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19. ledna slavili ve Spojených státech svátek Martina
Luthera Kinga. I když sev tento den ncohro::enJ'
bojovník za práva cernochu a menšin narodil, vetši
na lidí vzpomíná na jeho predcasnou smrt~Svátek
byl oficiálne schválen teprve pred deseti lety a s kaž
dým rokem, zdá se,roste jeho význam.

Evropanum se muže zdát, že svátky jako Den
nezávislosti nebo výrocí narození prvního prezidenta George Washingtona
jsou pro Americany mnohem duležitejší. V urcitém smyslu ano - v tyto dny
lidé rádi verejne slaví. Naproti tomu Kinguv svátek nikdy neprobíhal za vše
obecného veselí, naopak - postupne sestal dnem, kdy seAmerika obrací do
sebe,k hlubším zdrojum své identity. Nejenže seve sdelovacích prostredcích
vzpomíná na život ctihodného pana Kinga, ale zároven se objevují analýzy
o životních podmínkách témer všech národností a menšin, které se taví v kot
líku americké spolecnosti.

Americané si velice zakládají na svém nejrozlicnejším etnickém puvodu.
Svátek jim nabízí možnost tyto prameny opet prozkoumat. I když sesvátek
chápe jako pozitivní akt, stojí tu dejiny a zkušenosti, které nelze odestát.
Zkušenosti lidí a clenu jedné skupiny secleny skupiny druhé. Pod povrchem
verejných diskusí a projevu je stále cítit tiché napetí. Prinejmenším. Kinguv
svátek je dnem, pri kterém si každý bílý American uvedomí, že dostal volno,
aby uctil pamet svého cerného spoluobcana. Nabízí sesrovnání. Jak by se
asi cítili Ceši,kdyby meli slavit svátek k uctení památky romského vudce,
který obetoval život boji za lidská práva?

Svátek Martina Luthera Kinga je tedy netradicní svátek. Je to den venova
ný vzpomínkám, úvahám, smutku a usmírení. Sledoval jsem televizní porad,
v nemž semoderátor ptal skupiny sedmdesátiletých belochu, proc v roce
1962 týrali cerné školáky v jižním státu Alabama. Pár minut na to setito
cerní školáci, dnes elegantne oblecení padesátníci, dostavili na pódium. Bílí
zírali na cerné, cerní se uprene dívali na bílé. Bylo úplné ticho. Moderátor se
zeptal: "A nechcenekdo z vás neco ríci?" Bílí pohlédli jeden na druhého, pak
na cerné. Jeden bílý muž zacal potichu plakat. Jedné cernépaní tekly slzy
po tvári. Pán vstal, prešel k paní a seslzami v ocích sejí zeptal: "Je vubec
možné, abyste mi odpustila?" Kývla hlavou, zatímco jí padaly slzy do klína
na sepnuté ruce. Celá skupina bílých sepak zvedla, prešla k cerným a všichni
sezacali mlcky objímat. Moderátor nerekl ani slovo. Pozdeji, když si sedli k
jednomu stolu, shodli sena tom, že ten den byl nejduležitejším dnem jejich
života.

Dva dny na to kandidoval Václav Havel na prezidenta Ceskérepubliky.
Byl zvolen v druhém kole, teprve po nejvetší možné ostude, o jeden hlas. Proti
nemu kandidovali dva muži - jeden komunista, druhý predseda republikán
ské strany, který v té dobe sedelve vazbe. Tento kandidát na prezidenta,
který fyzicky napadl ženu, který verejne vyhlásil lítost nad tím, že behem
druhé svetovéválky nezemrelo více Nemcu, který vede politickou stranu, jež
sezminuje o Romech jako o "spálených topinkách", tento clovék obdržel 23
hlasll našich poslancu a senátoru.

Není to smutné, že je nám myšlenka ceskéhosvátku, který by nám pripomí
nal práva našich romských spoluobcanu a jiných menšin, vzdálenejší, než
jakt; že nekterí naši zákonodárci volili na prezidenta rasistu z pankrácké
vazební veznice?

HesUník \ouá PNlomnosl se hlásí k tradici pi'eclválecné Pi'ítolllnosti, u jejíhož zrodu stál
I' roce 1924 TOlllúš Gal'l'igue Masa!') k. Vydal'ateli Jaroslal u Stránskclllu a šéf"edaktol'Ol i
Ferdinandu Peroutkol'i se podarilo pi'edstavit na st"ánkách Pi'ítomnosti celou generaci demokra
tick) sm) šlejicich autoru a nabidnout ctenári patme nejlepší politiek)' casopis SI é dob).

MARTI:" JA \ STI\A'\SK)
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Trápení dobou z pohledu psychologa

Jirí Ružicka

Neodtruchlená
minulost v nás

Dny trucu

Jsou zeme, kde prezidentské volby
jsou svátek. Ceští poslanci rozhodli
jinak. O snemovne jsme si iluze
nedelali, že však šest senátoru voli
lo komunistu a republikána, je
tristní.

Nejtesnejší výsledek není ostudou
znovuzvoleného prezidenta, ani
komunistu a republikánu, ale ODS,
jsou to ](laus, ](ondr, ](oukal
a jejich parta, kterí se rozhodli
pomstít se prezidentovi a ponížit
jej. ](laus náhle dokáže šírit strach
a sabotovat jakoukoliv politiclwu
dohodu. Dokázal, že doliázal-li
nedávno ješte víteznou stranu
vybudovat, dokáže ji i znicit.
Stacilo pár dní a spouste rozum
ných lidí znemožnil príšte ODS
volit. Lidé si všimli, že ODS svým
pocínáním ve Španelském sále pre
nechala rozhodující význam
poslanci Sládkovi. Zeptá se Klause
nekdo z jeho bunkru, zda ODS sku
tecne bude legitimizovat extremis
mus?

Asi aby nám to nebylo lito, ozná
mila téhož dne bratislavská vláda,
že na Meciara se chystá další aten
tát.

(tmv)

Mít tak svého Švehlu ...

Absurdní divadlo, jak volbu prezi
denta oznacil republikán Vik, to
nebylo. Neni pfece absurdní, že
pfedseda republikánu sedi ve
vazbe. Je to spíše smutné, ale
možná, že o neco takového pficinli
vý Miroslav Sládek i usiloval. Bez
štvaní republikánu se prezidentské
volby zrejme již neobejdou. Rešení
republikánského problému nelze
hledat v tom, že jej zameteme
ne'kam pod rohožku. Je dobré
republikány videt pfi díle, nebot
i takoví jsme a asi i budeme.

A pfesto to drama svým zpuso
bem bylo, nerozehráli jej však
republikáni. Byly to velké politické
strany, ODS a CSSD, které dávaly
najevo, že z jejich vule se Václav
Havel stane, resp. nestane preziden
tem. A každá z techto stran mela
své duvody, proc jim práve Václav
Havel nesedí. Bud proto, co jim
"udelal", nebo proto, co jim "muže
udelat". Václav Havel rád delá
veci, které stranám nevoní. Drží se
pfitom ústavních kompetencí, ale
oporu k samostatnému konání
hledá ve verejnosti.

Z toho vzniká urcité pnutí mezi

Soucasná situace v naší zemi i celospolecenské rozlady jsou všeobec
ne vysvetlovány chybnou politikou,
ekonomickými otresy a nedostatec
ným prosazováním práva. Opomíjejí
se však další významné vlivy, z nichž
nekteré mají základ v lidské psychice.

Tabuizovaná totalita

Když nekdo ztratí treba rozvodem
nebo úmrtím kus toho, co významne
patrilo do jeho života, je prirozené, že
truchlí. Cím je smutnení silnejší, tím
vetší je nadeje, že pomine a clovek
bude moci žít dál normálním živo
tem.

SlOŽitejší je situace tehdy, když clo
vek ztratí neco, co jej sužovalo, týralo
a ohrožovalo, s cím však byl celým
svým životem tesne spjat. Po ztráte
ovšem netruchlí, oddechne si. Pi'esto
však i takové období bylo soucástí
jeho života. To si ovšem neuvedomu
je, protože se raduje z nove nabyté
svobody. Teprve casem se zacne obje
vovat smutek, avšak zpravidla neprí
mo a jinými zpusoby, nežli tomu bylo
v predchozím jednoduchém prípade,
totiž v podobe symptom!'l, kterým
lidove ríkáme "blbá nálada".

Ješte horší je pak situace, kdy je
cloveku znemožnováno (napríklad
z ideologických duvodu), aby svoje
rozlady spojoval se ztrátou, která ho
potkala. Když je dané období tabuizo
váno. Pak se upne k budoucnosti
s nerealistickým ocekáváním, že mu
nahradí to, co ztratil v minulosti.
Beda, když doba, o které jsme snili,
není tak krásná a dokonalá jako naše
predstavy. V dúsledku zklamání se
idealizacní ladení samoúejme obrací
do minulosti, ze které vyvstávají
štastné a pekné chvíle, jiné se zase
precenují a vylepšují. Ani náš rozum,
ani naše pamet nestací takto vyretu
šovanou minulost zbavit její emocní
síly. To však není vše. Cím krásnejší
se minulost jeví, lim více lesku ztrácí
prítomnost. K ní se obrací náš hnev,
nespokojenost rostoucí s mírou naše
ho zbytnelého a nerozpoznaného
smutku.

Ideologizace porevolucní doby,
plošné zatracení minulých ctyriceti

let komunistického režimu bylo
z ciste lidského hlediska velmi naivní
a kontraproduktivní. Lidé nedostali
šanci dústojne se rozžehnat se svojí
minulostí, udelat si v ní poi'ádek,
oplakat casy, ve kterých prožili det
ství, první lásky, dospelost, pracovní
kariéru, zazpytovat ve svém svedomí
a otevrít tak cestu k náprave pokles
ku. A také si nemohli svobodne pone
chat z minulé zkušenosti vše cenné
a smysluplné. Neodtruchlená lítost
a zármutek se promenily v zakukle
nou depresi, zášt a vztek, vždy pri
pravený najít si vhodný zástupný cíl.

Pokud se s minulostí nerozloucíme
otevrene a svobodne, neopláceme
svet, který byl naší soucástí, zakládá
me si na velké problémy v budouc
nosti. Aby mi nebylo mylne rozume
no: z historického, politického,
etického ci ekonomického hlediska je
hodnocení minulosti pro vetšinu
z nás jednoznacné a není duvodu ho
relativizovat. Lidská duše však má
jiné zákonitosti, které bychom nemeli
opomíjet.

Celý národ do emigrace

Emigrace se v tomto století vyznacují
tím, že lidé pi'echázejí z jedné kultury
do druhé, vstupují do nových politic
kých, spolecenských a ekonomických
pomeru. Emigrace znamená ztrátu
domova, hledání a budování domova
nového.

Se sametovou revolucí se totéž pri
hodilo i u nás. Celý národ prešel bez
pasu a víz do zcela jiné kultury.
Behem nekolika mesícu jsme se ocitli
v novém spolecenském prostredí.
Z totalitního socíalismu jsme prešli
do demokratického kapitalismu.
Vznikla nová vrstva malých i vetších
podnikatel u, vytvoi'ila se skutecná
tHda pracujících i státních zamest
nancu. Objevili se žebráci a bezdo
movci. Vstoupili jsme do západních
obchodu, zmocnil se nás trh a všudy
prítomná reklama. Mužeme si koupit
veci, které jsme dostávali od pHbuz
ných v zahranicí, kupovali v tuzexu
nebo pašovali z kapitalistické ciziny.
Mužeme cestovat, múžeme si koupit
zahranicní literaturu. Jsme díky
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velké svobode a malé odpovednosti
médií svedky politických boju, putek
i skandálu, Zkrátka, pi'estehovali
jsme se na Západ.

První radost z emigrace ale bývá
záhy vystrídána množstvím nových
úkolu. V novém prostredí je treba
nové orientace, Na emigranty cekají
vedle radostí a nových výhledu také
podvodníci. Tuzemští i zahranicní.
Bylo tomu tak za dob Klondiku stejne
jako dnes. Dnešní svet je uspechaný
a emigranti delají chyby. Ty malé se
pí'ehlédnou, za vetší chyby se bude
platit pozdeji. První generace utecen
cLlchybuje vždycky dvakrát. Jednou
proste proto, že chybovat je lidské,
podruhé proto, že nový svet vnímá
podle principu svého starého domo
va. Cím více spechá, tím více chyb
vrší, což nahlodává její sny o novém
svete.

Snadneji si zvykají ti, kteÍ'Í nevezí
v minulosti pr'í1iš hluboko. Težší je to
pro lidi starší, tradicionalisty, povahy
stálé. Lépe se pNzpllsobují deti a mlá
dež, avšak práve jejich duševní rov
nováha je nejvíce ohrožena. Dospelí
lidé se pro emigraci rozhodli dobro
volne a vedí, že nikdy nepi'estanou
palí'it ke kulture, ze které vzešli.
Situace mladých je jiná. Ti se sice
novým vecem ucí a phzpusobují
rychle, ale pi'esto nikdy neprestanou
být detmi svých rodicu a jejich kultu
ry. Stávají se tím lidmi dvojího puvo
du, zdvojeného srdce. Jejich problé-

mem se stane nejasná
a ze dvou stran zpochyb
novaná identita.

Domnívat se, že mladí
lidé budou lepší než jejich
rodice, je generacne kon
frontacní, generaci dospe
lých znehodnocující iluze,
která má ideologický
motiv. ic a nikdo z nás
nesejme povinnost tuto
podivnou emigraci unést,
jak nejlépe dovedeme. My
dospelí dáváme rozhodu
jící pi'íklad našim detem,
ty se zase ucí nést své
vlastní poslání generace
deli emigrantu, ktei'í
budou mít také své
potomky. Paradoxní je, že
vlastne bouráme to, co
jsme už opustili, a sou
bežne budujeme kulturu,
do které jsme již vstoupili.
Každý strom, l{terý je pre
sazen, potrebuje cas na to,
aby se uchytil. Ríká se, že
psychologický cas potreb
ný k adaptaci v nové kul
tui'e trvá trikrát sedm
roku. První ti'etiny je

ti'eba k hojení ran, po druhou tretinu
nabíráme síly a posledních sedm
roku poti'ebujeme k dokoncení prero
du,

Máme za sebou zhruba prvních
sedm roku, cas, kdy naše jizvy jsou
ješte živé. Jsme unaveni a plni obav,
zda máme dostatek duvery a jistot ve
vlastní síly a schopnosti pro další
období. Mnohému jsme se však
naucili. První obližná cást adaptacní
ho období je za námi. Základní zdi
našich domovu jsou již vystaveny.

Narušená identita
a vyvrácené hodnoty
Duševní identita zarucuje duševní
celistvost. Plyne z kontinuity psychic
kého v)'Voje, stálosti spolecenských
svazku, smysluplnosti lidského koná
ní, pevnosti horizontu domova,
z duvery v lidské vztahy, z víry v sebe
a v základní hodnoty naší kulturní
tradice, se kterou jsme spjati. Po pr'e
vratu byly všechny tyto komunismem
zdevastované faktory ješte dále
otí'eseny. V totalite jsme žili vetšinou
v psychologicky (nikoliv ovšem socio
logicky ci politicky) jasne definované
skupine lidí. "My" jsme nebyli ti, kdo
vyznávali režim. "Oni" byli temi, kterí
nesli prapor socialismu. V dnešní
dobe již toto delení neplatí. Patt'it
nekam a k nekomu je ale nutné.
V listopadu 1989 jsme tuto archaic-

prezidentem a velkými stranami.
Jde o vztah mezi sentimentem
verejnosti a literou ústavy,
Verejnost spojují s prezidentem
jistá oéekávání, od detinských, že
všechno zarídí, po obéansky zralá,
že bude mravne garantovat demo
kratický politický rád. Ústava je
ale psána s jiným zámerem.
Prezident sice sídlí na Hrade, a to
je místo, kde žili králové a vladari,
ale je volen parlamentem a podle
ústavy má být neéím jako ozdobou
výkonné moci. Všechna moc u nás
sice pochází z lidu, ovšem vuli lidu
stanovují politické strany. A nékdy
k tomu potrebují i jistý ceremoniál
a zdání dustojnosti. Tot prezident.

Napetí mezi prezidentsh;ým senti
mentem verejnosti a mechanismem
politické moci je nezrušitelné
a bylo nám dáno do vínku se vzni
kem éeskoslovenské demokracie.
Každý prezident toto napetí ruzne
utvárel a jeho zkratum ruzne odo
lával. T.G. Masary/c mel svého Šve
hlu. Václav Havel to má svým zpu
sobem težší. Sotva se dá ríci, že mel
svého Klause, natož, aby se dalo
ríci, že bude mít svého Zemana.
Jsme na zaéátku nového prezident
ského období. Douj'ejme, že jenom
zaéátky jsou težké.

(zno)

Prípad Ota Filip

Osobní situace spisovatele Oty
Filipa je príšerná. Po sebevraždé
jeho syna nemuže být horší. Osud
tohoto muže by v nás mel vyvolá
vat ni/CDlipocity zadostiuéinení,
ale spiše touhu pomoci, jen kdyby
élovék vedel, jak.

Neco už napravit nelze. [Už by
Filip junior jednal tehdy jinak! Kéž
by byl vytoéil otcovo éislo a rekl:
"éekej me, jedu za tebou do
Mnichova, tohle mi musíš vysvet
lit!! Musiš, protože ty jsi mi'tj táta
a já jsem tvuj syn..."

Bude duležité, jak zareagují
naše média, jimiž se pak budou
rídit postoje verejnosti. Možná, že
neunesou tíhu té tragedie a obviní
autory dokumentu: "Tak tohle jste
chteli?" - Bude tofalešný hlas, pro
tože investigátorum šlo o neco jiné
ho, ne o toto.

Tragédie otce a syna rekla a rí/cá
cosi dltležitého nejen jim dvema,
dnes už vlastne jen tátovi, ale všem.
Nevyznané a neodéinené zlo se širí
dál nevyzpytatelnými cestami.
Pusobilo a pusobí v hlubinách lid
ské duše. Tam jsou zaujímány
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zásadní postoje a rozhodnutí,
jejichž dusledky pak spoluurcují
naše príští osudy, dokonce i osudy
našich detí, i když vetšinou ne tak
drasticky jako tady. Toto je možná
duvod, proc je zpytování naší
minulosti "vytknuto pred závorku".
Proste na to radeji nemyslíme
a nemluvíme o tom. Také Ota Filip
o tom radeji nemluvil ...

(pri)

Do Evropy pres regiony

Rozvoj regionální samosprávy
a presun rady rozhodovacích pra
vomocí na regionální úroven,
o nichž se v soucasné dobe u nás
tolik mluví, nejsou jen záležitostí
naší vnitrní politiky, ale mají též
rozmer povýtce evropský. ] když se
to rada evropských politiku syste
maticky brání priznat a, i když se
tento vývoj cas od casu zbrzdí ci
dokonce cástecne zvrátí zpet, lze
v procesu evropské integrace pozo
rovat jednoznacné presouvání
vlivu od státu k regionu. Puvodní
národní stát je sice stále jeSte priro
zeným základním stavebním kame
nem Evropské unie, ale "za jeho
zádJ'" se postupne stále více prosa
zují regionální zájmy v prímé
interakci s bruselskou centrálou.

V Barcelone se tak napríklad
pozorný návštevník dozví, že
](atalánci jsou plnohodnotní
a dobrí Evropané, pro které je
Madrid partnerem, ne však cent
rem, jehož prostrednictvím by se
chteli vztahovat k Evrope.
Podobným zpusobem se bežne
vysloví i místní politici
v Edinburghu a rade dalších míst
Evropy, kde se pocituje silná regio
nální odlišnost. Jak Katalánsko,
tak Skotsko a další jsou regiony
kategorie prirovnatelné k celé
Ceské republice, která je vzhledem
/w své takrka stoprocentní etnické
"cistote" nejen národním státem ale
soucasne i regionem.

Tím však decentralizace konti
nentu nekoncí. /(oneckoncu jedním
z kouzelných šému soucasné
Evropy se stal pojem subsidiarita,
coz znamená prenášení rozhodo
vací pravomoci na nejnižší mož
nou úroven podle hesla: co nutne
patri Bruselu (pNpadne vašemu
hlavnímu mestu), dejte Bruselu
(pripadne onomu mestu) a zbytek
si ponechte doma. Né/aeri analytici
mluví ve spojení s tímto vývojem
o ješte hlubší regionalizaci, která
by mohla koncit u jakési demo kra-

strana

kou, ale duležitou rovinu existence
pocítili obzvlášt mocne. Byla zdrojem
síly, odhodlání a morální pi'evahy
nad bývalým režimem. Dnes však je
velmi nesnadné urcit, kam a ke komu
clovek patN. Která autorita je pravdi
vá a která ne? S kým mllžeme tvorit
ono "my", neosobní cást naší osob
nosti? lenaplnená potreba být sou
cástí LIl'citého spolecenství vede
k všeobecné úzkosti, strachu, nervozi
te, nespokojenosti, nedi'tvere a v kraj
ních pi'ipadech k radikálním posto
jum urcitých lidí. Pozitivne naopak
pusobí stabilita spolecenských hod
not, di'lvera v politickou, spolecen
skou a kulturní reprezentaci. ž jen
pro naše duševní zdraví je tf'eba
neustále udržovat a budovat ta spole
cenství, která lidem poskytují mož
nost spolupráce a úcasti v obcan
ských sdruženích, profesních
a zájmových spolcích. Ty totiž udržují
a chrání spolecensl,ý l'Ozvoj i stabili
tu.

Významnou roli v obnove hodnot
a upevnení identity mohly sehrát
církve. Myslím si, že významná cást
národa vyhlížela tímto smerem s více
ci méne artikulovanou nadejí.
Obávám se, že tomuto ocekávání
zustaly církve mnoho dlužny.
Nedokázaly oslovit mladé lidi, ani
pT'esvedcit generaci starší. Logicky se
ukázalo, že minulost postihla neblaze
všechny a církve nejsou výjimkou.
Jen podtrhla to, cím církve trpely již
di·íve. Katolictví se nedokázalo vyma
nit ze stf'edovekého pojetí sveta, cI0-
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veka a mezilidských vztahu i pi'ed
stav o Bohu, jiné církve pusobí
dojmem uzavrených, spíše sektám
podobných organizací anebo plane
moralizují a chovají se jako spolecen
ství hodných delí, které nesmejí
dospet a osamostatnit se ze su'achu,
aby nezhT·ešily. Klícovým pokleskem
politických stran je, že dostatecne
neusilovaly o duveru volicú nejen
v politické programy, ale i ve ZPllSO
by, jimiž se tyto pl'Ogramy prosazují.
Zanedbání této povinnosti otráslo
chatrným, jen ztuha se rodícím sou
borem hodnot této spolecnosti, který
je tvoren kvalitou lidských vztahu.

Je nepochybné, že minulá doba
byla úpadková. Doufali jsme ve
všeobecnou obnovu hodnot, verili
jsme, že je v nás více ušlechtilosti,
poctivosti a lásky. llNchy druhých
nám pripomínají naše vlastní slabos
ti. Poklesky autorit, od kterých oceká
váme mravní sílu, nás oslabují a pod
rývají naši víru. Špatná nálada
pramení také z atomizace, osamoce
ného individualismu a pocitu malé
sounáležitosti v naší spolecnosti.

Kdo mluví o morálce,
moralizuje?
Minulá doba nás naucila hledat život

ní smysl nikoli v nás samých, ale ve
vnejším svete. Naše životní orientace
byla zcela ideologizována, a tak redu
kována na vegetativní zpusob života.
Plnení pi'edevším materiálních poža-
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davkLI a pi'ání bylo pi'enášeno na
\ nejší, ponejvíce státní instituce.
Základním a do jisté míry i smyslupl
ným životním postojem byl únik.
. nik do sportu, na chaty, proste

nekam, kde mohl clovek alespon na
chvíli zapomenout na pokleslost
doby. aucili jsme se snít, nikoliv
však sny uskuteciíovat. Naucili jsme
se svoji budoucnost vkládat do cizích
rukou, do vysneného "nekdy neco",
do neceho mimo nás. Avšak teprve
tehdy, když se nám pohled na svet
pr'estane jevit jako neco, co nám dává
obsah i smysl zvnejšku, co nás Ndi
a postrkuje, cemu jsme pasivne vydá
ni, teprve v takové, mnohdy bolestivé
a krizové chvíli osamocenosti jsme
nuceni se obracet do sebe a hledat

životní jistoty v sobe. Musíme unést
horkost zklamání z toho, že se nespl
nilo naše konzumní ocekávání, že
nám totiž naše okolí nebude sloužit

a zabezpecovat naše štestí.
Bída našeho stavu spocívá v tom,

že nám byly zcela zámerne upírány
príležitosti ucit se a duchovne rust
v casem provereném mravním Mdu
naší kultury. aopak, byli jsme vede
ni k tomu, abychom odhodili vše, co
se nám zdálo jen trochu nepohodlné
a obtížné. Obcanské hodnoty a staro
veké ctnosti jsme ochotne prohlásili
za nemoderní i proto, že žijeme
v mylném presvedcení, že kdo hovorí
o ctnostech, je zákonite manipulátor
nebo pokrytec ci moralista, který nám
chce zase neco vtlouci do hlavy. Za
ctyhcet let zkušenosti s totalitou jsme
došli k záveru, že jakýkoli f'ád je neco
vnuceného, nevlastního, odcizeného.
Zvykli jsme si vei'it tomu, že víra je
vecí naivku, podivínu nebo
pánbíckái'u.

Naše zklamání a špatná nálada

nepramení zdaleka jen z politických
omylu, ekonomických pi'ehmatu,
právní neduslednosti a polovicatosti.
Ty jsou spíše dúsledkem našeho
životního stylu. Bída vyverá hlavne
z naší neschopnosti tvorit svuj život
svobodne a odpovedne. Neumíme
v sobe nacházet pevné hodnoty, ba
dokonce nevíme, že práve toto je ta
správná cesta. Chybí nám mravní
i osobní sebevedomí, bez kterého je
každá pevná víra nemožná.
Nedostává se nám hodnot, o které
bychom se mohli opNt a které
bychom si také sami dotvohli. Jsme
zklamáni duchovními a spolecenský
mi institucemi, které jsou v podobné
nouzi jako všichni v této zemi.
A navíc nám kdekdo vytýká, že jsme
vlastne úplne nemožní. Jak se v té
bíde máme k certu vyznat, jak to
máme zvládnout?

Nes to všechno je patrné, že ve
svobodném prostoru, který se nám
pomalu otevírá, se rodí možnosti, jak
obnovit víru, nadeji, najít smysl naše
ho existování. Jsou okolo nás lidé,
kteN jsou hodni naší duvery. Imy
jsme s to v urcité mH'e ledacos
poskytnout. Je jen zákonité, že nové
veci vznikají tápave, v bolesti a strá
dání, dokonce bez nich nejsou ani
myslitelné. Jsem si jist, že naše snahy
nejsou marné, i když mají daleko
k dokonalosti. Je však treba o vecech

mluvit, naslouchat odlišným názorum
a ucit se vÍÍ'e, že nedokonalost je
základem rozmanitosti sveta, jeho
barevnosti, krásy i harmonie.

JIRí RUŽiCKA (1945)

Pl'ezidenl Asociace klinických psychologtl
Cech, :\101'3\ y a Slezska, odbol'l1) j'edilel

kliniky ÉSET.

tické obnovy stredovékého délení
na ruzná víceméne autonomní
hrabství a knížectví.

Jak již receno, existují mnozí -
a bývají to casto soucasní "národ
ní" politici - kterí se domnívají, že
popsaný proces má své limity. Že
se nakonec prece jen zastaví na
jakkoli nezf'etelných aj'ormálních
hranicích soucasných národních
státu. / ti však nakonec priznávají,
že regionalizace spojená se subsidi
aritou je pohyb, lf.terýbude nadále
prostupovat Evropu a kterému se
proto budou muset podrídit i noví
kandidáti na clenství v Unii.

Pro nás a predevsím pro vsechny
postklausovské vlády z toho vyplý
vá jedno: mluví se o dlouhé a casto
bolestivé ceste do Evropy, pri níž
budeme muset mnohé zmenit - od
zákonu po ekonomické parametry,
kteréžto úkoly tezžce spocívají na
bedrech exekutivy a zákonodárcu.
Vedle toho ovsem muže celkem
snadno zacít i europeizace "zdola"
- tj. od regionu.

Nebyl to svého casu pro brusel
ské eurokraty snadný úkol zvyk
nout si na to, že v nékterých záleži
tostech muže být hlas nejakého
nýmanda z okresu, kde lisky dáva
jí dobrou noc, stejné závazný jako
jejich. Težko ocekávat, ze bude jed
nodusSí pro ceské byrokraty preží
vající z komunistické totality
a namlsané klausovskými casy. Je
vsak nevyhnutelný. A možná se
v regionech najde více zdravého
"evropsky" tvorivého, ideologický
mi pochybami nezatíženého
ducha, než v pražských úradech.
f(doví, treba bude leclf.leréokresní
mésto v Evropé dríve než Strakova
akademie.

Daniel Kumermann

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVí
nabízí knihy, které by vás mohly zajímat

Georg Simmel: Peníze v moderní kulture a jiné eseje 206 stran, cena 128 Kc
Jirí Pribán: Hranice práva a tolerance 79 stran, cena 79 Kc
Martin Potucek: Nejen trh (Role trhu, státu a obcanského sektoru v promenách
ceské spolecnosti) 188 stran, 125 Kc
Lubomír Brokl a kol.: Reprezentace zájmu v politickém systému
Ceské republiky 210 stran, cena 144 Kc
Jan Keller: Dvanáct omylu sociologie 166 stran, cena 109 Kc
Erazim Kohák: Pruvodce po demokracii 156 stran, cena 89 Kc
Alena Vodáková: Viníci a soudci 120 stran, cena I13 Kc
Pavel Machonin, Milan Tucek a kol.: Ceská spolecnost v transformaci
(K promenám sociální struktury) 364 stran, cena 196 Kc
Miroslav Novák: Systémy politických stran
(Úvod do jejich srovnávacího studia) 275 stran, cena 235 Kc

SLON, poštoní schránka 36, 156 80 Praha 516

Nemohou jinak

Severoamerický j'01ld6r zalidnuje
spousta hrdinu, dobrodruhu
a poutníku. Samotárský chodec
Johnny Appleseed už pred dvema
sty lety kráeí krížem krážem
Velkou zemí, nemluví, nehledí na
neprízen lidí ani živlu a vsude sází
stromy - nemuže si pomoci, ale
nemuže jinak. Talwvý Don Quijote,
za nímž nepozorované vzrustá
sad.

Pred etrnácti dny se v Síni
Boženy Némcové ve Strahovském
ldástere sesli dva cestí soliléri.
Dnes petasedesátník Vilém Precan
kdysi odjel do nemeckého exilu,
založil Ceskoslovenské dokumen
tacní sli'edisko nezávislé literatUlY,



NOVÁ PRITOMNOS1i

nyní rídí Ústav pro soudobé déjiny
v Praze. Délá presné to, co by histo
rik mél: vyhledává, studuje a vydá
vá dokumenty doby. Už to by staci
lo ... Porádá Iwnference a semináre,
kde se mu darí shromaždovat Lidi
nejruznéjších názoru a profesí,
poskytuje jim pudu pro mnoho
strannou spolecenskou rejlexi,
výrazné presahující horizont
odborné historický (Lonský seminár
o CharU 77, Schein,feldská setkání).
Pétasedmdesátník Jan Vladislav,
básní/i-, preltladatel a editor, už
ctvrt života žije ve Francii. Než
odešel, vydával samizdatovou edici
/(vart. Predtím prekládal z desítky
jazykli, zejména poezii. A kdyby nic
jiného: vydal dva Stromy pohádek
z celého sveta, jimiž tajne navštívil
stalisíce ceských rodin.

Jejich lichá služba - at chUjí
nebo ne - se stává zásluhou i bez
okázalosti jubileí.

A pak, že u nás "nejsou Lidi".
(tmv)

A co jméno?

Co se koncem minulého roku stalo
v Oldenburku (BRn), snad ani
u nás nezapadne hned. Vyšetrení
(zrejme šlo o amniocentézu) ženy
v 6. mésíci tehotenství prokázalo,
že plod trpí tzv. Downovjm syn
dromem, težkým a nelécitelným
snížením duševních schopností.
Evropská medicína ordinuje
v takových prípadech " umelé pre
rušení tehotenství" (UPT). Postup je
béžný i u nás, vyšetrení se radí
všem "tehulím" nad 35 let. UPT se
doporucuje i pri lehcích diagnó
zách, napr. pri zjišténých rozšté-
pech patra. \

O Oldenburku bychom se byli
nedoslechli, nedojít hned ke dvéma
komplikacím - právní a medicín
ské. Ta právní spocívala v tom, že
UPT lze v Némecku provést do
konce 24. týdne téhotenství; pozdéji
to už je (právne) porod. A tehotnou
paní v Oldenburku operovali až ve
25. týdnu. Technicky to neciní roz
diL: zatímco takzvané "mini-UPT"
(do 9. týdne gravidity) se provádí
odsátím zárodku a "normální"
UPT (do 12. týdne) kyretáží cili
výškrabem delohy, pozdejší vynetí
plodu se deje cisarským rezem.

A tady se zacal problém medi
cínský. Pri ume1ých potratech do
12. týdne gravidity koncí biologická
existence plodu témer okamžite
(i když pri kyretáži se plod musí
rvát prece jen po kusech). Ale pri

Obchodníci,
s nazory
Vojtech Kotecký

Udelení Ceny Františka Kriegelaza obcanskou statecnost

Františku Stíbalovi, starostovi
Kašperských Hor, vyvolalo bouNivé
ohlasy ihned po zveJ'ejnení verdiktu
poroty loni na jare, stejne pak na
podzim pri slavnostním udílení ceny.
Popravde J'eceno, podstatnejší než
samotná cena je pozadí sporu, díky
nemuž byla udelena.

Dúslednost, s jakou se František
Stí bal staví proti projektu prúzkumu
a pHpadné težby zlata na Šumave,
mu vynesla na jedné strane ponejvíce
obdiv, na strane druhé ovšem ostrou
kampan vuci jeho osobe. ení snad
velkým prekyapením, že agentura
public relations, již si k prosazování
svých zájmu u nás najala kanadská
težební spolecnost TVX Gold, interve
novala u Nadace Charty 77 ve snaze
udelení ceny zabránit. V nekolika prí
padech však zaznely výhrady k volbe
lonského laureáta i od lidí, které ze
zištného spolcení s TVX podezi'ívat
nelze. Postavení Františka Stíbala má

pi'ece velmi daleko k situaci Františka
Kriegela v moskevském zajetí, pozna
menávali kritici. Své stanovisko sta

rosta prosazuje dusledne, avšak
v demokratické zemi, tak jakápak
potom statecnost Navíc byl obvino
ván z konjunkturalismu a krátkozra
kého fundamentalismu.
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Pominme nyní fakt, že pomeruje
me-li statecnost výhradne situací
Kriegelovou, nemuže dnes u nás díky
bohu požadovaná kritéria splnit snad
nikdo. Odvaha starosty Stíbala však
netkví pJ'edevším v jeho vecném
nesouhlasu s projektem ci v právních
krocích, jež proti nemu podniká - zde
ostatne jen reprodukuje závazné sta
novisko mestského zastupiLelstva
Kašperských Hor. Úcty je hoden pro
svou ochotu cinit tak i v podmínkách,
jež mu vytváN TVX.

TVX se totiž rozhodla vypoí'ádat se
s nesouhlasem místních obyvatel po
svém: proti svým oponentum vede již
pres rok intenzívní kampari plnou
osobních, velmi razantních útokú.
Jejím kHcovým prostí'edkem je caso
pis s honosným titulem Nadeje, který
pro TVX vydává a v dvanáctitisíco
vém nákladu mesíc co mesíc

v Kašperských Horách a okolí zdarma
distribuuje Burson-Marsteller, ona již
zmínená agentura public relations.
Dozvíme se v nem, že nesouhlasu
s projektem se dostává "ideové
i financní" podpory z emecka; míst
ní odpurci pruzkumu ("privandrovalí
prospechári") šíN pomluvy, záš~
emoce, polopravdy a lži; starosta
porušuje zákony a ve meste vytvárí
atmosféru strachu; právní zástupce
mesta vystupuje s "erudicí rektálního
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Adresa:

árodní 10, 125 00 Praha I, vchod
z Voršilské ulice Tel. 02/2491 2179-83,

otevreno po-ct 9-19, pá 9-16 hod. Bližší informace
http://www.britcou n. org/czechrepu bl ic/
V CR nás najdete v osmi mestech:
Ceské Budejovice. Brno, Olomouc, Ostrava,
Pardubice, Praha, Plzen a Ústí nad Labem

Zajímáte se o Británii?
o kurzy anglictiny?
o vzdelání, kulturu a život
v Británii?

Britská rada vám nabízí:
· informace o Británii
· filmy, výstavy a koncerty
· jazykové kurzy
· semináre pro ucitele a studenty
· knihovnu anglické výukové literatury
· britský tisk a casopisy
· exkurze pro školní skupiny
· informace na Internetu
· knihkupectví
· kavárnu

alpinisty" apod. V duchu porekadla
o stokrát opakované lži omílá adeje
již déle než rok nekolik absurdních,
lec dobi'e promyšlených sloganu.

Ackoli se pochybné cti být objek
tem zájmu casto anonymního autora
ci autorú Nadeje dostává rade lidí 
dalším clenum mes!ské samosprávy,
aktivistúm místní obcanské iniciativy,
zminovanému právníkovi mesta,
pi'edsedovi Akademie ved, bývalému
ministrovi, novinái'úm ci pisateli
tohoto clánku prevážná vetšina z nich
mírí pi'imo na Slíbala. Starostovat
v situaci, kdy na vás nekdo jednou
mesícne vyleje porádný kbelík špíny,
skutecne znacnou dávku statecnosti
vyžaduje. Vedle casopisu využívají
mágové TVX podobne promyšlene
dalších prosti'edku manipulace
s verejným mínením, napi'iklad práce
se standardními médii. Nadeji ani
ostatním aktivitám Burson-Marsteller
nelze upNt jedno: jde o propagandu
mimorádne profesionální, promyšle
ne využívající nejnižších pudu
a solidne propracovanou s ohledem
na cílovou skupinu.

At již by težba v Kašperských
Ilorách znamenala devastaci šumav
ské krajiny, nebo skvelou budoucnost
pro jedno jihoceské mestecko, pi'está
vá být diskuse o ní pouhou kontJ'o
verzí nad urcilým projektem. Podarí
-li se totiž težební spolecnosti nahra
dit vecnou diskusi systematickou
kampaní proti svým oponentLlm
a s touto kampaní pak uspeje, muže
se její vítezství stát urcitým nebezpec-

ným precedentem ohrožujícím
obcanskou spolecnost jako takovou.

Agentury public relations ucinily
totiž pi'edmetem svého podnikání
obchodování s názory vei'ejnosti.
Radou rafinovaných technik - pro
myšlenou prací s médii pocínaje
a zakládáním falešných "obcanských
iniciativ" konce - nenápadne prosazu
jí stanovisko, které si u nich klient
objedná. Prakticky tak vyrazují ze hry
otevi'enou vecnou diskusi a potažmo
i osvedcené demokratické mechanis
my. Sotva mohou ohrozit demokracii
jako takovou, ostatne nemají dLlvod
se o neco takového snažit, svým
nenápadným vlivem ji však dokonale
zruší tam, kde je v sázce zájem jejich
zákazníku.

Kašperské Hory jsou palme prvním
takovým významnejším prípadem
v Ceské republice. Podobne jako TVX
budou chlít v budoucnu uspet mnozí
jiní. PHpadný úspech zlatokopecké
spolecnosti a jejich poradcú jim
nesporne dodá kuráže. Na Šumave se
tedy hraje o více než "pouhý" kousek
krajiny. Rozhodnulí Nadace Charty 77
udelit obcanskou cenu práve
Františku Slíbalo vi budeme možná
jednou hodnotit jako prorocké.

VOJTECII KOTECI\Ý (1975)

VedouCÍ programu Neroslné suroviny
IInutí DUHA.

"maLém císari" sevyjme pLod vceL
ku - jak uz jsme rekli, technicky jde
o porod vzdycky. Tady sezacaL
probLém Oldenburských: protoze
šLoprávne o porod, i kdyz diagnos
ticky o potrat, zabalili vyjmutý
plod a "pozorovali" ho, cili cekaLi,
az prestane jevil známky biologic
ké existence. Kdyz ani po deseti
hodinách neprestal, prišLo jim to
jaksi nekošer a dali ho do infmbá
toru atd. - zacali on pecovat jako
o cloveka.

Jak to dopadne, nevíme. Pro tu
nechtenou lidskou bytost nevalne:
k Downovu syndromu sepridaly
následky desetihodinového "pozo
rování". Ale s tím uz nic nenadelá
me. Jaff sevšak zbavil otázek, jichz
jsme byli do té doby ušetreni?
Predevším: co by byli deLali olden
burští porodníci, stát se to o týden
drív? A protoie odpoved je jasná,
vtírá seotázka JAK? Nebo ješte 
jak se to de1áu nás? Nemá napí'í
klad fwzdá gravidní zena (lépe
ješte matka cili maminka - vzdyt
tak sejim i v poradnách od zjištení
gravidity ríká) vedet, když uz ji na
amniocentézu posílají, co sev prí
pade nepríznivé diagn6zy s jejím
pLodem stane?

TeZká, pretezká otázka; jisteže
moráLní, vubec všaff ne moralistní.
I kdyz prijmeme krajnefeministic
ký názor, ze kazdý potrat (totiz: do
24. týdne?) a rozhodování o nem je
vecí jen zenina teLaa otcu se tudíz
netýká, máme tu prece Lékare!Ti
sakra musi píchnout skalpeL, trh
nout krckem nebo pLod jen nechat
vychLadnout. Neberou si toho tro
chu moc?

Ted, prominte, odjinud: hned
den po téhLezpráve jsme sev novi
nách doctli o jiných odsouzencích
na smrt, kterí taky utekli hrobní
kovi z Lopaty. Tentokrát dva cuníci
sepodhrabali z jatek v Malmes
bury a celý týden senedali chytil.
Media "pokryLa" udáLost vcas,
a sportumilná britská verejnost se
zasLouiila o to, že uprchlíci si
vybojovali právo na život. Majitel
je dokonce nechá zaLožil chov.

Moc rád si chci oddechnout, že
aspon Anglicani mají smysl pro
jair pLay.Pri vší úcte bych seale
radej neptaL,jak by to byLodopad
lo, nejít o prasata, aLejen o defekt
ního nedonošence.

Záver trochu humanizující.
Cuníkum sedostaLojmen Butch
Cassidy a Sundance Pig. Jméno
oLdenburského hominida (navrh
nout šLotreba OLdi!) média nepri
nesla.

(jh)
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Co se deje s ceskými a moravskými
regiony po roce 1989

Bohaté a chudé
ceské zeme
Jirí Musil

V posudku, ve kterém Evropskákomise hodnotila naši pr'iprave
nost na vstup do Evropské unie, se
uvádí, že Ceská republika nemá
regionální politiku, ani plán dalšího
regionálního rozvoje, A pí'itom práve
aktivní regionální politika je jednou
z duležitých cinnosti Unie. Projevila
se zde neduvera bývalé Klausovy
vlády vuci regionum a regionální
samospráve. Tato vláda ji chápala
jako ohrožení stále ješte nepevného
centrálního státu a možná také jako
trojského kone, který se opet snaží
vnést do naší spolecnosti prvky plá
nování. Svou roli nepochybne sehrál
rovnež jednostranný duraz vlády na
mal,roekonomické úetele. Avšak

konkrétní život vetšiny lidí se odehrá
vá v obcích, mestech a regionech
Cech, Moravy a Slezska.

Možná jsme si neuvedomili, jak se
zmenilo ekonomické a sociální posta
vení kraju a vztahy mezi nimi.

emáme ani pí'edstavu o tom, jak
bude územní vývoj zeme vypadat do
budoucna. A pr'itom vstupujeme do
doby, v níž sc zacínají pomalu menit
regionální struktury ceských zemí
formované hospodárským a kultur
ním vývojem uplynulých 150 let.
Transformace politického, hospodár
ského a kulturního systému Ceské
republiky po roce 1989 a s tim souvi-

sející zmena naší geopolitické orien
tace se již promítají do prostorového
uspoi'ádání naší zeme.

Stopy minulosti

Regionální a sídelní struktura evrop
ských zemí je mnohovrstevnatým
útvarem, postupne formovaným jed
notJivými obdobími rozvoje, ale
i úpadku. Naše sídelní struktura
a regionální uspor'ádání nesou v sobe
dosud stopy slí'edovekého zakládání
mest, rozkvetu mest v 16. století,
a predevšímindustrializace v 19. sto
leti. Takzvaná socialistická industria

lizace navazovala na již vzniklé hos
podárské usporádání z 19. století
a pi'íliš ho nezmenila. Neméne dule
žité bylo zaclenení našeho prostoru
do celoevropské struktury. A tady je
opet srovnání soucasného stavu se
stavem na zacátJm století nesmírne

poucné. Srovnáním map o hustotách
obyvatelstva v Evrope z roku 1910
a z dneška zjistíme, že v základních
rysech se rozložení obyvatelstva na
kontinentu nezmenilo. Zi'ejme již
behem minulého století se ustálila

severojižní evropská rozvojová zóna
sahající od strední Anglie do severní
Itálie. Dnes je v této zóne, které dali
francouzští geografové poetický název

"modrý banán", souslí'edena
pí'evážná cást hospodái'ského
potenciálu E\Topy a podobne
tomu bylo již pi'ed sto lety.
Samozrejme, že v uvedené zóne
došlo behem století k zajíma
vým zmenám. Její soucásti se
po druhé svetové válce stala
napr'. velká cást Bavorska, které
stálo dríve stranou dynamické
ho hospodárského rozvoje.

Druhou, a z hlediska naší
zeme duležitejší rozvojovou
osou, bylo západovýchodní
pásmo sahající zhruba od
llannoveru pí'es Sasko, Slezsko
až k Halici. Na jejím jižním
okraji byly severozápadní
a severní Cechy, naše Slezsko
a severní Morava. V této zóne

byla sousti'edena velká cást
prumyslu rakouskéHše a byla

zde také velká hustota osídlení, která
napi'. v dnešním Šluknovském výbež
ku dosahovala nejvyšších evropských
hodnot srovnatelných s italskou
Lombardií. Vedle toho u nás existo

valy menší ostrovy prumyslu, napí ..
v Praze a jejím okolí, v Plzni, Brne
atd. Z této západovýchodní zóny se
šir'ily impulsy prumyslového rozvoje
i do jiných cásti ceských zemí.
Prostorový vzorec rozmístení pru
myslu, který byl v 19. a v první polo
vine 20. století lokomotivou hospo
dái'ského rustu, zLlstal zachován až
dodnes. Cechy a Morava byly rozde
leny pomyslnou carou, spojující Cheb
se Zlínem, na prumyslový, urbanizo
vaný a rozvinutejší sever a na zeme
delský, venkovský a chudší j ih. Je
pravdepodobné, že toto rozdelení
sahá do hlubší minulosti.

Chudší a venkovské jižní Cechy
a Morava byly územím, odkud se lidé
stehovali celá desetiletí do rozvíjejí
cích se prumyslových oblastí blízké
ho Dolního Rakouska, do Vídne, ale
také do západních a severních Cech
a na sever Moravy. Ceský geograf
J. [(orcák proto vydal roku 1929
varovnou brožuru "Vylidnování již
ních Cech". Stojí za to pí'ipomenout si
nekterá císla. Roku 1910 žilo v již
ních Cechách asi nejvíc lidí v celé
jejich historii, tj. 854 tisíc. Tento
pocet klesl do roku 1930 na 810 tisíc.
A to bylo v dobe, kdy se ostatní kraje
rychle zalidlJ.ovaly! Po vysídlení
nemeckého obyvatelstva v letech
:1945-47 klesl pocet obyvatel kraje na
pouhých 626 tisíc. Dnes tam žije neco
málo pí'es 700 tisíc obyvatel. To je
méne než pí'ed 150 lety. Pro srovnání:
na území Severomoravského kraje
žilo v roce 1869 1,1 milionu obyvatel,
dnes témer' 2 miliony.

V období první Ceskoslovenské
republiky došlo pr'edevším k velkému
rozvoji Prahy, yzniklo nekolik prLI
myslových oblastí, jako bylo napr.
Zlínsko, ale základní severojižní roz
delení zeme zustalo nezmeneno.

Válka, "odsun"
a budování socialismu

Druhá svetová válka, události s ní
spojené a období socialismu vedly
k nejvetším regionálním zmenám
moderních ceských dejin. Vysídlení
více než 3 milionu emcLl, znárodne
ní prLunyslu, zavedení centrálne plá
novaného hospodái'ství, druhá vlna
industrializace, duraz na rozvoj tež
kého prumyslu, kolcktivizace zeme
delství, oslabení sektoru služeb, OIne
zování rustu Prahy, rozdelení Evropy
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na dva neprátelské bloky, zmena geo
politické orientace zeme, oslabení
kontaktu se západní Evropou
a emeckem, podstatné oslabení
zahranicního obchodu se Západem,
rozvíjení dopravní síte smerem na
východ zmenily do znacné míry regi
onální strukturu ceských zemí.

Ale i tak se uplatnovala setrvacnost
naší základní regionalizace.
Rozdelení na prumyslový sever
a zemedelský jih bylo i nadále zacho
váno. Projevilo se to tím, že se
v poválecných desetiletích nejrychleji
dosídlila prumyslová mesta severový
chodní Moravy a Slezska, pomaleji
sever Cech a naopak velké a trvalé
úbytky obyvatelstva zaznamenaly
zemedelské cásti ceského pohranicí.
Dnes žije ve trech ceských príhranic
ních krajích o ctvrtinu méne obyvatel
než v roce 1930, a tato skutecnost
spolecne s nízkou porodností celé
západní cásti republiky zpusobila, že
v soucasné dobe žije v Cechách méne
lidí než na zacátku našeho století.
Naopak na Morave ve stejné dobe
pribyl více než milion lidí!
Demografické a do jisté míry i hospo
dárské težište se tudíž dlouhodobe
presouvalo smerem k východu.
Prícinou bylo predevším vetší vylid
není ceských kraju v dusledku odsu
nu, ale také geopolitická a vojen
skostrategická hlediska, která
zasahovala do rozhodování o rozmís
tování nových hospodárských cinnos
tí. Podobnou roli sehrála mimo jiné
již v první republice, kdy se nový
zbrojní prumysl umístoval bud na
východní Moravu nebo na západní
Slovensko.

Prestože byla po celá ctyri desetiletí
socialismu zduraznována politika
odstranování hospodáí'ských a sociál
ních rozdílu mezi jednotlivými regio
ny - což se nejvíce zdarilo, pokud jde
o vztah Slovenska a ceských zemí 
rozdíly mezi nimi zustaly. Byly
ovšem zmírnovány jednotnými cena
mi, jednotným systémem zdravotní
a sociální péce, regionálne nediferen
covaným nájemným a velmi málo
diferencovanými mzdami.

Vytvoi'iJy se však nové regionální
nerovnováhy, vznikly velké mono
prúmyslové oblasti s velmi poškoze
ným životním prostredím, nestabil
ním obyvatelstvem a s koncentrací
mnoha forem tzv. sociální disorgani
zace (kriminalita, sebevraždy, alko
holismus aj.), prudce se vylidnovaly
nekteré zemedelské oblasti a vznikla
jakási marginální zóna podél nemec
kých a rakouských hranic. Podél hra
nic administrativních kraju se vytvo
['ily tzv. vnitrní periferie se špatnou
dopravní obsluhou, upadajícími služ-

bami a chudnoucími a stárnoucími
obyvateli.

Kolektivizace zemedelství a vytvá
rení gigantických družstev a státních
statku i likvidace malých prumyslo
vých podniku a remesel uvolnily
vazby obyvatel k venkovským sídlum
a malým mestum, a to vše dramatic
ky zrychlilo vylidnování venkova,
zredování síte škol, zdravotních stí'e
disek, pošt, obchodu, hostincu, proste
celé sociální infrastruktury. Ceská
mesta byla deformována výstavbou
sídlišt, která svou velikostí, výškou
a architekturou neodpovídala jejich
merítku. Dlouhou dobu bylo zcela
zablokováno organické formování
predmestí velkých mest, protože indi
viduální bytová výstavba a rodinné
domky byly dlouhou dobu považová
ny za "ideologický hrích". Omezené
zdroje státu však postupne vedly ke
zmene názoru plánovacu, Totéž lze
Hci i o osobních automobilech.
Dopravní infrastruktura však zustá
vala nerozvinutá a zejména dopravní
dostupnost ze západní Evropy byla
velmi špatná.

Centralizace a vytváí'ení velkých
výrobních závodu vedly k nerovnová
hám mezi sídly, kde lidé bydleli a kde
pracovali. Tím pádem muselo nebý
valé množslyí lidí dojíždet za prací,
do škol, do nemocnic. Území se zaca
lo podivným zpusobem dezintegro
vaL.Dnes je již jasné, že k tomu
velmi prispel prevládající odvetvový
princip plánování, který ignoroval
jemné a komplikované vztahy mezi
bydlením, prací a službami. Ackoliv
šlo mimo jiné o plýtvání, chlubili
jsme se, že máme nejhustší autobu-

sovou sít v Evrope! Prakticky zanikla
skutecná místni a regionální samo
správa a regionální politika byla stále
více vytlacována centralistickým hos
podárským plánováním, které bylo
jakž takž korigováno lokálními hle
disky a regionálním a místnim lobbo
vánim.

Po roce 1989

Bylo by zjednodušením Hci, že se
Ceská republika proste vrací. k nekte
rým regionálnim procesum a struktu
rám, které u nás fungovaly pred soci
alismem a vlastne pred druhou
svetovou válkou. Zmenily se vnitrní
i vnejší podminky a zmenila se pre
devšim samotná zeme. Nicméne
obnova demokratického kapitalismu
muže vést k formování nekterých
regionálních jevu, které budou pripo
minat územní procesy v dobe mezi
válkami. Patri sem napr. posílení hos
podárského a politického postaveni
Prahy, pi'edmestí a okolí velkých
mest nebo zvetšování hospodárských
a sociálních rozdilu mezi jednotlivý
mi regiony, Avšak nekteré procesy
regionálnich zmen jsou zcela nové.

Regionálni struktury jsou na jedné
strane produktem zmen politických,
hospodárských, geopoJ itických
a rovnež kulturních, jako je napi'.
zmena hodnot, které pusobí na volbu
mista bydleni, práce nebo rekreace.

a druhé strane pusobí také jako pri
cina zmen v techto oblastech. V každé
z nich došlo v uplynulých osmi letech
ke znacným pi'emenám, casto hovoN
me o zmenách systémových.
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vylidnují, chudnou a upadají. Bez
cílevedomé a úcinné regionální poli
tiky se mohou jejich obyvatelé dostat
do velmi svízelné situace.

Spolecné pusobení všech politic
kých a hospodárských zmen po roce
1989 zacíná promenovat nekteré tra
dicní a po dlouhou dobu vytvái'ené
rysy naší regionální makrostruktury.
A protože se týkají casto velkých
území, nevnímáme je tak silne jako
dynamiku nebo úpadek jednotlivých
mest nebo mikroregionú, které jsou
na první pohled patrné. První tako
vou zmenou je oslabování hospodár
ské pozice Moravy pri soucasném
rustu poctu obyvatel v této cásti
republiky. To mus.í vést k sociálnímu
napetí. Tradicní lokalismus
MoravantJ, jejich sociokulturní stabi
lita a lze Nci i relativne silná sociální
integrace budou v blízké budoucnosti
vystaveny znacné zkoušce. Schopnost
existující sídelní i prfunyslové síte
absorbovat rust lokální nezamestna
nosti má totiž své meze. V Ceské
republice se lidé méne stehují, ale
pritom roste nezamestnanost. Tato
paradoxní situace zpLlsobená byto
vou nouzí ve mestech a nefungují
cím bytovým trhem se casem musí
projevit vážnejšími sociálními otresy.

Druhou nenápadne probíhající
makroregionální zmenu lze oznacit
jako oslabování hospodárské pozice
severní prúmyslové cásti zeme.
Symptomy tohoto procesu jsou:
1) rychlejší rust prúmyslové výroby
v jižních a západních Cechách, nao
pak pokles prumyslové výroby
v severních, východních Cechách
v Praze a stagnace výroby na severní
Morave; 2) nízká nezamestnanost
v jižních a západních Cechách;
5) rostoucí podíl jižních a západních
Cech na celkovém poctu zamestnan
cu v prumyslu. Jde o zmeny pozvol
né, ale podporuje je i'ada skutecnosti
- napr. dostupnost evropského rozvo
jového území Bavorska, lepší životní
prosti'edí, dostatek ploch pro hospo
dái'ský rozvoj, sociální stabilita
a integrace jižních Cech a cásti Cech
západních.

Jestliže tento trend vydrží, zacne se
Ceská republika radikálne promeno
vat. Ostatne, nestalo se to již v nekte
rých jiných evropských zemích? Stací
se podívat na to, jak si v uplynulých
padesáti letech vymenily role nemec
ký sever s jihem.

Pl'Ofesor demogmJie a sociologie
na Un iverzile Karlove

a Slí'edoevJ'opské univerzile.

Bohatne jih,
chudne sever

Predevším dochází
k nové územní dife
renciaci. Vedle regio
nu a mest, které
zaznamenaly po roce
1989 hospodárský
i sociální rozvoj, exi

stují oblasti poznamenané omezová
ním hospodárských aktivit a címsi
jako periferizací. Dynamicky se roz
víjejí pi'edevším velká mesta, ale
i mezi nimi jsou rozdíly. Zcela zi'ej
me se zlepšilo postavení Prahy, v níž
na jedné strane ubývá prumyslu 
napi'. podíl hlavního mesta na celko
vém objemu prumyslové výroby klesl
mezi roky 1991 a 1995 zhruba o 15 %,
na druhé strane se metropole stává
mezinárodním regionálním centrem,
branou, kterou do sti'ední Evropy
vstupuje obchod, financní transakce,
kultura a turismus. V sedmdesátých
letech navštívilo Prahu rocne neco
kolem 4 milionu zahranicních hostu.
Ke konci devadesátých let se tento
pocet zvýší na 15 až 15 milionu.
Rozvoj ostatních velkomest již není
tak výrazný, u nekterých velkých
i menších mest lze však také pozoro
vat zajímavou dynamiku. To platí
treba o Ceských Budejovicích,
Karlových Varech, Zlínu, Mladé
Boleslavi, Ceském Krumlovu.

Vedle techto rozvíjejících se a pro
sperujících mest vznikají problémo
vé oblasti. V podstate jde o dva druhy
regionu. Na jedné strane jsou to staré
prumyslové oblasti vzniklé v první
klasické vlne industrializace již v 19.
století a pozdeji rostoucí v dusledku
tzv. socialistické industrializace. Jde
zejména o prumyslové aglomerace 
Ostravsko a severní Cechy - založené
na težbe uhlí, výrobe oceli a težkém
strojírenství. Cetným problémum
však celí i oblasti s koncentrací textil
ního a konfekcního prumyslu.

a druhé strane mezi upadající
regiony patrí také nekteré prevážne
zemedelské kraje. Ty tvorí pomerne
souvislou zónu mezi Moravou
a Cechami, která zahrnuje Ceskomo
ravskou vrch ovinu a severozápad
Moravy a Slezska. Tam se tvoÍ'Í jakési
regionální "kapsy", skutecne periferní
oblasti, mezi než patrí napr.
Javornicko. Podobné periferie lze
nalézt ovšem i ve vnitrozemí, mimo
jiné ve stredních Cechách, na
Jicínsku, na Lounsku. Tyto oblasti se

Geopolitická a geoekomická osa Evropy (lIahore)

Vylidnujicí se "vllitrlli periferie" (dole)

CentTalistický socialistický systém
nahradila pluraliLní demokracie se
standardními demokratickými insti
tucemi. Soucástí zmen je i posílení
samosprávy obcí, a naopak odstrane
ní krajského zrízení. Do jisté míry se
rozvíjí i obcanská spolecnost opírající
se o velký pocet dobrovolných sdru
žení, nadací a spolku.

Výrazne se zmenila geopolitická
situace zeme, a to v souvislo·sti
s naším zaclenováním do euroatlan
tických struktur. Komunikace se
Západem je stále intenzivnejší, dra
maticky se zvyšuje pocet návštevníku
ze západní Evropy, Spojených státu
a z dalšich zemí. Ceská republika se
se Západem také stále více propojuje
institucionálne. To se projevuje rych
le rostoucími nároky na dopravu
a telekomunikaci. a zmenu regio
nální struktury melo samozrejme vliv
také rozdelení federálního Ceskoslo
venska na dva suverénní státy.

Systémové zmeny ekonomiky spo
jené s otevrením zeme zahranicní
konkurenci, vstupem zahranicních
investoru a s omezením státních
dotací vedly k pomerne rychlé
restrukturaci prumyslu, ke snižování
zemedelské výroby a k rychlému roz
voji sektoru služeb. Pi'ipocteme-Ii
k tomu postupné zavádení tržních
cen ve sféi'e bydlení, verejné dopravy,
zásobování energií, telekomunikací,
výrazné snížení bytové výstavby
a skutecnost, že dosud nefunguje
skutecný trh s byty, máme pi'ed
sebou soubor sil, které zacaly pi'etvá
ret zdedenou regionální strukturu. Co
se v tomto ohledu za posledních osm
let vlastne stalo?

• milionové aglomerace ~

<=::::::> geopolilická osa

<lJIIIll geoekonomická osa

~ potenciální sekundární geoekonomická osa
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Portrét chebského starosty Otakara Miky

dusledek. To, že západní mocnosti
pristoupily na model odsunu, že pre
zident Beneš takto postupoval, melo
duvod sanitární. Vždyt Nemci byli
prudce nebezpecní, v krátké dobe
agresivne napadli okolní státy.
Dnešní merítka proste na rok 1945
nesedí. Ale amnestie, vztažená na
protiprávní akce v rámci divokého
odsunu - od kvetna do ríjna 1945, to
je nesmírne temná skvrna.

A Ceši si naopak musejí uvedomit,
že sláva národnostne homogenního
státu je slávou telegrafního sloupu,
který vzpomíná na to, jak byl stro
mem. ení rešení, pouze alternativa.
Alternativa ozí'ejmování faktu. Nelze
se spolehnout na tzv. biologické reše
ní, vymrení pametníku. Protože pak
by zustaly pouze legendy - pokrouce
né a jednostranné.

Ceský velvyslanec v Moskve Luboš
Dobrovský pomohl Chebu zprostred
kovat prátelský kontakt s ruským
Tagilem. Mezi vysokými paneláky
tam stojí malý drevený kostelík.
Takový skandinávský. U nej mohyla
všem obetem druhé svetové války.
Místní lidé k ní dávají kvetiny.
Zrovna byla mše, sloužil ji Polák.
Kázání bylo tlumocené, mši samu už
zvládal v ruštine. Kostelík zrídila
jedna bavorská organizace, která se
stará i o jeho provoz. Postaven je na
míste velkého zajateckého tábora
nemeckých vojáku. znáte, že to byl
pro starostu z Chebu silný zážitek.

Jací jsou nynejší emci podle
vašich každodenních chebských
zkušeností?

Je pozoruhodné, jak snášejí neprí
jemnou dvanáctiprocentní nezamest
nanost. Jak se pritom na nás nedívají

Rána se tedy stále nezacelila. Jak
odhadujete další vývoj?

Je to bolest, která jednou snad
dozní. Ale to, co tvrdí Franz

eubauer, totiž že se sudetonemecká
otázka musí vyrešit, je nemožné.
Neexistuje rešení, pouze alternativa
postupného zmírnování tragických
dusledku válecných událostí. Nemci
si musejí uvedomit, že odsun byl

v pohranicí ceskou majetkovou vrst
vu, že musíme mít neco svého.

emohou tam prece žít jen lidé, kterí
delají práci za mzdu pro nemecké
firmy. Našly by se zpusoby, jak
v pohranicí lidi konecne usadit.
Treba prodávat pudu jen fyzickým
osobám. Jsi fyzická osoba, z Chebu
nebo z Aše, a když ty tady budeš
sekat trávu, provozovat ekologické
zemedelství, stát ti poskytne dotace.
Jakýsi institut postupného suverénní
ho vlastnictví. Pod státním dohledem.
Takhle to probíhalo i v poválecném
Nemecku."

Casto se setkává s tím, že se lidé
vracejí k první republice, vyzdvihují
její úspechy, sílu ekonomiky, export
ní schopnost. epochybne, v letech
1918-38 se hodne podarilo. Mrzí ho
negativní reakce, s níž se setkává,
pokud pripomene, že tyto úspechy
tvorilo taky tri a pul milionu Nemcu.
A témer pul milionu Židu ...

Š
&

Olakar Mika (vlevo) s rodákem Ing, Anionem Harlem rozhoupávaj[ zvony v Lorelé u Chebu.

Pohranicí musíme

teprve "obsadit"

Otakara Miku jsem potkala poprvéna podzim roku 1991. Tehdy,
ješte v roli prednosty okresního
úradu, prijel na jednání do Cernín
ského paláce, které se týkalo obtíží
pohranicních mest a obcí s kamióno
vou dopravou. Zatímco si príslušná
ministerstva problém prehazovala
jako horký brambor, Otakar Mika
navrhoval alespon pro první plán
jednoduché dílcí rešení. Znelo vecne
a logicky. Zároven se rozciloval, že
prece není možné, aby se z Prahy
dozvídal: to není v naší kompetenci ci
to se postupne vyreší v budoucnu.

Od té doby se z pí'ednosty stal sta
rostou za ODS a podobných príbehu
by mohl vyprávet tisíce. Ackoli patril
v Litomyšli mezi zakládající cleny
Unie svobody, ríká, že už je trochu
unavený a chce funkci složit. On, clo
vek, který v únoru 1977 podepsal
Chartu a s velkým nasazením pak po
listopadu 1989 vstoupil do vecí verej
ných, Je zklamaný pocínáním ODS,
to, že se zredukovala jen na ekonomi
ku, považuje za chybu. Také hledání
kompromisu v chebs~ém zastupitel
stvu, kde to vyhlíží velmi pestre 
ctyri republikáni, sedm komunistu,
ctyri z ODA, ctyri sociální demokraté,
sedm clenu ODS a nejací nezávislí 
není snadné.

"Potrebuj u se po osmi letech trochu
vydýchat. Zastavit, neco si precíst,
nekam se podívat, neco se naucit."

ejzápadnejší oblast Ceské republi
ky - Chebsko - je soucástí Euroregi
onu Egrensis, tamejší pomery jsou
mimorádne specifické. Fakt, že jsme
naše pohranicí po odsunu emcu
nedokázali skutecne osídlit, že jsme
tam nehospodarili, jak se patrí, pova
žuje Otakar Mika za koren potíží:
"My jsme to tu jen vybourali, vybydli
li, tak nejak snad vypadala Varšava
po válce, jako to mnohde v pohranicí
vypadá dnes, v roce 1998."

Postrádá vuli ceské vlády vubec
vyslovit, že pohranicí je bolavá zále
žitost. Struktura obyvatelstva kolem
Aše je opravdu jiná než kolem
Pardubic: "Bývalí vojáci, dustojníci,
volynští Ceši, rumunští reemigranti,
Romové, pár ucitelu za trest nebo
kvuli bytu. Nebyl, kdo by restituovai.
A tím, že nedošlo k restitucím, nena
stala ani resuscitace. Nikoho ve vláde
nenapadlo, že musíme obnovit



Ostravsko, poslední
multikulturní region ...
Nebo první?
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krive, i když rada jejich podniku pre
náší svoji výrobu k nám. Oni si zas
u nás najdou zboží, které je pro ne
levnejší, my se taky nezlobíme, když
tady nakupují. Pritom práve emci
v pohranicí bývali zvyklí na výhody
plynoucí z existence železné opony.
Ted jim víc ficí do obliceje, ale nena
[·íkají. Jsou zvyklí na to, že není porád
posvícení.

Nenapadalo vás nekdy behem vaší
kariéry starosty, že by bylo lepší
dovolit sudetským emcum, aby se
zúcastnili malé privatizace? Mohli
by zaostalému pohranicí rychle
pomoci.

Z pragmatického hlediska máte
zcela jiste pravdu. Ale Chebsko je
prece kus ceského státu, bráním se
sice nacionalismu, ale vnitrne cítím,
že clovek musí mít neco svého. To je
moje zeme, muj stát, není to pújcené,
nejsme tu nájemníci. Tohle bychom
ostatne mohli pl'Ovést nejen v Sude
tech. Nebylo by nakonec lepší to pus
tit celé?

A nebylo?
Zrovna tak se me nedávno kdosi

zeptal v hospode: Jsme my vubec
schopni mít vlastní stát? Vždyt se nám
to nedarí ani v dobe, kdy Rusové
a emci mají svých starostí dost.

Co jste odpovedel?
Ze je to obtížná otázka. I ceské

pohranicí je pi'ece soucástí státu. Meli
bychom se tedy snažit tu zemi zkulti
vovat, v dobrém slova smyslu ji obsa
dit. A že jsme snad schopni mít stát,
vždyt to pi'edvedla už první republi
ka, za níž se ceská majetková vrstva
dokázala prosadit.

Mela velkou podporu státu.
To sice ano, ale také tu žilo obyva

.telstvo, které nebylo zvyklé vyhýbat
se práci. Lidi z Rakouska- herska,
a tedy i Ceši, byli zvyklí makat. Dnes
jsou v pohranicí tisíce a tisíce hekta
ru, nepreháním, volné zemedelské
pudy. Co to je za nesmysl? Je tí'eba
nastínit perspektivu, sednout si,
napsat New Deal. Zkusil to i s deficit
ním rozpoctem.

Václav Klaus ellroregionum nepi'ál.
Uvažoval jste nekdy o tom, proc?

V první fázi možná mel obavu
z jakéhosi rozmazání kontur státu.
Roky 1992 a 1995 byly prece jen jiné
než dnešní doba. Ale napr. ministr
zahranicí Josef Zieleniec si pozval
starosty z euroregionu a sdelil nám,
že jeho úi'ad nemá patent na zahra
nicní politiku. Tam, kde se dokážete
domluvit se sousedy na kanalizaci

hranicního potoka, na obnove kostela,
tvoríte soucást naší zahranicní politi
ky, rekl. Považuji to za rozumné sta
novisko.

Jinak se však termín verejný zájem,
zájem státu, úplne vytratil. Vláda
nemá ucelenou politiku pro pohrani
cí. Jeho zvláštnosti si uvedomoval už
minulý režim. Dával peníze, aby tam
lidé bydleli, vymyslel príplatky, cer
nohumorne oznacované jako pohreb
né. Což nový režim zavrhl. Podobne
jako zavrhl plánování, které taky
prece potí'ebujeme.

Co se ve vašem regionu povedlo, co
považujete za krok dopredu?

Samozrejmost cesko-nemeckého
soužití. Když vidím nemecké auto

Ladislav Vrchovský

Mesto Ostrava bylo založeno
kolem roku 1267 v bezpro
strední blízkosti o málo star

ší slovanské osady. Do evropského
povedomí se dostalo na konci minulé
ho století - jako nejprumyslovejší
mesto habsburské monarchie. Dnes
je Ostrava jádrem pulmilionové aglo
merace, tretí nejvetší v Ceské repub
lice. Obyvatelstvo Ostravska je pestré,
nejen sociálne, ale i etnicky, což pred
stavuje v národnostne dosti unifiko
vaných Cechách zajímavou výjimku.
Lze ji považovat za pouhé mizející
dedictví nekdejší prudké industriali
zace regionu, ale také za predzvest
prudkých zmen národnostního slože
ní ceské spolecnosti, které ji cekají
v souvislosti s jejím zaclenováním do
volného evr pského prostoru.

Predindustriální éra

Historie osídlení severovýchodního
cípu Moravy je velmi bourlivá. Po
tricetileté válce zde napocítali pou
hých devadesát trvale obydlených
domu. Rozhodující pro demografický
vývoj oblasti se staly slezské války,
které trvaly s malými prestávkami od
roku 1741 do roku 1765. Prusko
v nich bojovalo o velkou cást území
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v Chebll, nevnímám ho už jako cizin
ce. V Ambergu v bazénu kriknete 
jde se na pivo, a z vody vyleze tretina
lidí. Cechu. V Sokolove je totiž bazén
dávno zavrený. Vznikla proste nová
topografie. Nemci z Marktredwitz
ríkají stejne jako za první republiky:
pojedeme na obed do mesta. A vydají
se do Chebu. Když me žena požádá,
abych pribil policku, sjedu do
Marktredwitz pro hi'ebíky, cena skoro
stejná a kvalita mnohem vyšší. Nemci
vedí, ve kterém našem kostele zrovna
hraje výborný varhaník, a prijedou
na mš.i. Nebo na fotbal. Samozrejmost
cesko-nemecké koexistence v pohra
nicí se podarila.

Pfipravila Libuše Koubská

Slezska a nakonec zvítezilo. Státní
hranice se posunula až ke katastrální
mu území dnešní Moravské Ostravy
(mesto delí reka OsU'avice na
Moravskou a Slezskou Osu'avu).
Dodnes se území na severovýchod od
mestského centra ríká lidove "Na
prajské", dodnes tam žijí potomci
pruských a nemeckých pristehovalcú.
Je to videt i na upravených domcích
a okolních zahradách, stejne jako na
solidne podložené povesti, že "prajské
nevesty" jsou pro ženichy terno.
Nemecká národnostní menšina ovliv
novala život ve meste v príštích dvou
stech letech více než kterákoli jiná.

Naprosto zásadní vliv pro rozvoj
mesta mel objev "cerného zlata".
První pi'esne lokalizovaný nález je
doložen zápisem z roku 1765. Šicht
mísU' hornobenešovských rudných
dolu Johann Jakub Lutz vypracoval
roku 1767 rozvahu o možnostech
težby. Ve zpráve odhadl zdejší zásoby
na patnáct až dvacet let. Jak velice se
mýlil!

Dalším dúležitým mezníkem v his-
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torii severovýchodního cípu Ceské
republiky byly napoleonské války.
Zacátkem prosince 1798 se ulice
Ostravy naplnily vojáky hovorícími
sice neznámým, ale srozumitelným
jazykem: Rusové z armádního sboru
generála Rosenberga. O rok pozdeji
projel Ostravou generál Rimskij
Korsakov se svými vojsky a po roztrž
ce ruského cara Alexandra a rakous
kého císare Františka I. se Moravskou
Ostravou opet valily kolony ruských
vojáku vracející se zpet do Moskvy
a Pet:rohradu. NekteN zustali. Ackoliv
v ceských krajích, již národnostne
probuzených, znamenal ruský živel
posílení národního vedomí a zaclene
ní do širšího slovanského kontextu,
na Ostravsku nezanechal trvalejších
stop. aopak zdejší obyvatelstvo bylo
již tehdy znacne ovlivneno nemec
kým a polským prvkem.

Prudká populacní exploze zacíná
v roce 1829, na prahu prumyslové
revoluce. Moravská Ostrava mela
tehdy i s predmestími 1 752 obyvatel.
Pí'i scítání lidu v roce 1880 však
napocítají již 13448 obyvatel - za
padesát let industrializace stoupl
pocet obyvatel na sedmiapulnásobek.
To je v ceských podmínkách jev zcela
mimoi'ádný.

Ostravsko melo a má specifickou
geografickou polohu. Sousedilo
s nekterými oblastmi Pruska i s roz
sáhlým rezervoárem pracovních sil,
jejž po celou druhou polovinu 19. sto
letí predstavovala Halic a jihovýchod
Polska vllbec. Migrace z Tešínska do
Moravské Ostravy vytvárela další
predpoklady národnostních zmen.

Ceši, Nemci
a polská otázka

Ješte ve thcátých letech minulého
století žili na Ostravsku témer
výhradne Ceši. Velmi brzy však
nastal príliv pracovních sil pro pru
mysl a dosavadní národnostní stejno
rodost byla narušena. V pocátcích
budování Rudolfovy hute, jednoho
z prvních zdejších ocelárských závo
dli, se mezi místními obyvateli obje
vují kvalifikovaní delníci z Anglie,
Irska, Belgie. Hlavne však pribývají
Nemci a Poláci. Zatímco [ emci pati'ili
pi'evážne k technické, administrativní
a hospodárské inteligencí, pracovali
jako kvalifikovaní delníci a dozorci
na dolech, jako dílovedoucí v železár
nách a tvorili z velké cásti slr-ední
vrstvu obchodníkli a živnostníkli,
Poláci byli vetšinou (stejne jako Ceši)
pouze nekvalifikovanými horníky,
polské ženy služkami v domácnos-

tech a jen malá cást se pocítala mezi
sti-ední vrstvu (majitelé krcem
a nekterých obchod li).

V roce 1910 již mela Ostrava 161
735 obyvatel. Krome tisícu pristeho
valcu židovského puvodu, phcházejí
cích prevážne z Halice, smerují na
Ostravsko další migracní vlny
z Valašska a Slovenska. Nejvetší prí
rústek prináší ovšem vysoká porod
nost, zplisobená optimální vekovou
strukturou obyvatel.

Rakouské statistiky neregistrovaly
národnost, rozlišovaly podle tzv.
"obcovací i'eci". Jestliže ph scítání
lidu v roce 1880 hovoi'ily cesky a slo
vensky více než tri ctvrtiny místního
obyvatelstva, v predvecer první sve
tové války to byla vlivem intenzivní
germanizace a polonizace už jen
polovina. Mnozí púvodní Ceši casto
usilovali o prízen svých zamestnava
telli tím, že pi-ihlašovali deli do
nemeckých škol, vstupovali do
nemeckých spolku, a tím získávali
nadeji na rychlejší služební postup.

Na konci 19. století se v regionu
projevIly první známky zvýšeného
nacionálního napetí. V roce 1893
napsal redaktor Franz J-Hillriegel
v listu Deutsche Zeitung: "Na tech
uhelných ložiskách rozhodne se
národní osud severní Moravy a obojí
ho rakouského Slezska, a to bude mít
rozhodný vliv na národní pomery
celé Moravy a politické pomery celé
ho Rakouska. Zde na podzemských
zásobárnách matky zeme bude

emectvo a Slovanstvo bojovat roz
hodný boj, a to v nejkratší dobe.
Moravská OsLrava a ten kraj nemá
význam snad Kromer'íže nebo
Prostejova, na hranici ctyr zemí

a dvou Nší, na khžovatce velkých
tratí železnicních mezi jihem a seve
rem vybojován bude v nejbližších
dvaceti letech rozhodný boj evropské
dlileži tos ti."

Cást historiku považuje tento clá
nek za projev cílevedomých snah
o ponemcení Slezska a Ostravska,
a L[mo hermetické uzavrení ceského
prostoru od východu. árodní listy se
k nemu vrátily v roce 1897, kdy se
národnostní boje v celé habsburské
monarchii phostrily. Do cesko
-nemeckého stretu však zasáhla tzv.
polská otázka. Polské noviny psaly, že
40000 halicských delníkú má právo
na své Medníky, školy, kulturní život.
Snahy polské menšiny Ceši na jedné
strane podporovali, na strane druhé
docházelo k roztržkám kvlili situaci
ceského živlu na Tešínsku. Ignác
Hoi-ica tehdy v Národních listech pri
rovnává Ostravsko a Tešínsko
k "cerné Kalifornii". Poláci otevírají
v roce 1900 Polský dlim (dnes secesní
hOLelv Moravské Ostrave) jako proti
pól k dríve založenému Nemeckému
domu. Byla zde umístena knihovna,
cítárna, škola pro analfabety, obecná
škola, hráli tu polští ochotníci. Brzy
následuje založení Ceského domu
s obdobným programem.

Rozpad monarchie a vznik Cesko
slovenska znamenaly zpomalení
rústu poctu obyvatel a rychlý návrat
k prevaze ceského obyvatelsLva.
Podstatne pribylo "Cechoslovák lI"
a ubylo emcli, Židu i Poláku. Až do
nástupu fašismu v u'icátých letech
žije region klidne, jeho ekonomická
situace se zlepšuje. Zlom prinesl až
mnichovský diktát.

acistické emecko posunulo své
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hranice až do slredu dnešní Ostravy,
na severu bylo zabráno celé
Hlucínsko, následující polský zábor
odtrhl od ostravské prumyslové
oblasti vetší cást Tešínska.
Národnostní boje, které tomu všemu
predcházely, nepostrádaly jistý rys
tragikomicnosti. Podle pametníku
tehdy po setmení krajem procházely
bojuvky, které náhodným kolemjdou
cím kladly otázku: "Cech?" Po kladné
odpovedi následoval výprask, nebot
šlo o bojuvku polskou. Stávalo se, že
o kus dál narazil zbitý poutník na
další skupinu. Na stejnou otázku ten
tokrát odpovedel polsky a dostal další
výprask, nebot bojLlvkabyla ceská.
Obe skupiny se pak dostávaly do slre
tLIs obyvatelstvem nemeckým.
Dusledky techto konJliktú se projevují
dodnes, naštestí už pí'evážne jen
v generaci pametníku.

Uhlí došlo,
rozmanitost trvá

Když se na pocátku devadesátých let
objevily první snahy "moravských
separatistú" o vytvoí'ení zeme morav
skoslezské, bylo to predevším
Ostravsko, kdo na Morave nejvýraz
neji podporoval integritu Ceské
republiky. Projevil se tak multikultur
ní charakter zdejšího kraje.

Od roku 1947 do roku 1995 ve
meste pribylo 117071 obyvatel.
V hospodárském rozvoji padesátých
a šedesátých let mel region celostátní
prioritu, což vyvolalo další hromad
nou migraci. Naprostá vetšina dneš
ních obyvatel mesta tedy pochází
odjinud, jejich rodice a prarodice se

do Ostravy phstehovali za prací.
Zbytek tvorí potomci Polákú, Prusu,

emcú a Rusú a koreny techto rodin
sahají až do minulého ci predminulé
ho století.

V prubehu druhé svetové války
ztratila Ostrava pres šest tisíc židov
ských obyvatel. Židovská komunita
pritom pred válkou zásadne ovlivnila
rozvoj centra mesta, po válce se však
ostravští Židé už nikdy výrazneji
neprojevili.

Pokud by nekdo chtel za každou
cenu hledat rozpory mezi polskou
národnostní menšinou a ostatním
obyvatelstvem, spíše by je našel
uvnitr polské komunity. Po roce 1989
se objevily snahy úzkého, nacionálne
vyhraneného kruhu ceských Poláku
doložit diskriminaci polské menšiny
na Tešínsku. Tito lidé si stežovali, že
Poláci nemají prístup k vedoucím
místum v podnicích a institucích.
Jejich názory však vetšina ceských
obcanu polské národnosti odmítla.

Slováci zde dosahují po Praze
dmhé nejvetší koncentrace v Ceské
republice. Paradoxne se chovají
podobne jako na prelomu století Ceši
vlici Nemcum: své deti posílají stále
casteji do ceských škol, doma pi'está
vají mluvit slovensky, protože se
chtejí lépe uplatnit v ceském proslí'e
dí. Jediná slovenská základní škola
v Ceské republice se sídlem
v Karviné brzy zanikne, protože o ni
slovenské rodiny nejeví zájem.

ekolikatisícová komunita Reku,
kteÍ'Í pí'išli v padesátých letech po
obcanské válce v Recku, se až na
výjimky odstehovala zpet. Približne
tisícovka Vietnamcu a Cínanú je
zatím spíše vítána, nebot jejich
obchodní aktivity jsou zameí'eny na

2/9 8

obyvatelstvo s menší kupní silou,
napNklad na nezamestnané, jejichž
pocet v regionu stále roste.

Problémy soužití vetšinového oby
vatelstva a Romú - to je ostravský
evergreen. Pí'edválecná romská
populace zde byla doslova vybita
nacisty. Nová migracní vlna prišla
v roce 1951. Dnes je jich zde tricet
tisíc, phcemž mnozí nejsou úredne
evidováni - nemají rodný list ani jiné
doklady.

Dealei'i drog se zamerují zejména
na romské deti. Ceny prvních dávek
snižují až na desetinu bežné ceny,
velmi rychle ji však vzápetí zvyšují.
Prozatím se takový postup projevuje
narustajícím poctem skupin vykrada
cú automobilu, po Ostrave a okolí se
pohybuje nekolik desítek detských
gangú. Prognóza je desivá. Mezi
mladistvými i dospelými Romy pí'ibý
vá nezamestnaných, a nekterí mají
tendenci své sociální problémy pro
mítat výhradne do nacionální a raso
vé roviny. Navíc se romská komunita
stále více uzavírá do sebe. Nekolik
romských podnikatelú zamestnává
výhradne svoje lidi, prevážne pak
jako kopáce a pomocné stavební del
níky. Pokud existují hrozby v soužití
nesmírne rúznorodého obyvatelstva
sevel'Ovýchodní Moravy, pak romský
problém všechny ostatní výrazne pre
vyšuje.

ahlíženo z opacné strany, národ
nostní míchanice výborne svedcí
všem smerúm umelecké tvorby.
Dokladem budiž lreba divadelní festi
val Na hranici, který každorocne
poí'ádá Tešínské divadlo, scéna, která
má ceský i polský soubor. Je inspirací
i pro ostravská divadla, která uvažují
o Ú'ízení profesionálního romského
souboru.

Dve ste let težby uhlí na Ostravsku
skoncilo, ve meste nepracuje jediný
uhelný dul. Desetitisíce horníku
našly jinou práci, zejména v oblasti
služeb a remesel. K zemedelství se
region už nikdy nevrátí. Slred mesta
již témer' zcela zaplnily banky, nebot
rating oblasti je mimoí'ádne vysoký,
investicní možnosti z hlediska
návratnosti velmi príznivé. Roste
pocet vysokých škol, byla ustavena
Ostravská univerzita s ojedinelou
fakultou ekologického strojírenství.

Oblast severovýchodní Moravy
tedy zústává križovatkou kultur, mís
tem, kudy od dob jantarové stezky
procházela jednotlivá etnika z výcho
du na západ a ze severu na jih.
A práve v tom treba hledat šance
Ostravy a Ostravska pro budoucnost.

LADISLA V VRClIOVSK Ý (1948)
Redaklor deníku Moravskoslezský den.
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Jak se žije pod
Krušnými horami

Martin Ríha

Severozápadní Cechy, konkrétneokresy Chomutov, Most, Teplice,
Ústí n. L., Decín, Litomerice a Louny,
se mají spojit v jeden vyšší územne
správní celek. Není divu, težko lze
v Ceské republice najít území s tak
zvláštním charakterem, s natolik spe
cifickými problémy.

Region se nejpozdeji od tricátých
let orientoval výhradne na težbu uhlí,
energetiku, težkou hutní, strojíren
skou a chemickou výrobu. Po
Mnichovu z neho byla vyhnána velká
cást ceského obyvatelstva a po osvo
bození prakticky veškeré nemecké
obyvatelstvo, posléze zažil nové osid
lování lidmi odjinud: z Cech, Moravy,
Slovenska, z Pod karpatské Rusi,
z Ukrajiny, z Ruska, z Madarska,
z Balkánu. Vztah obyvatel k území,
jeho tradicím, kulture, k jeho prírod
ním i lidmi vytvoreným hodnotám
tím byl velmi oslaben, a zvláštní
národnostní, sociální i vzdelanostní
skladba obyvatel se svéráznými
merítky hodnot dodnes komplikuje
cesty k oživení regionu.

Co se na severu C€ch zmenilo za
osm let po listopadu 1989?
Nejviditelnejší zmenou k lepšímu je
ožívání mest. Výrazne se zlepšila
nabídka obchodu a služeb, byly opra
veny mnohé verejné budovy i histo
rická jádra mest, a to i v sídlech, nad
nimiž visel do roku 1989 Damokluv
mec težby, jako treba Duchcov nebo
Chabarovice. Méne výrazný, ale prece
znatelný posun k lepšímu vykazují
i nekteré venkovské obce, ale zde
jsou znatelné rozdíly.

Stav žívotního prostredí se o neco
zlepšil. Severoceši predevším dýchají
cistší vzduch: díky zákonu o ochrane
ovzduší se budou dále snižovat obje
my vypouštených škodlivin a ani vel
koplošné dusivé inverze už nejsou
tak casté, na cemž má podíl jak odsí
i'ení velkých prumyslových zdroju
znecištení, tak stále castejší používání
ušlechtilých paliv, zejména plynu, pro
lokální topenište. Snížilo se tempo
a rozsah devastace krajiny težbou
a energetikou, i když se zatím nedarí
rekulLivovat tak rychle, aby se zmen
šila celková výmera znicených ploch.
Na Krušných horách již odrostly nej
starší náhradní výsadby po kalami
tách zpusobených kyselými dešti,
znovu se zazelenaly i svahy

Decínského Snežníku. Tím vetší byl
šok, když mnohé mladé smrkové
porosty v minulých dvou zimách
znovu "odešly" a když nyní umírají
i tak odolné dreviny, jako jsou brízy.
Je zrejmé, že i krátkodobá vysoká
koncentrace imisí muže oslabené
stromy uveznené v stále prekyselené
pude snadno zabíjet. Puda je nadále
silne ohrožena vetrnou a vodní erozí
a k tomu pribyl další problém: zeme
delské pozemky na mnoha místech
leží ladem, zarustají plevelem a nále
tovými dre vinami.

I když se mnohé zlepšilo v severo
ceských lázních, potrebovaly by rych
lejší obnovu i okolního krajinného
zázemí. Teplice, Dubí, Bílina i Klá
šterec nad Ohrí nabízejí kouzelnou
krajinu v okolí; ted jde o to, rychle
zacelit rány po težbe a neznicit zbýva
jící termální a minerální prameny.

Nadále platí, že oblast severozápad
ních Cech má relativne príznivou
vekovou skladbu, nadprumerne vyso
ký podíl obyvatel je v produktivním
veku. I tady však v poslední dobe
populace stárne, i když ne tak rychle
jako jinde v Ceské republice.
Národnostní pestrost této cásti Cech
trvá, stejne jako výrazne nižší zastou
pení puvodních obyvatel, "rodáku".
Nižší je i úroven vzdelání, což zhor
šuje možnosti uplatnení na trhu
práce. Postiženi jsou nejen Romové 
v nekterých odlehlých obcích neza
mestnanost vysoko prevyšuje celo
státní prumer, nekde stoupla až na
úroven 30 %. Není divu, že tato situa
ce vytvárí príznivé podmín ky pro
"šedou" až "cernou" ekonomiku, spo
jenou s prostitucí, šírením drog, pašo
váním zboží i lidí pres hranice do
Nemecka, se zvýšenou kriminalitou
v okolí hranicních prechodu, nejen
na smutne proslulé E 55. Postižené
obce zoufale hledají legislativní
a administrativní nástroje, jak tyto
aktivity udržet v únosných mezích.

Ke stabilizaci obyvatel by prispela
nová bytová výstavba. Po desítiletích
masivní panelové výstavby je však
motivace k stavení malá. Pánevní
okresy jsou vesmes na posledních
místech v CR jak v podílu rodinných
domku na celkovém bytovém fondu,
tak v poctech nove stavených bytu.
Nekdejší státní byty nyní z velké cásti
zustávají v rukou obcí, což vycerpává
obecní rozpocty, nebot regulované
nájemné nevydelá ani na údržbu,
natož modernizaci obecních bytu.
Deregulace cen nájemného a energií,
která jednou zákonite musí prijít,
však muže zpusobit regionu velké
potíže, pokud bude necitlive nacaso
vána do období hospodárského útlu
mu a zvyšující se nezamestnanosti.

Severozápadní Cechy mají nespor
ne znacný vlastní rozvojový potenci
ál. Zásoby uhlí postací minimálne do
roku 2045, jsou zde zdroje energie,
rozsáhlá dopravní a technické infra
sLruktura a velmi pestrá prumyslová
základna. Pri zlepšení životního pro
stredí vzroste jejich potenciál zeme
delský, lesnický a rekreacní. Výrazné
posílení vysokých škol v oblasti
a jejím okolí. (univerzity v Ústí n.L.,
v Liberci, pracovište CVUT v Decíne)
snad povede k odstranení letitého
handicapu ve vzdelanosti. Regionu
bude svedcit i výhodná poloha pri
hranicích se SRN. Perlou se znovu
muže stát lázenství. Nezkazíme-li nic
podstatného na celostátní úrovni
a dokáže-li stát dokonce prispet
k odstranení dluhu vuci severoceské
mu životnímu prostredí a jeho obyva
telum z dob, kdy byl sám "univerzál
ním podnikatelem", nemela by se
prosperita tomuto regionu vyhnout.

MARTIN RíllA ( 1945)

Architekt, ekolog, v letech 1990-92
námestek ministl'a životního prosti'edi, nyní

námestek ;'editele spolecnosti Terplan Praha,
místopredseda Spolecnosti pro trvale

udržitelný život.



N o v A pRI TOM N O S Tk 2 I 9 8

o soucasném stavu Euroregia Egrensis

Je dostatecné známo, v jakém stavu se ocitlo v osudném roce 1989 Chebsko
ac to byl v dobách stredove7w zámožný kraj. Mimochodem némecký náze~
Chebu, Eger,je slovo keltského puvodu (Egire, reka Agara). V roce 19]8 zde
zvilézil izolacionismus, zpocátku germánský, pozdéji slovanský.

Stred Evropy a evropský
regionalismus
Frank Boldt

Krajina posedlá tmou

Likvidace Židu, útek demokratu,
vypuzcni Cechu a pozdeji útek,
vyhnání, odsun, vysídlení a konecne,
hlavne po roce 1968, odstehování sta
rousedlíku, mely pro celou oblast
dalekosáhlé dusledky. Vytvorila se
zde zvláštní skladba obyvatelstva, ve
které mely nemalé zastoupení všelija
ké uniformované složky. Ašsko bylo
po dlouhá léta pod vojenskou sprá
vou, bariéra smerem na západ byla
neprostupná. Sever regionu hranicil
s nejjižnejším cípem tehdejší DR.
Tady sice nestála železná opona, nic
méne staré ekonomické vazby vzaly
za své (výroba hudebních nástroju,
porcelánu, textilní priimysl).
Dukladným vysídlením a méne
dukladným osídlením vznikl jakýsi
cordon saniLaire mezi kapitalistickým
Nemec1,em a jeho jediným slovan
ským sousedem. Psychologické
a politické dúsledky II. svetové války
púsobily nejméne do doby další cizí
okupace v roce 1968.

I severne od ceských hranic, na
kdysi zámožném Plavensku, b) I zrej
mý civilizacní úpadek. NDR se sice
nehlásila k nacistickému dedictví,
ponevadž prý byla po boku
Sovetského svazu vítezná, Židé však
po válce citelne chybeli i zde. Odbyt
hudebních nástrojll do Spojených
státu se nedal srovnat s ekonomickou
situací pred nástupem nacismu. Odliv
intelektuálne vyškolených a hospo
dM'sky zdatných lidí do západního

emecka ukoncilo až hrubé násilí
roku 1961, které definitivne zazdilo
berlínskou díru v železné opone.
Sousední Ceskoslovensko se stalo
jediným otevreným oknem do
Evropy, cesty do Polska byly uzavi'e
ny, o tech do druhého Nemecka ani
nemluve.

Lzolace, která trvala celá desetiletí,
však pllsobila i v sousedních bavor
ských pi'íhranicních oblastech.
Krajina pi'ipomlnala cosi jako nemec
kou Sibir, a to nejenom pro své pone-

strana

kud drsnejší klima, ale hlavne proto,
že zde lidé meli pocit, že "tady koncí
naše západní civilizace". Samozrejme,
že i zdejší kraj postihl odliv mladé
inteligence do Mnichova nebo do
bližších bavorských mestských cen
ter, jako jsou Norimberk nebo Rezno.
I zde v bavorském pohranicí už nikdo
nepocítal se zmenou. A pi'esto se stal
zázrak. :Y1ohutný,po zuby ozbrojený
Sovetský svaz, jedna ze dvou super
velmocí tohoto sveta, se zhroutil - bez
svetové války, bez obcanských válek
ve stredoevropsk)'ch satelitech.
Jablko bylo shnilé a veta "Odešli!",
která byla ješte nedávno pm ažována
za smutný vtip, najednou vyjadi'ovala
holou skutecnost.

Staré se zhroutilo,
nové se rodí težko

Ceské Chebsko nebylo na tuto zásad
ní zmenu pomeru pi'ipraveno. Ale
i tak, dramatická zápletka stredoev
ropských dejin, opakující se od roku
1848, zde opet padla na nejúrodnejší
pudu, Bývalí príslušníci zvláštních
sború hbite otevi'eli nocní podniky,
aby mohli rozjet kšefty s vietnamský
mi delníky, kterí nemeli sebemenší
dllVod zústávat ve zdejších továrnách.
Z nejnižších sociálních ustev yzešli
veleúspešní podnikatelé, jejichž hlav
ním artiklem se staly poulicní holky.
Rádný obcan v produktivním veku
usilovalo místo y emecku, aby si
nasporil peníze a mohl si pozdeji
v Cechách zai'ídit živnost. Lidé starší
a méne pružní skoncili na okraji 
sociálne a casto i svým politickým
pt'esvedcením.

Výchozí situace na Plavensku cili
v sasko-durynském Vogtlandu nebyla
ó mnoho jiná - s jediným základním
rozdílem, a tou byl pt'íchod tvrdé
marky. Nešlo však jen o vcc príjem
nou. S markou se pi'istehoval také
starší bratr východnlch Nemcu, který
svého chudého príbuzného rád vše
možne usmerúoval a umravúoval.

Ani v bavorské cásti dnešního vol
ného sdružení Euroregia Egrensis
témei' nikdo nepocítal s krachem, ke
kterému ve východním Nemecku
došlo v noci z 8. na 9. listopad.
Predevším v poLitických kruzích byly
podobné "futuristické" odhady velmi
neoblíbené. Socialisticky smýšlející
sousedé byli docela hodní, pracovali
za nízkou mzdu bez stávek a moderní
nemecký blahobyt již dlouho predtím
obrousil hrany nacionalistických
vášní. Zdatný nemecký politik Franz
Josef Strauss si s východoberlínskými
reálpolitiky dokonce velmi dobre
rozumel.

Behem krátké doby po pádu zdi se
tak i v severovýchodním Bavorsku
zacal projevovat rub krásného
nemeckého a evropského sjednocova
cího procesu. Spolková republika
podporovala vzestup nových spolko
vých zemí casto na úkor tradicních
prumyslových podniku na západe.
Bavorský porcelán zacal pocitovat
nepi'íjemnou konkurenci z Durynska,
stejne jako od západoceského kera
mického prúmyslu. A proti pNlivu
laciných ceských pracovních sil se
vzbourily nemecké odbory.

K cemu zakládat
euroregiony?

A jak vypadá euroregion dnes?
Sdružení melo ke svému vzniku opti
mální predpoklady. Ceši i Nemci na
vedoucích místech, v hlavních mes
tech i v provinciích chteli skoncil se
stoletím konfrontace. Založení
Euroregia se v Chebu zúcastnil teh
dejší ministr zahranicních ,'ecí Jii'í
Dienstbier a ministerský pi'edseda
Ceské republiky Petr Pithart. Toto
symbolické gesto melo své dobré
duvody. Šlo o to, aby byl v ješte
nedávno trojnásobne rozdeleném
kraji, v zemi ostnatých drátu, ideolo
gického a národního vymezení,
v oblasti poznamenané historií zui'i
vého cesko-nemeckého antagonismu,
totalitních kolektivisLických vášní, lid
ské a ekologické devastace postaven
spolecný evropský znak, ba i zname
ní.

Co bylo mezitím vykonáno? Dílcích
pocinu není málo. S pomocí brusel
ských penez bylo zmodernizováno
chebské nádraží. Chebský s.ilnicní
obchvat bude dokoncen letos. Byla
uzavi'ena dohoda o modernizaci
železnicní trate mezi bavorským
Marktredwitzem a Chebem jako sou
cásti evropské trasy Pai'íž - Kolín nad
Rýnem - orimberk - Praha atd.
Probíhají evropské festivaly, vedecké
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a pedagogické konference, letní školy
a ceskonemecká setkání.

Kritikové namítají: musíme oprav
du založit evropské regíonální sdru
žení, abychom docílili techto a podob
ných praktických výsledku? ení
evropský regionalismus na nemecké
strane spíše dalším vítaným finan
cním zdrojem komunální politiky
a na ceské strane ponekud neorgani
zovaným kroužkem nekolika aktivis
tu s mizivým spolecenským ohlasem?

Gesta nejsou vždy
prázdná
Pražský centralismus zaútocil na
E;u1'0 regio ".Egrensis velice tvrde.
Hlavní problém, ústrední problém
sti'ední Evropy, je však jinde.
Nacionalistická a hlavne totalitní
minulost od roku1938 nám zanechala
neúprosné a tvrdé symboly antievrop
ské politiky. ení ti'eba opakovat, co
se stalo zejména v zlovestném deseti
letí 1938-1948. ení ti'eba pokracovat
v oblíbeném scítání mrtvol na jedné
i na druhé strane. ení ti'eba do
nekonecna prodlužovat sti'edoevrop
skou tradici hádavého poUtikar'ení.

Doufali jsme, že se znovu objeví
velký osobní politický symbol, podob
ný jedinecnému cinu Wil1yho
Brandta pred pomníkem zavražde
ných Židu v bývalém varšavském
ghettu. Svým velkorysým gestem si
získal respekt a úctu v židovské, pol
ské a dokonce i izraelské spolecnosti.
Tento krok se stal duležitým predpo
kladem k po]sko-židovsko-nemecké
mu sbližování.

V cesko-nemeckých vztazích
podobný historický symbol chybí.
První a velmi odvážný krok Václava
lIavla z prosince 1989, ucinený tesne
pi'edtím, než se stal prezidentem
republiky, se nesetkal ani s pádnou
(sudeto-)nemeckou odpovedí ani
s nutným širokým souhlasem ceské
ho národa. Velká symbolická gesta
pusobi v této cásti strední Evropy
méne pi'esvedcive než v zemích na
východ od nás.

Žádný ceský ani nemecký politik
není s to ucinit zde neco podobného
jako WilJy Brandt ve Varšave.
NepNjemne se vlekoucí vývoj cesko
-nemeckých vztahu od zdlouhave pi'i
pravované Deklarace až ke zdlouhavé
realizaci Fondu budoucnosti, který je
fakticky spíše fondem minulosti,
svedcí o tom, že Ceši i Nemci se
v politice chovají nepoeticky. Obema
jde pouze o praktický výsledek, gesta
pro ne nemají žádný význam.

Ceši i Ncmci mají v politice sklon
k rozmelnování podstaty. Výsledkem

pak jsou filosofické bitvy typu
"vyhnání - vyhánení".
"Mnichovský komplex" je pro
Cechy silnejší než vule k zalo
žení spolecného vysokého
ucení, které by bylo obdobou
nemecko-polské univerzity ve
Frankfurtu nad Odrou.
Komplex "vyhnání - odsun" je
pro sudetské Nemce aktuálnej
ší než pomoc ph obnove nekte
ré z tisícu poškozených pamá
tek v dnešních Sudetech.
Konstruktivní postoje mužeme
v této souvislosti zaznamenat
pouze u kí'estanských organi
zací na obou sb'anách.

Proti realismu v politice,
proti úsilí o praktický výsledek
není námitek. Upjatý, zlostný
pohled do minulosti, pohled
Lotovy ženy, však znepokojuje
pÍ'Ítomný a ohrožuje budoucí
živol. V Ceské republice vypuk
la konferencní vášen, která se
pomalu zvrhává v epidemii
verbalismu. PÍ'Íznacné je, že
obe strany, cesko-nemectí
vyjednavaci, se svorne dohodli,
že chtejí obohatit konferencní
maratón založením cesko
nemeckého diskusního fóra.
Nemáme snad dost
takových fór?

Malý zázrak
a skutecný cin
Nutné a krajne naléhavé jsou ciny.
Letos budeme pí'emýšlet o událostech
roku 1938. Ti, kteÍ'Í na politická roz
hodnutí tohoto zlovestného podzimu
1938 museli nejvíce doplatit, byli
sudetští Židé. Jejich "Heimattreue"
(vernost k domovine) opevoval ješte
v roce 1929 tachovský rabín. Jejich
lásku k vlasti symbolizuje brnenský
nemecký Žid, dlouholetý pí'edseda
nemeckých sociálních demokratu
v CSR dr. Ludwig Czech, který zemí'el
v Terezíne, ponevadž se odmítl
zachránit emigrací.

V evropském mei'ítku ovšem zapla
tili nejvyšší dan východoevropští
Židé, Tato mnohamilionová národ
nostní skupina obývající rozsáhlé
území mezi ceskoslovenským
Užhorodem, lítevsko-polským a vlast
ne židovským Vilnem, Minskem,
Lvovem, Cernobylem a Kyjevem byla
úplne vyvraždena, O ubohé zbytky se
po válce postarali pi'íslušníci NKVD
a ruzní nacionalisté. Holocaust nepre
žilo ani jedno "štedele", tedy mestec
ko, ani jedna židovská vesnice.

Bylo by malým zázrakem a skutec
ným cinem obnovit práve v roce

1998, 60. let po zacátku b'agédie, na
zríceninách bývalé sudetské osady
v pohranicním pásmu, ve kterém
dodnes nikdo nežije, první židovskou
vesnici v E;vrope. Jako V)'ZVU

k zamyšlení sudetským Nemcum
a Cechúm, jako výzvu k obnove ztra
cené víry Židu, kteÍ'Í prchají z Evropy.

Takový cin by byl oním malým
symbolem, o kterém zde byla rec,
který by mel inspirovat Euroregio
Egrensis.

FRA \lK BOLDT (1942)

Vedoucí katedry historie Západoceské
uni\'erzity \ Plzni, pi'edseda Nadace Et'ropské

Comenium se sídlem v Chebu.

Je velmi pravdepodobné, že jak
zmenené pomery v Evrope, tak i
jejich konkrétní reflexe mezi
Nemeckem a éechami, respektive
éeskoslovenskem, povedou v nejaké
míre k návratu nemeckého živlu do
jeho tradicního prostoru spolubytL
Je to však zároven prostor bývalé
ho spolubytí nemeckožidovského.
Proto me napadá otázka: dokázali
by se Nemci smírit s tím, že by v
procesu tohoto návratu byli upred
nostlíováni práve - Židé?

Jan Horálek, Prítomnost 11/91
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Kavárna A.F.F.A. - vznikla roku 1987 jako casopis studentu pražské Akademie musických
umení. Nyní vychází již sedmým rokem jako nezávislá revue pro kulturu a hledání souvislostí.

Její šesté poprevratové císlo je zamereno na krajinu, cestu, pout. poutníka.
Na 232 stranách najdete vedle presentace výtvarníku (M. Jelenová, M. Pechoucek,
D. Messiereurová), fotografu (J. Krejcí, Y. H. Moussa) a spisovatelu (P. Ulrych, J. Machácek,
O. Cerná, N. Dudinská, V. Faktor) studie, eseje a úvahy našich známých i méne známých
umelcu, filosofu a historiku (Jirí Kolár, E. Kohák, J. Royt, J. Rous, M. Petrícek, J. Reinsberg,
A. Jaluška, V. Janecek, P.Sadílková, R. Wohlmuth, W. Dobrovská ad.). 232 stran kvalitního
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Kdo se bojí kurdských
uprchlíku?

Bedrich Blasko

mesícník pro Cechy doma i ve svete

Adresa: Národní 11, Praha 1,11000
tel. +420+2+22075607,jax 22075605, e.m. NP@neiforce.cz

Jediný casopis, který soustavne mapuje život v ceských spolecnostech na
rúzných místech naší planety. Prináší i radu zajímavých informací ze všech
kontinentu, rozhovory se zajímavými osobnostmi z domova i ze sveta,
zprávy o politických a spolecenských událostech. Tradicní je bohatá kultur
ní rubrika vcetne knižních novinek a prostor pro názory a dopisy ctenárú.
Inzertní stránky casto využívají realitní kancelMe, hotely a restaurace,
najdete v nich širokou nabídku lázenských pobytu a turistických
zajímavosti.

podobne jako jadranské pobreží.
Utecenci se opakovane pokoušejí pre
krocit "zelenou hranici" smerem do
zaslíbené zeme na západ od Cech,
vetšinou jsou ale bez príslušných
dokladu zachyceni již na východní
hranici,

Poctem uprchlíku se ceský problém
s italským nedá srovnat, stejne tak
nesrovnatelný je ovšem hospodárský
potenciál obou zemí. Slabý ohlas,
který vlna kurdských utecencu mezi
ceskou verejností vyvolala, dává tušit
jistou spolecenskou krátkozrakost.
Zcela zapomenuta se zdá být doba,
kdy se obcané CSSRpo desetitisících
rozhodovali pro emigraci - a vetši
nou byli na celém svete prijímáni
s otevrenou nárucí. Krome toho,
pokud chce být Ceská republika prija
ta do EU, mela by tomu prizpúsobit
svoji imigracní a azylovou politiku.
Ackoliv je dnes v tomto ohledu ceské
zákonodárství vcelku srovnatelné
s legislativou EU, pocet kladne vyrí
zených žádostí o azyl nedosahuje ani
poloviny azylu udelených v Nemecku,
Zákonodárství navíc není všechno.
Jde také o zpúsob myšlení obyvatel.

Když si ceská média neustále stežu
jí na "vysoký podíl pachatelu trest
ných cinu" mezi cizinci, pi'íliš to
k toleranci ceského obyvatelstva
neprispívá, Rovnež nedávné žhárské
útoky svedcí o jisté míre xenofobie,
která by nemela být podcenována.

aštestí se stále casteji objevují i pi'í
pady verejných, i když ne masových
protestú proti temto postojum.

Z týden.fku Prager Zeilung (c. 4/98) p!'eložila
Zuzana [(árnílwvá. Redakcne upraveno.

Martin Klingst ve svém úvodníku v
Die Zeit z 8. ledna. Podle nej si Itálie
zaslouží namísto výcitek chválu,
nebot "Kurdové prchající pred bídou
a válkou mají právo na to, aby byl
jejich požadavek azylu a ochrany pi'e
zkoumán. . tek Kurdu potvrzuje
názor, že následky války, teroru, bídy
a hromadných úteku se dají zvlád-

no ut jen za spolupráce evropských
zemí. Dnes prchají Kurdové, zítra to
budou Alžíi'ané. Itálie se svými 800
km pobi'eží nese nejvetší zátež. Melo
by se jí dostat podpory v podobe
penez nebo prijetí cásti uprchlíku".

I sociolog Fedor Gál vyjádril
v reakci na dotaz Prager Zeitung pre
svedcení, že Kurdum musíme pomoci
tím, že "podporíme Itálii v jejím
humanitárním gestu", Pripouští
ovšem, že to kvuli ceském u cizine
ckému právu i exekutive v této oblas
ti a "znacne rozšírené xenofobii nutne
zustane jen platonickým práním",
Dále tvrdí: "Své sympatie bychom
meli smerovat i k tem utecencúm,
kterí se v Ceské republice zarazili.
Právo azylu bylo priznáno jen približ
ne desetine z jejich celkového poctu
asi 15 000 uprchlíkú. Ostatní po dlou
hé mesíce a roky cekají v táborech na
to, aby mohli žít jako lidé."

Situace Ceské republiky je v pod
state podobná situaci italské, nebot
její hranice jsou, až na ty
s Nemeckem a Rakouskem, otevrené

Prager Zeitung

Ceský dialogVíce než 7000 titulu

Anglické knihy,

casopisy, noviny,

audio- a videokazety

Objednávková služba

zdanna

Malá Štupartská 5, Prague 1
tel: 231.8021
fax: 231.9848

email: <bigben@terminal.cZ>

Zatímco nápor balkánskýchuprchlíku ješte zdaleka neskoncil
a do "zlaté" Evropy stále pricházejí
pi'istehovalci z Blízkého a Dálného
východu, zasáhla italské pobi'eží další
vlna - tentokrát Kurdové. Italská
vláda se k všeobecnému prekvapení
rozhodla nejen nechat kurdské
uprchlíky pi'istát, ale dokonce jim
zaj istit politický azyl. Ostatní clenové
Evropské unie reagují pobourene
a zdešene, nebot se obávají - a zvlášte

emecko -, že Itálie je pro Kurdy jen
tranzitní zemí a že se budou snažit
najít útocište u svých v emecku usa
zených príbuzných. Byla proto oka
mžite svolána konference policejních
prezidentu zemí EU, která má zabrá
nit propustnosti evropských hranic
oslabených schengenskou dohodou.

Z právnického hlediska není tato
mezinárodní angažovanost nikterak
pi'ekvapivá, vždyt problém uprchlíku
spadá v evropských smlouvách casto
pod kolonku "potírání kriminality".
Schengenské dohody pamatují na
obranu vnejších hranic Unie, nechá
pou ji jako záležitost jednotlivých
státu, ale jako záležitost evropskou.
Italové si proto težko mohou stežovat
na vmešování se do jejich vniti'ních
problémú.

Na pozadí schengenských dohod
tedy snad muže kritika Itálie obstát;
v žádném prípade však neObstojí pred
širším pojetím mezinárodního práva
a humanity. Tak to alespon vidí

Nejvetší výber

ucebnic anglictiny

v Praze

BIG BEN BOOKSHOP
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Hráz

se jednou protrhne

S reditelem Organizace pro pomoc
uprchlíkum (OPU) Pavlem Tychtlem
o ceské a evropské azylové politice,
uprchlických táborech
a nekonecném zvyšování hráze

Pavel Tychtl (1968), vzdeláním sociolog (FF UK), stojídruhým rokem v cele naší nejvetší nevládní organiza
ce, která se snaží pomáhat lidem na úteku pred politic
kým úlJakem, násilím ci jinou diskriminaci v jejich vlast
ní zemi. Ackoli pi'edtím v tomto oboru nikdy nepracoval,
phblížil se k situaci cloveka, který je nucen hledat si nový
domov za hranicemi. Pred revolucí poprvé vyjel do
Rakouska a uvažoval tak jako mnozí jiní o emigraci. Když
však videl pi'eplnený imigracní Mad, lidi cekající pod pla
kátem U HCR, radeji se vrátil zpátky. Po revoluci získal
stipendium na New School v ew Yorku. Prvním dojmem
byl šok z nesmírné rasové a etnické ruznorodosti americ
ké spolecnosti. V metru i ve škole porád cekal, ze které
strany na neho kdo zaútocí. Uplynul rok, a nic se nestalo.
Když se vrátil domu, najednou mu neco chybelo, zdálo se
mu, že obyvatelé Cech si jsou možná až príliš podobní.
Zacal intenzívneji vnímat tuzemskou latentní xenofobii,
stejne jako fakt, že jí je venována minimální pozornost.
V té dobe prišla shodou okolností nabídka z Organizace
pro pomoc uprchlíkum ...

Jaké jsou nejduležitejší aktivity OPU?
V roce 1991 se dala dohromady skupina lidí, kteN se zaca
li zabývat uprchlíky, behem casu se hodne zprofesionali
zovala. Nyní máme více spolupracovníku, více programLl,
zamei'ujeme se na pomoc konkrétním lidem, pomáháme
ph distribuci oblecení, hracek pro deti, organizujeme
vzdelávací programy, rekvalifikacní kursy pro uprchlíky,
poskytujeme stipendia pro studium na sti'edních a vyso
kých školách, pracujeme s obyvateli uprchlických tábo
ru, zavádíme zde programy rucních prací, zrizujeme
ruzné remeslné dílny, kde tito lidé pracují, poskytujeme
pracovní poradenství. Jsme clenem Evropské rady pro
uprchlíky a exulanty, která sdružuje kolem sedmdesáti
nevládních organizací, a také stredoevropského fóra
nadací pusobících v této oblasti. V sti'edoevropském regio
nu máme kolem dvaceti partnerú, jezdíme na výmenné
stáže do Polska, do Madarska, do Bulharska, takže máme
pi'edstavu o tom, co se v regionu deje a snažíme se koor
dinovat naše aktivity. DlJležitou soucástí naší práce jsou
vzdelávací a informacní programy urcené ceské verejnos
ti. Poskytujeme informace o živote národnostních menšin
a uprchlíkú v naší zemi.

Jaká je dnes siluace uprchlíku v Ceské republice?
Púvodne byly Cechy tranzitní zemí pro uprchlíky smerují
cí do západní Evropy. Nyní se situace ponekud mení.
Azylová politika západoevropských státú se stále zprísnu
je, a tak nezbývá mnohým uprchlikLlm nic jiného než
zustávat v Ceské republice. [ ceská azylová politika bude
tvrdší. Chystá se nový azylový zákon, který má prejímat

2 I 9 8

nekteré protiimigracní instituty z azylového práva západo
evropských zemi.

Od roku 1990 požádalo o statut uprchlika kolem 13 tisíc
lidí a dostalo ho asi 1500 žadatelu, tedy neco kolem 11 %.
V jiných evropských zemích se tento podíl pohybuje
kolem 10 %, v nekterých státech je nižší, v nekterých 
treba ve Skandinávii - je vyšší. Pocet udelených azylu
u nás tedy není nižší než evropský prúmer, ale to nezna
mená, že by bylo všechno v pol'ádku. Poliž je v tom, že
dodnes neexistuje nejaká jednotná západoevropská praxe,
se kterou by bylo možné se pomel'ovat. Mluví se sice již
dlouho o harmonizaci azylových úprav západoevropských
zemí, ale zatím si každá zeme delá svoji vlastní azylovou
politiku.

My jsme si podle všeho vzali pi'íklad z tech pNsnejších
azylových zákonu. Napríklad tím, že zavádíme institut
bezpecné zeme. Tím se rozumí stát, jehož obcanum by
nemelo hrozit žádné bezprostrední nebezpecí, protože tam
fungují demokratické instituce, nejsou porušována lidská
práva a zároven z té zeme nephchází vetší množství
uprchlíkú. Kdybyste pi'išli do Ceské republiky treba ze
Švýcarska a zažádali o politický azyl, je malá šance, že ho
dostanete. Dalším navrhovaným institutem je tretí bezpec
ná zeme. prchlík, který se do Ceské republiky dostane
napNklad pres Slovensko, múže být vrácen do této -
z našeho pohledu - bezpecné zeme s tím, že jeho žádost
mají prezkoumávat slovenské úi'ady.

Tady zústává mnoho nejasných otázek. Cást evrop
ských státú tyto instituty zavedla, cást nikoli. Má je
Nemecko, a to je hlavní duvod, proc mají být zavedeny
i u nás. Otázkou zústává, které zeme jsou bezpecné, kdo
to urcí a kdo to bude kontrolovat. Velká Británie má na
seznamu bezpecných zemí treba Indii, protože z Indie
smei'uje do Británie velké množství pristehovalcú. U nás
podle navrhovaného zákona sestavují seznam minister
stva obrany a zahranicí a poté ho schvaluje vláda. Ale
citelne tu chybí kontrolní role parlamentu, protože ve vet-
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šine evropských zemí, kde tento seznam existuje, ho také
schvaluje parlament. To proto, aby pouhým narízením
vláda nerešila na úkor uprchlíku nejaký svuj krátkodobý
problém. Doufám, že se o techto vecech u nás konecne
zacne verejne diskutovat.

Jak se ceská verejnost chová k uprchlíkum?
Uprchlíku je u nás pomerne málo a jsou rozptýleni po
celém území státu. Takže tady nevzniká nejaká zacílená
xenofobie, protože uprchlíci nepredstavují jednu celistvou
skupinu. Zásadní problém je ale v tom, že vetšina lidí
nechápe dost dobre rozdíl mezi uprchlíkem, imigrantem,
gastarbeitrem, cizincem. Cást lidí má negativní postoj
k cizincum a nerozlišuje mezi nimi. Chybí tady vetší
informovanost, verejná diskuse o techto vecech, neexistu
je výchova na školách. Z tohoto zmatku muže vyrustat
i averze. Lidé si casto predstavují uprchlíka jako rumun
ského žebráka na Hlavním nádraží, který jen obtežuje.
Pritom jsou to casto lidé, kteH vedou normální život, pra
cují, jsou tady proste proto, že u nich se válcí nebo jim
doma hrozí jiné nebezpecí.

Mají kampane na podporu uprchlíku, jaké vede treba
Úrad vysoké komisarky OS pro uprchlíky (UNHCR),
nejaký smysl?

Ano, alespon se tím na urcité veci upozorní. My jsme
v rámci Týdne tolerance vyhlásili literární soutež na
základních a su'edních školách, v níž se deti prímo vyjad
l'ovaly k temto problémum. Zúcastnili se jí vedle ceských
detí také cizinci, napi". studenti z bývalé Jugoslávie, zapo
jili se i ceští Romové ze základních škol. Bylo prekvapují
cí, že deti ve veku 14 až 18 let mají na tyto veci velmi
vyhranené názory, casto zásadovejší než vetšina našich
politiku. ekteré deti mely s netolerancí osobní zkušenost.
Treba vietnamská studentka psala o tom, že se jí spolužá
ci na základní škole vysmívali, nikdo s ní nemluvil. a
strední škole se situjlce zlepšila, ale bojí se chodit do
obchodu, protože jí zboží normálne nepodávají, ale házejí
- považují ji za ménecennou, nekolikrát ji napadli v tram
vaji a v metru. Jednotlivé eseje jsme na slavnostním
vyhlášení souteže pi'edcítali a pro prítomné rodice a ucite
le to byl docela šok a príležitost k seberellexi.

Polepit Prahu plakáty nestací, musí jít o systematickou
cinnost. My se snažíme ve spolupráci s Open Society Fund
pi"edstavovat kultury jednotlivých národu a skupiny
uprchlíku, kterí tady žijí. Takže jsme delali napríklad kon
certy africké hudby, módní pi"ehlídku bosenských návrhá
ru v Praze, ochutnávku jejich jídel, pripravujeme latinsko
americké dny. Na tyto akce zveme obcany, aby videli, že
uprchlíci nežádají jenom pomoc, ale znamenají pro spo
lecnost také urcité obohacení, lze se od nich necemu na
ucit, neco získat.

Jaké jsou nejvetší slabiny ceského azylového zákono
dárství?
Nejde ani tak o pocty udelovaných azylu. Duležité je, co
všechno LI nás uprchlík muže delat. Zatím treba panuje
predstava, že by cekatelé na azyl nemeli pracovat. S tím
my nemužeme souhlasit, protože vidíme na lidech uza
VÍ'ených v uprchlických táborech bez možnosti práce,
kontaktú, jak je to nicí, jak upadají. Snažili jsme se tuto
svoji zkušenost sdelit ministerstvu vnitra a poskytnout
nekteré dobré príklady jiných evropských zemí. apríklad
v Norsku mohou cekatelé pracovat. V prípade, že azyl
dostanou, usnadní jim to integraci, v prípade, že ho nedo
stanou, usnadní jim to návrat domu. U nás prevládá
obava, že když se lidem umožní pracovat, budou se tady

chtít usadit i v prípade odmítnutí žádosti. Tato predstava
není opodstatnená. Lidem by melo být umožneno praco
vat, poznat spolecnost. ení dobré vytváret uzavi"ené tábo
ry, kde máte jídlo, strechu nad hlavou, ale žádnou životní

I nápln. Nový zákon o neco rozšírí dosavadní možnosti.
yní mohou cekatelé pracovat mimo tábor, pokud o to

požádají, ale je to velmi komplikované a nemají v tom
prípade nárok na žádnou sociální podporu.

Odkud k nám uprchlíci nejcasteji pricházejí?
Nyní se to trochu mení, ale celkove jsou to zejména bal
kánské zeme, Bulharsko na prvním míste, Rumunsko,
potom bývalý Sovetský svaz, v poslední dobe také
Afghánistán. Spousta lidí z tech bližších zemí jsou samo
zi"ejme ekonomictí emigranti, i když žádají o azyl, ale
u nových demokracií na Balkáne ci v postsovetské zóne
není nikdy predem jasné, zda v nich obcané nemohou být
vystaveni urcitému politickému tlaku. Jste-li napríklad
homosexuál, mužete mít problémy, nebo jako Rom budete
vystaven vetšinou podobné diskriminaci jako u nás. Velká
cást bulharských uprchlíkú jsou Romové, kterí si stežují,
že byli v Bulharsku pronásledováni.

Jaké duvody vedou lidi k tomy, že žádají o uprchlický
statut?

:'etšinou velmi smíšené. Kdyby se to bralo striktne podle
Zenevské konvence, pak uprchlíkem je pouze ten, kdo je
pronásledován z duvodu politického nebo náboženského
presvedcení, pro rasový nebo etnický puvod ci z duvodu
príslušnosti k urcité politické tríde nebo skupine. Ale víme
z vlastní zkušenosti, že pronásledování muže mít nejen
ruznou intenzitu, ale i ruznou podobu. Setkáváme se
s uprchlíky, kterí tvrdí, že jsou pronásledováni tajnou
policií, že jim nekdo prohledával byt a všechny tyto sku
tecnosti se pak musejí velice složite dokazovat. Jsou pH
pady, o kterých jsme pi'esvedceni, že by azyl mel být ude
len, ale žádost je zamítnuta. Ale je to velmi složitá, težká
práce zjištovat, zda je žádost oprávnená. Nejduležitejší
ale je, aby ti lidé, kter'í azyl dostanou, byli naší spolecností
prijati za rovnoprávné cleny.

Azylový systém v Evrope je velmi težkopádný a náklad
ný. Pritom pouze 20 % z celkového množství uprchlíku
na zemekouli - jenom malá privilegovaná menšina - se
dostane do Evropy, USA a Kanady, 80 % z nich zustane ve
tretím svete, v místech konfliktu. Tento fakt ponekud kori
guje naši predstavu o nekonecném proudu uprchlíku valí
cích se do Evropy. Navíc opet 80 % z celkového množství
uprchlíku tvoH ženy a deti, což také nepodporuje obraz
nebezpecné pi'istehovalecké hordy. Euroamerický azylový
systém spotrebuje asi 11 mld. dolaru rocne na to, aby
urcil, kdo z tech 20 % všech uprchlíku azyl dostane a kdo
ne. Pouhá jedna miliarda dolaru jde na pomoc vyhnan
cum ve tretím svete. To není dlouhodobe únosné. Celý
azylový systém ve vyspelém svete se bude muset zmenit.
Jednotlivé zeme se zbavují odpovednosti a presouvají ji
na tretí, tzv. bezpecné zeme. Napríklad Nemecko má
kolem sebe samé bezpecné zeme, takže, jak kdosi
z nevládních organizací poznamenal, jediný zpusob, jak
dostat v emecku azyl, je skocit tam padákem. Jednotlivé
zeme se musí dohodnout a prijmout globální zodpoved
nost za problém uprchlíku. Uprchlické zákony se prirov
návají k efektu prehrady, u jejíž hráze se neustále hroma
?í lidé. Ta prehrada se jednou protrhne nebo pretece.
Rešením není zvyšovat hráz, ale pi'ijmout zákony, které
by umožnily soužití puvodního obyvatelstva
a pristehovalcu.

Rozhovor pfipravil Victor Gómez
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Nemectí liberálové
nad propastí
Bedrich Utitz
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Nemecko zažije v tomto roce sérii voleb na ruzných úrovnich. Již 1. brezna se v zemských volbách v Dolním Sasku
rozhodne o osudu sociálnedemokratického ministerského predsedy Gerharda Schrodera, který chce též kandidovat
v celonemeckých volbách v zárí nafunkci spolkového kanclére. Kandidaturu váže na úspech v zemských volbách.
V dubnu se bude volit zemský snem v Sasku-Anhaltsku, 14 dnu pred volbami do Spolkového snemu bude hlasovat
Bavorsko a konecne 27. zárí probehnou celonemecké volby do Spolkového snemu. Mezi to seješte vejdou breznové
komunální volby v Slesvicku-Holštýnsku a kvetnové v Braniborsku. Rozhodli jsme se proto predstavit ve volném
sledu hlavní politické strany, které se budou znovu ucházet o prízen volicu. Zacínáme u liberálu. (red.)

Magické slovo liberalismus

Pri trošce cynismu by se dalo ríci, že Svobodnou demo
kratickou stranu (FDP) je treba predstavit dríve, než pre
stane být parlamentní stranou. Svobodným demokratum
totiž hrozí, že v zárí nedosáhnou kritických peti procent
potrebných pro vstup do Spolkového snemu. V soucasné
dobe se FDP ve volebních preferencích pohybuje tesne
okolo této hranice. Je reálné nebezpecí, že výsledky
v zemských a komunálních volbách vyznejí v její nepro
spech.

Nemálo lidí soudí, že by nebylo škoda, kdyby FDP
z politického spektra zmizela. To je samozrejme vec názo
ru, který má hodne co delat s dnešním stavem liberální
strany. Jiná je otázka, zda v politickém spektru moderní
spolecnosti má své místo i liberální strana. Záleží i na
tom, co si kdo pod adjektivem "liberální" predstavuje.
S liberalismem je to tak trochu jako se socialismem 
hovorí se o nem, a každý pritom myslí neco jiného.
Liberalismus se dnes casto ztotožnuje s neoliberalismem
a na ten se vetšinou pohlíží jako na vynález dábelský.

Nacionální a sociální proud

Historie nemeckých liberálu sahá až do zacátku devate
náctého století, kdy von Stein, von Hardenberg, von
Humboldt a jiní pruští liberální politici iniciovali zrušení
nevolnictví, zavedení svobodného živnostenského rádu,
emancipaci Zidu, reformy ve státní správe, v armáde a na
vysokých školách. Byl to pozitivní príspevek Pruska
k nemeckým dejinám, který je vetšinou zastínen historií
pruské vojenské rozpínavosti. V roce 1832 se na hrade
Hambach sešlo 25 000 obcanu, aby podporili požadavky
liberálu na svobodu a národní jednotu. Na frankfurtském
všenemeckém snemu, ustaveném v roce 1848, mají již
liberálové absolutní vetšinu. Díky nim se v nemeckých
zemích prosadila svobodu tisku a rada obcanských svo
bod. V roce 1861 pak vzniklo první moderní politické
uskupení v Nemecku - liberální Nemecká pokroková stra
na.

Ale již pet let na to potkalliberály osud vetšiny širokých
politických hnutí: rozštepili se na dva proudy - levicové
a nacionální liberály. Zatímco nacionální liberálové pod
porovali Bismarcka, levicoví stáli vuci nemu v opozici.
Rozkolem ztráceli liberálové pozvolna politický vliv.
Nacionálne liberální smer prežil dodnes, nyní však již
nerozdeluje stranu tak jako kdysi. Radikálové ji cas od
casu opouštejí, aniž by jí tím nejak zvlášt uškodili.

Po první svetové válce hrají liberální politikové jako
Hugo Preuss, Walter Rathenau a Gustav Stresemann

významnou úlohu. Je zajímavé, že ovlivnují zejména
zahranicní politiku výmarského Nemecka, podepíší se pod
normalizaci vztahu se Sovetským svazem a pod vstup své
zeme do Spolecnosti národu. Také na politické scéne
poválecné Spolkové republiky to byli casto liberálové 
Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, dnes v menší
míre Klaus Kinkel, kdo urcovali nemeckou zahranicní
politiku. V roce 1933 též liberálové podporili Hitlera
v osudném hlasování v Ríšském snemu, ten však jejich
stranu krátce po uchopení moci zakázal.

Po druhé svetové válce se liberálové obnovují jako stra
na a po odštepení východonemeckých liberálu v prosinci
1948 vzniká dnešní FDP. Když po vyhlášení Spolkové
republiky v roce 1949 krestanští demokraté (CDU)
s bavorskými krestanskými sociály (CSU) dosahují zhru
ba stejný pocet hlasu jako sociální demokraté (SPD), tvorí
CDU/CSU spolecne s FDP první koalicní vládu. Od té
doby jsou liberálové - s prestávkou v letech 1956 až 1961
a v dobe velké koalice 1966 až 1969 - zastoupeni ve všech
vládách, a to bud s CDU/CSU, nebo s SPD. Prvním spol
kovým prezidentem se stalliberál Theodor Heuss. V roce
1974 na tomto míste stanul další liberální politik, Walter
Scheel.

Program liberální strany obsahoval zpocátku zejména
úsilí o spravedlnost, demokracii, lidská práva. Postupem
casu se tyto požadavky dostávaly do programu ostatních,
vetších politických stran. FDP se tak postupne stávala
zájmovou stranou stredu, svobodných povolání, drobných
a stredních podnikatelu a tech intelektuálu, kterí nepatrili
k levici. Boj o hlasy mezi velkými politickými stranami
CDU/CSU a SPD se však zameroval stále výrazneji práve
na politický stred. Volicský potenciál pro liberály se tak
zúžil.

Bledá strana

V soucasné dobe se FDP ocitá v hluboké krizi, která má
své koreny již v nedávné minulosti. Hans-Dietrich
Genscher mel jako zástupce spolkového kanclére, ministr
zahranicí a predseda strany jisté charisma, které se odrá
želo i ve vážnosti strany. Nešlo ani tolik o nápln liberální
politíky, jako o její prezentaci. S príchodem Klause
Kinkela se tvorba zahranicní politiky stále více presouvá
do rukou kanclére Kohla. Výrazne se to projevovalo
v jednání o cesko-nemecké deklaraci, kdy Kohl nejednou
maril Kinkelovy beztak spíše skromné pokusy o sbližová
ní stanovisek. Také evropská politika, nejduležitejší kapi
tola nemecké diplomacie, je témer výhradne v kancléro
ve režii. Kinkel je bledým, nevýrazným ministrem
zahranicí. Stejný byl ovšem jako predseda strany.
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Nakonec ho museli vystrídat a novým predsedou se stal
Wolfgang Gerhardt. Nové košte metlo jen krátce, v dobe,
kdy se liberálové dokázali dostat do ctyr zemských parla
mentu. Ve dvanácti dalších ovšem zastoupeni nejsou.

Cestný predseda Hans-Dietrich Genscher dnes hovorí
o "nejtežším volebním boji v dejinách strany". On i nekte
Í'Í vyšší zemští funkcionári kritizují bezbarvost liberální
politiky. Genscher ovšem opomíjí, že za nekteré rysy,
které dnes kritizuje, nese jako nekdejší predseda strany
spoluodpovednost. V nových spolkových zemích nehrají
liberálové prakticky žádnou roli. FDP se profiluje jako
strana, která se zasazuje zejména o snižování daní. Témer
vyderacským manévrem si vynutila snížení tzv. solidární
ho príspevku, srážky z príjmu na pomoc východním
zemím, a to ze 7,5 % na 5,5 %. Vyhrožovala, že na tomto
rozhodnutí závisí další setrvání strany v koalici. Kohl však
nemLlže bez FOP vládnout, a tak musel ministr financí
Theo Waigel doplnit státní phjmy z jiných zdroju - ovšem
opet na úkor danových poplatníku. FDP si nezískala prí
zen obyvatel bývalé NDR ani stálým pripomínáním miliar
dových pi-evodu ze západu na východ.

Jedním z nejpalcivejších problému dnešního Nemecka
je nutnost danové reformy. V této otázce se FDP profiluje
jako "strana nízkých daní". Svým neoblomným postojem
zpúsobuje casté krize uvnitr vládní koalice.

V podstate však návrhy svobodných demokratu vyhovu
jí spíše stredním a vyšším príjmovým skupinám, príliš si
nelámou hlavu se sociální spravedlností. Návrhy FDP
krome toho trpí jednou vadou: hovorí sice o snižování
daní, ne však o tom, jak se pak budou lepit vzniklé díry ve
státním rozpoctu. Danovou reformu nelze provést jen sni
žováním daní, ale radikální premenou celého systému.
A zde FDP nemá koncepci.

Na tom, že se strane stále vycítá "bledost", má vinu
i malá vážnost jejích ministru ve vláde. Ani ministr hospo
dárství Gunter Rexródt nebo ministr spravedlnosti Edzard
Schmidt-Jortzig nevynikají natolik, aby strane dodali na
vážnosti. Svobodní demokraté mají ve spolkové vláde své
pozice, nevyteží z nich ale mnoho. Na tom nic nemení ani
skutecnost, že po Wolfgangu Schaubleovi a Gerhardu
SchrOderovi je Klaus Kinkel na tretím míste v žebrícku
oblíbenosti politiku. Všechny parlamentní strany mají totiž
recníky, kterí pritahují posluchace, at již s jejich názory
souhlasí ci nikoli. Mají totiž charisma. Takovéto osobnosti
dnes liberálum chybí.

Nashledanou V lepších casech

Také situace uvnitr strany je v soucasné dobe velice složi
tá. S kritikou se ozývají bývalí ministri a funkcionári, kterí
ztratili své pozice nebo se jich vzdali kvuli svým na liberá
ly príliš liberálním postojum. Je to bývalá ministryne
spravedlnosti Sabine Leutheusser-Schnarrenbergerová,
bývalý ministr vnitra Gerhard Baum a místopredseda
Spolkového snemu Burkhard Hirsch. K nim patrí také
rada zemských politiku a zejména mladí liberálové, kterí
se staví proti "zkostnatelé politice dnešního vedení".
Požadují, aby strana vedla svou vlastní volební kampan
a nevázala se predem na koalicního partnera. Podle nich
byla FDP príliš dlouho pouhou opatrovatelkou potrebné
vetšiny k tomu, aby kanclér Kohl mohl dále vládnout.
Žádají, aby se strana nevázala "táborovým" volebním
bojem, aby se za každou cenu nespojovala s CDU/CSU
proti možné rudozelené koalici, ale aby vedla vlastní
volební kampan a s "koalováním" zacala až tesne pred
volbami nebo po volbách.

Predstavitelem "táborového" volebního boje je prede-
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vším Klaus Kinkel, který argumentuje úspešnou dlouhole
tou spoluprací liberálne-krestanské koalice. Nevidí duvod,
proc by strana mela hledat jinou cestu. O neco umírnenej
ší, ale velmi obdobný názor zastává i predseda strany
Wolfgang Gerhardt. Oba dva se obávají velké koalice SPD
a CDU/CSU. Tím by se totiž FDP ocitla v opozici, s malou
nadejí na politické prežití.

O nový profil strany se pokouší mladý generální tajem
ník FDP Guido Westerwelle. V soucasné dobe je považo
ván za nejvýraznejší osobnost ve strane. Méne státu a více
obcanské odpovednosti, tak zní jeden z jeho hlavních
volebních argumentu. Stát muže rozdávat jen to, co má,
a pomoc se má dostat k tem, kterí jsou opravdu potrební.
Nejde o to zrušit sociálne tržní hospodárství, míní
Westerwelle, nýbrž vtisknout státnímu hospodárství sku
tecne sociálne tržní charakter. Je tf-eba odbourat zbyrokra
tizované, zkornatelé a príliš nákladné státní struktury.
Výkonnost se musí vyplácet ve všech oblastech, jedine pak
lze zajistit sociální jistotu i tem potí-ebným. Projevy gene
rálního tajemníka se dobre poslouchají, volici však soudí
stranu podle její dosavadní politiky.

Liberálum vychází vstríc nemecký volební systém svým
konceptem dvou hlasu. První patrí jednomu z navržených
kandidátu, který se dostává do parlamentu, získá-li pres
polovinu hlasu ve svém volebním obvodu. Druhý hlas pak
patrí jedné z kandidujících politických stran. Volic tedy
muže dát první hlas kandidátovi z jedné strany a druhý
hlas odevzdat strane jiné. Volici unionistických stran
(CDU a CSU) casto dávali své druhé hlasy liberálum, aby
je dostali do parlamentu, protože bez nich by CDU/CSU
nemohla vládnout. V nadcházejících volbách však podle
aktuálních preferencí pujde unionistíckým stranám
o každý hlas a je sporné, zda mohou velkoryse postupovat
druhé hlasy liberálum. FDP tak nezbývá než verit v sílu
tradice. I v nejhorších dobách totiž strana petiprocentní
hranici nakonec prekrocila.

BEDRlCH UTITZ (1920)
Novinár, od roku 1968 žije v Nemecku.

KULTURNÍ PROGRAM LITERÁRNÍ

KAvÁRNY G PLUS G - úNOR '98

Cerchovská 4, Praha 2,
tel., fax: 02 627 33 32

5. 2. (ctvrtek) : Koncert Jima Certa.

6.2. (pátek) : "Rozhovory so smrtou" - Vemisáž výstavy Daniela

Pastircáka spojená s violoncellovým koncertem Jozefa Luptáka.

Program: Hilary Jeffry, Gyiirgy Ligeti aJ. S. Bach. Soucástí koncertu

bude ctení básní Daníela Pastircáka z jeho nejnovejší knihy "Tehilim".
9. 2. (pondelí) : Autorské ctení poezie básníka Víta Kremlicky.

12. 2. (ctvrtek) : Jana Lewitová - Vladimír Merta. Písne sefardských židu.

16.2. (pondelí) : Vemisáž knihy Ol'gy a Cubomíra Feldekových

"Svet je aj inde" (Cyrano, 1998).
19. 2. (ctvrtek) : Koncert Pavly Milcové a Petera Bindera.

23. 2. (pondelí) : Vzpomínkový vecer venovaný životu a tvorbe Deža

Ursinyho, za úcasti jeho nejbližších prátel a spolupracovniku.

26. 2. (ctvrtek) : Mirek Duna & The Family. Koncert romské
blues-jazzové kapely.

VŠECHNY PORADY ZAcíNAJí VE 20 1I0DIN.

Krome inzerovaných poradu je každé úterý a stredu

od 19 hodin živá hudba - vstup volný.
Internet: http://www.gplusg.cz. e-mail: gplusg@gplusg.cz
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Etnogenéza,
archeológia a nacionalizmus
Eduard Krekovic

KnaPísaniu týchto riadkov mavyprovokovali neutichajúce dis
kusie o prastarom slovenskom náro
de, Vefkoslovenskej ríši a podobných
pseudovedeckých konštrukciách.
Nemožno to nazvat ani diskusiami,
lebo kým jedna strana, reprezentova
ná v drvivej vacšine vedeckou komu
nitou, podáva presvedcivé argumen
ty o neudržatefnosti horeuvedených
názorov,druhá strana,zastúpená
vacšinou laikmi, ci samozvanými
odborníkmi na archeológiu, si hudie
len to svoje.

Pokúsim sa preto osvetlit niektoré
problémy z hfadiska modernej teórie
etnogenézy. Etnogenéza je proces
vzniku etnických zoskupení. Dejiny
nás pritom ucia, že je to proces
nepretržitý - teda že etnlká vznikali
a zanikali a pravdepodobne budú
vznikat a zanikat aj nadalej. Práve
na to zabúdajú zástancovia myšlien
ky o starobylosti slovenského národa.

acionalizmus, ako sa zdá, je ochotný
akceptovat len vznik a zánik iných
etník, v prípade vlastného sa správa
tak, akoby ono bolo vecné a nemen
né pocas dlhých stárocí ci tisícrocí.
V duchu tejto poucky je samozrejmé,
že ak žijú na území dnešného
Slovenska vacšinou Slo-váci, žili tu aj
pred 1500 rokmi a možno ešte skór.
Pre nacionalistov je teda prirodzené,
že ak Svatopluk sídlil v Nitre, tak bol
"slovenským kráfom".

Skutocná veda však nemóže
vychádzat z našich želani, musí
argumentovat faklami a jedine fakta
mi. Základné pravidlo moderných
názorov o etnogenéze znie, že ju
nemožno jednoducho redukovat na
pokrvné príbuzenstvo, teda na akúsi
kontinuitu v biologickom slova zmys
le. Je jasné, že odkedy sa na našom
území objavili Slovania - co je bez
pecne doložené až v 6. storocí - exis
tuje lu istá kontinuita osídlenia a kul
túry až do dnešných cias, ktorá však
nemusí byt, a ani nie je, kontinuitou
etnickou a priamociarou kontinuitou
biologickou. Slovania v case príchodu
k nám neboli ešte etnicky (kmenovo)
diferencovaní, o com svedcia písom
né pramene aj jazykovedné rekonšl
rukcie. Ešte aj o 300 rokov neskór
existoval v podstale jednotný slovan
ský jazyk, vdaka klorému sa
Konštantin a Metod, ovládajúci jazyk

Slovanov v Grécku, dorozumeli bez
problémov s obyvatefstvom Vefkej
Moravy. Písomné pramene zo 7. sto
rocia poznajú na strednom Dunaji,
len jednotné slovanské etnikum ozna
cované latinsky ako Sclavi.

Dve vetvy Moravanov

Zaciatkom 9. storocia sme však už
svedkami etnických procesov, ktoré
prebehli pocas 200 rokov - franské
pramene jasne uvádzajú, že medzi
Slovanov (Sclavi) pan'ia o. i. Cesi
(Beheimi, Boemi) a Moravania
(Maravi - na inom mieste oznacovaní
ako Sclavi Margenses ci Marahenses).
Medzi moravských Slovanov musíme
teda zaradit aj obyvatefov dnešného
Slovenska, kedže pre Slovákov vtedy
ešte niet miesta v písomných prame
noch. Svatopluk je tu nazývaný knie
žatom Moravanov (Zuentibald, dux
Maravorum). Slováci sa ako etnikum
zacali formovat až po zániku Vefkej
Moravy, pod vplyvom známych his
torických okolnosti (zaclenenie úze
mia dnešného Slovenska do
Uhorska). Moravské etnikum sa zrej
me rozdelilo na dve casti. Západná
cast pripojením do ceského štátu
stratila niektoré znaky svojej "morav
skej" identity a zblížila sa s Cechmi.
U východných Moravanov nastal
opacný proces - zaclenením
Slovenska do uhorského štátu nastala

u nich namiesto (logicky nemožného)
etnického zbližovania s dobyvatefmi
diferenciácia. Tak došlo po urcitom
case k zaregisn'ovaniu nového etnika
- Slovákov - v písomných prame
noch. Ak to n'ošku pritiahneme za
vlasy, móžeme poveda~ že starí
Madari majú zásluhu na etnogenéze
Slovákov, teda na ich premene
z Moravanov na Slovákovo

Tento proces je však pre vacšinu
laikov nepochopitefný. Ako móže
dójst k premene nejakého etnika?
Nedá sa lo pochopit len vtedy, ak sto
ložnÍIlle etnogenézu s ideou o biolo
gickej, poluvnej kontinuile. Ak by
sme mali vedomosti a dókazy o kaž
dom svojom predkovi, iste by sa našli
medzi obyvatefmi Slovenska mnohí,
klorých korene by siahali až do cias
pl'íchodu Slovanov. Zeby medzi svoji
mi predkami našli urcile aj nejakých

"cudzincov" (Frankov, Avarov,
Madarov, Tatárov, Turkov, Nemcov,
Cechov, atd.), je takmer isté. Na tom
však predsa nezáleží. Hlavné je, že sa
považujeme za Slovákov, pretože
moderná etnická a národná identita
nemóže byt založená len na pokrvnej
príbuznosti, ale presúva sa najma do
oblasti povedomia (som tým, kým sa
cítím byt). Mimochodom, starí
Madari taktiež príchodom do
Karpatskej kotliny antropologicky
splynuli s miestnym, vacšinou slo
vanským obyvatefstvom. Možno
majú v sebe viac získanej "krvi" než
tej póvodnej madarskej. Stále však
ostáva zachované ich madarské
povedomie, co je z hfadiska existen
cie nejakého etnika najdóležitejšie.

Bol prvý Homo
sapiens Slovák?

Ak by sme poznali všetkých svojich
predkov, mohli by sme líniu viest až
do cias vzniku cloveka dnešného
typu - Homo sapiens sapiens.
Znamenalo by to teda, že naši pokrv
ní predkovia v staršej dobe kamennej
boli Slováci? Zaiste, absurdná pred
stava. Je to však iba biologická konti
nuita dovedená do dósledkov. Isteže,
pri vzniku najstarších fudských. sku
pín hrala pokrvná príbuznost vefkú
úlohu, neskór však pri konštituovaní
etník zacali pósobit aj iné faktory.
Mechanizmus vytvárania nových
etník však stále nemáme dostatocne
prebádaný, hoci sa odohrával a odo
hráva pred ocami antických aj novo
dobých historikova etnológov. Ako
príklad možno uviest významný ger
mánsky kmen Frankov. Objavili sa
náhle v 3. storocí na území, kde
predtým historici registrovali ger
mánske kmene s inými názvami.
Akoby Frankovia zaujali ich miesto.
Pritom o nejakej migrácii nemóže byt
ani rec, archeológia dokázala kultúr
nu kontinuitu na danom území.
Strucne povedané, v istom širšom
casovom horizonte došlo pravdepo
dobne k zjednoteniu menších ger
mánskych kmen ov pod novým
názvom. Vzniklo teda nové etnlkum,
i ked príbuzné s predchádzajúcimi.
Z nám neznámych dóvodov lu teda
nastala zmena etnického povedomia
v danej populácii na danom území.
A lakýchto udalosti bolo isle v deji
nách fudstva množstvo - samozrej
me nie vždy išlo o proces zjednoco
vací, mohla nastat aj opacná
situácia, rozpad vacšieho celku. A lo
je pravdepodobne aj prípad
Slovákovo
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Mimochodom práve v prípade
Germánov došlo zaLiaP k najvacšie
mu zneužitiu archeológie v prospech
nacionalistickej ideológie, v case
fašistického Nemecka. lšlo o to, že na
území pravlasti Germánov v sever
nom Nemecku a v Dánsku sa kultúr
na kontinuita dá archeologicky dolo
žit od doby bronzovej (cca od 2.
tisÍCrocia pred Kristom) až do histo
rického vystúpenia Germánov z šera
dávnoveku v 2. storocí pred Kristom.

a základe tejto kontinuity sa objavili
teórie o prastarej germánskej rase
a jej nadradenosti nad ostatnými
národmi. Dnešná archeológia sice
uznáva kultúrnu (a do znacnej miery
aj biologickú) kontinuitu populácie
v spomenutých oblastiach, v žiad
nom prípade však nehovorí
o Germánoch v dobe bronzovej.
O jednotlivých gerrnánskych kme
noch sa dozvedáme až na konci doby
železnej, a odvtedy historici zazname
návajú aj ich neustále premeny. Je
jasné, že tak ako Germánov nemož
no stotožnit s dnešnými Nemcami, tak
nemožno ani starých Slovanov pova
žovat za Slovákov.

Kto má právo na
Slovensko?

Ešte by som rád poukázal na jednu
skutocnost, ktorú tak isto radi zneu
žívajú nacionaljsti. Ide o "historické
právo" na urcité územje. Móžeme si
to ilustrovat opat Germánmi. Práve
germánske kmene žili totiž na území
Slovenska pred príchodom Slovanov.
Majú teda ich potomkovia, napríklad
Rakúšania, právo na slovenské úze
rnje? Pred Germánmi žili na území
vePkej casti Európy keltské kmene 
ako je to s právom dnešných írov,
prjamych potomkov starých Keltov,
na tieto územia? KoPko storocí ci tisic
rocí musí nejaké etnikum žit na
danom území, aby nan získalo "histo
rický" nárok? Práve kvóli takýmto
otázkam vznikali casto aj krvavé
etnické konnikty. V dnešnej civilizo
vanej európskej spolocnosti však už
nemajú svoje miesto.

Ak už vóbec pripustíme hodnote
nie róznych národov a etník - tak
jedine podra toho, co dokázali, cím
prispeli do pokladnice svetovej kul
túry, vedy a pod. A je pritom úplne
jedno, ci ide o národy starobylé,
alebo relatívne mladé.

EOUAI\D KREKOVIC (1948)
Archeolog a vysokoškolský ucitel. Clánek

vyšel v lednO\'ém císla mesícníku OS-Fórum
obcianskei spolocnosti. Kráceno.

'~ri' NOVÁ PRíTOMNOST

Jméno
Minulý mésíc jsme si v této rubrice dovolili upozornil na souvislosti mezi pojme
nováváním a chápáním. Nemohla nám pri tom uniknout významová blízkost
pojmu pojmenování, jméno, slovo, lexikální jazykový znak. Dnes bychom si
rádi všímali spíš jejich rozdílu.

Pojmenování je ovšem predevším akt: jím se néjaké skutecnosti zmocníme,
zajmeme ji, a prevedeme do jazykového kódu. Vznikne znak, zástupný symbol;
a protože možnosti jazyka (napr. množství hlásek) jsou omezené, cesty jazykové
ho znaku se rozdélí. Budto zustane véren svému primárnímu významu, nebo pri
slovotvorbé poslouží vzniku pojmenování príbuzného, anebo se mu dostane
významu jiného, preneseného.

Slovo jméno není výjimkou. Všímali jsme sejeho odvozeniny pojmenování,
a samo jméno dnes chápeme predevším jako název. V gramatické terminologii
pak ho užíváme jako oznacení pro slovní druhy, které sklonujeme.
Terminologický vý::;nam nebývá nejduležitéjší, zde je však zajímavý: vypovídá
totiž o lidském vnímání svéta. Nevydéluje totiž "jména" od všech ostatních slov
(napr. spojek ci predložek a vubec slov zvaných "gramatická''), nýbrž od zbytku
slov "plnovýznamových", totiž zejména od sloves (a pak adverbií). Cím se grama
tická "jména" od "nejmen" - kro mé pomíjivé deklinace - liší? Nejvíc asi tím, že
vyclenují pojmenování stabilní, statické (na rozdíl od sloves), substancní povahy.

(Však také moderní gramatika klasifikuje plnovýznamová slova logictéji
podle sémantických, nikoliJormálních kritérií na pojmenování substancí [sub
stantiva), pNznaku substancí [bud nezávislých na case - adjektiva, anebo v case
probíhajících - slovesa} a príznaku príznaku (adverbia: budto priznacují néjakou
okolnost slovesum, nebo adjektivum, nebo jiným príslovcím]. [ tato klasifikace je
predevším gramatická - substantivní pojmenování typu dobrost/dobrota anebo
slazení oznacují spíše vlastnost, resp. déj, tedy spíš príznak substance, než sub
stanci samu. Ale i tato slovotvorná transpozice ukazuje, jak lidská mysl tíhne
k pojmenováním substancní, stabilní povahy.)

Tak ci onak, jméno znamená predevším oznacení. Lexikologové rozlišujení
nomina apelativa, tj. jména obecná, a nomina propria, jména vlastní (ta v ceštiné
píšeme s velkým písmenem na zacátku). Apelativa pojmenovávají množiny jedno
tlivin na základé obecných spolecných znakll; propria naopak zjedinecnují.
Pojmenování jmény obecnými je tedy výsledkem abstrahizace, zobecnéní, zatímco
jména vlastní vznikají konkretizací a individualizací.

Co mají oba postupy spolecné, je identifikace. /(aždý uživatel jazyka ztotožní
pojmenování s jeho obsahem, zpravidla nabytým ci potvrzeným vlastní zkušenos
tí; zda se pojmenování váže k více významum, k významu jednomu obecnému
anebo k jedinecnému významu vlastnímu, to se záhy naucí rozlišovat sám od
sebe.Protože však význam, védomím uchopený a zpracovaný vjem, se vztahuje
stejné k pojmenování jako k vnímané (a ovérované) realite, stává sejazyk a jeho
pojmenovací jednotky prostredkem k identifikaci clovéka se svétem samým.

Phjetí jazyka a skrze néj svéta je pro clovéka necím phrozeným; a prijímání
svéta skrze jazyk je ovšem aktem nejvyšší, bytsi sebeprirozenéjší duvéry: duvéry ve
slova a jejich platnost. Zmínili jsme v predchozím odstavci ovérování - ale to
vskutku patrí do závorky, stejné jako zpochybnování. Zde už nejde o sám akt
ztotožnéní, nýbrž jeho potvrzování.

Nutnost dllvéry a vérohodnosti slova svéta má i svou transcendentní polohu 
potrebu víry. Nemužeme tvrdit, že by se víra, nábožen ká víra, zrodila až se zro
zením jaqka; za povšimnutí však stojí, jakými prostredky ji jazyk rejlektuje.
Uznání boha/božstva znamená uverit jeho existenci (vérit na néj nebo o ném)
a poslouchat ho (véht mu) a tudíž mu sloužit, obétovat atd. Ale s krestanstvím
prichází i nové pojmenování vztahu k Bohu - verit v nej. Toto necekané spojení
abstraktní cinnosti (veNt) s velmi konkrétním pojmenováním smérování (v)
vyjadruje novou polohu víry.

Ze se dnes slovesa vérit (duvérovat, mít víru apod., a také doll/at éi mít nadéji)
váží dnes v "krestanských" jazycích i k jiným gramatickým predmetum než
k Bohu, je sice neméne zajímavé, pro tuto chvíli však vedlejší. Krestansky "verit v"
lze stále jen v Boha, J(rista nebo Ducha svatého. Sjedinou výjimkou, kterou
nacházíme u evangelisty Jana: uverit v Jeho jméno (eis to onoma autoi).

JA'I HORÁLEK
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Vezen Sládek

a poslanecká imunita

Poslední akrobatický kousekMiroslava Sládka opet obrací
pozornost verejnosti k ústavne zakot
vené poslanecké imunite a k širší
otázce rovnosti pi'ed zákonem na
strane jedné a zvýšené ochrany parla
mentu na strane druhé. Trestní nepo
stižitelnost poslance a senátora zdá se
být pro naše zákonodárce i justicní
orgány nestravitelným soustem.

ekolikrát se s ní dosud utkali ve

snaze vpustit spravedlnost i do posla
neckých lavic - marne. Výsledkem
byla vždy jen trapnost a ostuda.
K cemu nám tedy imunita vlastne je,
když si s ní nevíme rady?

Imunita clenu zákonodárného

sboru, kterou u nás zavádí clánek 27
Ústavy, je prastarým institutem, který
puvodne sloužil k ochrane parlamen
tu pred zásahy panovníka a jeho
pochopu. Jeho význam se od té doby
príliš nezmenil: má zabránit politické
perzekuci volených zástupcu, zajistit
jim plnou svobodu svedomí a projevu
pri výkonu jejich funkce, proto je
nezbytným nástrojem parlamentní
demokracie. Imunitu zajištuje clenum
parlamentu v té ci oné mH'e vetšina
demokratických ústav. Naše ústava
ale definuje nedotknutelnost osoby
poslance a senátora nebývale široce,
a to je hlavní problém.

Clena zákonodárného sboru nelze

postihnout za hlasování ve snemov
ne ci v Senátu (cI. 27 odst. 1). To je
logické ustanovení, stejne jako zákaz
trestního stíhání zákonodárce za pro
jevy ucinené v jedné z komor (cI. 27
odst. 2). Jde o imunitu pro tzv. úi'ední
ciny, tedy pro cinnost poslance bez
prostredne spojenou s výkonem jeho
mandátu (hlasování, výroky, písemné
projevy, interpelace apod.).

Ústava však jde dál a zavádí imuni
tu pro tak zvané neúf'ední ciny. Podle
ctvrtého odstavce cI. 27 totiž poslance
ani senátora nelze trestne stíhat bez

souhlasu komory, jejíž je clenem.
Ústava už ale nerozlišuje mezi temi
neúi'edními ciny, které nijak nesouvi
sejí s politickou cinností dotycného
poslance a senátora - dopravní neho
dy, hospodái'ská kriminalita apod.,
a skutky, které naplnují znaky nekte
rého z trestných cinu, ale zároven
jsou soucástí volební agitace ci jiné
politické cinnosti clena parlamentu.

Imunita pro nepolitické skutky je
zjevne nadbytecná. Proti vykonstruo
vanému procesu s nepohodlným

poslancem ci senátorem již existují
v naší, byt nedokonale fungující justi
ci dostatecné záruky. Zcela nesmysl
né a v demokratickém svete nevídané

je pak ustanovení, že v pi'ípade
nesouhlasu pf'íslušné komory je trest
ní stíhání navždy vylouceno. Pokud
má být v tomto státe nastoleno ele
mentární právní vedomí, musí být
jasné, že ti, kdo zákony tvoi'í, je také
dodržují, trestní zákon pi·edevším.
Poslanci a senátoi'i pi'íliš rychle uvy
ldi pi'edstave beztrestnosti, absolutní
suverenity nad všemi pravidly.
Zvlášte, když jim ústava udeluje
navíc ješte imunitu pro prestupky
(cI. 27 odst. 3), která skýtá široké
možnosti zneužívání.

Pokud jde o "politické" skutky,
i zde by bylo vhodné uvažovat
o odstranení imunitní ochrany. To
však bude možné až ve chvíli, kdy
soudy dojdou k ustálenému výkladu
toho, které jednání urcitého politika
naplnuje znaky trestného cinu, jako
je "hanobení národa, rasy a presved
cení" (§ 198 tr. zák.), "podnecování
k národnostní a rasové nenávisti"

(§ 198a tr, zák., viz poslední Sládkuv
prípad), ale i bežnejších trestných
cinu pomluvy, výtržnictví, útoku na
verejného cinitele. K jasnejším defini
cím v této oblasti však naše justice
ješte nedospela, a proto by imunita
(podmínená rozhodnutím snemovny)
pro tento druh cinú prozatím mela
zustat zachována,

Pokud ústava nevymezuje rozsah
imunity dostatecne jemne, meli by si
rozdíly v rúzných druzích trestního
jednání uvedomovat sami poslanci.
A tady je druhý problém. Poslanci
byli totiž až dosud ve svém rozhodo
vání o imunite velmi neduslední. Tak

v lednu 1993 odmítli zbavit imunity
republikánského poslance Kubu, ac
jeho fyzický útok na clena justicní
stráže prímo nesouvisel s jeho politic
kou cinností. Podobne pak v listopa
du 1994 pi'ed zákonem ochránili
moravistu Miloše Skocovského pode
ZÍ'elého z nekterých hospodárských
deliktu. Naopak v léte 1995 zbavila
snemovna imunity republikána Jana
Vika, ac šlo o "politický" delikt. Mel
se dopustit šírení poplašné zprávy
tím, že nechal vytisknout letáky o taj
ném spolcení ceské vlády
s Helmutem Kohlem. Jenže Vikuv

proces se do konce volebního období
nepodarilo ukoncit a republikán si

s noYým zvolením svoji imunitu jed
noduše obnovil. Vikovým pi'ípadem
se tedy snemovna v únoru 1997 zabý"
vala podruhé. Tentokrát mu ovšem
imunitu ponechala.

Týž den snemovna hlasovala také
o dalších republikánech. Pavlu
Maixnerovi napadení hradeckého pri
mátora prošlo. Ale imunity byli zba-'
veni Rudolf Šmucr a Josef l<rejsa,
kterí se v roce 1994 meli dopustit
výtržnitcví pri pietním aktu na tere
zínském hi'bitove, a také sám stranic
ký šéf Miroslav Sládek, který se tento
krát zodpovídal z urážek nemeckého
národa. Jednalo se pEtom o ciny
srovnatelné povahy i spolecenské
nebezpecnosti (nepochybne vysoké),
o klasickou republikánskou politiku
ulice. Poslance nelze nepodezrívat
z toho, že tady rozhodovali ciste na
základe svých osobních sympatií
a antipatií - Vikovo "uhlazené" vystu
pování patrne neslo ovoce.

Se Sládkovým trestním stíháním se
dostáváme k ti'etímu problému, totiž
k neschopnosti naší justice poradit si
s nekým, kdo se soudnímu procesu
chyti'e vyhýbá. Když ubehl skoro rok
a Sládka se nepodai'ilo dostat do jed
nací síne, rozhodl se soud k radikál
nímu kroku - uvalit na nej vazbu. Mel
na to právo, ale mohl sáhnout po
jiných prosti'edcích. Zvláš~ když
musel vedet, že naše ústava, ani jed
nací i'ád Poslanecké snemovny nereší
- a to je ctvrtý problém - situaci, kdy
rádne zvolený poslanec sedí ve vazbe
ci ve výkonu trestu. NahraZllje ho pak
další v poradí jako v prípade vzdání
se mandátu, nebo se vezen muže
úcastnit hlasování ci dokonce jednání
parlamentu? Když se zákonodárci
rozhodovali, zda do veznice vyslat, ci
nevyslat volební urnu, nemeli oporu
v žádném zákone. Fakt, že pi'edseda
republikánu nemohl vykonávat svuj
mandál, byl skutecne zkreslením vule
obcanú vyjadí'ené ve svobodných vol
bách. A k dovršení vší smuly, práve
Sládkuv hlas by v druhém kole roz
hodl. A navíc on sám byl prezident
ský kandidát. Lepší prúbeh prezident
ské volby si ani sám "vezen Sládek"
nemohl prát. A o pár dní na to si
vyslechl osvobozuj ící rozsudek ....

Samotný výrok soudu nechci hod
notit. Role justice je nesmírne dúleži
tá, p,'esto však pravicový extremis
mus "made in SPR-RSC" porazit
nemuže. Zapusobit totiž musejí pi'e
devším demokratické strany. Cím
lépe budou verejne konat, cím vetší
dúveru obcanú si získají, tím méne
prostoru pro republikány.

J\KLIl C\\IRD\
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Claudio Magris
mezi Katkou a Joycem
Dante Marianacci

Claudio Magris, spisovatel, esejista a autor diva
delních her, je jedním z nejvetších znalcu stre
doevropské kultury. Prednáší nemecký jazyk a
literaturu na univerzite v Terstu a spolupracuje
s vlivnými novinami a casopisy, zejména
s Corriere della sera. Za jeho poslední román
Mikrokosmy mu byla udelena nejprestižnejší
italská literární cena - Premio Strega. Jeho nej
známejším dílem je urcite Dunaj (1986), kniha,
která byla preložena do mnoha jazyku a je tudíž
známa i za hranicemi Itálie. Mám za to, že by
bylo treba nacít tento rozhovor promluvou
práve o strední Evrope.

Jste jednou z osobností, která, pokud budeme uvažovat
o znovuzrození stredoevropského prostoru, má z kul
tumího hlediska nejvetší váhu. Co predstavuje tento
svel, který již žije jen v nostalgických vzpomínkách,
svel, který snad už ani neexistuje, lec mohl by znovu
ožil, zvlášte ve svetle nedávných událostí, a pak by
pravdepodobne zmenil kultumí a politickou tvár
Evropy?

Magris:
Nevei'im tomu, že už neexistuje. Nebot pokud o tomto

prostoru uvažujeme jako o svete poznamenaném rozporu
plným setkáváním-nemecké kultury a ostatních kultur,
poznamenaném onou symbiózou mezi nemeckou a židov
skou kulturou, která vyústila v tragický a zlocinný konec,
pokud o nem dále uvažujeme jako o svete charakterizova
ném analytickou kulturou vzpouzející se velkým ideolo
gickým systémum a velkým filosofickým koncepcím, které
lapily svet do klece, pak tento svet strední Evropy existuje.
Phrozene, pokud se z neho delá, což se casto stává, jistý
druh krásné, jasne determinované, uzavi'ené reality, jako
kdyby strední Evropa byla, co já vím, jakási strana nebo
urcitý kulturní smer, pak tedy zcela urcite již neexistuje.

Ale snad práve v souvislosti s onemi velkými zmenami,
k nimž v tomto prostoru došlo a jež jste zmínil, by se
mohla znovu vynorit v pi'ípade, že nenávist mezi jednotli
vými národy a šovinismus vše neznicí, protože v soucasné
dobe hrozí velké nebezpecí, že monopolní systém, který
bezpochyby tyto zeme svazoval, by mohl být vysti'ídán
pravým opakem a tim je zur'ivá národnostní nenávist.
Kdyby návrat zpátky mel znamenat toto, pak by to bylo
nebezpecné. Domnívám se, že pokud intelektuálové
zejména ti pusobící na Východe - až do nedávna hovorili
o sti'ední Evrope a chteli tím pi'ipomenout Evropu, ovšem
ne tu dohodnutou v Jalte, podrízenou dvema supervelmo
cem, ale Evropu, která by nebyla jen Evropou západních
národll, na niž okamžite myslíme, když o tom uvažujeme,
ale také Evropu sti'edních a východních národu, znamená
to, že se už zítra budeme opakovane dovolávat oné puvod
ní sti'ední Evropy, abychom se postavili nenávisti mezi tou
ci onou zemí, abychom se rozpomneli na sounáležitost
k tomu, co nám bylo spolecné a nadrazené menším cel
kum, nebo na sounáležitost k velkým celkum, byt ohrani
ceným.

Foto: Italský kulturní institul

Mám dojem, že svým zpusobem je vaše kniha Dunaj
výrazem všeho tohoto sveta. Je to kniha, která je záro
ven esejem a románem, cestopisem i pruvodcem po
cestách duše.

Magris:
Souhlasím s tím, co jste rekl. Kniha je vlastne víceméne

skrytý príbeh, i když ne pNliš. Ten, který cestuje a ríká
"já", má se mnou mnohé spolecné, lec neidentifikuje se se
mnou, jde o postavu. Jedná se o pokus ukázat ne tak
strední Evropu, spíše její kulisy. Každý spisovatel si vybe
re obvykle jako dekoraci to, co je mu nejbližší. Pro mne
nepripadá v úvahu umístit dej svého príbehu do Pescary,
protože ji príliš neznám, umístím jej naopak do Terstu,
protože ho evidentne znám mnohem lépe, znám ulice,
budovy, i když mi nejde o popis techto ulic, tech budov.
A tak i došlo na to, že jsem si vybral sti'ední Evropu jako
jevište, jako záminku k tomu, abych mohl vyprávet o set
kání jedince s groteskností soucasné historie.

Takže, tak jako každá cesta je malou odyseou, tak také
velká otázka je možností ci nemožností získat zkušenosti.
Mužeme cestovat kolem sveta - v tomto prípade je sti'ední
Evropa záminkou, zrcadlem k vyjádrení sveta - a vrátit se
domu obohaceni o vlastní zkušenosti, utvrzeni ve své
vlastní identite, samozioejme i zmeneni - a beda tomu, kdo
není poznamenán zmenou - a pi'estože zmeneni, stejne
jistým zpusobem verni sami sobe; a pokud možno cesto
vat a cestou se ztratit, a tak ucinit zkušenost s chaosem.
Jakou odpoved má kniha pi'ináší, to dost dobi'e nevím.
Mnozí ctenári, kterí mi píší i z ciziny, jsou ruzných názo
rll. ekomu se zdá, že jde o humoristickou knížku, jiným



se zdá trochu zoufalá, nekdo je potešen. Vzdor všemu
doufám, že prevažuje jistá nadeje v možnost bloudení.
Nejsem si tim jist.

Chtel bych ješte chvíli zustat u této knihy, která je tak
trochu zamyšlením nad italskou krásnou literaturou
posledních let. Rekli jsme, že Dunaj je v jistém smyslu
také esej a mám pocit, že uvádí nebo pr'edstavuje to, co
bezprostredne predcházelo jistému druhu dnešní belet
rie, v níž zdomácnuje bezzubost tvurcí fantazie a vyno
ruje se nutnost návratu do minulosti, nutnost hledat
v malých ci velkých historických faktech duvody vlast
ní identity, pravé hodnoty. Když v krátkosti nahlédne
me do románu vyšlých v tomto období, zjistíme, že
mnohé z nich jsou romány historické, v uvozovkách
tedy smyšlenky, které pocitují nutnost konfrontovat se
s presne definovanou skutecností.

Magris:
Velmi verím v sílu vyprávení, které je schopno práve

této konfrontace se skutecnými vecmi. Existuje tradicní
vypravec, který navštíví velmi vzdálené obzory, vráti se
domu a vypráví prátelum o tom, co videl. Pak pÍ'Írozene
dojde k tomu - a nejen, když cestujeme tak daleko jako
Marco Polo, ale i když si odskocíme pres ulici - že si
vymýšlíme, protože my si vymýšlíme porád. Myslím, že je
potreba provádet konfrontaci s osudy, které se skutecne
staly. Zivot je zkrátka, jak ríkával Svevo, tak úžasne origi
nální a tak prekracuje hranice fantazie spisovatele, že
vyprávet skutecné príbehy urcite neznamená se jí vzdát.

To ríkával i Pirandello ...

Magris:
Jiste. Avšak i zde by bylo potreba cas od casu vedet

proc, jako každá vec, i vyprávení skutecných príbehu
muže fungovat jako výmluva ci alibi. Jestliže se tak stane,
je to známka sterility. Avšak i bohatá, groteskní, surrealis
tická invence muže být známkou tvurcí impotence, pokud
se stane jen prosu'edkem, jak se zalíbit.

Takže krome soudu, který cas od casu každý vyrkne
nad autentickou ci neautentickou zkušeností, se domní
vám, že v dnešní dobe je zapotrebí, abychom se vyporáda
li s takovým typem vyprávení, které vypovídá o soucas
ných problémech, o tom, že kultura není neco, co se týká
pouze našeho myšlení, našeho vzdelání, nýbrž neco, co se
vclenuje do našeho života jako jídlo, piti, láska atd. Neco,
co vypráví o našem živote. Soucásti života jsou i naše
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oblíbené knihy, ty, které jsme cetli. More, které známe
z Melvillova románu Bílá velryba, není o nic méne reálné
než to, které se nám rozkládá pred ocima.

Zmenme téma. Už nekolik let jsme svedky jevu, který
nabyl enormních rozmeru. Mám na mysli univerzitní
profesory, kterí jsou velkými specialisty ve svém obol"U,
píší do novin a jsou vubec velmi l,ritictí. Vedle nich
však ješte existuji profesori, kterí zustali verni svému
statutu a s opovržením se dívají na své dravejší kolegy.
Na druhé strane, když dojde k tomu, že nekdo z oblasti
žurnalistiky - mám ted na mysli žurnalistiku solidní
a kulturne vyspelou - by se chtel nejakým zpusobem
vclenit do tohoto akademického sveta, stává se pode
zrelým, vzbuzuje dokonce úsmešky. Tady sklouzávám
do príliš osobní roviny, takže se vratme k puvodnímu
ladeni otázky. Jaký je váš názor?

Magris:
V Nemecku ješte tento predsudek existuje. Myslím si, že

je nesprávný, jako ostatne každý predsudek. Tak jako
v akademickém svete existuje predsudek týkající se žur
nalistické oblasti, jakoby nutne žurnalistika byla synony
mem neceho povrchního, neceho lehkovážného atd., tak
také ve svete žurnalistiky existuje predsudek mírící do
akademických rad, jakoby tato cinnost byla spojena jen
s nudou a težkopádnosti. Na univerzite jsem zažil profeso
ry, kterí svou dukladnosti, úsilím a energicností byli tak
úžasní, že by jim ti z druhého brehu mohli jen závidet,
a to plati i naopak. Domnívám se, že publikovat v novi
nách neznamená vzdát se všeho, zrovna tak jako existují
jedinci, kterí nepíší do novin a ve svých dusledcích to pro
ne nemá za následek, že by byli nejak méne zakotveni
v dobe, ci z ní jakkoli vylouceni. Každý si vybírá jiný
nástroj, je to jako v literární oblasti - nekdo píše komedie,
jiný tragédie. To ale neznamená, že ten, kdo píše tragédie,
se tim dostává do vetší hloubky než ten, kdo tvorí kome
die. Vše záleží na tom, o jaké komedie a tragédie se jedná.
Verím, že práce pro noviny muže být stejne objektivní
a hluboká jako esej o italské literature zamýšlený pro
casopis s historickým zamerením.

Kdybyste mel napsat clánek pro noviny a esej pro
odbornejší casopis, psal byste úplne stejne?

Magris:
Urcite. Prirozene bych musel v jednom ci v druhém prí

pade neco predeslat. Pokusím se to vysvetlit. Je jasné, že
pokud použiji v textu pro Corriere della sem obrat "vzpo
mínám si na frankistické kacírství", což je kacírství mesi
anistického, extrémistického typu, je jasné, že do takové
ho textu vložím vetu typu: "Frankovi pi'ívrženci neboli
následovníci falešného spasitele, kteH hlásali nezbytnost
porušování zákona." Prumerný ctenár Corriere della sem
totiž nemá ani poneti o tom, že být Frankovým sympati
zantem znamená reprezentovat predevším tohle. Kdybych
psal neco podobného pro casopis Lettere italiane, zachoval
bych se stejne, protože ani prumerný ctenár tohoto vysoce
specializovaného casopisu, do nehož, a jsem na to hrdý,
jsem prispíval a prispívám, tuto skutecnost nemusí znát.
Kdybych neco podobného tvoril pro casopis hebrejských
studií, nebylo by to nutné. Je to, jako když užiji nemecké
ho výrazu a mluvím pritom k cloveku, který nemcinu
neovládá. Nezmenil bych však myšlenkový postup, jedno
duchost nebo složitost jazykových výrazu. Jsem ostatne
presvedcen o tom, že každý z nás mllže udelat pouze to,
co v tom kterém okamžiku cítí, že muže vykonat. Zrovna
ted, když s vámi hovorím a delám, co mohu, je tu neko-
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necná množina kombinací, která me v tomto okamžiku
podminuje a pusobí, že mluvím hloupe nebo chytre. A tak
je tomu i v tvorbe.

McLuhanovo tvrzení, že prostredek je poselství, s tím
nemá co do cinení?

Magris:
Ano, protože i takový casopis je významnou školou

úrovne vzdelanosti a skulecného konfrontování se se sve
tem - když se to jednou napíše a zvei'ejní, nic nezústane
stejné tak, jak to bylo v našich ústech ci v našem srdci.
A to se týká i tohoto rozhovoru. I on se totiž ocitne v caso
pise, v nemž vyjde spolu s dalšími clánky. Takže bude,
osudove a ne v negativním slova smyslu, vyvlastnen.
Neznamená to však, že se v tom okamžiku nejak zmením
já, že se budu snažit být jednodušší nebo složitejší, proto
že to by od jistého bodu už byla parodie.

Kalka a Joyce. Poštestilo se mi strávit ctyri roky
v Praze a hloubeji poznat Kalkovo mesto. Pobýval
jsem i v Dublinu, Joyceove meste. Musím ríci, že dÍ"Íve
než jsem mel možnost v nich žít, pNliš jsem si obe tato
mesta myLizoval. Co pro Vás znamenají tito dva autori?
Jde o dva klasiky, s nimiž si musíme vyrídit úcty?

Magris:
Mám rád jak Katku, tak Joyce. Katka pro me samozi'ej

me hraje významnejší roli, ne tolik z literárních dúvodu
jako spíše z existenciálních pÍ'Ícin. Nejak více souvisí
s mým životem. Joyce, z jedné strany dost málo, z té
druhé mnoho, mnoho z epicko-rodinne-pikareskního hle
diska. Zkrátka Leopold Bloom, vracející se domú, a Joyce,
který zpívával v nárecí z okolí Terstu, tak tento Joyce jed
nou prohlásil: "Jediná vec, která me zajímá, je má rodi
na." Toto skutecne vyrkl on, v ústech nekoho jiného by to
znelo nesnesitelne.

Co Katka a Joyce pNnášejí dnešku? Pokud jde o Joyce
myslím, že jako spisovatel se vynoi'uje jako poslední velký
strážce tradice, spíše než velký borítel, nekdo, kdo vskut
ku vše uzavírá do cyklu, a domnívám se, že v tom je
práve jeho velikost, spíše než v jeho nebývalé schopnosti
experimentovat. Tohle, možná, by mohl být námet na jisté
prehodnocení, ackoliv možná je pravda, že jako velký
Joyce by se jednoho krásného dne mohl jevit autor
Dublinanu. evím. VeÍ"Ímvšak, že Joyce z Odyssea
pohi'eb, muž s pršipláštem, Leopold Bloom, který si pri
pravuje vajecnou omeletu, ty procházky po pláži - mys
lím, že práve tady se projevuje onen lidský rozmer neod
delitelný od oné experimentální velikosti, od oné
obrazoborecké odvahy.

Pokud jde o vyi'izování úctu, nepocituji to moc naléha
ve, protože jsem nikdy ve svém živote neprošel obdobím,
v nemž by se má pozice - co já vím, ideologická, politická
- ocitla v ['ade s velkým spisovatelem, a na jednom z dal
ších vývojových stup!'íu bych se od toholo autora oddelil.
Mám rád Salgariho zrovna tak, jako jsem ho mel rád,
když mi bylo osm let. Tehdy jsem se domníval, že je to
nejvetší svetový spisovatel. Ted už vím, že existují i jiní.
Joyce a Katka patrí ke klasikum naší doby a jsou to dva
velmi významní tvurci, v jejichž dílech jsem se setkal
s mnoha otázkami a skutecnostmi svého života.
Pi'edpokládám, že v tom budu pokracovat.

DANTF: MARIANACCI (1948)
Básník, j'editeJ italského institutu v Praze.

pj'eložila Xenie Slobodová.

NovA PRiTOMNOST

GYORGY
PETRI

Bretšnajdrova nocní písen

Cedí jak z konve,

ty šmejde.

A ty si spíš

pekne v teple

nebo ohrejváš rampoucha.

Já tu tvrdnu v dešti

až do šesti ráno.

Musím cekat na strídání,

musím cekat,

až se vyhrabeš z pelechu,

od maminky. Musím dát

hlášku, kam jsi vyletel.

Letiš, vznášíš se.

Jen mi prijd pod ruku.

V letu te oškubu.

Já nezapomenu ten svinský déšt,

kdy mi balonák,

podrážky

nasákly jak houba.
Ti dva

se cicmaj

v teplém pokoji.

Však on prijde cas,

kdy ti dám do dna vypít Dunaj.

•••

GYORGY PF:TRI (1943)

Madarský básník, spisovatel, novinái' žijící v Budapešti,
v sedmdesátých a osmdesátých letech aktivní clen protíkomunistické
opozice, básne publikuje od svých šestnácti let. Ze sbírky Vecné
pondélí p;'eložíla Lucie Szymanowská.
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Ucty
Z prezidentské volby
Ferdinand Peroutka

Masaryk je tedy opet presidentem a nekolik lidí patrneochuraví zánetem žlucníku. To je bilance posledního
mesíce. (...)

Že boj proti Masarykove kandidatuÍ'e nebyl bojem do tech
dusledku, které pÍ'Ísluší vážnému boji, o tom svedcí už to, že
pánové sice velmi blýskali a hÍ'lTJeli, ale neuhodili: vykládali
sice literami velkými i malými a slovy slušnými i neslušnými,
jaké lajemné, ale pronikavé úhony vzejdou z Masarykova pre
sidentství, ale nevzali vec pofoádne do rukou tím jediným zpu
sobem, jímž se dala vzít por'ádne do rukou. Nepostavili totiž
žádnou proti kandidaturu. Bez ní však nemužeme pokládat boj
za úplne vážný, Ale vždyt jsme pr'ece všichni videli a slyšeli
boj a vždyt hluk zápasu se rozléhal celou zemí! Oc se tedy
vedl ten skutecný boj? Nebyl to vážný zápas o Masarykovu
kandidaturu. V té veci i nejzarytejší odpurci byli bez ilusí
a napodobovali jen "hlas volajícího na poušti". Ale byl to
velmi vážný zápas o zpúsob, jakým má pro budoucnost být
dovoleno o Masarykovi mluvit a psát. Až dosud byl Masaryk
tichým souhlasem národa chránen pi'ed hrubostí, která jinak
všude se I'ozlahuje, a musilo se pr'ed nej pr'istupovat s jistým
ostychem. Jde o to, aby to pr'eslalo, nebot všichni lidé jsou si
rovni, a nikdo nesmí být zvlášt chránen pred temi porcemi
hrubosti. ( ...)

Stojíme již uprosti'ed zápasu o Masarykovu památku.
Padesát nebo kolik mužú si i'eklo: nemúžeme sice zmar'it jeho
volbu, ale mužeme aspon podkopat jeho autoritu, a vy dosta
nete na presidentský stolec už jen velmi zrízenébo Masaryka;
je nad naše síly ho odstranit, ale dáme lidu do I'lIky zmenšo
vací sklo, aby se na nej díval; rozhlásíme, že ceskoslovenský
národ nemá za presidenta muže, nýbrž legendu; vyhlásíme,
že nemá zásluh o osvobození; zásluhy lakové se zrušují. ( ...)

Druhá garnitura mužu revoluce má hlad a pak mají hlad
laké nektei'í muži, ktei'í nepatN vubec k žádné revolucní gar
nitui'e, (...) Vyhlašuje se "mha za námi, mha pr'ed námi",
a v té mlze necht vezmou za své rozdíly, které byly mezi

první a druhou garniturou a mezi Masarykem a monsignorem Šrámkem, Ceský národ sám se osvobodil, pi'evaliv se
s boku na bok. (...)

Sluší se skládati si poctivý pocet z bojú. Co by bylo bývalo
ztraceno, kdyby Masaryk nebyl znovu zvolen presidentem?

Nemyslíme ovšem, že by byl s námi konec a že by nastal
úpadek. Vec národa nikdy není postavena na jediném muži,
a bylo by velmi špatné, kdyby byla postavena. Jak slabý, líný
a nenadaný národ by to byl, kdyby sám byl ztracen, ztrativ
pomoc a vedení jediného muže. V té veci tedy meli
Masarykovi odpurci pravdu, tvrdili-Ii, že nás nezahubí, udelá
me-Ii z Masaryka soukromníka. (...)

Nevstoupila nám do hlavy myšlenka, že by Masaryk byl
berla, bez níž ceský národ nemuže chodit. Kdyby byl
Masaryk, dejme tomu, podlehl své chorobe pred šesti lety,
nesmeli bychom ovšem také být ztraceni a zbylo by nám více
než beznadej. (...)

Jestliže tedy v boji o Masarykovo presidenství šlo více
o symbol ncž o skutecnou moc, proc jsme v tomto boji delali
lak horlivé vojáky? Už proto, že národ má mil por'ádek ve
svých symbolech. Bránili jsme se tomu, aby na místo
Masarykovo byl poslaven symbol neušlechtilého, mstivého
stranictví; aby :YIasaryk byl odstranen jen proto, že by to oka
mžitá konstelace snad dovolovala, a aby nad zásadou "každé
mu, co mu pati'í" zvítezila zásada "každému, co si urve". Stále
jsme meli pocit, že nekonecne více než o necí moc bojujeme
o pravdu. Proli Masarykovi byly zmobilisovány lži ze všech
koutú. Bylo by nesnesitelné, kdyby temto lžím bylo dopi'áno
zvilezit. V bojích o Masal'yka je neco podobného bojum
o rukopisy: není hlavní to, že je v sázce urcitá dávka moci
(kterou nepr'ccenujeme), Ale hlavní je, že se má rozhodnout
mezi pravdou a lží. Nemá-Ii národ podlehnouti zmatku, musí
dobi'e rozlišovat mezi temi dvema proudy, které se ucházejí
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o jeho mysl. O jaké lži jde, lze snadno zvedet nahlédnutím do
luxusních i lidových orgánu protimasarykovské fronty. Je vecí
morálního citu, jakou intensitu má pro toho nebo onoho poža
davek aby nebylo dovoleno lži poslavit se nad pravdu.
A dokonce lakové lži, která vystupuje v masce výbojné, pr'ed
sudkya legendy boNcí pravdy a která krade slova lidem mlu
vícím pravdu. ekdy je nutno vášnive se bít pro prosté prav
dy, jako že vysoké je vysokým a nízké nízkým a že den je
svetlý a noc tmavá, Šlo o to, by se nepodarilo pomást národní
úsudek a zmíchat národní hodnot)'. Ukázalo by se možná, že
Masaryk v opozici a mezi lidem by si získal více moci a byl by
pánlllTJ snad nepríjemnejší než Masal'yk jako president. Ale
tady šlo už více než o osobu Masarykovu: šlo o abstraktní
zásadu pravdy. (...)

Prohlédneme si ty duvody, které jsou pi'edsLírány proti
Masarykovi. Naším Ku-Klux-Klanem, totiž ceskoslovenským
fašismem, se pri té príležitosti zabývat nebudeme. (...)

Ceská lidová strana pred volbou významne a hrozive zavá
hala. Není treba šít'iti se o duvodech, jež mohou míti kleriká
lové proti Masarykovi. Jsou známy. Lidová strana pocínala si
po nejakou dobu pred volbou jako muž, který by chodil po
moste a ríkal: kdybych chtel, mohl bych skocit dolu. Pak
neskocí a jde domu, Tak také lidovci i'íkali: Kdybychom chte
li, nemusili bychom volit Masaryka. Pak ho volili. (..,)

Tem, kteÍ'Í promeškali dobu, kdy bylo možno si získat
zásluh, nezbývá nyní, je-Ii v nich sebevedomí obzvlášte vyvi
nuto, než pochybovat o zásluhách vúbec, (...)

"Vniti'ní a zahranicní politika naší republiky musí po našem
soudu jíti jinými cestami, než temi, jež zastává president
republiky," uvádí dr. Kramár', ohlížeje se po dúvodech proti
Masarykovi.

"Je jasno, že zahranicní politika naše nedala nám onoho
pocitu zabezpecení, jehož poti'ebuje mladý náš stát, a nejno
vejší vývoj politiky svetové ukazuje, jak neštastné bylo její
odvrácení od jedine zdravých tradicí našeho slovanství."

Di'íve než rekneme, co si o tom myslíme, uvedeme duvod,
který proti Masarykovi pronesl Viktor Dyk, nebot máme
dojem, že je to duvod z téže kategorie, "Rozvrat národní vlády
a rúst komunismu pocal po jeho návratu," praví zamracene
pan Dyk. Pan Kramár a pak Dyk jsou mužové úctyhodní
a mají ovšem naprostou pravdu: naší zahranicní politice,
nepodai'ilo se ješte dáti nám pocit naprostého zabezpecení,
a rúst komunismu pocal opravdu po Masarykovu návratu.
Pan Dyk bohužel z nejakých nám neznámých duvodu si
pojednou ukládá reservu a neÍ'Íká všechno, co by mohl r'íci:
po návratu Masarykove zacala r'ádit španelská chr'ipka merou
nebývalou, bylo nekolik podprumerných úrod, lidé nebyli
mravní a procento vražd bylo vysoké. Za to všechno je
Masaryk asi stejne odpoveden jako za rust komunismu.
Vzpomínáme, že jednou za války, když bylo nutno oslavovati
narozeniny císar-ovy, zhostilo se "Právo lidu" toho úkolu
s dobrou ironií tak, že vypocítalo všechny vynálezy a pokroky,
které nastaly a rozšírily se za života Františka Josefa. Censor
si precetl, že za živola císar'ova byl vynalezen telefon a tele
graf, vzduchoplavba, rychlíky, chudinská péce a povinná
návšteva školní, neposti'ehl ironii a byl spokojen. Pan Dyk,
chteje sebrati materiál proti Masarykovi, pocíná si podobne:
vypocítává, co se za Masarykova presidenlStví stalo nepNjem
ného a nemilého a k cemu má Masaryk asi tak intimní vztah
jako František Josef k telefonu a telegrafu. (...)

Opetné Zl olení Masaryka je ovšem úspech, ale nesmíme
pr'ehlížeti, že laké protimasarykovská fronta získala jakýsi
úspech a sice tím, že si vybojovala právo psát o Masarykovi
hrube a drze ...

(Prítomnost, 2. cervna 1927)
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Sedlee-Prciee
Vážení pfátelé,

nevím, kolik z Vás tuší, kde leží mesto
Sedlec-Prcice, ale jsem si jist, že druhou polovi
nu názvu jste již sami vyslovili ci alespon
vyslechli. Úsloví "jdi do Prcic "decentne nahra
zuje jadrnéjší ceský výraz pro nesouhlas
a Pavel Eisner ci Jaroslav Zaorálek s ním jiste
byli spokojeni. Gramaticky je to ovšem špatne 
Prcice jej'emininum, takže by se správne melo
ríkat "jdi do Prcice ". Na tu chybu jsme si zvy
kli a me vidycky poteší, kdyi slyším, jak se do
Prcic posílají dabovaní televizní kovbojové
v saloonech nebo sicilští mqfiáni v garáiích.
Pred více než triceti lety se slavným úslovím
nechali inspirovat i zakladatelé turistického
pochodu, který na prcické námestí vidy v kvet
nu privábí tisíce dlouhým pochodem zcela zde
cimovaných poutníku.

Dvojméstí Sedlec-Prcice leií v kulatém dolí
ku v jihozápadním koute benešovského okresu
a muie se pochlubit hned nékolika prvenství
mi. To nejduleiitéjší je historické: odsud pocházel Vítek
z Prcice, praotec všech pánu z Ruie. Vítkova ruie je vubec
nejstarším známým šlechtickým znakem v Cechách.

Sedlec-Prcice vyniká také tím, že má nejvíce místních
cástí (35) ze všech ceských mést, po nás pak následují "tro
šku vetší" Liberec a Decín. K méstu se totiž pocítají mnohé
vesnicky s puvabnými jmény - Monín, Chotetice, Nasilov,
Veletín, Šanovice, Myslkov, Bolešín, Vrchotice, Kvaštov,
Boietín, Mešetice, Stuchanov, Malkovice, Matéjov, Krošícek,
Náhlík, Mrákotice atd.

Tretí primát je oku lahodící. Nikde na celém svete není
krásnéji a z kopdL kolem je na co koukat. V minulém stole
tí se nám vyhnula dráha Františka Josifa, takte nemáme
skoro iádný prumysl, ale zato utešenou krajinu plnou lesLi,
rybníku, remízku, polních cest, kaplicek a boiích muk.
Abychom ji uchovali vnoucatum, nechali jsme si na pulce
území predloni vyhlásit prírodní park. Z našich Mešetic
pocházel otec Karla Hynka Máchy a básník sám zde tráví
val prázdniny. A kdyi psal do sešitku "ach zemi krásnou,
zemi milovanou, kolébku mou i hrob muj, matku mou ...",
urcite se díval z Certova bremene dolu do údolí. To je pro
ste tutovka, jinde by ho to ani nenapadlo. Divím se, ie to
ješte nikdo nepublikoval, zvlášt kdyi k nám zajíidí na
"kochání sl!' i Ludvík Vaculík. Já sám jsem, jak se tady ríká
",náplava" bydlím tu teprve 11 let, predtím jsem iil osm let
za kopcem v Borotíne a ješte predtím v Praze, v Bubenci.
Ale ted jsem doma v Ceském Meránu - tak se od konce 19.
století našemu dolíku ríká. V italském Meranu jsem nebyl,
prý je to tam podobne pekné, ale vetší.

V Sedlci-Prcici a v okolních vesnickách iije malicko pres
tri tisíce lidí. Za prací se zcásti dojíždi, ale nezamestnanost
(1,7 %) tu není hlavním problémem. Dost lidí pracuje na
polích, méli jsme štestí jednak v tom, že naši restituenti jsou
slušní lidé, a pak hlavne v tom, že když se rozpadl bolševic
ký kolos Státního statku Votice, ujali se zemedelstvi mladi
a podnikaví chlapi, žádní tunelári.

r Ilavním zdejším problémem je, svete div se, nedostatek
penez, zvlášte pak v mestské pokladné. Dve mestecka, tha
tricet vesnicek, sedmdesát kilometru místních silnic, na to je
12 milionu mín než málo. Museli jsme se pustit do opravy
školy, meli bychom rozširovat kanalizaci, v rozpoctových
príjmech máme pruvan a dotace nikde.

J tak se spousta vecí darí. Máme dobrou obchodní sít;
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príchozím muieme nabídnou slušný nocleh (tri hotely, pen
zión, ubytovna) i stravování (5 restaurací, 7 hospod,
1 vinárna). Je tu lékar, detská lékarka, zubní lékarka (ta
me má za manžela), lékárna, rehabilitacní sestra, jednou
týdne pedikérka a gynekolog. Máme solidní knihovnu,
kino, školu (370 detí), hudební školu, materskou školu, dve
kadernictví, dum s pecovatelslwu službou, softwarovou

firmu a knihkupectví. To je vubec nejlepší, protože je moje.
Ale kdyi jsem se stal starostou, musela se ho ujmout Olinka
Cerná, protoie jinak by zašlo. Olinka je hlava, píše do
Literárek. Mestský úrad vydává "Náš domov", coi je šest
náctistránkový mesícník a jeho náklad (400 výtisku) prestá
vá stacit. My se vubec snažíme psát a snaiíme se také, aby
o nás psali jiní, a loni se o nás psalo v novinách už
238krát, to císlo jsem si nevymyslel.

A pak máme skvélý klub duchodcu, pres padesát babicek
a dedecku, kterí se scházejí každou druhou stredu a poví
dají si a sméjí se,jsem s nimi rád a casto. Loni byli sedm
krát na zájezde a letos zase pojedou.

Máme ctyri myslivecká sdružení a šestnáct hasicských
sboru, i kdyi horí málokdy. Pochopil jsem sice, ie Miloš
Forman se nechtél dotknout prímo tech hasicu, ale prece
jen ve mne zustalo podezr·ení. Jenie naši hasici jsou vetši
nou dobrí partáci, pofádají nejen ébály, také i masopustní
pruvody, detské karnevaly, souteže.

Pak tu máme pres sedmdesát skautu, které dal dohroma
dy František Mika, puvodne Pražák, který sem pred pár
lety emigroval. Místo aby na stará kolena krmil holuby
a králíky, radéji organizuje letní tábor, a dobre mu tak.

Nepovedlo se nám (zatím) obnovit dávno vymrelý ochot
nický spolek. Zato máme úplný skvost, vlastivedný spolek,
který bádá o sedlecko-prcických déjinách a o prírodé.
Spolek vymyslel Jarda Krejcí, ktelJ~delal starostu prede
mnou, svolal gramotné chalupáre i domácí a uz se bádalo.
Letos vydáváme už druhý vlastivedný sborník Ceský Merán
a takovou krásu nemá nikdo široko daleko. Jarda si prona
jal hotel na kopci a dobre ho vede, ale bádat ted za néj
musí jiní. Ai k nám phjedete, mužete si sborník u Olinky
koupit.

Tedy jestli na vás zbyde.
S pránim dobré noci se s Vámi ze Sedlce-Prcice loucí

ANTONí PODZIMEK



Stalo se
1.1. Benzin a nafta opet podl'ažily, v prll

meru o korunu li'icet na litr .• Velká

Brilánie pi'evzala pi'edsednictví
v Evropské unii.

2.1. Prezident Václav Havel jmenoval
novou "poloúrednickou" vládu premié
ra Josefa Tošovského. Predseda ODS

Václav Klaus ji nazval kockopsem.
5.1. Pro tvrdý kurs VllCi Palestincum

a nezájem o sociálne slabší vrstvy
opustil vládu Benjamina etanjahua
izraelský ministr zahranicí David Levy.

4.1. Václav Klaus vyzval ctyi'i cleny ODS,
kterí se proti jeho vlili stali ministry ve
vláde Josefa Tošovského, aby budto
odešli ze strany, nebo z vlády.

5.1. Podle vedení CEZ sc stavba jaderné
elektrárny Temelín prodražila natolik,
že se priblížila ke hranici rentability.
CEZ nevyloucil možnost nedokoncení
elektrárny .• Byl zatcen redaktor TV

OVA Zdenek Zukal, který mel
narknout z korupce jednoho z aktéru
olomoucké aféry, vyšetrovatele
Vladimíra Tryznu.

6.1. Policie zatkla pi'ed budovou
Poslanecké snemovny šéfa republikánli
Mil'oslava Sládka, který se vyhýbal
soudnímu procesu za své urážlivé pro
tinemecké výroky .• Bj'ehy jižní Itálie
se v posledních týdnech staly cílem sto
vek kurdských uprchlíku z východního
Turecka.

7.1. Míra nezamestnanosti v Ceská repub
lice pi'ekrocila hranici 5 % a dále stou
pá .• Na Miroslava Sládka byla uvalena
vazba.

8.1. Ministr financí Ivan Pilip vystoupil
z ODS .• V Bosne došlo k havárii ces

kého vojenského vrtulníku s dvaceti
vojáky na palube. Ti'i osoby byly težce
zraneny.

9.1. [nnace v CR dosáhla v minulém roce

pi'esne 10 %.• Velké oblasti Kanady
a USA postihly snehové boui'e a mrazi
vé pocasí.

10.1. Sever Cíny zasáhlo rozsáhlé
zemetresení, zraneno bylo více než
deset tisíc lidí.

11.1. Michael Zantovský se vrátil do vede
ní Obcanské demokratické aliance.

12.1. Tošovského vláda hodlá spojit
s vládním návrhem zákona o prodeji
státní pudy otázku dlivery, a to s vedo
mím, že se k nemu Snemovna nevyjád
N.• Nemecko ohlásilo zNzení zvláštní

nadace, ktcrá má východoevropským
obetem holocaustu vyplácet mesícní
dlichod 250 marek .• V dalším ze série

masakrli v západním Alžírsku zabili
islámští tcroristé pi'ibližne ctyi'i sta lidí.

15.1. Prezidentllavel slíbil vypsání pi'ed
casných voleb, pokud k tomu budou
ústavní podmínky a bude znovu zvolen.
Tento svlij slib odmítl stvrdit písemne
• Z názorové platformy uvnili' ODS
má vzniknout nová politická strana
Unie svobody, do níž prejde ti'icet
poslancli z rozštcpeného poslaneckého
klubu.

14.1. V Polském Slupsku byl pohi'ben ško
lák Przemck Czaj, který byl bezdlivod
ne zabil místním policistou a jehož
smrt vyvolala nekolikadenní dramalic
ké srážky mezi mládeží z celého Polska
a policejními oddíly.

15.1. Pouhý mesíc po svém z\'olení rezig-

st ra

noval na post místopí'edsedy ODS
Bohdan Dvoi'ák, protože údajne nena
šel ve vedení ODS dostatecnou ochotu

prošetrit pochybné stranické Jinancová
ní.. Poté, co nemecká média obvinila
ceského spisovatele Otu Filipa z dlou
holeté spolupráce z StB, spáchal sebe
vraždu jeho syn Pavel Filip.

16.1. Lonský rozpocet skoncil schodkem
šestnácti miliard .• Turecký ústavní
soud zakázal nejsilnejší islamistickou
stranu v zemi.

17,1 Romské rodine v Krnove hodil

neznámý útocník do bytu zápalnou
láhev. Romská žena utrpela pi'i útoku
težké popáleniny.

18.1. Bosenskosrbský parlament dal duve
ru nové vláde, kterou povede umírnený
politik Milorad Dodik.

19.1. Premiér Tošovský pohrozil demisí,
pokud nedostane záruky od Miloše
Zemana nebo od Václava Klause, že
jeho strana v Poslanecké snemovne
projde,

20.1. Václav Havel byl hlasy 99 poslancli
a 47 senátorli podruhé zvolen prezi
dentem republiky. Stalo se tak ve dru
hém kole hlasování. Jeho soupei'i
komunista Stanislav Fišer a republikán
Miroslav Sládek získali v prvním kole
51 a 25 hlasli.

21.1. Další zatajený sponzorský dar ve
výši 7,5 milionu mela ODS poukázat
jedna z firem stojících za Thneckými
železárnami.. Zacala se historická

návšteva papeže Jana Pavla II. na
Kube, behem níž svatý otec vyzval
k dodl'Žování lidských práv na osu'ove,
k respektování autonomie církví
a vyslovil se také pro odstranení ame
rického embarga vuci Kube.

22.1. Bili Clinton popírá tvrzení, že mel
pomer se stážistkou Bílého domu.
Pokud by nemluvil pravdu, je v sázce
jeho prezidentské kreslo.

25.1. Prezident lIavel naznacil, že nepro
jde-Ii Poslaneckou snemovnou
Tošovského vláda, nebude se cítit
vázán dohodou o predcasných volbách.
• Obvodní soud pro Prahu 1 vynesl
nad Miroslavem Sládkem osvobozující
rozsudek.

24.1. Bývalý majitel Sparty Petr Mach je
vyšeti'ován kvlili podeúení z celních
a pojištovacích podvod li.

25.1. Úsli'ední orgán CSSD doporucil
svým poslancum vyslovit dliveru vláde
premiéra Tošovského. ODS vládu
nepodporí .• Výkhky "Svobodu, svo
bodu!" provázely slova Jana Pavla II.
pri záverecné mši na námestí Revoluce
v IIavane. pj'ed ctvrt milionem lidí

papež tvrde kritizoval komunismus
i neoliberalismus.

26.1. Americké a britské jednotky
v Perském zálivu jsou phpraveny za
útocit na Irák porušující narízení Rady
bezpecnosti OSN.

27.1. Vláda premiéra Tošovského pi'ed
stou pila pred Poslaneckou snemovnu s
programovým prohlášením.

28.1. Za cenu ústupkli sociálním demo
kratlllTI prošel Tošovského kabinet sne
movnou. Duveru mu vyjádi'ily poslane
cké kluby KDU-CSL, ODA, US a CSSD,
proti se vyslovili komunisté, republiká
ni a vetšina poslancli ODS.
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- tepelné napájece pro výmeníkové stanice (paro- a horkovody)

- systémy cišténí spalin a dopravy popel a

- cisticky odpadních vod

- deformací základu turbosoustrojí
- chvení tocivých stroju vc, dynamického dovyvážení
- hlucnosti provozovaného zarízení
- tepelné úcinnosti energetických zarízení
- overování teplo merných a tlakomerných cidel

- ocelových konstrukcí
- cásti potrubí a technologických zarízení
- speciálních prípravku a náradí pro montáž

- ocelových konstrukCÍ,jerábu a zdvihadel

Merení

Výroba

Montáže

specializované výkony a služby:

Studie a projekty - ocelových konstrukcí budov
- betonových konstrukcí budova základu stroju
- rešení pružného uložení základu stroju a zarízení

- systémy s regulovanými elektropohony v rozsahu od kusových dodávek jednotlivých
komponent, až po dodávku u na klíc"

V uvedených oborech ŠKODA PRAHA,a ,s,poskytuje a provádí tyto služby: konzultace, studie, technickou po
moc, projektovou dokumentaci, obchodní zajištení a realizaci, kontrolu jakosti zarízení a provedených mon
tážních prací, individuální zkoušky,uvedení do provozu, garancní merení, komplexní vyzkoušení a predání do
obchodního provozu, zácvik a školení provozního personálu zákazníka, opravy, údržbu, modernizaci.

- systémy pro využití atypických zdroju energie (bioplyn, tepelná cerpadla)

- cerpací stanice a kompresorové stanice

dodává pro energetiku a ostatní prumyslové obory technologická zarízení pro:

- klasické elektrárny a bloky o výkonu 60 až 500 MW

- jaderné elektrárny s bloky o výkonu 440 až 1000 MW

- teplárny a prumyslové výtopny na fosilní paliva

- paroplynové energetické bloky

- spalovny komunálního a toxického odpadu

- systémy ASRTPa diagnostické systémy pro energetické provozy

- odsirovací a denitrifikacní systémy pro klasické eiektrárny

- kogeneracní jednotky do výkonu 10 MWe a 100 MWt (výroba el. energie a tepla)
pro komunální a prumyslové úcely

Obchodní služby - nákup, prodej, vývoz a dovoz se specializací na zahranicní obchod
- zprostredkovatelská cinnost
- provozování verejného celního skladu, služby celního deklaranta, zajištení

dopravy zboží

Výcvik a periodické zkoušky svárecu plamenem a elektrickým obloukem
Zácvik a školení personálu údržby energetických zarízení
Provádení defektoskopických zkoušek, zjišfování vad materiálu, ultrazvuková merení

ŠKODA PRAHA, a, s,
Milady Horákové 109
16041 Praha 6
Tel. : 02/ 24396446
Fax: 02/24396447
E-mail: coff iceskodanet,cz http://www.skodanet.cz
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