se vysky
tuje u jedné ctvrtiny populace. Blum a
spol. v roce 1990 použili ke studiu D A

získanou z mozku zemrelých alkoholi
ku a porovnali výsledky s kontrolrú po
pulací nealkoholiku. Nález byl ohromu

jící: Mezi alkoholiky melo alelu AI 69 %

osob, zatímco alelu Az 51 %. U nealko
holiku byla alela AI pouze ve 20 %, kdež
to alela A2 v 80 %. Problém je v tom, že
ne vše, co se skrývá pod diagnózou al
koholismu, je alkoholismus "biologic
ký", na geny vázaný.

Nekteré studie ukazují, že v rodinách,
kde se vyskytuje závislost na jedné dro

ze, vyskytují se také závislosti na dro
gách jiných. Takže deti alkoholiku jsou
casteji kokainisty a obrácene. Podobne
je tomu s kourením. V souvislosti s na
ším výkladem je pozoruhodné, že ko

kain pusobí mj. prímo na míste genu pro

Dz receptor, tedy na chromozomu 11.
Mechanismus jeho pusobení však není
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dosud zcela objasnen. Dlouhodobé užívá

ní kokainu vede k úbytku D2 receptoru,
který je spojen s výraznou touhou po ko
kainu a s kokainovýmí sny. edávno se
zjistilo, že 52 % kokainistu má také alelu

AI' Mezi temi, kdož nebyli na kokainu zá
vislí, se alela vyskytla pouze v 21 %. vý

skyt alely AI se zvyšuje významne se tre
mi rizikovýmí faktory: s alkoholismem a
drogovou závislostí rodicu, s úcinností uží
vaného kokainu a s deviantním chováním

v raném detství. Jestliže mají kokainoví

narkomani všechny tri faktory, výskyt ale

ly AI stoupá na 87 %. Poruchy chování v
detství tak mohou být signálem genetické
predispozice k drogové ci alkoholové
závislosti.

Ackoliv kourení muže být dáno mnoha

faktory (zvyk, kultura, prostredí), cím dál
tím víc se ukazuje, že je silne ovlivneno

dedicnými ciniteli. Jestliže jedno z dvojcat
kourí, druhé má velký sklon kourit také.

Na zvíratech se ukázalo, že podání nikoti
nu zasahuje rovnež do metabolismu do
paminu. To vedlo nekteré výzkumníky ke

studiu výskytu alely AI u kuráku. Zjistilo

se, že i mezi kuráky, kterí nemají návyk

na alkohol, se alela AI vyskytuje v 48 %.

Cím vyšší je prevalence (prevaha) alely Ap
o to dríve clovek zacíná kourit, o to je sil

nejší kurák a o to hure s koureIÚm prestá
vá.

Obezita je poruchou, která má mnoho

forem. Má nepochybne složku vrozenou a
získanou. Studium obezity vedlo k pode
zrení na tri okruhy genu, které jsou zrej
me ve hre. Navíc se objevily dva geny sou

visející s regulací potravoVého chování.
Také se ukazuje urcitá vazba mezi kom
pulzivním prejídáním se a závislostí na
drogách a alkoholu. Sám jsem vyslovil hy

potézu, že závislost na drogách je jenom
chybne kooptovaným mechanismem pri
mární závislosti, kterou je závislost na jíd
le. Mužeme si predstavit, že hlad je vlast

ne abstinencIÚm príznakem. Alkohol, dro
gy i uhlovodany zpusobují výdej dopami-
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nu v primární odmen ovací oblasti moz
ku. At již je mecharúsmus psychotropIÚ
ho pusobeIÚ alkoholu, drog a jídla jakkoli

ruzný, dopaminergIÚ dráhy v nem vždy
hrají nejakou roli.

Ackoliv je patologické hrácství sociál
ne jaksi prijatelnejší formou závislosti,
má mnoho spolecného s alkoholismem

a drogovou závislostí. Euforické stavy
hrácu nejsou nepodobné "šlehum" nar
komanu a touha po hre je stejne trýznivá
jako po droze. Úzkost a podráždenost pa

trí mezi abstinencní syndromy. Nedávná
studie patologických hrácu ukázala, že

témer 51 % z nich má alelu AI' Cím težší
hrácství, tím vetší pravdepodobnost vý

skytu alely AI'
Soucasná predstava o úloze alely AI v

rozvoji uvedených poruch funkce "odme

ny" je asi taková: výskyt genu s alelou AI
muže být spojen s nižší hustotou Dz re
ceptoru. Ta vede k nižší dopaminergní
aktivite v tech cástech mozku, které se na

"odmenování" podílejí. Takto postižení
jedinci nejsou dostatecne odmenováni

podnety, které jinak nositelé alely Az shle
dávají uspokojivýmí. To muže mít za ná
sledek permanentIÚ vyhledávání podne
tu, které by nepohodu snížily. Aponevadž
o dopaminu se ví, že snižuje stres, jedín

ci s alelami AI mohou mít potíže pri zvlá
dání tlaku normálniho života. Zátež nebo

neuspokojená touha po odmene privádejí

nositele alel AI k látkám nebo cinnostem,
které zpusobují uvolnení dalších kvant
dopaminu, a tedy prechodnou úlevu.
Mezi ne patrí alkohol, kokain, marihua
na, nikotin i uhlovodany (cokoláda). Tyto

látky mohou být 'užity sólove, v kombi
naci a jsou do urcité míry zamenitelné.

Znalost patogeneze závislostí by mela
v budoucnu umožnit nejen ovlivnování

techto poruch genetickým inženýrstvím,
ale i jejich farmakoterapeutické zvládnu

tí. Už ted se zdá, že u nositelu,alely AIjsou
látky jako napr. bromokryptin úcinné pri
zvládání alkoholové závislosti. Jestliže

však alkoholismus vznikl z jiných duvo
du, je takový zásah neúcinný. Nadeje se
tedy vkládají do farmak, jejichž mikroin

jekce do krysích mozkových jader sku
tecne významne potlacuje abstinencní
príznaky po odnetí opiátu. Také je mož

né pri zjišteIÚ alely AI preventivne zasáh
nout do rozvoje budoucí poruchy.

Na úvodIÚ otázku lze tedy odpovedet,

že náš osud je v genech asi tak jasne jako
ve hvezdách: záleží na intepretaci. •

PROF. MUDR. CYRIL HUSCHL, DRSC.

(1949)
Lékar, vysokoškolský ucitel, dekan 3.LF UK. Clen

Ucené spolecnosti.
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Evropská unÍe
a ceská ústava

Evropská unie a Evropské spolecenství jsou

vecne totéž, právnicky nikoli. Právní sub
jektivitu má Spolecenství, nikoli Unie, ta jím
byla vytvorena. Tento rozdil však pro nás
zatím neni duležitý. Chceme ostatne tam i
onam, do Unie (Union), potažmo do Spole
cenství (Community), s nímž jsme uzavre
li smlouvu o pridružení. ikdo o tom, zdá
se, nepochybuje a odpovedné orgány nás
ujištují, že pro to delají vše. Podívejme se

však na to jinak: ocima právníka-rýpala.
Chceme-li se skutecne stát cleny této me

zinárodní organizace, bude to mít pro nás i
jeden velmi zásadní dusledek v oblasti
ústavního práva. Budeme muset prijmout

a stále si uvedomovat nadrazenost práva
Evropského spolecenství, tzv. komunitární
ho (community law), nad právem vnítros
tátním. Co to znamená? Spolecenství puso
bí v mezích pravomocí, jež mu sverila za
kládací smlouva. Ta na ne prevedla urcité
pusobnosti, v nichž má Spolecenství výluc
né právo urcovat zamerení politiky, ale též
stanovila oblasti, v nichž vykonává svou pu
sobnost spolecne s clenskými státy.

A práve v této spolecné pusobnosti Spo-
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lecenství a clenských státu bude pak i pro
nás duležitý vztah mezi právem Spolecen
ství (komunitárním) a právem clenských
státu. Pokud urcitý problém, který spadá do
spolecné pusobnosti, není komunitárním
právem upraven, mohou si jej clenské stá
ty upravit po svém. Pokud tu ale existuje
ustanoveÍlÍ komunitárního práva, je vnít
rostátnímu právu nadrazeno.

Z toho vyplývá rada dusledku pro právní
rády clenských státu. Predevším ten, že

predpisy clenského státu, které jsou v roz
poru s právem Spolecenství, nelze použí
vat Také zde neplatí klasická právní zása
da lex posterlor derogat priori (pozdejším
zákonem se ruší zákon predchozf). Vnitros
tátní právo tedy nemuže menit nebo rušit
ustanovení práva Spolecenství.

Právní predpisy Spolecenství predem vy
lucují prijetí nových vnítrostátních predpi
su, které by s nimi byly v rozporu. Soudy i
správní orgány jsou povinny vykládat vní
trostátní právo tak, aby to odpovídalo prá
vu Spolecenství.

Je treba vedet, že nekteré právní predpi
sy Spolecenství mají tzv. prímý úcinek: v
clenských státech je lze aplikovat prímo, bez
transformace zvláštním právním aktem.
Stávají se tedy automaticky soucástí vnítros-

tátního právního rádu. To ovšem zname
ná, že jakmile se staneme cleny EU, budou

u nás automaticky úcinné takové právní
normy, které budou upravovat otázky, do
jejichž rešení se našim zákonodárným or
gánum moc nechtelo, napr. normy v oblas
ti ochrany životního prostredí.

S temito pravidly není zcela v souladu cI.
10 Ústavy Ceské republiky, který ríká, že
"ratifikované a vyhlášené mezinárodní
smlouvy o lidských právech a základních
svobodách, jimiž je Ceská republika vázá
na, jsou bezprostredne závazné a mají pred
nost pred zákonem". Z nej totiž vyplývá, že
ostatní normy mezinárodniho práva bez
prostredne závazné nejsou a našemu prá
vu, resp. zákonum, nejsou nadrazeny. Ne
treba zduraznovat, že predpisy komunjtár
ního práva se zdaleka netýkají jen lidských

práva svobod. Presto mají prednost pred
vnítrostátním právem clenských státu. Je to
hmatatelný dukaz toho, že státy Evropské
ho spolecenství, které jsou nyní 1 cleny Ev
ropské unie, se vzdaly nekterých atributu

své státní suverenity a delegovaly je na spo
lecné orgány této organizace ve prospech
spolecné politiky a cílu. •

EVA KRuž1KovA

heslárMALÝ

Bedricha Loe-wensteinaa bjekthita: právo veta tzv reality vuci praktikám
spolecenských skupin, nucených prežít v rámci
své konstrukce sveta.

Osvícenství: heroické nedorozumení hrstky vzde-

I lancu, že snad lze z lidského života vymýtit ira-
~ cionálno a mýty. Jednak je omylem soudit, že se
. nekteré naše problémy dají vyrešit jednou pro-

vždy, jednak metafora "svetla" vyžaduje "tmu" jako svuj
prirozený protiklad. Vždy jen do okolního pralesa vyseká
váme vetší nebo menší mýtiny, kam padá trochu víc svet
la, než znovu zarostou. Taky hostí všelijaké netvory, kterí
podle názoru osvícencu vlastne dávno vymreli.

o Q 00 ád: historicky plodné vyjití z ráje, propušten.í do

<O~.;> svéprávnosti, subjektivne stále znovu pocituje
o o me jako tragédii a trauma. Chesterton sice tvr

dil, že vlastne porád ješte jsme v zahrade Eden,
trebaže to nevíme, ale i kdyby mel pravdu: nemá

me se vracet ke svému puvodu, sice skoncíme jako chu
dák Oidipus.

rostkomunisty jsme všichni - at jsme se dali zfana

tizovat a zastrašit, nebo negativne adaptovat. Jsme
poznamenáni, at už si lížeme rány, nebo o svých du

ševních pokriveninách ani nevíme. Tím, že o svém
minulém selhání mlcíme, nevedome vytváríme pra

vidla normálnosti. Kontinuita mentalit vysvetluje prý re
lativní ekonomické úspechy Poláku a Cechu, ale i rozmr-

zelost východních Nemcu vuci "novým okupantum".

ftácestrukturuje náš cas, zprostredkovává identi

tu a sociální status, nutí nás ke kooperaci. Ve star
ších civilizacích práce nebyla pozitivní hodnotou,

spíš prokletím nebo nanejvýš prostredkem k disci
plíne (v klášterech). Není vylouceno, že práce jako ústred
ní hodnota vycerpala své šance a budoucí spolecnosti se
budou strukturovat jinak. Také stávka se možná nebude
odehrávat ve sfére práce, snad spíš konzumu.

1\ovnost v civilizovaných pomerech je vždy je rov
ností lidských práva výchozích pozic. Individuální
rozvoj, zpusoby života jsou nutne diferencované ~

tedy nerovné. Barbarství nekterých režimu, vycháze-
jících z revolucí a válek, spocívá také v jejich redukci onis
mu a egalitarizaci. Nejvetším rovnostárem je smrt. Kult
smrti muže pripamatovat marnost našich pozemských di
ferencí, ale také inscenovat pokus prekonat individuální
beznadeji v mýtu kolektivního bytí. Príznacná je egalitár
ní symbolika vojenských hrbitovu.

~i'JoZhOdnUtí. Jestliže decisio je odvozeno z proríznu

h IP tí hrdla, stoupají mé sympatie k lidem nerozhodným,

I' II ~ které Horatius drsne, ale trefne nazval deGÍsis pen
nis. Decisionismus rázného bouchání do stolu a prq

tnutí príliš složitých uzlu ovšem lidem vždy imponoval, a
nejen v politice.

(JPokraéovánípnšt~
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Milý Petre,
posilám pozdrav od Tichého oceánu. Pri
vezl jsem si z CR plný kufr casopisu, ale
nejvíc se mi zamlouvá Nová Prítomnost.
Prál bych si víc recenzí nových knih, mám
to totiž do ceSkýchknihkupectví daleko.
Škoda, že na to máte málo místa. - Prišlo

mi i nabídkové císlo anglické verzeNP. Já
ale chci držet krok s materštinou.

Ta císla sena mém stole sešla tri. Nikoli

chybou distribuce. To mi dva zdejší zná
mí poslali své výtisky s poznámkou: "Ty
seješte o takové veci zajímáš. "Pritom oba

bývali aktivní v exilové i americké politi
ce,stedreprispeli na OF a z první návšte
vy svobodné vlasti si privezli placky s Ji(i
clavem Havlem i plány na návrat. Pak na
stalo rozcarování.

"To, že mi nikdo nenahradí l~ta komu
nistického šikanování, veznen~ msty reži
mu na detech a žene, to jsem vedel. Ale že
mi jednou svobodné demokratické Cesko-
slovensko nevrátí rodný dum, kam bych
sevrátil na penzi, to jsem necekal!"

"Byl jsem Cechemžijícím v Americe. Ale
teprve ceská demokratická vláda ze me udelala Americana. Na
kanadské a jiné Cechy se resitutce vztahovaly, ti mají dvojí ob
canství. Na Cechoamericany nikoli. Dvojí metr! Dobrá, jako
American budu hájit americké zájmy: Ceši obchodují s teroris
tickými státy, našimi nepráteli, s[ránem, Sýrií, Libyí, Kubou! Za
to máme pro ne ve Washingtonu lobbovat a pomáhat jim do
NATO?"

"Bratr bojoval v britské armáde, po únoru 48 byl vyhozen, vez
nen a ješte po amnestii živoril. Kdýž ceskýparlament odhlaso
val odbojárum malou náhradu, prezident zákon nepodepsal,prý
žejsou z nej vylouceni komunisté. Ti, co nás do tech koncentrá
ku dostali ..." atd.

Ano, zdá se,že ta kdysi nejaktivnejší cást exilu zahorkla. Sou
casná situace v CRje vzdálena jejich ideálum. Národ sezmenil.

Jednemje málo demokratický, jiným málo zbožný, podle mn?
hých upadl mravne. Rozhorceni jsou ti, kdo nabyli amerického
obcanství a na než se restituce majetku nevztahuje. Ani tehdy,
bylo-li jeho zabavení soucástí trestu za odpor proti režimu. fIlt
šinou jde o vydrené družstevní byty nebo rodinné domky. Lidé je
opoušteli, protože sestrachoval{o svobodu, nekdy i o život.

Do Cech sevrátil jen zlomek exilu: ti, co dOl-ifali, že se doma
snáze uživí, penzisté, kterí zde nezapustili koreny, a pak synové
a dcery exulantu, aby sez nich v Praze stali noví Hemingwayo
vé, Fitzgeraldové, Gertrudy Steinové. Mnozí se do USA vracejí.
Ti mladí témer všichni. Starším sedomu nechce:nechtejí sevzdát
amerického obcanství, prevést do CR všechny úspory, pri každé
návšteve detí žádat o americké vízum; težko shánejí v CR za
mestnání, protože dobré místo u vás predpokládá vlk "od triceti
do petatriceti" (viz inzeráty), což by v USA byla nezákonná ve
ková diskriminace.

Nechci seschovávat za uvedené citáty, i když souhlasím. Pres
všechny"sametové" prehmaty a schválnosti me vývoj doma zají
má. Cechyi Morava na me dýchají staletími, lopotili setam moji
predkové (promin trochu nostalgie). Prátele si tam vybírám podle
"krevní skupiny". Jsem rád, že semi tady podarilo sehnat grant
pro nadaného brnenského docenta. Nelituji horentní cástky za
byt v paneláku, abychom meli pri cetných a dlouhých návšte
vách CR kde bydlet. Raduji sez každé dobré knihy, která u vás
vyjde. O co všechnojsme byli my ochuzeni!
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Los Angeles

Ctvrt století žiji v Los Angeles, snad nejvetší aglomeraci na sve
te, která poctem obyvatel prevyšuje CR.Je tu asi šesttisíc Cechu.
Jejich spolecenskýživot existoval v L. A. už pred první svetovou

válkou, i když nebyl tak intenzivní jako v "ceském" Chicagu.Mam
fotku z r. 1920,jak zdejší Cešivítají v San Diegu lod s legionári
vracejícími se ze Sibire. Paní a dívky v krojích, muži v klobou
cích drží transparent s nápisem "Na zdar!". Od r. 1908 je tu So
kol, cvicil, hrál divadlo, založil knihovnu.

Ještev sedmdesátých letechjsem tu napocítal jedenáct ceských
(ceskoslovenských) organizací, od spolecenských pres katolické
a evangelické, Spolecnost pro vedu a umení až po odbocku Cs.
národní rady americké; pet casopisu (dnesvycházejí dva). Akti

vistu tu bylo pred r. 1989 na pet stovek. fIltšina seúcastnila príle
žitostne. Ale dávala americkému okolí zretelne najevo, proc hla
sovala proti komunistickému režimu "patama". Nepríjemne tím
narušovala propagandu zdejším levicákum (techAndelek Davi
sových tu bývalo dost, zejména na univerzitách).

O Slovácích v L. A. toho vím málo. Sdružovali se hlavne ko

lem svého kostela. Ceští katolíci tu svuj kostel nemeli a Slováci
jim ho k bohoslužbám nikdy nepujcili. Ale ani Slováci narození
po válce do ceskoslovenskýchorganizací vetšinou nevstupovali.

Minulý rok byl v USA i v CR ve znamení voleb. Kdyby mohl
ceskýexil volit doma, volil by (pres všechny krivdy) strany vlád
ní koalice. Víc by tady dostal takový KAN, DEU apod. Soucasní
extrémisté by tu pohoreli. Tolik muj amatérský "pruzkum ".

Clinton vyhrál kvuli ženám (54 %) a nejsilnejším menšinám:

qfroamerické a hispanoamerické. Bílí dali prednost republiká
nu Doleovi. A jak volili v L. A. Ceši?Mírná vetšina dala prenost
republikánum. Za Reaganových casu to byla prevážná vetšina.
Byl to totiž pro Gorbacova ten správný partner... '

Co jinak? Zašli jsme si "poplakat" na Sverákova Kolju. Bude
me mu držet palce pri udelování Oskaru (a zabralo to! - pozn.
red.). Fajnšmekri se chystají do divadla na Arcadii Toma Stop
parda, svetoznáméhp britského dramatika z ceskýchrodicu. Pro
ducentem je Gordon Davidson, který zde udelal velmi mnoho
pro Ji(iclava Havla, když byl veznený. Ale všichni, vcetne mno
hých z tech zahorklých, si objednáváme letenky na letošní cestu
do Ceskérepubliky. Tak na shledanou v Praze!

Jirí Breber
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Všeobecná, rodinná a specializovaná
24-hodinová péce

• 25 privátních specialistu, hovorících plynule anglickým jazykem

• všichni lékari mají prímé spojení s nemocnicemi

• kompletní krevní a laboratorní vyšetrení a služby

Odborný reditel: MUDr. Martin J. Stránský, MO, FACP

Asistent na Yale School of Medicine

odborné diplomy získané v USA

Tel. 22075 120, fax 26 68 25
Otevreno: 8:00 - 18:00 hod.

pondelí - pátek

Možnost vyšetrení

bez predem sjednaných schuzek

V mimorádne urgentních prípadech

po pracovních hodinách volejte:

0600111, operátor 140533

U Knihomola Bookshop
79 Manesova, Prague 2

Tel. 6277767

Art Roth Torst History MIT Film
Souckova Music Szymborska Yale

Psychology Kundera Judaica Borges
Literature Weston Penguin Poetry

French Topol Adorno RandolTI House
Hynek Eliot Czech Music Children's

The bookshop, gallery
and gourmet cafe are open
Monday - Thursday 10-23
Friday and Saturday 10-24

Sunday 10-20
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Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za Výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve spolec
nosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po
celém svete. Vychází cesky a anglicky.
Ceník inzerce do obou jazykových mutací
1strana 22500 Kc 1/8 strany. . .. 4000 Kc
1/2 strana 12600 Kc 1/16 strany... 250QKc
1/4 strany 7100 Kc 1/32 strany... 1400 Kc

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
1strana 12900 Kc 1/8 strany.... 2500 Kc
1/2 strana 7400 Kc 1/16strany... 1400 Kc
1/4 strany 4 300 Kc 1/32 strany. . . .. 800 Kc
Cena inzerce na 3 a 4 strane obálky dle doho
dy.
Oznamovatel:
do 25 slov (Hádky) 450 Kc
do 12 slov (2 rádky) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 Kc
Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Za grafickou
úpravu inzerátu úctujeme 5 % prirážku.
Slevy:
jednou opakovaná inzerce. . . . . . . . . . . . . .. 5 0/0

dvakrát 10 %
trikrát. . . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. 15 %

ctyrikrát. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. 20 %

Uzáverka objednávek:
Do patnáctého dne každého mesíce. Nové císlo vy
chází vždy v polovine dalšího mesíce.
Objednávky zašlete na: Nová Prítomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 266825.
Tešime se na Vaši objednávku!





JIRí KOLÁR

Déšt
vystrižený z nejaké anglické balady,

neklidne ležel na domech

a trhave zpíval

neco o konstrukcích staveništ,
alejích stožáru s vysokým vedením

a neprístupných pobrežích.

Muži za skly,

opreni o cervený mramor stolku

s kávou a vodou,

v peclive upravených rukou

s tucnými prsteny

drží svuj žurnál.

Odpadnou odpolední zápasy.

Neklid zaskocených jedenáctek,

šestek, doublu a singlu

zachvívá rty mesta.

Jak stíny pres nedockavou tvár

prchá tajemství limusin,
buhví cím hnané a kdovíkam.

Podobno ženám s lívanecky pod ocima,

poledne se hlásí

vzdechy talíru s dusotem stríbra.

Sníh ubrusu housme,

muži skládají stavebnice rukou

a falešného premýšlení.

Mela by prijít prodavacka kvetin ...

(Ze sbírky Dny v roce, 1946-47)


