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Strhávání zdí

rozpouštet, nikdo nemusel nikomu nicím vyhrožovat.
Nestalo se. Policie - ci je to snad Bezpecnostní informac
ní služba, která má tu povinnost vedet, že se šest tisíc lidí

z Ceské republiky a z Evropy vypravuje na louku v Lipni
ci - zrejme o chystaném setkání nic nevedela. (Pokud
vedela a nekonala, tím hur.) Jestli nevedela, nemohla
tudíž nikoho vcas informovat. Tvrzení, že za všechno

muže paní starostka, je težko prijatelné.
Co tedy dál? Je to prosté: ministr Gross se omluví paní
starostce a všem, kdo se právem cítí onou technoparty
omezeni ve svých právech. Ministr Gross vyvodí patricné
služební dusledky vuci všem predstavitelum bezpecnost
ních služeb, kterí byli povinni o pripravovaném setkání
vcas vedet, a uciní taková opatrení, aby se podobná selhá

ní neopakovala. Ti, kdo se cítí selháním bezpecnostních
složek poškozeni, to panu ministrovi odpustí, nebot
budou vedet, že je to muž na svém míste. Nebo není?

Luboš Dobrovský

Ceským tiskem proskocila zpráva, že manželka senátora
Josepha Liebermanna nominovaného na post vicepreziden
ta Spojených státu za Demokratickou stranu, se narodila
v Praze. Jmenuje se Hadassah a jako malé díte se s rodici
odstehovala do Spojených státu. Další príklad americko
ceských vztahu na nejvyšší politické úrovni.
Médiím pritom unikla pozoruhodnejší skutecnost, totiž
fakt, že Liebermann je prvním politikem židovského
presvedcení navrhovaným do tak vysoké funkce. Prezi
dentský kandidát Albert Gore si mohl vybrat nekoho

Techno-selhání
Setkání milovníku hudby "techno" v jihoceské obci

Lipnice je už zrejme pozapomenuto. Ale nemelo by být.
Mám pár duvodu, pro než chci tu podivnou událost pripo
menout.

Vyznavaci "techna" mají jiste právo obdivovat hudbu,
která se jim líbí, a mají samozrejme právo setkávat se

k jejímu poslechu. Obcané
té neštastné vesn icky
a majitelé pozemku, kde
se onech nekolik tisíc lidí

sešlo, mají právo, aby

byly dodržovány zákony,
aby je nikdo hlukem
nerušil nad míru, která je
obvyklá, aby je nikdo
neohrožoval na zdraví

tím, že nedbá hygienic
kých zásad. Zdá se, že
tato dve práva se v Lipni
ci stretla.
Vedla se kolem té události

pomerne vzrnšená diskuse.
Nedotkla se však podstaty
veci. Vedl se spor, zda
policie mela radikálne
zasáhnout, když byla

dotcena nedotknutelnost soukromého vlastnictví, ci zda

laskavé upozornení shromáždeným, že opomenuli ucinit
nekteré zákonem požadované kroky, by bylo dostatecné.

Zásadní problém spatruji ve zpusobu, jakým se pokusil
zríci odpovednosti ministr vnitra. Stanislav Gross pravil
neco v tom smyslu, že policie mela být vyzvána, pak by
jednala. Jednoduše to shodil na paní starostku. Moc
dlouho prý váhala, než požádala policii o pomoc. Ale to
je prece samozrejmé, že starostka váhala. Nemela prece
dost informací. Organizátori techno-party ji postavili pred
hotovou vec. Ani se nenadála a na louce se utáborilo pet
nebo šest tisíc lidí, kterí jednali podle predem pripravené
ho programu. Rozmístili reprodukcní aparatury, spustili
agregát na výrobu elektrické energie a zacal i hrát.
Predstavuji si ministra Grosse na starostcine míste.
Nejspíš by si rekl - necht mi tu spekulaci promine - co že
to ti policisté a bezpecnostní složky státu delají, že ho
vcas neinformovali, co se chystá. Mohli prece pak spolec
ne dojednat s organizátory party vše potrebné, mohli
zajistit hygienicky vyhovující podmínky setkání, dojednat
s majitelem pozemku povolení, zkrátka mohli organizáto
rum pomoci naplnit podmínky zákona. Nikdo nemusel nic
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"pohodlného", ale místo toho vsadil na to, že Joseph
Liebermann pomllže nominaci Demokratické strany svou
témer nedotknutelnou povestí schopného, solidního
a morálního senátora ze státu Connecticut. O této volbe se

rozproudila živá debata. List New York Times uvedl, že
Liga proti pomluvám monitorující zprávy z internetu
zaznamenala ctrnáct tisíc reakcí behem jednoho dne,
z nichž polovina útocila na Liebermannovo náboženství.
Vetšina opakovala tvrzení, že Židé kontrolují jak vládu
USA, tak sdelovací prostredky. Navíc je známo, že Lieber
mann a Gore se ve všem neshodují - príkladem jsou jejich
odlišné názory napríklad na právo nezletilých na potrat
nebo na otázku financní podpory chudých rodin pomocí
príspevkll na školní obedy.
Pro nás by nemelo být tak pozoruhodné, že se Lieberman

nova žena narodila v Cechách, jako spíš odLlvodnení prezi
dentského kandidáta. "Domnívám se, že mít odlišný názor
v místnosti, ve které probíhá moment rozhodo ání, je
znakem síly a ne slabosti, prínosem, nikoli ohrožením.
Strhává se tím mocná zed rozdelení," reklo své volbe
demokrat Gore.

Petr Bílý

Inspirace z Rezna
Vysoká voda Dunaje zaplavila zacátkem srpna jedno
nábreží bavorského Rezna. Než se tak stalo, mohl si tam

návštevník mesta precíst zajímavé prohlášení:
"V roce 179 po Kristu založil rímský císar Marcus Aureli
us v míste dnešního Rezna vojenskou pevnost Castra
Regina, cili Regensburg. Obyvatelé mesta však nikdy
v názvech ulic nebo námestí nepripomneli jméno svého
císarského zakladatele. To se poprvé stalo až v roce 2000,
kdy žáci místního gymnázia nazvali toto nábreží Dunaje
"Nábrežím Marka Aurelia", lidove "Via Aurelia."

Studenti sami v prohlášení zdúraznili, že jim nejde jen

o historickou spravedlnost, ale predevším o vyjádrení toho,
že myšlenka evropského sjednocování má tradici sahající
až do rímských dob. Snažili se to dokázat rúznými citáty

a obrazy umístenými na zdech nábreží.
Mladá generace pomerne euroskeptického Bavorska myslí
zrejme jinak než valná cást rodiCú. Iniciativa studentll je
peknou ilustrací toho, jak tato generace hledá ve spojování
Evropy sVllj nový ideál. Navíc je to príklad demokratické
a proevropské iniciativy zdola, kdy skupina mladých lidí
aktivne mení symboliku mesta. Ví totiž lépe než my starší,

jakou sílu má v dnešním svete symbol.
Jirí Musil

Andelícku, muj
strážnícku ...
Okrsek kolem jedné z nejvetších pražských križovatek
Andel se pred nekolika mesíci promenil ve velké šíré
stavenište, o jehož budoucnosti zastupitelé Prahy 5 zjihle

hovorí jako o "novém Smíchove". Nad stanicí metra
vyrazil ze zeme avantgardní komplex francouzského

architekta Jeana Noveaua a po obou stranách hlavní silni
ce, na míste prllmyslového areálu bývalé "Kolbenky", na
nej navazují nedozírné plochy dvou dalších rozestavených

katedrál svaté Spotreby - komplex Andel City a obchodní
centrum s hypermarketem Carrefour. V situaci, kdy podél

jízdní dráhy zejí zákopy plnící se betonem a uhnout není
kam, se podnik Dopravní podniky - zcela logicky -

rozhodly pro komplexní rekonstrukci kolejového podloží
a silnicního plášte. To se ví, prece nelze opravu odložit
o rok, co by tomu rekli v té dobe již v hotových hnízdec
kách usídlení fajnoví manažeri, ješte by jim to mohlo
zaprášit bílé Iímecky.
A tak se práší, rachotí sbíjeckami, duní pneumatickými
kladivy a manévruje plnými lžícemi rypadel nad hlavami
nebohých nekolika set tisícú obyvatel Smíchova, Motola,
Košír a sídlište Repy, kterí tu den co den klickují mezi
hromadami vytrhaných kolejnic a stavební technikou.

Mezi zajímavé právnické pojistky proti eventuálním
žalobám za zcela realistické ublížení na zdraví patrí treba
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prehrazení jediného možného použitelného chodníku
závorou s výhružkou "chodník uzavren". "Dostali jste
kramlí do žeber? Vina je na vaší strane, my máme alibi.
Že jiná cesta neexistuje? To je váš problém", odpovídá
newspeak svým zázracným zaríkadlem, kterým se tak
snadno provozovatelé vulgarizovaného pojetí postmoder
ní lehkosti zbavují odpovednosti za cokoli. Není však
snadné být všeomlouvajícím postmodernistou, když vám
jeráb nad hlavou pohupuje železnou výhybkou. Takže se

snadno múže stát, že se jednoduše, jednoznacne a neroz
poruplne rozvzteklíte, zejména když zaslechnete stavby
vedoucího, jak vysvetluje svým podrízeným optimální
chování k chodcúm: "Ser na ne, házej dál, at je to treba
veme po hlave".
Na Andelu se tedy proste jen staví, tak jako na miliónech
dalších míst. Soucasne se tam však - také snad pomiliónté

- prokazuje, že se technika a úcelová racionalita, hájené
tou krásnou iluzí, že je to všechno vlastne pro cloveka,
nedokáže udržet v patricných mezích, stává se samoúcel
nou, místo osvobození prináší diktát a prestává cloveka
jako svúj cíl potrebovat. Nepotrebnému cloveku, zvlášte

stojí-Ii mezi dvema bagry, se pak mohou zacít rojit
v hlave "extremistické" myšlenky: "Hm, oni ti inženýri
svým zpúsobem asi nejsou žádní blbci a jestli staví práve
takhle, zrejme to jinak nejde. Ale v jaké pasti to ve
mestech žijeme, když neumíme opravit križovatku, aniž
by nezavládlo peklo na zemi? Zrušme prúmyslovou
civilizaci! nebo Obnovme monarchii! nebo Hare Krišna,

Hare Krišna! nebo Zahulíme si jointa?". Co ješte zbývá?
Snad se modlit "andelícku, múj strážnícku .... ".
Irena Reifová

Budoucnost
je ve mestech
Když se sejde v jedné budove tri tisíce lidí, kterí zastu
pují sto zemí, tisíc mest, mezinárodní organizace, dobro
volná sdružení, univerzity a výzkumná pracovište
zabývající se mesty, máte v prvních chvílích dojem, že
jste v novodobé babylonské veži. Ale kupodivu svetová
konference "Urban 21" o budoucnosti mest, která se

konala v Berlíne ve dnech 4. až 6. cervence, nepropadla
babylonskému zmatení jazykú ani myšlenkovému
chaosu.

Navzdory všem konzervativním a romantickým predsta
vám o možnosti zastavit procesy urbanizace strízlive

konstatovala, že již krátce po miléniu bude žít více než
polovina lidstva ve mestech a že tento vývoj nejenže

nelze zastavit, ale že je z dlouhodobejšího hlediska
zmenou pozitivní. Nemecký kanclér Gerhard Schroder,

který spolecne s generálním tajemníkem OSN Kofi
Annanem zahajoval konferenci, konstatoval, že budouc

nost lidstva je ve mestech a jde o to poznat jasneji, jaké
možnosti tato skutecnost otevírá. Optimistické ladení
konference se však behem trí dnú zmenilo v realistictejší
videní rizik rychlého soustred"ování obyvatel do mest.
Soudobý rúst mest probíhá v soucasné dobe predevším
v tzv. rozvíjejících se zemích a je spojen s dosud nejvet
ším stehováním obyvatelstva v lidských dejinách. Mezi
roky 2000 a 2025 se pocet lidí žijících ve mestech
v celosvetovém merítku více než zdvojnásobí: z 2,4
miliard na 5 miliard! Rychle také pribývá tzv. mega
mest, tj. mestských aglomerací, kde žije více než 10
milionú lidí. Bude jich v roce 2015 již 27 a z toho 18
v Asii. V naší staré milé Evrope nebude chválabohu ani
jedno. Príklad: hlavní mesto Nigerie Lagos melo v roce
1995 dest milionú obyvatel, cili zhruba tolik, kolik jich
žije v celé Ceské republice. Ale již v roce 2015 to bude
podle odhadú OSN 24,5 milionú lidí. A všichni budou
potrebovat obydlí, vodu, potraviny, odstranování
odpadú, nejakou dopravu, energii, atd. Polovina z nich
bude pod hranicí chudoby. Ale nadeje spocívá práve
v tom, že v mestském prostredí i tyto chudé rodiny
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Finta na obcany
Vedí, co chtejí?

chodit. Priznám, že i po tricáté mám pocit, že úredník za
prepážkou (NS (lmmigration and Naturalization Service)
me muže vrátit do letadla. A vstup do Izraele zacíná již na

letišti v Praze tuze nepríjemným rozhovorem, ve kterém,
pokud bych chtel spatrit Svatou zemi, bych si nedovolil

ríci, že úcelem mé cesty je úcast na protestních shromážde
ních. Nemáme snad cizineckou policii a úredníky?
Konecne, kdybych byl presvedceným protestujícím anti
globalistou, moc bych si rozmyslel prijet do Prahy. Hledal
bych jiná rešení. Hlavne bych se nenechal ubytovat na
Strahovském stadiónu. Vždyt to muže být osvedcená

"pinochetovská" finta. Nahnat na stadion a zavrít.
Petr lakeš

Prednášel jsem teori i transformace na jedné ceské vysoké
škole. Posluchaci byli z ruzných specializací, a tak jsem

jim na první prednášce dal test, abych vedel, jakou
úroven vedomostí mohu predpokládat. Test dopadl
celkem dobre, zarazila mne však jedna vec: témer nikdo
ze studentLI nevedel, co je to Svetová banka. Vetšinou

odpovídali, že to je banka, která patrí tem nejvetším
nadnárodním spolecnostem. A to byli mezi studenty
posluchaci specializace politologie.
Verím, že demonstranti, kterí hodlají v zárí protestovat
proti SB a MMF, vedí lépe než oni studenti, co tyto insti
tuce vlastne delají. r když si nejsem jist, kolik toho vedí.
Zástupci nejruznejších nevládních organizací nejcasteji
ríkají, že obe instituce podporují globalizaci, která
prohlubuje rozdíly mezi bohatými a chudými státy.
Požadují proto radikálne, že se dvaceti, triceti nejchudším
zemím mají odpustit dluhy. Ti radikálnejší požadují, aby

se obe instituce rozpustily.
Pochybuji, že to je rozumné. Obe instituce vznikly za
války z reflexe nad spouští, kterou nadrobi I zlatý

standard, tedy snaha prenášet tlak mezinárodního obcho
du prímo do národních ekonomik. K faktu, že jsme od té
doby nezaznamenali takový pád, jakým byl krach v roce
1929, obe instituce podstatne prispely. Po roce 1989 si
však zejména MMF vzal na svá bedra úkol, pod nímž
klesá: MMF neumel prosadit racionální strategii transfor
mace postkomunistických zemí ani lécit asijskou krizi.
Ale to by mela být výzva k jeho zdokonalování, ne zruše
ní. A kde berou jistotu ti, kterí kategoricky žádají zrušení
dluhu, že chudobu zpusobil MMF a ne zkorumpované
režimy, které v techto zemích vesmes vládnou?
Václav Žák

Proc jako pražský obcan dodnes nevím, zda dojedu
v prubehu té zárijové globální události bez potíží na své
pracovište. A proc mi politická reprezentace nedokáže ríct
"obcane, my zajistíme klid - nestarej se, a jdi si po své
práci - prece platíš dane"? Namísto toho se pripravuje
mobilizace, ale jen polovicatá. Ve školách bude volno, ale
deti a starce už za mesto nevyvezeme, na to už nemáme
peníze, protože prezbrojujeme.
Že v ulicích budou protestující a že jich hodne pribude
i z ceské strany, o tom není pochyb. Kdybych byl výrost-

kem, uvítal bych školní
prázdniny bez dozoru
rodicu. Oni si vzali
dovolenou už v léte.

Urcite bych nesedel
doma a necetl Káju

Maríka. Ani bych nelepil
plastikové modely, ale

vystrihl bych si z novin
mapku s místy ohláše
ných událostí a vyšel
bych v mezinárodní
spolecnosti s chutí do
ulic. Bude to prece velký
happening a já pražský
teenager prece nejsem
orezávátko.

Každý, kdo vstupoval do
nekterých demokratic
kých zemí, napríklad
Spojených státu, s vízem
ci zelenou kartou

v kapse, ví, jak to muže

zacnou omezovat pocet detí a že se tak zpomalí rust

samotných mest. Prozatím však v mnoha rozvojových
zemích rozsah mestské chudoby roste a zhoršuje se
zdravotní stav lidí. Na druhé strane príklady z Brazílie
ukazují, že existuje možnost situaci krok za krokem
zlepšovat. Upozornovali jsme na to, že Evropa v 19.

století procházela necím podobným a že nejvetším
rizikem je, když chudoba vykorenených mestských mas
vyústí do politického radikalismu. To je varování
z historie Evropy 20. století. Sociálním podhoubím
nacismu a komunismu byly totiž nezvládnuté problémy
evropských vel komest.
Jirí Musil





Po deseti letech stále za plotem
Pomineme-li bulvární plátky, pak
v seriózních ceských médiích mají nad
zahranicní tématikou jednoznacnou
prioritu zprávy z domova. Zajímá nás to,
co se deje u nás. A pritom jsme pred
branami Evropské unie. Anebo to
nemyslíme s integrací do Evropy vážne?

Když se pred deseti lety vydali ministerští kolegové,
pánové Dienstbier a Genscher, se štípackami k pohranic
ním horám, aby symbolicky zahájili likvidaci ostnatých
drátu rozdelujících Evropu na dve cásti, vypadalo to, že se
heslo "s námi do Evropy" stane brzy skutecností. Na
hranicích už sice dávno nestojí sloupy a drátený plot
a nehlídkují tam ochránci tábora socialismu, avšak ceský
clovek se na otevrený svet dosud neaklimatizoval. Pres
pohranicní kopce se dívá s neduverou a stará se hlavne
o to, co se deje za nejbližšími humny. Máme dost svých
starostí, tak proc se zabývat tím, co se deje za hranicemi ...

Zanedbáváme národní hrdost?
Meli by se naši politikové více zamerit na rešení otázek

presahujících rámec Ceské republiky, anebo by se meli
ješte více soustredit na domácí problémy a teprve po jejich

náprave se zajímat o evropské a svetové starosti? Meli
bychom dbát na to, co si o nás myslí jiní, anebo bychom
meli být predevším Ceši, suverénní a hrdý národ, který si
nenechá mluvit do svých záležitostí? Takové otázky
STEM již nekolik let pokládá naší verejnosti a slyší stále
stejnou odezvu. Ná otázku "Myslíte si, že se príliš obírá
me vlastními problémy a že bychom se více meli starat
o širší mezinárodní ci celosvetové otázky?" odpovídá
kladne jen asi ctvrtina lidí, naopak tri ctvrtiny dospelé
ceské populace si stežují, "že se príliš dbá na to, co rekne
cizina, a že se málo staráme o naši národní hrdost a naši

národní svébytnost". Výmluvná je kombinace obou
otázek, kterou zjistíme, že v únoru 1999:

o 58% lidí postrádalo více národní hrdosti a myslí si, že
se o svet staráme dostatecne;

O 10% naopak soudilo, že národní hrdosti máme dost,
zato nevidíme za pohranicní kopce;
O 17% obcanu chtelo více národní hrdosti, ale zároven

i širší rozhled do sveta;

O 15% dotázaných nepostrádalo ani více hrdosti, ani vetší

zájem o svet.

Prevaha jednoznacného "národního" postoje nad "meziná
rodním" je naprosto zretelná i u tech skupin populace,
v nichž si prece jen více lidí uvedomuje, že naše domácí

Jak vidíme naše a celosvetové problémy
(podíly odpovedí "urcite ano" + "spíše ano")
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O príiliš se obíráme národními problémy na úkor mezinárodních
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~/6
Pramen: STEM, Trendy 1996-1999.



Vlastenecká opatrnost vjedné Z pražských výloh.
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dení nelze oddelit od záležitostí evropských a svetových.
Navíc je patrná u príznivcu všech politických stran, i když
ne ve stejném pomeru. Mladší, vzdelanejší a zejména
pravicove orientovaní obcané se méne soustredují na
domácí problémy a upozornují na jejich souvislosti
s vývojem za hranicemi, ale i oni vetšinou považují za
závažnejší to, co se deje u nás doma. V roce 1996 stejne
jako o tri roky pozdeji. Ani ostrá diskuse kolem vstupu do

NATO, ani válecný konflikt pár set kilometru od našich
hranic na tom nic nezmenily. Proste - ceská košile je nám
bližší než evropský - ci svetový - kabát.

Daleko od Bruselu
Zaclenení do Evropské unie by melo znamenat mnohem
hlubší zásah do každodenního života prostého obcana než
vstup do NATO. Casto se to ríká, mnohokrát se zduraznu
je, co je a co není v souladu s požadavky ci zákony evrop

ské patnáctky, ale na žebrícku závažnosti domácích
a mezinárodních vecí zustává položka "vstup do Evropské
unie" stále hodne dole. Je to problém druhého sledu,

významnejší jsou podle mínení verejnosti kriminalita,
korupce, sociální jistoty, situace ve zdravotnictví, ba i stav
životního prostredí. To všechno je pro vetšinu lidí "u nás",

zatímco Evropská unie je "venku" - a koneckoncu, "kdoví,
lda se do ní vubec dostaneme". Opet sice platí, že mladší,
vzdelanejší, pravicove orientovaní lidé radí integraci do
Unie výše než osoby starší a s nižší kvalifikací, než ti,
kterí se hlásí k levici a casto vstup do EU odmítají, ale
zásadní otocení žebrícku to neznamená.

Jak zmenit tento ustálený názor? Všechny nejsilnejší ctyri

strany demokratického politického spektra mají vstup do
Evropské unie v popredí svých programu, 60% lidí prizná-

vá soucasné vláde - at už s potešením ci s lítostí - že nás
približuje k Evropské unii, a prece se predákum demokJ'a
tických stran nedarí vysvetlit "svým" volicum, že vstup do
Unie neskoncí podpisem nekolika stovek zákonu, referen
dem a po jeho ocekávaném kladném výsledku nakonec
stvrzením vstupního protokolu.

Evropská košile
Verejnost projevuje "vlastenecké cítení", jakmile zazní
odnekud kritický hlas na naši adresu, a s krajní neduverou
sleduje, jak mocní z Bruselu váhají se stanovením konec
ného data, kdy otevrou dvere. Na celkove prevažujícím
souhlasu s naší integrací to nic nemení. Nic to však nemení
ani na tom, že tato podpora je velmi melká, opatrná, že
mnoho lidí váhá a nechápe souvislosti. Muže je však težko
pochopit, když se nekterí politikové spokojí s konstatová
ním "prijali jsme zákon, který (ci dokonce protože!) je
v souladu s legislativou Evropské unie" a nedodají to, co
obcana zajímá nejvíc: zda je to zákon dobrý, osvedcený,
užitecný. Jak muže obcan pochopit, že vstup do Evropské
unie není jen heslo z volebního programu, že to není cíl
sám o sobe, ale krok, který zmení mnoho v živote lidí,
který prinese mnohé klady i zvýšené nároky, ale že je to
jediný zpusob, jak stihnout ujíždející vlak ...
Prísloví o košili a kabátu je lidské, prirozené, staletími
proverené. Jde o to presvedcit ceského cloveka, co je dnes
jeho košilí. Vstoupíme-li do Evropské unie, bude naší
košilí její dres s mnoha, snad osmnácti hvezdami.

Jaroslav Huk (1958)
Analytik STEM.
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Na pravici bývali gentleman;
Rozhovor s pražským primátorem Janem Kaslem o horkém
pražském zárí, o kladech globalizace a také o tom, že je uvnitr
ODS považován za muže Hradu

LibuJe Koubská

Zasedání Mezinárodního menového fondu a Svetové

banky v Praze je prede dvermi. Delá vám ocekávané

horké pražské zárí velké starosti?

Spíš me trápí, že se vytvárí dojem, jako by se Praha mela
opevnit, jako by mel zavládnout výjimecný stav, zákaz
vycházení. Což jiste není to, co ocekávají Svetová banka
a Mezinárodní menový fond. Smysl oné akce prece nespo

cívá v tom, že vystehují jedno mesto, udelají si v nem
dýchá nek a potom odjedou ze zpustošené zeme. Prestože
ti, kterí odmítají nebo velmi nevybírave kritizují Fond
i Banku, svoji agresi v poslední dobe stupnují, nemyslím
si, že by hrozil v pražských ulicích válecný stav. Verím, že
policie vcas zpacifikuje výtržníky. Chladnokrevne a profe
sionálne. A ti, kterí prijedou do Prahy, protože chtejí dát
najevo svoje odlišné názory, at o nich hovorí. Svetová
banka i Mezinárodní menový fond jsou ochotny k diskusi.

Neudelalijste chybu, nemelo mesto, magistrát pripravit

nejakou takzvane pozitivní kampaií, která by obyvatele

Prahy pro tu událost trochu nadchla?

Loni v dubnu, poté, co jsem se vrátil z Washingtonu ze své
první tamejší návštevy v roli pražského primátora, jsem se
setkal se všemi svými spolupracovníky. Pri té príležitosti
jsem suverénne tvrdil, že garantuji, že bude budova. A to
jsem dokázal, Kongresové centrum jsme predali v porádku
v polovine cervna.
Co se týce pozitivni kampane, pozoroval jsem ze strany
Svetové banky a Fondu zdrženlivost: "Když chcete nekde
o nás psát, propagovat nás, musíte k tomu mít souhlas,
musíme to my plne kontrolovat." Taková atmosféra ve
smyslu, že oni jsou ta zvláštní zvírata a my nemáme moc
co o tom hovorit. Takže jsem to vzdal, protože puvodne
jsem si skutecne myslel, že musíme nejméne rok dopredu
zacít vytváret pozitivní kampan - a to jsem ješte netušil,
co se prihodí v Seattlu. Ale už tehdy jsem si dokázal
predstavit, že dojde k nejaké ostré demonstraci, proti níž

pak policie razantne zakrocí. A že Pražané by meli
takový zákrok vnímat kladne, ríkat si - dobre, že policie
zasáhla, protože ti lidé nám obyvatelum Prahy škodí:

vždyt zasedání nám prináší prímý financní efekt, tem,
kdo pronajímají hotely, kdo varí v restauracích, kdo vozí

kongresmany, proste všem lidem zamestnaným ve
službách.

Navíc do budoucna, když si Praha vytvorí reputaci kongre
sového mesta, které dokázalo zvládnout jedno z nejvý
znamnejších a nejvetších zasedání na svete, to muže mít
ohromný význam. Praha se tak zaradí mezi mesta, jež
mohou porádat akce obdobného typu. A ti, kterí nám to
marí, nám škodí výhledove. Tohle by si všechno Pražané
meli uvedomovat.

Ani ze strany médií jsem se - s výjimkou Hospodárských
novin - nesetkal s porozumením. Také u paní Kafkové,
reditelky organizacního centra ministerstva financí, jsem
nenašel žádnou podporu. Oni se v tom potáceli sami

a odmítali navenek cokoliv prezentovat. Pak se situace
zmenila, protože prišly bourlivé protesty v Seattlu, ve

Washingtonu. Najednou zacala Svetová banka do Prahy
posílat své viceprezidenty, že prý se má vytváret jiné
klima. Což už se melo ovšem dít dávno.

Magistrát sám v tom nemuže hrát žádnou významnou roli,
nemá k tomu pouvoir, nástroje, informace. Já ovšem ríkám
pri každé príležitosti, že tato akce muže mestu jen prospet.
A zároven že výkriky ministerstva zdravotnictví, vnitra
a nekterých dalších organizací o nakupování banánu
a acylpyrinll dopredu nejsou štastné, protože vytvárejí
atmosféru konfrontace, která není nevyhnutelná. Verím, že
s výjimkou nekterých extremistu se vše podarí zvládnout
pokojnou cestou.

Mluví se o diktátu globalizace. Ten se projevuje také

v živote velkých mest. Co si o tom myslíte?

Zúcastnil jsem se dvou kongresu - loni v kvetnu a letos

v kvetnu - pod názvem World Competitive Cities - mesta
ve svete, která se spolu mohou srovnávat, soutežit spolu,
nebo která jsou schopna si konkurovat - všechny tyto
preklady lze použít. Jednoduše receno, jde o konkurenci
pri jisté forme spolupráce. A tyhle kongresy porádá Sveto
vá banka, instituce, která se dosud svým rozlišovacím
spektrem nedokázala podívat pod úroven národního státu.
Ted oslovuje velká mesta nebo regiony ... Letos spustili
projekt na internetu, globální sít, která se týká asi 25 mest
a regionu. Dokáže pomáhat velmi rychle. Jakési rychlé
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expertní rešení problému. Ješte než se nekdo nekam

s necím vydá, když je problém akutní, nabízejí bezplatnou
asistenci pri jeho rešení. Starosta Šanghaje se obratem
dozví, jak jeho aktuální problém vyrešili v Bogote.

Jaké problémy to jsou, premnožení krys nebo neúnosné
rozrustání slumu?

Také. A otázky infrastruktury, rízení mesta. Otázka, co
s odpadky. Jak dokázat zmobilizovat financní zdroje, jak
získat nejakého partnera, který by investoval, co mu nabíd

nout, aby ty peníze prišly a synergicky umožnily vytváret
další peníze pro soukromý sektor. Nekdy skutecne stací jen
výmena informací, ne snad opis, ale pochopení modelu.

Casto i bez velkých penez.

To by tedy mohla být kladná stránka globalizace. Jak se

na ni díváte jako architekt? Také pozitivne?

V architekture se na to téma diskutuje už sto let. S prícho
dem nového století, s príchodem eklektismu, se ztrátou
stylové urcitosti, s príchodem interantional style, s funkcio
nalismem se najednou dostavilo neco, co nebylo zakotveno
v I1Ústnímprostredí. Krome toho sice existovali Jurkovico

vé a jiní lokální architekti, kterí reagovali na prostredí, ale
presto se zacaly stavet rovné strechy v oblastech, kde
hodne prší a padá sníh. Pak se internacionalismus zvrhnul,
nastoupily lokální projevy, tady u nás sorela, socialistický
realismus, nacež se vše zvulgarizovalo na hrubou stavební
výrobu a žádnou architekturu. Mezitím zacaly vznikat
proudy národní, dané spíš osobností tvurce než národními
prameny. A dnes je tu internacionální, globální styl: high

Ing. arch. Jan. Kasl
se narodil \' roce 1951 v Praze. Vysfltdoml Stavební

fakullll CVUT, obor architektura. VIdech 1977-91

pracoval v podlliku Drupos Praha jako projektam se

z.amNením na níz.ku{Jodla'fllí hytovou v)'stavbu a územní

plán\' l'enkovsk}:ch sídel ve Stredo(eském a Sevel'Oteském

kl"(ljí. Na podzim roku 1990 hyl <yolell za Ohcallskéfóml1l

do Zastu{Jitelstva hlavního mesta Prahy. V roce 1991 se

stal (/enem Obcanské demokraTické strany. V letech

1993-94 pttsobiljako radní pražského Zastupitelstva.

Od listopadu 1998je pražským primátorem.

tech, používání skla, hliníku, plastu, dreva. Skelety betono
vé ci ocelové se liší jen dostupností príslušného materiálu,
možností montáže. Tím, jestli v daném míste je k dispozici
levná pracovní síla nebo naopak je levnejší technologie
lijící beton. Stavebnictví predstavuje naprosto globalizova

né odvetví. Neco jako výroba aut. Ale dobrá architektura
má vždycky cosi místního, protože reaguje na kontext. To
neznamená, že nemuže být globální ve smyslu standardu,
kvality, parametru. To je v porádku. Ale vadilo by mi,

kdyby se modely bezduše prepisovaly. Kdyby se lehká
bambusová stavba, typická pro Indocínu, prepsala težko
pádne do betonu, do oceli, a postavila ve Švédsku.
Když už mluvíme o globalizaci, pro me spocívá predevším
v tom, že si lidi v Praze, v New Yorku, v Ríme a v Helsin

kách zazpívají se Stingem anglicky stejnou písnicku.
Protože ji znají a protože se jim líbí.
Zároven ale nepodcenuji problém, který není príliš viditel
ný, totiž kontrole se vymykající toky financí, nadnárodní

monopoly, které mohou skutecne - viz Mexiko - úplne
zrušit ekonomiku státu. Chápu odpurce globalizace, kterí
ríkají "pozor na to, potrebujeme mechanismy, které
umožní nadnárodní kontrolu fungování kapitálu". Potrebu
jeme globální pravidla hry.
A když nekomu pripadá odosobnené jíst stejný hamburger
u stejného McDonalda v Praze jako v New Yorku, jde jen
o to nabídnout alternativu místních jídel ve slušném
prostredí, s cistými záchody a za rozumnou cenu. Dokázat
se prosadit jako neco místního a vysoce kvalitního.
Z tohoto pohledu se do budoucna o individualitu jednotli
vých státu a národu nebojím. Bud se jí dobrovolne vzdají,
nebo mají šanci si ji ubránit.

Vašeho predchudce vnímala verejnost predevším jako

clena Obcanské demokratické strany. Vy jste také Z této
strany, ale presto tak vnímán nejste. Jak to deláte?

Byl bych nerad, kdyby to, co ríkáte, byla pravda. Myslím,
že jsem jasne citelný politik z ODS. Ale pokud tak vnímán
nejsem, snad proto, že netrpím tím, cím nekterí clenové
ODS obcas trpí, totiž neschopností komunikace, zjednodu
šenou názorovou formulací, agresivitou vuci médiím.
Bohužel nekterí clenové ODS zpusobují, že se tato strana
zacíná podobat parte, která má problémy domluvit se
s jinými a svoji nejistotu zakrývá ideologickými výkriky.
Velmi mi vadí, když narazím na primitivní chování, na
vulgaritu. Pritom na pravici vždycky stáli gentlemani.
Obcas me prekvapí, když se dozvím, že jsem uvnitr ODS
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považován za cloveka Hradu. S címž se težko ztotožnuji,
vždyt ani nevím, co to vlastne znamená. Prece to, že když
nevykrikuji, nereaguji podráždene, nenadávám médiím do
hyen a tupcu ješte neznamená, že nemám jasný postoj

a pevne definované názory.
Netrpím ani blbými náladami, ani elitárstvím. Nemyslím,
že by nový volební zákon diskriminoval demokracii v této
zemi. Jsem clovek z byznysu, jako architekt jsem se sám
o sebe a radu kolegu musel starat, byl jsem šéf firmy. Vím,
jaká je cena casu, jaká je efektivita vynaložených prostred
ku, že si musím vydelat na to, abych si mohl vyplatit

mzdu. Že je mravné platit dane a sociální a zdravotní pojiš
tení, že se nepodvádí, že se smlouva dodržuje, pokud se
k ní zavážu ... To jsou klasické pravicové ctnosti a ODS je

prece strana pravicová. V tomto smeru jsem její clen,
pouze jsem možná lidsky prijatelnejší než nekterí moji
predchudci.

Najiném míste tohoto císla Prítomnosti konstatuje socio
log Jirí Musil, že sociálním podhoubím nacismu

a komunismu byly nezvládnuté problémy evropských

velkomest. Myslíte, že hrozí neco podobného i do budouc

na, zvlášt když se predpokládá, že už krátce po miléniu

bude žít víc než polovina lidstva ve mestech?

Je to relevantní myšlenka. Proletariát, který se pridal ke
komunistlim, vzešel stejne jako národne socialistický
proletariát z bedných pomeru. A najednou jim nekdo
nabídl východisko, ukázal neprítele, jasné rešení a slib, že
potom jim bude dobre. Tahle demagogie se dá kdykoliv
oprášit. Ale nevím o žádném evropském meste, které by

bylo v soucasné dobe v takovém stavu, že by tam
tohle mohlo zabrat. Nevím sice, jak vypadá dnešní
Kyjev nebo Sankt Petersburg, ale ani tam snad není
tak zle. Spíš bych tohle riziko videl v zemích, kde
jsou ctyri a pul miliony lidí bez pitné vody a kanali
zace jako treba v Bogote.
Koncentrace lidí je ovšem vždycky nebezpecná,
obyvatelé mest jsou zneužitelnejší než venkované,
kterí žijí na farmách dvacet kilometru od sebe. Sedlá
ci jsou navíc vždycky konzervativnejší, usedlejší.
V tom jsou mesta riskantní. Ale svet se vyvíjí
a demagogie už to dnes nemá tak jednoduché - po
všech tech otresných experimentech našeho století.
Pokud nedojde k masové emigraci do Evropy 
odkudkoliv, ale zrejme by to bylo predevším z Asie,
asi ani do budoucna bych se nebál. Ovšem pokud by
nove príchozí kultury prevážily, mohlo by dojít ke

stretu mezi domácími a cizími. Vyvstal by problém
spojený s mírou schopnosti menšin se asimilovat,

s ochotou všech zúcastnených spol upracovat presto, že
jsou ruzné barvy pleti a vyznání. V tomhle smeru bych byl
rád, aby Praha byla otevrené mesto, které dokáže absorbo
vat cizorodé prvky.

Ale ta schopnost absorbce má své meze.

Jiste, urcité procento je ješte prijatelné, ale pak koncetra
ce jiných mliže mesto úplne zmenit. Je otázka, jak to
zvládnout. Velká stehování národu vzbuzují obavu. Ale

vetšinou je to omezeno i nedostatkem prostredku. Sehnat

byt a práci není v masovém merítku jednoduché. Kdyby
však prece melo dojít k nejakému velkému pohybu
z Východu nebo chudého Jihu, Evropa by asi zacala
vymýšlet obranné mechanismy. Protože by to mohlo
ohrozit samotnou stabilitu jejího systému.

Na záver se vratme ješte na zacátek našeho rozhovoru 

ke zkoušce, která v zárí ceské hlavní mesto ceká.
Neríkáte si s blížícím se datem, že vám to zasedání

Mezinárodního menového fondu a Svetové banky byl
cert dlužen?

Opravdu jsem stoprocentne rád, že tady ty instituce
budou jednat. Jsem hrdý na to, že jsem primátor zrovna
v tuto dobu. Vždyt mnozí z tech, kterí prijedou na
zasedání a Prahu dosud nenavštívili, se sem treba vrátí, až

zj istí, jak je krásná. Že sem prijedou znovu, jako turisté
nebo jako byznysmeni, a to bud investovat, nebo na
jednání své bankovní rady a v rámci kongresové turistiky.
Také doufám, že budou doporucovat Prahu svým práte
llim a známým a obchodním partnerum a z toho budou žít
všichni zdejší, kdo poskytují služby pro tuto klientelu.

Zasedání MMF a Svetové banky predstavuje vysoko
položenou latku pro Kongresové centrum a kongresovou
turistiku vubec a jestli tuhle latku neshodíme, jestli zvlád

neme onen zárijový - možná dialog, možná menší
konflikt, mužeme myslet na všechny možné mezinárodní

summity. A to je to, co Praha potrebuje. Neustále mít
neco pred sebou. Aby žila plnohodnotným, rušným
životem, aby si zvykla, že jsou události, kde nejsou jen

všichni hodní a chodí na koncerty ... Vždyt demonstrace
v zahranicí jsou dost bežným jevem, to je syndrom naší
doby, zvykneme si na to, prizpusobme se, naucme se
s tím žít. Já to nechválím, já s tím nesouhlasím, ale vím,
že tomu nelze zabránit. To je možné pouze v diktature.

Beru zasedání jako poctu Praze a Ceské republice po
jedenácti letech od sametové revoluce. Jako doklad toho,

že jsme standardní demokratická zeme, které je možno
dát duveru. •
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Výjimecný stav nebo nutnost?
Souhrn zásahu do života metropole behem zasedání
Mezinárodního menového fondu a Svetové banky

Zasedání Mezinárodního menového fondu a Svetové banky

v Praze ve dnech od 18. do 29. 9. 2000 s sebou prinese ruzná

omezení obcaml žijících v blízkosti Kongresového centra - místa

jeho konání. Ochranu zasedání bude mít na starosti jedenáct

tisíc policistu a tisíc šest set vojáhl z povolání, které vyclení

ministerstvo obrany. Obecné informace o MMF v Praze jsou

uvedeny na internetov.vch stránkách Ministerstva vnitra CR, na

stranách novin Prahy 4 - Tuciíák a na bezplatné telefonní lince

0800/194237 zNzené na radnici Prahy 4 v Nuslích.

Zákaz vjezdu: V deseti ulicích v blízkém okolí Kongresového

centra, napríklad v ulici 5. kvetna, bude v období od 14. 9. do 2.

lO. 2000 zaveden zvláštní dopravní režim. Bude do nich zakázán

vjezd osobních vozidel nebo povolen pouze prujezd, parkování

v nich však bude zakázáno. Kvuli temto zmenám v doprave bude

pro obcany zajišteno zdarma náhradní parkování pro osobní
vozidla.

Parkování: Parkování pro osobní vozidla bude zajišteno

v areálu Komercní banky a.s. na Kavcích horách. Na parkovište

bude možný vjezd s platnou parkovací kartou. Komercní banka

a.s. bude zajištovat po celou dobu nepretržitou strážní službu

celé parkovací plochy. Parkovací karty si bude moci vlastník

osobního auta vyzvednout do 15. zárí 2000 na stavebne doprav

ním odboru Obvodního úradu mestské cásti Praha 4. Musí si je

však vyzvednout osobne, a to na základe predloženi obcanského

prukazu, kterým prokáže, že má místo trvalého bydlište v uvede

né lokalite, a dále po predložení osvedcení o technickém prllka

ZlI, jímž prokáže vlastnictví vozidla.

Bezpecnost obcanu: Pokud bude chtít obcan projít tzv. bezpec

nostní zónou, bude s sebou muset vždy mit prukaz totožnosti, po

jehož predložení a po prokázáni duvodu prítomnosti v bezpec

nostní zóne (napr. bydlište, návšteva známých, misto pracovište)

bude moci oblastí v nejbližším okolí Kongresového centra projít.

Policie CR doporucuje omezit návštevy osob v bezpecnostní

zóne na minimum. V prípade nutné návštevy doporucují

policisté ocekávat návštevu poblíž policejní hlídky.

Mestský úrad Prahy 2 zrídí dve krizová centra v základních

školách v Sázavské a Boticské ulici, která budou poskytovat

informace o krizových situacích obcanúm po dobu zasedání

MMF a SB. Další informace poskytuje zelená bezplatná infolin
ka 0800/136 912.

Lékarská péce: Zdravotní péci v dobe od 18. 9. do 30. 9. 2000

budou zajištovat praktictí lékari. Bežný provoz sanitních aut

a rychlé záchranné služby bude zajišten stejne jako po celý rok.

Mestská cást Praha 4 navíc zabezpecila jeden sanitní vuz

Zdravotnického zarízení Podolí pro prepravu pacientu k lékarúm,

pokud tito pacienti nezvládnou dojít k lékari nebo ke stanici

MHD pešky. Vúz bude k dispozici nepretržite. V nocních

hodinách bude v pohotovosti lékarská služba první pomoci

v Pacovské ulici 31, v blízkosti stanice meo'a Budejovická.

Ministerstvo vnitra CR radí obchodníkum: Je vhodné odstra

nit z obchodu, restaurací a firem vše, co by mohlo pripoutat

pozornost demonstrantú (poutace nad vchody, ve výkladních

skríních ci na chodnících). Predevším z výkladních skríní je

záhodno odstranit alkohol, cigarety ci jiná lákadla. Dále se

doporucuje odstranit nebo zabezpecit všechny cenné veci

v obchode. Podnikatelé by nemeli mít v pokladne velkou

hotovost. V prípade, že by došlo k nejakému vandalství, je

prítomnost všech lidí v obchode velmi riskantní. Riziková místa,

kde by mohlo k nepríjemnostem dojít, jsou v oblastech, kde je

hodne prostoru, v místech, kde již demonstrace probíhaly, ale

také tam, kde se trasa demonstrace zužuje, což v úcastnících

pochodu vyvolává frustraci, napetí a agresivní chování. Zásobo

vání firem, které mají provozovnu v ulicích s dopravním omeze

ním, bude probíhat v nocních hodinách od 23. hodiny do 6.

hodiny ranní.

Ministerstvo vnitra CR doporucuje mládeži: Mladí lidé by

meli informovat své blízké o svých plánech na príští dny, prede

jdou tak jejich obavám. Nutnost nošení nejakého prúkazu totož

nosti (studentský ci sportovní prúkaz) platí rovnež pro mládež

mladší patnácti let. RiskanOlí jsou události, které jsou neprehled

né, a proto by se od nich meli mladí lidé radeji držet stranou.

Mládež by mela vždy uposlechnout výzvy policisty a chovat se

nenápadne, aby na sebe zbytecne nepoutala pozornost. Dále platí

pravidlo obezretnosti na míste jakékoli akce. Mladí lidé by se

meli nenechat strhnout událostmi a predevším myslet na svou

bezpecnost (nepríjemné veci se casto prihodí práve tem, kterí

chtejí pouze prihlížet). Vlastní názor každého, at už mladého ci

staršího cloveka na vec by mel být vyjadrován spíše sporadicky,

mel by se brát ohled na lidi v okolí, kterí o jiné pocity (vztek,

radost) ci o osobní názor (souhlas ci protest) treba vúbec nestojí.

Ministerstvo vnitra CR uklidnuje seniory: Starí lidé by se

meli vyhnout zbytecným obavám, protože žádná mimorádná

rizika jim nehrozí, budou-li aktivne dbát o svou bezpecnost
doma i na ulici. V dobe zasedání bude všechna aktivita zamerena

na zdárný prúbeh MMF, lze tedy ríci, že klidný prubeh setkání

bude mít prednost pred zájmy obcanu Prahy. Seniori udelají

dobre, pokud si dopredu nakoupí potraviny, zajistí dostatecnou

zásobu léku, které potrebují, a dúležité schúzky (lékar, lékárna

atd.) si presunou na jiné datum, aby nemuseli príliš jezdit po

Praze. Problémy a starosti ohledne organizace zasedání MMF

mohou prenechat kompetentním osobám, které jsou zpusobilé je

vyrešit (vláda, ministerstvo financí, ministerstvo vnitra).

Sestavila Lucie Trpkošová.
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Držte si kloboucky,
rítí se globalizace

Nadnárodní firmy prorustají spolecnost

Ivana Štepánková
Proces globalizace nás zaskocil, zahlcuje
nás a prekvapuje stále nove se vynorujícími
aspekty. Zasvecenci však varují, že tento
proces se teprve rozbíhá a že jeho následky
nelze do všech dusledku vubec predvídat.
Svetové firmy po fúzích jsou totiž tak velké a tak prorustají
do spolecnosti v zemich pusobení, že už je nelze brát jen jako
"byznys". Stávají se spolecenskými institucemi, a s tím

musejí pocítat ony samy, verejnost i vládní administrativy.
Nekdejší šéf naftarské spolecnosti Shell Oil Cornelis Herk
stroeter vzpomíná, že Shell byl po desítky let jedním z mála
prvních nadnárodních koncernu. Choval se patricne arogant
ne, dosazoval ci likvidoval režimy v zemích, kde získával
suroviny, diktoval ceny prodávajícím i kupujícím. Ale pocát
kem devadesátých let už váha ekologických hnutí v Evrope
natolik narostla, že rozhodnutí Shellu vybudovat težební
plošinu v Severním mori bez ohledu na možnost poškození
životního prostredí vyvolalo sérii bojkotu. Benzinovým
pumpám Shell poklesly zisky, dokonce byly zapalovány.
K tomu všemu média zacala kritizovat obchody Shellu
s diktátorským režimem v Nigérii, který dal v roce 1995
popravit spisovatele Kena Saro Wiwu. Tehdy si vedení firmy
uvedomilo, že financní zisky nejsou všechno, že nová doba
žádá také prízen a podporu verejnosti, kterou už nefascinují
jen výše kont, ale zajímá ji i smysl podnikání a jeho užitec
nost pro vývoj lidstva. Nazveme to morálkou podnikání
(zvlášte v Ceské republice to zní trpce, že?).

Nová elita moci
21. století bude svedkem nejen globalizace, vytvárení obrích
nadnárodních spolecností s obrovským ekonomickým poten
ciálem, ale zrejme i slábnutí vlivu a moci vlád jednotlivých
státl':!,pricemž jako reakce na postupující globalizaci se bude

zvyšovat nebezpecí etnického napetí. Proto nadnárodní
koncerny možná budou plnit roli, kterou dosud hrály na
svetovém kolbišti jedna ci dve svetové velmoci.
V médiích i politologické literature se objevuje nový termín 
multinacionálové; že by nadnárodci? Zdá se, že to bude nová
elita moci, od níž verejnost ocekává, že jí nejen zajistí co
nejvyšší pocet pracovních míst, ale že ukáže také "noblesse
oblige"- tedy laskavou lidumilnou tvár, a bude pusobit coby
tlumic prípadných etnických vášní.

Díky internetu se mohou domlouvat aktivisté, protestující
proti globalizaci, a tak jakmile se nadnárodní spolecnost

dopustí v jedné zemi nejaké pošetilosti ci prehmatu, ví to
behem 24 hodin celý svet. Když se vrátíme k prík:Jaduspolec
nosti Shell, tak ta už se poucila. Otevrela dvere k diskusím se
"zelenými aktivisty", ke svým výrocním zprávám každorocne
pripojuje ekologickou prílohu. Takže Greenpeace a další
hnutí ji nyní spolu s British Petroleum-Amoco hodnotí jako
jednu z nejetictejších ropných spolecností.

Image nade vše
Firma NIKE, vyrábející sportovní oblecení, ve snaze bránit se

narcením, že zneužívá levnou asijskou pracovní sílu, zverejni
la seznam dílen, které v licenci šijí její zboží, aby aktivisté
mohli kontrolovat výši mezd. Jejímu image totiž vubec nepro
spívají nazí demonstranti, stojící pred obchody s hesly
BETTTER NAKED THAN NlKE.

Spolecnost Cisco Systems, produkující internetové kabely, si

už predem buduje dobrý image u verejnosti. Séf Cisca John
Chambers venuje každorocne pocítace do mnohých škol, za
50 milionu dolaru poslal pomoc do Afriky a vyslovuje se pro

odpuštení dluhu zemím tretího sveta.
Zvlášte v souvislosti s nadcházejícím zasedáním Mezinárod
ního menového f ndu v Praze je dobré pripomenout zkuše
nosti z minulého zasedání Svetové organizace obchodu
(WTO) v Seattlu. Lidé z WTO a MMF nyní pripouštejí, že
podcenili "hnev verejnosti" nad postupující globalizací. Úloha
techto institucí není dobre propagována, diskuse v Seattlu
nahradily policejní represe vuci 35 tisícum demonstrantu.
Stejnou chybu nyní ucinila Ceská republika - místo podrob
ných analýz cinnosti MMF a výhod, které by z jejího zasedání
v Praze plynout pro Cechy, se noviny venují varováním pred
profesionálními demonstranty, kterí se do Prahy pojedou
povyrazit. I predstavitelé americké administrativy nyní
priznávají, že nezach'ytili vzrustající rozcarování verejnosti,
což ostatne nevzniklo náhodou, ale tento trend pomalu
narustal celá devadesátá léta. Až po bourích v Seattlu vlastne
zjistili, že i ti nejzarytejší odpurci globalizace uznávají

výhody volného obchodu. Stve je hlavne ignorace nadnárod
ních monopolú, nekteré skupiny si navíc chtejí dokázat, že
jsou schopny vymyslet strategii protestu, které ani všemocné

nadnárodni uskupeni nebude moci ignorovat.
Hned po profesionálních demonstrantech jsou nejobávanejší

skupinou vysokoškolští studenti, nebot z nich rostou príští
movití zákazníci a príslušníci mocenské elity. V lonském
školním roce požadovali studenti Harvardské a Standfo.rdské
univerzity, aby školy zrušily automaty na PepsiColu, protože
tako firma obchoduje s diktaturou v Barme. Pepsi radeji
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rezignovala na obchod s Barmou, než aby si rozhnevala další
univerzitní kampusy. Mluvcí spolecnosti CocaCola Paul
Pendergrass vysvetluje, že v "nynejším svete už neexistuje
lokální omezeni, a tak jakýkoli, byt i zdánlivý prušvih firmy
kdekoli na svete je ihned kritizován v globálním merítku".
Pouhým kliknutím pocítacové myši se muže zmenit dobré
image, o to už se vznikající, ale dobre fungující subkultura
sociálne ekologických aktivistu postará.
Podle americké organizace Forum sociálních investic je
každý osmý dolar investovaný v USA soucástí "sociálne
odpovedného portofolia", což predstavuje od roku 1997 82%
nárust. I to je dukazem, že po ére privatizace verejného sekto

ru ve svete nastala doba "publicizace" neboli zverejnování
soukromého sektoru.

Osobní aspekt
Mnohým kritikum globalizace splývá tento proces s urcitým

odosobnením a odlidštením vývoje spolecnosti. Jenže príkla
dy z nekolika posledních mamutích fúzí ve svete ukazují, že
naopak jednání o spojení obrovských kapitálu muže být
podstatne ovlivneno i osobním aspektem. V západoevrop
ských a amerických médiích kolovala pocátkem roku historka
o vztahu šéfa nemecké telekomunikacní spolecnosti Mannes
mann Klause Esssera a jeho soupere z britské firmy Vodafone
AirTouch Chrise Genta. Mannesmann se dlouho bránil

"spolknuti" Vodafonem, do chystané fúze zasahovaly dokon
ce vlády v Londýne i Berlíne. Šlo tu vlastne už o predzvest
príští Evropy, která se s patricným skrípením zubu sjednocuje.
Presto hodne - možná vše - záviselo na osobním vztahu

a schopnosti komunikace obou mužu. Jeden z nich musel 
i pres vzletná slova o úspešnosti - proste prohrát. Gent nemá
valné vzdelání, léta pracoval v bance, poslední tri roky šéfoval
britskému operátoru mobilních sítí Vodafone, je vášnivým

fanouškem kriketu a sponzoruje anglický národni tým. Esser
je vzdelaný intelektuál, zahledený do šachu, který vetšinu
kariéry strávil coby danový specialista, než se dostal do
vedení Mannesmannu. Jedno však tito rozdílní vrcholní

manažeri mají spolecné - pochopili význam ovládnutí evrop
ských sítí mobilních telefonu a drave "šli na vec". Gent koupil
loni australského operátora AirTouch Communications za 60
miliard dolaru, Essser utratil 46 miliard za nákup drobnejších
spolecností v Nemecku, Itálii a Británii. Esser zaútocil první,
když Vodafone "vyfoukl" pred nosem i u nás známou firmu
Orange. Gent pak na oplátku odmítl Esserovu nabídku na

diskusi o strategii pro Evropu.
Esser požádal u londýnského soudu, aby zabránil firme
Goldman Sachs v poskytování poradenství služeb Vodafone,

protože donedávna pracovala pro neho. List Financial Times
prinesl fotografii ze zápasu anglického kriketového mužstva
v Jižní Africe, kde Gent napodoboval Esseruv nemecký

akcent a pitvoril se po nem. Esser pak radeji zacal vyjednávat
s francouzskou spolecností Viven di a Mannesmann dlouho
odolával žralocí strategii Vodafone. Osobní rivalita dvou
"predátoru" byznysu stála obe spolecnosti cas a ovšem
peníze. Neosobní fúze nadnárodních gigantu narazila na
osobní nevraživost dvou mužu.

Ivana Štepánková
Novinárka.
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Konzum dává víc svobody
než chudoba,
tvrdí Miroslav Singer

Mladý anarchista a vášnivý odpurce globalizace Jan

Krecek cituje v tomto císle Prítomnosti myšlenku, že

pokud si chceme dovolit luxus vlastního názoru, musíme

se seznámit se všemi myšlenkovými proudy. Hlas kritikL"t

globalizace doporucuje poslouchat koncem zárí

v pražských ulicích. Hlas jejího príznivce, ekonoma,

analytika spolecnosti Expandia Miroslava Singera,

nabízíme už nyní:

Predstavuje myšlenka trvalého ekonomického rustu

vážné nebezpecí, nebo je to naopak nejlepší nástroj pro

pozitivní vývoj lidské spolecnosti do budoucna?

Ekonomický rust, prinejmenším na úrovni jednoho a více
procent rocne tak, jak jsme si na to zvykli v tomto století,
je z historického hlediska mimorádne nezvyklý fenomén.
Po vetšinu historie lidstva ekonomika stagnovala nebo
rostla mnohem pomaleji, významnejších temp dosáhl
ekonomický rust teprve v minulém a predevším v tomto
století. To prirozene vnuká otázku, zda je takový vývoj
udržitelný.
Odpoved závisí na tom, kde vidíme zdroje tohoto rustu.

Domníváme-li se, že jeho zdrojem je 'stále rychlejší cerpá
ní prírodních zdroju, musíme nutne znervóznet. Naopak

pokud se nám zdá, že hlavním zdrojem je invence jednotli
vých lidí vedoucí k vetší efektivnosti vetšiny lidských
cinností a akumulace kapitálu, není velký duvod
k obavám.

Pokud jde o me, jsem optimista a mám pro to nekteré
empirické dukazy. Vyjdu-Ii z toho, že nic takového, jako
svetový mechanismus kontroly cen suroviny neexistuje,
a na úrovni jednotlivých státu se úroven prímých interven
cí státních aparátu do cen nesnížila, musel bych, mají-li
mít pesimisté pravdu, pozorovat rust reálných cen surovin
odrážející jejich vyšší vzácnost a naopak pokles reálných
cen lidské práce. Nic takového se ale nedeje. Navzdory
posledním vzestupum cen ropy reálná cena této asi nejdu
ležitejší komodity dlouhodobe nestoupá, a už vubec
nestoupá rychleji než cena lidské práce. Zdá se tedy, že
navzdory urcitým náznakum opaku v 70. letech 20. století
je hlavním zdrojem rustu lidská schopnost invence
a inovace, prípadne akumulace produktivního kapitálu - at
už financního, fyzického nebo treba znovu lidského
vzdelání-, a nikoliv vycerpávání zdroju, které umíme
obnovit jen steží nebo vubec. Pak ale muže tento rust

pokracovat i nadále.

Nehrozí, že neomezený ekonomický rust povede k takové

koncentraci moci a kapitálu, že postupne potlací možnost

demokratických režimu rozhodovat o svém vlastním
osudu?

Demokratické režimy nikdy nebyly v pozici, že by o svém
osudu mohly výhradne rozhodovat. Vždy byly svázány jak
vnejším prostredím, tak zákony, a to nejen fyzikálními ci
prírodními, ale i ekonomickými. Otázkou je pouze, zda
nyní mohou o svém osudu rozhodovat více anebo méne
autonomne než pred nejakou dobou. Zdá se mi, že se - více

v dusledku globalizace než koncentrace kapitálu a rustu 
snížila reakcní doba, po kterou je možné ekonomické
zákony ignorovat. Jestliže se po druhé svetové válce mohla
Anglie proregulovávat v relativne príjemném stavu ekono
mické stagnace k hospodárskému úpadku desítky let, dnes
by byla stejná hospodárská politika odmenena rychlým
pádem politiku. Možná by ale ten pád byl melcí. To však
nijak nezpochybnuje možnost demokraticky zvolených

režimu dobrat se na základe rozhodnutí svých obcanu
úpadku, ani možnosti státu regulovat ekonomiku. Pripomí
nám, že prerozdelování produktu státem ve vyspelých

zemích v posledním desetiletí neklesá, spíše roste nebo
prinejmenším stagnuje. Jinými slovy nemyslím si, že
politici jsou dnes takovými hrackami v rukou kapitálu, jak

se nás mnozí z nich snaží presvedcit. Navíc neztotožnuji
svobodu politiku se svobodou obcanu.

Není varianta rízení z jednoho centra vlastne žádoucí?

Vždyt takhle lze možná rychleji a úcinneji zakrocit proti

drancování svetových zásob nerostných surovin nebo

proti chudobe v zemích tretího sveta!?

Jak jsem už rekl, nezdá se, že by suroviny byly stále
vzácnejší a jejich reálná cena rostla, jak nás mnozí varují.
Pokud jde o zakrocování proti prípadnému drancování,
myslím, že politici zemí, kde se suroviny teží, mají dosta
tek moci, aby takovému zakrocování zabránili. Nezdá se
mi, že by svoboda treba konžských politiku byla nejak
pozitivne spjata se svobodami konžských obcanu.
Mám-li uvažovat o chudobe zemí tretího sveta, musím

jednak konstatovat, že ve strední a východní Asii, stejne
jako v Latinské Americe, je rada zbohatlých zemí tretího
sveta. Skutecne zoufale vyhlíží situace predevším v Africe.
Bránit chudobe z centra je urcite snazší. Což by bylo nutne
spojeno s ústupem od principu suverenity jednotlivých,
vetšinou nepríliš efektivních a veci neprospívajících 
všimnete si té mimorádne diplomatická formulace! 
režimu a politiku. Neboli, zde muže ztráta moci onech
nepríliš demokratických režimu jen prospet.
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Na dané téma si ale dovolím také poznamenat, že na pocát
ku éry rozpadu kolonialismu na tom byla rada afrických
zemí rozhodne relativne lépe než dnes. Nejsem si tedy jist,
že ti, kterí v rozpadu kolonií videli proces vedoucí africké
zeme k vyšší prosperite, a jejich ideoví následníci, jsou ti,
kterí by dnes meli ze svetových center znovu urcovat, co je
pro Afriku nejlepší.

Svetová banka a Mezinárodní menový fondjsou na celém

svete pod stále tvrdším a informovanejším tlakem zainte

resované verejnosti. Poucily se tyto instituce ze svých

minulých chyb a dokáží omezovat bídu a podporit trvale

udržitelný rozvoj? Co s nimi, pokud ne?

Nezávislost svetových institucí na rozhodnutí volených
politikÍ! a volicÍ! jednotlivých státÍ! je zámerem jejich
tvurcÍ! a nezbytnou podmínkou jejich
alespon trochu rozumného fungování.

Pokud by tomu tak nebylo, staly by se
vlastne nadnárodním ekvivalentem

politiky ovlivnovaného a politikÍ!m

nadbíhajícího ceského bankovnictví
první poloviny 90. let se všemi
negativními dusledky pro zdroje, jež
jsou do nich investovány. Rada jejich
chybných rozhodnutí je pak mnohem
více dusledkem tlaku volených
a verejností kontrolovaných politiku,
než dusledkem jejich vlastní nezávis

losti. Jeden príklad za všechny: neuve
ritelná míra podpory Mezinárodního
svetového fondu korupcnímu, pseudo
demokratickému a na lidská práva
kašlajícímu režimu v Rusku v 90.
letech.

Samozrejme pak je treba rešit vecnou
otázku, která trápí vetšinu ústavních
zákonodárcú - jak soucasne poskyt
nout nezávislost tam, kde je treba,
a zajistit odpovednost, hospodárnost
a transparenci. V soucasné dobe se
mnoho ceká od toho, že tuto odpoved
nost a transparenci zajistí mix tlaku
médií a tzv. mimovládních organizací. Ty se této role
docela spokojene chytají, vedoucí funkcionári mezinárod
ních institucí je v tom pritom podporují více, než by se
pred pár lety zdálo možné. Není divu, postupne se totiž zde
vyvíjí - a poulicní demonstrace by nás nemely mást - stav
pokojné symbiózy umírnenejších predstavitelu nevládních

organizací a úredníku mezinárodních institucí, který jim
muže v budoucnu zajistit další poklidnou existenci a pocet

ní expanzi, aniž by došlo k zlepšení jejich práce, ci snad
dokonce k vetší hospodárnosti fungování a vyšší odpoved

nosti za dLlsledky jejich rozhodnutí.
Sám bych si mnohem víc sliboval od jasného vymezení
cinnosti mezinárodních financních organizací na prímou
a vládami zemí, do nichž smeruje, neovlivnovanou financ

ní pomoc nejchudším zemím. Vymezení by pak kontrolo
vali politikové státu, jež na tyto instituce v hlavní míre

prispívají. Nezdá se ale, že by zrovna toto mezivládní
organizace ci média prosazovaly.

Jak se vyporádat s úskalími konzumní spolecnosti, jako je

ph1išná orientace na hmotný svet nebo možnost manipu

lovat lidmi prostrednictvím jejich touhy "konzumovat" ...

A proc se s tím vubec vyporádávat, co je na konzumu tak
špatného, vždyt ulehcuje život, naplnuje volný cas,

pomáhá lidem v orientaci ve svete?

Mne se zdá, že nejlépe se manipuluje s konzumenty nekon
zumujícími - chudými a nic nevlastnícími. Stále platí
aforismus, že lépe se staví barikády z aut tem, kterí auta
nemají. Nemyslím, že ve stredoveku se lidé více soustre
dovali na duchovní život, stací se podívat na dostupné
záznamy o konzumaci alkoholu - a byly to drsné tekutiny 

v tomto období. Tím, že se v rade zemí

vetšina obcanu dostává k hmotným
statkum, se netrápím, však ony jim to
jejich deti v nejhorším dají "sežrat",
než zacnou samy vydelávat.

Mluví se o diktátu globalizace. Také

o požehnání globalizace. Co je na

globalizaci dobré a co špatné?

Globalizaci chápu jako nesmírné
zintenzivnení mezinárodních toku

zboží, kapitálu, informací a pracovní
síly vyvolané technologickým pokro
kem, vedoucím ke zlevnení techto

toku, a uvolnováním regulacních
bariér, jež donedávna temto tokum

bránily. Obecne prináší zvýšení
efektivnosti ve využívání zdroju této
planety, což ale neznamená, že tento
proces nepoškozuje lokálne radu lidí
i ekonomik.

Dobré na tom jiste je obecné zvýšení
výkonnosti svetového hospodárství, jež
se v rade zemí odráží ve zvyšování
ži votního standardu obyvatel. Ono
špatné pak postihuje radu tech, jejichž
aktivity prestávají být v dusledku

tohoto procesu efektivní a konkurenceschopné. Nicméne
empirické studie zatím spíše prokazují, že na úrovni národ

ních ekonomik existuje pozitivní vztah mezi otevrením se
globalizaci a životními standardy obyvatel, vcetne tech

nejchudších vrstev.
Ke globalizaci ale stojí za to ješte poznamenat, že rada
problému chudších ci nejchudších zemí je vyvolána spíše
bariérami, jež stojí v ceste volným tokum, at už zemedel

ských produktu nebo pohybu pracovních sil. Ješte závaž
nejší je to, že nejde o proces unikátní, podobných stupnu
pohybu kapitálu, zboží a pracovní síly, jaké dnes sleduje
me, bylo už dosaženo na prelomu 19. a 20. století. Z toho
také lze snadno odvodit, že šlo-li tento proces zvrátit mezi
válkami, lze ho zvrátit i nyní. To snad múže odpurcum
globalizace dát jistou nadeji ...
Ptala se Libuše Koubská.
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Pijavici na vegetariána
nepredeláš
Názor anarchisty a revolucionáre

Jan Krei':ek

Zdá se, jakoby proklate nadužívané slovo
"globalizace "v našich slovnících
existovalo odnepameti, snad od dob jejího
tatínka Kryštofa Kolumba. Ale kdepak.
Byt jen povrchní analýzou ceských novin
- tedy písemného odrazu toho, co bychom
rádi nazývali verejnou diskusí - prijdeme
na podstatne novejší datum. Šestnáctého
kvetna 1998 jej do úst zdejší verejnosti
razantne vložili organizátori a úcastníci
pražské Global Street Party.

Spolecným jmenovatelem všech novinárských textu
z predlonského kvetna je lehkost, s jakou jejich autori
pomíjeli názory a argumenty, vyplývající z nejvetších
poulicních protestu od listopadového prevratu. O to vydat
nejší byla a je pozornost, kterou si vysloužili samotní
úcastníci a forma jejich protestu. Zacít mužeme napríklad
od termínu, kterými režim a jeho obhájci nálepkují
nepohodlnou opozici. Na rozdíl od ruzných "ztroskotancu
a samozvancu", zpuchrelých nemenným užíváním, je

oznacení "extremista" daleko údernejší, protože je prenos
né. Extremisty jsou filipínští únosci urezávající zajatcum

hlavy i ceští úcastníci demonstrace za sociální spravedl
nost. Fašisté vraždící Romy, stejne jako neposlušní
odborári nebo politická strana, jdoucí do voleb s požadav
kem zvýšení duchodu o pár stovek. Snad práve proto
neváhá brnenský politolog Maxmilián Strmiska v reakci na
nadužívání pojmu "extremismus" hovorit o "pokusech
manipulovat verejným mínením".
Co nastává, když se sejde pár extremistu a odpurcu globali
zace? Ano, "nepovolená demonstrace". Tato etiketa je
dalším oblíbeným stereotypem, který snad nejlépe ilustruje
zpupnost moci a její obhajoby. Pravidelnost, s jakou jej
užívají úredníci z obvodních úradu, novinári i politici
a vzápetí zas a znovu napadají lidskoprávní aktivisté, by
snad vypadala až smešne, kdyby povolovací rízení nebylo
pred pouhými pár lety pod halasnými hesly o svobode
shromaždování zrušeno.

Krom toho existuje arzenál prostredku, jak nad nepríjem

nou opozicí vyhrát takríkajíc"kontumacne". Což takhle
peníze ze zahranicí? Drogy? Nebo teorie o nekolika profe-

sionálních štvácích a nebohé zmanipulované mase mláde
že? Každopádne to chce nechat stranou veškeré myšlenky
protestu a soustredit se na neco obzvlášt odpuzujícího. Na

zjev protestujících, anebo ješte lépe ... na násilí.

o násilí (krome toho
institucionalizovaného)
Je velmi jednoduché zapomenout, že celá naše civilizace
stojí na násilí, a její historie poskytuje dostatek príkladu,
kdy sehrálo pozitivní roli. Iluze o konci dejin a nalezení
správného modelu demokracie, kde k jakékoli potrebné
zmene vede pokojná a bezbolestná cestu, je opravdu
velkým lákadlem.
Ted si zkusme predstavit, že by úcastníci Global Street
Party zustali na Námestí míru, se soumrakem se rozešli
a magistrálu nechali automobilum. Následoval by razantní
vstup do diskuse o ekonomické globalizaci, po níž dnes,
byt licomerne, volají i ti, kterým je krávou nejdojnejší? Asi
ne. Global Street Party se tak stala jen dalším dukazem

zjištení, k nemuž docházejí politologové a sociologové
stále casteji, totiž že násilné kolektivní akce jsou nástrojem
zviditelnování podreprezentovaných a nedostatecne

zprostredkovaných zájmu. Jeho užívání pritom vubec
nemusí být spjato s protidemokratickými postoji.
Násilí protestujících navíc neprichází z cistého nebe, vždy
je reakcí na násilí ze strany režimu a jeho represivních
složek, aktuální ci starší a nevyrízené. Prestože radikálové,
kterí pri policejním útoku neutíkají a rány vracejí, bývají
v menšine, stigmatizace doléhá na všechny. Pripomenme
ve zkratce, o jakém násilí mluvíme v konkrétním prípade
Global Street Party. Na jedné strane demolice republikán
ského billboardu, zahnání dvacítky policistu na útek
a vysklení nekolika nablýskaných výloh coby zástupného
symbolu ekonomické globalizace. Na druhé strane obušky
rozbité hlavy, nekolik desítek lidí beztrestne mucených
v policejních služebnách, dve desítky veznených a poté
propuštených mladých lidí. Násilí?

Mesto zvratu od S (a není to Stalingrad)
Nebýt Global Street Party, možná bychom na podobný
impuls cekali o rok a pul déle, do prosincového sjezdu
Svetové obchodní organizace v Seattlu. Jméno tohoto
severoamerického mesta se stalo jakýmsi synonymem pro
"obcanskou válku", po které se ulice "promenily v trosky".
Proc?

Padesát tisíc lidí se do Seattlu sjelo demonstrovat na
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ctrnácti križovatkách okolo Paramount Theatre, kde mel

probehnout slavnostní ceremoniál. Zcela zámerne tak
využili svého shromaždovacího práva, které je v demokra
ciích právem pilotním a melo by mit prioritu pred prujezd
nými silnicemi, k nenásilné blokáde. Násilnosti spustila
brutalita, s jakou se policie a národní garda snažila ulice
vycistit, starostuv výjimecný stav a zákaz vycházení.
Centrum moci se schovalo pred protestujícími obcany za
hlavne pušek a oblaka slzného plynu. Ve svete nic neobvy
klého - snad jen to, že režimum, které proti vlastním
obcanum užívají násilí tohoto druhu, se neríká demokratic
ké.

Už slyším námitky: nelze prece dovolit, aby jedna skupina
lidí blokovala volný pohyb druhé. Obecneji receno: muže

výkonná moc trvat na legitimite svého rozhodování
a vyhnout se represi tvárí v tvár protestujícím, kterí s ní
sice sdílejí konsensuální hodnoty svobody a rovnosti, ale
s odkazem na moderní princip lidové suverenity volají po
systémové zmene? A jak to zarídit?
Samozrejme to jde. Není nic jednoduššího než na jednu
z prístupových križovatek v Seattlu, nebo konec koncu
i v Praze, svolat demonstraci na podporu roztácení kol
volného trhu. Prístup k médiím by byl, fondy by se našly,

s povolením akce by problém nebyl, bankéri by mohli na
jednání pricházet za ovací. Ani bych netrval na tom, že by
prorežimní demonstrace musely doprovázet obvyklé
aspekty tech s opacným znaménkem: policejní perlu strace
úcastníku, policejní provokatéri uvnitr, policejní robocopo
vé okolo, zbrane nabité.

Zmenit Prahu na Seattle?
Na Washington?
Pred zacátkem protestních akcí je asi marné vypocítávat
jednotlivé stránky taktiky, kterou plánuje ceský mocenský
aparát na konec zárí. Nasazení armády, policejní nácviky
v Milovicích, nezastrené výhružky vládního zmocnence ci
policejních šéfú, provokacní konstrukce o dvou stovkách
korun, které mají nabízet zlí neznámí pražským gymnazis

tum za úcast na demonstracích, tri možnosti pro seniory
z okolí Kongresového centra - útek z Prahy, nemocnice
nebo zabarikádování doma ... To vše bude bezpochyby
prekrýváno aktuálnejšími obrazy povahy systému ve
chvíli, kdy se cítí nejistý.
Snad jediným kladem nového ministra vnitra je vypovídací
hodnota, kterou má jeho vek a príslušnost k politické

strane. První nádherne relativizuje obrázek o protestech
coby mladické nerozvážnosti, prípadne konecne posílá
k certu úvahy o zmene politiky v prípade vekové obmeny
jejích profesionálních vykonavatelu. Druhé je jen dalším
z rady dukazu o degeneraci sociální demokracie.

Zatímco heslo "Zmenme Prahu na Seattle" bylo ze slušné
spolecnosti vykázáno, Grossovo ministerstvo hrde prosa
zuje jako svuj cíl zmenit Prahu na Washington. Pripomen
me, jak zasedání MMF a SB probíhalo tam: policie proti
zákonne obsadila strediska aktivistu, cást kritiku obou

institucí byla preventivne internována predem, ostatní byli

v prubehu zasedání rozháneni najíždením policejních
motocyklu, pacifikováni obušky a slzným plynem a po

stovkách odváženi do vezení za chuzi po vozovce. Strucné
shrnutí tiskové mluvcí ministerstva vnitra pro události
spojené s MMF Gabriely Bártíkové: "Preventivní akce,

cílené demonstrování síly policejního sboru a nestandardní

Jan Krecek se narodil v roce 1974 v Praze. Vystudoval

Fakultu sociálních ved Univerzity Karlovy, kde absolvoval

na Institutu komunikacních studií a žurnalistiky. V soucas

nosti je tamtéž interním doktorandskému studiu a zabývá

se analýzou obrazu mimosyslémových postoju v médiích.

Ctyh roky byl zamestnán jako redaktor Mladého sveta,
v roce 1992 spoluzakládal Anarchistickou federaci a její

autonomní skupinu Komuna, patrí k zakladatelum dvoume

sícníku Konfrontace a poradatelum street parties. Je znám

jako" ten, který pískal na Hrade proti vstupu do NATO"

a jako jeden z nejvýraznejších odpurnt ekonomické globa

lizace. Sám se dejinuje jako revolucionár.

opatrení byla nesmírne kladne hodnocena, a to nejen
predstaviteli obou poradatelských institucí a orgány místní
správy, ale zejména byl zaznamenán velmi kladný ohlas
médií ... " Komu se policie zodpovídá a že nepokládá za

svou prioritu službu zákonu a obcanum, už snad nešlo ríct
jasneji.

Mezi cervenfm vínem a rudou krví
Vetšina radikálních opozicních skupin, které se práve ted
mobilizují proti pražskému zasedání, je svým založením

antisystémová. Svou aktuální politickou taktiku odvíjejí od
dlouhodobé nemenné strategie, jejíž alfou a omegou je



k jeho reformovatelnosti. K úspechu potrebují pro svou
vizi presvedcit co nejvetší díl spolecnosti. Co nepotrebují,
je represe, propagandistická stigmatizace ... a zákul isní
jednání s politickoekonomickými elitami. Vcelku logicky
predpokládají, že by svou prítomností u jednacího stolu
poskytovali druhé strane zdání legitimity, a premlouvat
pijavici, aby se dala na vegetariánství, jim pripadá jako
marení casu. Ostatne - jestliže šéf MMF tvárí v tvár protes
túm tvrdí, že "nikoliv demonstranti, ale on bojuje za sociál
ní spravedlnost", a jeho kolega ze Svetové banky dodává,
že "se pri návštevách chudinských ctvrtí casto rozpláce"
diskuse by za mnoho nestála.
Vychytralejší stránka neuprímného volání po diskusi se
skrývá v oslím mústku mezi diskusí a násilím, který impli
kuje. "Kdo nediskutuje, ten to neumí a jde mu jen
o destrukci", tak zní oblíbená formulka, doprovázející
každou výzvu k dialogu. Takže ješte jednou - mezi cerve
ným vínkem v kuloárech a rudou krví na ulici je široká
paleta výrazových prostredkú politického presvedcení.
V Ceské republice jakás takás diskuse mezi predstaviteli obou
motorú ekonomické globalizace a nekterými jejími umírnený
mi ktitiky bohužel pravdepodobne probehne. Ovšem neumím
si predstavit její reálný výsledek, snad až na iluzi nápravy
chyb navenek, rozštepení hnutí odporu a bumerangu, dopada
jícího na hlavy radikálnejších kritikú dovnitr.
Když v roce 1995, dávno pred Global Street Party, prosákly
na verejnost seznamy extremistú, s prekvapením se na nich
ve spolecnosti fašistú, anarchistú a komunistú našly i nevlád
ní ekologické organizace. Strach ze stigmatizace a izolace je

vedl k rozsáhlé aktivní kampani za jejich vymazání ze sezna
mú, kterého nakonec ceské bingos (Big NGOs, velké nevlád-

ní organizace) za podpory rady "very important persons"
dosáhly. Nebylo to zadarmo, ale to v kapitalismu bývá
máloco. Nastoupily na cestu loajální ochocené opozice, která
se ze strachu pred opetovným zarazením stala jakýmsi
policajtem v radách ostatních, radikálnejších sociálních hnutí.
Jako bychom videli rýsující se tripartitu pro nové tisíciletí:
nadnárodní korporace navyšují zisk, skelety národních státú
se starají o represi a na "nevládky" ceká úloha charity
v zájmu dobre zavedeného byznysu.

Pro názor na ulici
Pozornému ctenári jiste neušlo, že jsem pominul veškerou
kritiku procesu ekonomické globalizace, argumenty
o zlocinnosti Mezinárodního menového fondu, Svetové

banky i Svetové obchodní organizace. Poselství tak bude
mnohem jednodušší než ta, která už tretím rokem formulu
je napríklad list Konfrontace: chcete-li rozumet procesu
ekonomické globalizace a prípadne si dovolit luxus vlastní
ho názoru, nezbyde než se seznámit se všemi myšlenkový
mi proudy. Pro názor kritikú nezbývá než si zajít na ulici.
V zárí k tomu bude ideální príležitost. Možná vám pritom
nejaký strejda v uniforme rozbije hlavu a treba si toho
i nekdo všimne. Docasne. Až financníci odjedou, bude to 
krome vašich blízkých - každému jedno.

David Barsamin, Noam Chomsky: Tajnosti, lži a demokracie,

Votobia, Olomouc 1999.

Zygmunt Bauman: Globalizace: dusledky pro cloveka, Mladá fronta,
Praha 1999.

Olga Kedronová: Mezinárodní menový fond, Výzkumný ústav vnejších

ekonomických vztahu, Praha 1991.

Jan KFecek se domnívá, že diskuse mezi pFedstaviteli MMF a SB a jejich odpúrci nic nephnese.
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Jakou svobodu a demokracii muže mít národ, který ztratil právo
sám sebe živit, ptají se rozhorcene francouzští zemedelci.

Jirí Eduard Hennach

lihofrancouzská " Venkovská
konfederace" - "Confédération
paysanne" se behem posledního roku
dostala do cela svetové opozice proti
globalizaci, proti financním spekulacím,
jak je provozují Mezinárodní menový fond
a Svetová banka. Ale " Venkovská
konfederace" není pouze príspevek
k ochromení amerického Seattlu loni

v listopadu. Není to pouze odborová
organizace, která se nebojí konfliktu se
zákonem. " Venkovská konfederace"
predstavuje hlavne jiný typ globalizace.
Presneji, její návrhy otevírají možnost
globalizace ve smyslu federalizace
národních, státních ci pouze územních
celku.

"Venkovská konfederace" vznikla v roce 1987 sloucením

nekolika menších zemedelských odboru a hnutí. Ale její
skutecný zacátek je treba hledat v roce 1968. Tento rok

zustane zapsán ve francouzské historii jako rok prevratu.
Pocátecní impuls dala parížská universita v Nanterre, ale
hnutí se rychle rozrostlo a paralyzovalo po nekolik dní
celou zemi. Uprostred spolecnosti ekonomického rustu

a hojnosti se zvedla vlna protestu a to práve ve stredních,
ekonomicky prosperujících vrstvách. Na pocátku to byli
parížští studenti, tedy dcery a synové z tzv. dobrých rodin.
Postavili se proti prosperující spolecnosti svých otcu.
Charles de Gaulle, který byl tehdy u moci, vyžadoval tvrdý
vojenský zásah. "Jak chcete, pane prezidente," odpovedel
mu policejní prefekt. "Zítra bude Paríž bez barikád, obcho
dy otevrené, porádek obnoven. Je však treba pocítat

s krveprolitím. Na strane protivníka budou stovky, možná
tisíce .... Jedná se však skutecne o protivníka? .." De Gaulle
odvolal svuj požadavek rychlého a autoritativního zákroku

a nechal prefektovi volnou ruku. Prefekt chtel napred

pochopit, o co se vlastne jedná. Vyšel ven. Diskutoval se
studenty na ulicích, zastavil se na barikádách na kus reci
a zaskocil na sklenku do baru v Latinské ctvrti. Hnutí

skoncilo, nenalezlo odpurce. Ale francouzská spolecnost je

vstrebala jako své vlastní. De Gaulle se ze své vlastní vule
obrátil k francouzskému lidu a po národním referendu
opustil prezidentské kreslo. Spolecenské struktury, casto
prevzaté ješte z casu nemecké okupace za vlády ve Vichy,

se zacaly menit.

Z barikády do vcelína
Po roce 1968 opustili revoltující studenti univerzity a vydali

se do vesnic, do odlehlých kraju a do hor, aby se tam
pokusili uskutecnit své sny o nové spolecnosti. Stali se
z nich zemedelci, chovatelé ovcí a koz, nekterí si zarídili

tkalcovské dílny, pracovali jako hrncíri a kovári, jiní
pecovali o vcely, další vysadili malé vinice. Na stenách
jejich obydlí visely portréty Che Guevary a Fidela Castra,
na polickách leželi Mao Ce-tung a Trockij. Ale pilo se
francouzské víno a kouril hašiš "prokletých básníku".
Francouzská verze "Peace and Love" mela jiste konstruk
tivnejší tvár než ta puvodní. Nové zemedelské myšlení se
zacalo rodit jednak u drobných a stredních rolníku, které
modernizace ruinuje, jednak z nových rolníku, kterí prišli
na venkov, aby zruinovali modernizaci. (Ovšem moderniza
ce postupovala a z bývalých trockistu jsou dnes clenové
vlády.)

Degradace jídla je degradací života
v 70. letech se na francouzském venkove postupne vytvá
rela hnutí verná ideálum roku 1968, která bojovala proti
rozširování vojenských základen na úkor pudy, stavela se

proti masivnímu dovozu alžírského a italského vína, bojko
tovala stavby jaderných elektráren. V duchu osmašedesáté
ho se také snažila vytváret aliance s delníky. V dalších
letech následoval odpor proti politice hlavní agrární banky
a systematickému zadlužování rolníku. Proti industrializaci
zemedelství. Proti telecímu masu s hormony. V roce 1987
pak vznikla ona Venkovská konfederace, jejímž ústredním

heslem je "venkovské zemedelství". V 90. letech je nove
vzniklá Venkovská konfederace už prítomna v oficiálních
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Prumyslové zemedelství vylidnuje vesnice a nicí sociální
identitu a kulturu.

strukturách. Pokracuje ve svém boji proti liberální politice
v zemedelství, poukazuje na rozdílné podmínky zemedel

ské práce. Chápe zemedelství jako základ identity kraju
a geografických celku. Staví se ostre proti gigantickým
instalacím prumyslového zemedelství, proti tzv. produkti
Vlsmu.

Základním heslem Venkovské konfederace je "agriculture
paysanne" cili venkovské zemedelství. Jeho zastánci vystu
pují proti ohrožení venkova zemedelstvím samotným.
"Venkov je ohrožen prumyslovým zemedelstvím, zemedel
stvím exploatace a produkce, protože produkce si neklade
jiné otázky, než produkce samé," ríká José Bové, jeden
z príslušníku generace 1968, který se stále ješte pokouší
uskutecnit ideály svého mládí. Prumyslové zemedelství
prináší nejen otrávené potoky a reky, znehodnocené pudy,
klimatické zmeny, ale také sociální problémy. Vylidnuje
vesnice a nicí sociální identitu a kulturu celých kraju

a zemí. Produktivistická standardizace jídla je také standar
dizací venkova. Ale nejen to. Jedná se o standardizaci
celého životního cyklu. Francouzští zemedelci vypracovali
celou filosofii života. Jídlo je její nedílnou soucástí a degra
dace jídla je degradací života. Nejedná se o nejaké povrchní
labužnictví, ale o filosofii životního cyklu, behem nejž se
zemedelský produkt stává jídlem. Standardizace jídla je tak
standardizací celého tohoto cyklu: narození, života a smrti.
Tyto mezní momenty v produktivismu mizejí, ztrácejí svuj
smysl a mení se v prázdný pohyb. V produkci pro produkci.

Na vlastní ekonomické úrovni zemedelské výroby produk
tivismus zvyšuje ceny zemedelské výroby, prehnanou
a zbytecnou mechanizací zvyšuje spotrebu energie. Zpuso
buje nekontrolovatelnost výroby a její kvality. Znehodno
cuje výrobky nejruznejšími manipulacemi, vcetne jejich
vedomého trávení. Jak jinak klasifikovat strategie výrobcu
živných moucek pro skot, které jsou puvodem nemoci

šílených krav i snahu pokracovat v prodeji pres oficiální
zákaz a vedomí rizika?

Zemedelský duch místa
Kritika produktivismu se vyvíjí spolu s myšlenkou
"venkovského zemedelství". A v té hraje velkou roli "duch
místa". Nejedná se však o architektonického "genia loci",
i když i ten je zde prítomen, ale o "genia loci" zemedelství
a venkova. Zemedelský "duch místa" zacíná základní
právem národa živit sám sebe, organizovat svou vlastní
potravinovou jistotu. Tento druhý princip charty venkov
ského zemedelství koresponduje se základními lidskými
právy. Jakou demokratickou svobodu muže mít národ,

který ztratil právo sám sebe živit, právo rozhodnout o své
vlastní výžive?
Tržní a prumyslové techniky rozvrácení místního zemedel

ství jsou známé. Základním prostredkem boje proti degrado
vanému produktu je informace o jeho skutecném složení,
o zpusobu jeho výroby. Jestliže "Venkovská konfederace"

chápe zemedelskou produkci v kontextu celého životního
cyklu a jejím základním pojmem je respekt k životu, staví se
tak radikálne proti zemedelskému produktivismu. Jaký
respekt k životu a jeho cyklLllTI muže mít prumyslové
zemedelství, které kumuluje tisíce kurat v umelém prostredí
drubežáren, kde má každé kure možnost pohybu na nekolika
ctverecních centimetrech, které krmí telata hormony, aby
jejich maso nasáklo vodou a urychlilo tak jejich rust? Jaký
respekt k životu muže mít zemedelství, které dává kravám
živné moucky vyrobené z koster a nepoužitelných zbytku
poražených krav? Nejde však jen o tuto prímou kriminalitu,
jíž se prumyslové zemedelství dopouští, jde také o destrukci
místních ekonomických struktur. "Genius loci" neznamená
uchování poetických míst, ale predevším jejich ekonomic
kou životnost.

Revolta V Millau
Událostí, která proslavila Venkovskou konfederaci na
celém svete, bylo symbolické rozmontování McDonaldu.
Rozbuškou se stalo odmítnutí vesnického "genia loci"
a príchod produktivistické neurcitosti. Geniem loci byl
v tomto prípade francouzský Roquefort, produktivistickou
neurcitost reprezentoval americký McDonald.
Jihofrancouzské mestecko Millau leží uprostred Aveyronu,
kraje, kde je Roquefort naprostým základem místní kultury.
Zemedelský výrobek s certifikátem autenticity puvodu se
stretne s globalizovaným hamburgerem, o kterém nikdo
neví, z ceho všeho se vlastne delá. Venkovská konfederace

si vybere McDonald jako symbol této anonymity a odpoví
na ekonomickou prohibici, která ve stejné dobe postihne
francouzský Roquefort na americkém trhu. Kilo francouz
ského sýra je státní daní zdraženo o 100 %. Jeho cena
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stoupne z 30 na 60 dolaru za kilo. Príležitost se nabídne
sama. V mestecku Millau zrovna McDonald dostavuje svoji
novou restauraci. 12. srpna 1999 se pred staveništem sejde
približne tri sta lidí. Je léto, prázdniny, slunícko hreje.
Nekterí prišli s celou rodinou, žertují a smejí se. "Tak co?!"
... A jde se! ... " Jeden vytrhne ceduli ohlašující zákaz

vstupu na stavbu. Druhý preštípne nejaké dráty a otevre
dvere na stavbu. Manifestanti vstoupí, nekdo vyšroubuje
okno, druhý vysadí dvere, další prerízne trubky ... Dospelí

vtipkují, deti kricí, smejí se a pobíhají, kde mohou. Ale
krome trí set manifestantu je tu také desítka diskrétních
mužu. Policisté v prázdninovém civilu nemají pendreky, ale

fotografické aparáty. Stojí kolem ve slušném odstupu
a fotografují jako náhodní turisté.
O akci se totiž dlouho dopredu diskutovalo s orgány státní
správy, s prefekturou a se státní bezpecností. Behem
predbežných jednání prefektka, které se to všechno
samozrejme nemohlo líbit, prišla na nápad. Co kdyby
reditelství McDonalda umístilo na stavbe velkou ceduli, že

povoluje demolici stavby aveyronskými zemedelci. Všech
no by tak bylo v porádku. Prefektka v tom videla ješte vetší
sílu symbolu, než by mohla mít nejaká násilná akce.
Zemedelci rozmontují co mohou, naloží to na dva valníky
a vezou všechno na prefekturu. Triumfální pruvod mestem
se neobejde bez velkého rámusu, veselí a zpevu. Kdo muže,
ten mlátí klacky do plechových postranic valníku. Materiál
je pak peclive složen pred prefekturou, veselice skoncí

v místní hospode.
Je tu však pokracování. Agentura AFP vydá zprávu o tom,
že rozzurení zemedelci zdemolovali McDonalda. Prefektka

mluví pred televizními kamerami. Uvádí miliónové škody
a obvinuje zemedelce, že zneužili deti, aby policie nemohla
zasáhnout. Šest zemedelcu, mezi nimi José Bové, je zatce
no, mesto obsadí policie. Francií a celým svetem probehne
vlna podpory uvezneným a vynutí si jejich propuštení na
svobodu.

Dva typy globalizace
Následoval americký Seattle loni v listopadu. José Bové se
svými práteli odjel do Spojených státu týden pred zacátkem
konference Mezinárodního menového fondu. Chteli prede
vším podekovat svým americkým "spojencum" za podporu
pri konfliktu v Millau: americké federaci NFFC - National
Family Farm Coalition s, která sjednocuje 36 zemedelských
odboru, a ekologickému hnutí Prátelé zeme - Friends of the
Earth a nejvetší americké asociaci spotrebitelu "Public
Citizen". Následovala manifestace ve Washingtonu a setká

ní se zemedelci v Pensylvánii, kterí se dívají na produktivis
mus stejne jako zemedelci francouzští. . Pak se José Bové
a jeho kolegové zúcastnili bojkotu v Seattlu. "Byla to vlast

ne globalizace odporu", shrnuje José Bové. Podle nej nejde
pouze o negativní postoj s negativním cílem: znemožnit
konferenci. Vlastne se tu koná soubežná konference. Vedle

oné financní liberální probíhá konference federativní globa
lizace národních a územních celku. Neodehrává se však za

v polostínu za zavrenými dvermi, ale na ulici.

Jirí Eduard Hennach (1948)
Architekt. psycholog a filosof. Žije a pracuje ve Francii.

Nekterí studenti, kterí revoltovali v Paríži na jare 1968, potom odešli na venkov, aby tam zkusili uskutecnit své sny o nové

spolecnosti. A zkoušejí to dodnes. Zjinýchjsou dnes clenové vlády.
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Vznik a historie Mezinárodního
menového fondu a Svetové banky

Mezinárodní menový fond
(MMF)
Mezinárodní menový fond 
lnternational Monetary Fund - je
mezinárodní odbornou organizací
pridruženou k OSN. Jeho cílem je
napomáhat mezinárodní menové
spolupráci, usnadnovat vyrovnaný rust
svetového obchodu, podporovat
stabilitu smenných kursu a prispívat
k vytvárení multilaterálního platebního
systému. Aby dosáhl techto cílu, má
zdroje ve zlate a v národních menách
svých clenských státu. Každá ze 182
clenských zemí má splatnou kvótu,
která urcuje její hlasovací sílu
a predstavuje hranici, do jejíž výše si
muže z MMF pujcit cizí meny.
Nejduležitejšími cástmi MMF je Rada
guvernéru a Úrad výkonných reditelu
se sídlem ve Washingtonu.

1944 - Prezident Franklin Delano Roosevelt usporá
dal financní konferenci 44 zemí v americkém meste

Bretton-Woods ve státu New Hampshire, na níž bylo
rozhodnuto tzv. brettonwoodskými dohodami o zríze
ní Mezinárodního menového fondu (MMF) a Meziná

rodní banky pro obnovu a rozvoj (SB), tedy Svetové
banky.

1945 - Vlády 28 zemí ratifikovaly brettonwoodské

dohody, které tím vstoupily v platnost.

1960 - MMF schválil rozhodnutí nekolika evrop

ských státu omezit rozpetí jejich výkyvu na cca
0,75%, které si však ponechají pouze vúci dolaru.

1970 - Byla zavedena tzv. zvláštní práva cerpání

(Special Drawing Rights - SDR) jako náhrada zlata
v mezinárodních platbách. Základ SDR tvorí pet
svetových men a jsou pridelována clenským státum
v proporci k jejich kvótám, címž mají zajistit plynu
lost mezinárodního obchodu.

1974 - MMF byl pridružen k OSN.

1975 - V zárí došlo ke schválení dohody o uvolnení

1/3 zlata MMF pro vytvorení Fondu OSN na pomoc
rozvojovým zemím a Fondu solidarity OECD.
Polovina této sumy se má vrátit státum, které je do

fondu vložily, a druhá prodat za volné ceny a vložit
do Fondu na pomoc rozvojovým zemím.

1978 - Financní fondy MMF byly zvýšeny z dosavad
ních 50 na 75 miliard dolaru.

1983 - Výbor MMF rozhodlo zvýšení clenských

príspevkú tak, aby fond na poskytování plljcek vzros
tl o 47% (asi na 100 miliard USD).

1990 - Financní fondy MMF ciní asi 119 miliard
dolaru a jeho kapitálové fondy byly zvýšeny ze 120
na 180 miliard dolaru.

1993 - Hlavním akcionárem MMF jsou USA, druhým
je VB, tretím NSR. VB chce predat své druhé místo
Japonsku a delit se o ctvrté a páté s Francií. Súdán
byl vyloucen z MMF pro dluhy ve výši 1,6 miliard
dolaru.

1996 - Na jarním zasedání MMF a Svetové banky
byly prijaty nové zásady pro zverejnování informací
o hospodárství clenských zemÍ. Ministri financí MMF
odsouhlasili ve Washingtonu plán oddlužení nejchud
ších zemí sveta, opírající se o spolupráci se Svetovou

bankou a Parížským klubem.

1997 - V Hongkongu se konalo výrocní zasedání

MMF. Ministri financí se na prípravných zasedáních
dohodli na spolecném boji proti korupci a na pomoci
zadluženým zemím tretího sveta.

1999 - Byl schválen nový úverový rámec, umožnující
rychle získat penežní pomoc ekonomicky zdravým
zemím, ohroženým financními otresy.
V prosinci 1999 se konaly v americkém Seattlu
rozsáhlé demonstrace proti zasedání MMF a Svetové
banky, jichž se zúcastnilo 35 tisíc demonstrantu.

2000 - Jarní zasedání MMF ve Washingtonu skoncilo

bez zlomových záveru kvuli silným demonstracím.
Bylo pouze potvrzeno, že MMF chce snižovat zadlu
žení nejchudších zemí, potírat chorobu AIDS a usilo
vat o. rozšírení a liberalizaci obchodu jako prostredku

pro ekonomický rust a tlumení chudoby.
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Svetová banka (SB)
Svetová banka neboli Mezinárodní banka pro obnovu

a rozvoj (/BDR) je mezinárodní odbornou organizací OSN

se /80 cleny. Jedná se o specializovanou agenturu, jejímž
úkolem je vytvárení príznivých podmínek pro výrobní

investice, stimulování mezinárodních dlouhodobých inves

tic, pomoc pri obnove a rozvoji území a infrastruktury

clenských zemí a také pomoc pri konverzi vojenské výroby

na civilní. SB poskytuje pujcky bud prímo vládám, nebo

soukromým podnikum se zárukou jejich vlád. SB tesne

spolupracuje s MMF. MMF se pritom zpravidla speciali

zuje na krátkodobou financní a ekonomickou stabilizaci,

zatímco SB na dlouhodobé strukturální zmeny. Základní

kapitál SB ciní zhruba J 80 miliard dolaru. Nynejším

prezidentem Svetové banky se sídlem ve Washingtonu je

James D. Wolfensohn. K jejím zakladatelum patrí i cesko

slovenský emigrant Jan Victor Mládek. Jeho žena, dnes již
ovdovelá Meda Mládková, proslula po celém svete jako

významná sberatelka umení.

1946 - Svetová banka oficiálne zahájila cinnost.

1947 - SB byla pridružena k OSN.

1955 - Pri Svetové bance byl založen Ústav pro hospodár
ský rozvoj, který školí vedoucí ekonomické a správní
pracovníky rozvojových zemí.

1956 - Bylo založeno Mezinárodní financní sdružení,

které se pridružilo k SB.

1960 - Vznikla další pridružená instituce pri SB, Meziná
rodní sdružení pro rozvoj, které má doplnovat operace SB

poskytováním úveru rozvojovým zemím za mírnejších
podmínek.

1991 - Cerpání ze zvláštních práv cerpání dosáhlo 6,2
miliardy dolaru.

1993 - SB se dohodla s EU na posílení spolupráce.

1997 - V dubnu byla zahájena iniciativa úlevy dluhu
nejchudším zemím sveta s cílem rozdelit 7,7 miliard
dolaru mezi zhruba 25 zemí.

1999 - SB odsouhlasila pujcku Rusku ve výši 400 milionu
dolaru na stavbu a rozvoj silnicní síte na Sibiri a Dálném
Východe. Kazachstánu pujcila 300 milionu dolaru na
podporu reforem a do ukrajinské centrální banky prevedla

150 milionu dolaru, urcených na financování rozvoje podni
kání, rekonstrukci financního sektoru a reformu hornictví.

1999 - Objem financních prostredku, které SB v posledním
financním roce do konce cervna slibila po celém svete
poskytnout, vzrostl na rekordních 28,99 miliard dolaru.

Vztahy Ceské republiky
s Mezinárodním lI1enovýll1 fondell1

a Svetovou bankou
V roce 1944 se Ceskoslovensko podílelo
na založení MMF a SB. Po deseti letech

však bylo vylouceno s oduvodnením, že
není ochotno poskytovat potrebné
ekonomické údaje. Znovu prijato bylo až
po 36 letech. V Praze dnes pusobí IFC
(lnternational finance corporation),
dceriná spolecnost SB, která se predevším
zameruje na projekty v oblasti prímých
investic, pujcek a poradenské cinnosti.

1990 - Federální ministr finanCÍ Václav Klaus požádal
o zpetné prijetí do MMF a SB. Po návšteve zjištovací
komise se CSFR do MMF vrátila.

1991 - MMF schválil úver na podporu ekonomiky

v CSFR ve výši 1,783 miliardy USD.

1993 - Po rozdelení CSFR se clenem MMF stala i CR

a MMF prevedl príspevkové kvóty na obe nové republi
ky v pomeru 2,29 : 1.

1994 - CR splatila MMF poslední splátku 471 miliónu
dolaru. Ceské ekologické hnutí Duha se rozhodlo pripojit
k mezinárodní kampani porádané Greenpeace proti
Svetové bance a MMF.

1996 - Rada výkonných reditelu MMF a Svetové banky
rozhodla, že pravidelné výrocní zasedání v roce 2000 se
bude konat v Praze.

2000 - Rozpocet na zárijové výrocní zasedání MMF
a SB v Praze, který byl puvodne naplánován na 600
mil. Kc, se zvýšil na 935 mil. Kc. V cervenci Prahu
navštívil výkonný reditel MMF Horst Kohler, zkontro

loval prípravy na zasedání MMF a SB a zhodnotil je
pozitivne.

Pripravila Lucie Trpkošová.

Zárí 2000 / 23



KAPITÁN SVÉ DUŠE
Proc se dvojnásobný emigrant

Jan Wiener nikdy necítil být obetí
Irena Reifová

"K cemu ctvery páry bot, židáku?
Nestihneš prošoupat ani jedny, " utrousil
pred tehdy osmnáctiletým Janem
Wienerem imigracní úredník Havránek,
když si Wiener v osmatricátém prišel pro
vystehovalecké vízum. Kletba se
nesplnila. Cechoamerican a dnes již
plukovník Jan Wiener jich od té doby
prošoupal celé botníky. Pri prumerném
poctu ctyr páru za rok jich do své
soucasné šestasedmdesátky musel
prochodit alespon dvestetricetdva.

Šlapal v nich ulicemi pomnichovské Prahy a potom - na

úteku pred fi.ihrerovým antisemitismem - úvozy Slovin
ska a Itálie. Po zatcení se v nich brodil pískem inter
nacního pracovního tábora na italském pobreží, a když
se mu podarilo uprchnout do Anglie, leštil v nich
schudky bojových letounu RAF. Další a další páry

obuvi, které puvodne vubec nemel nazout, obnosil
v poválecném Ceskoslovensku, behem druhého úteku
na západ po osmactyricátém a následujících ctyriceti let
na americké pude. Inspirován tragicko-fantastickými
osudy Jana Wienera, jeho šviháctvím a pozoruhodnou

jistotou v otázkách provinení a neviny, o nem natocil
mladý americký režisér Amir Bar-Lev dokument
Bojovník. Snímek, který letos na karlovarském filmo

vém festivalu získal zvláštní ocenení, se stal výpravou

Jan Wiener s Arnoštem Lustigem. Pojíje krásné, i když komplikované prátelství.
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Neodsuzuji nikoho jen proto,
že byl ve strane. To by byla
nebetycná hloupost. Jen si
myslím, že tito lidé by meli

v nekterých situacích mlcet, že
nemají stejný nárok odsuzovat
minulost jako ti, kterí se proti

ní vzepreli.

do minulosti, po stopách Wienerova úteku z Béihmen

und Miihren. Spolucestujícím se stal jeho prítel Arnošt
Lustig, a tak není divu, že v komentári ke karlovarské
trofeji stojí oduvodnení "za intimní a humorné zobraze
ní príbehu dvou silných osobností a doby, ve které
žily".

Dnes trávíte poklidné dny v americkém mestecku
Lenox, vaše žena Zuzana vás preucuje z boxu na Tai
Chi a také prednášíte na nekolika univerzitách. Co
vlastne studentum vyprávíte?
Mám kursy na jedné provincní americké univerzite
a zimní semestry trávím v Praze, kde hostuji na Karlove
univerzite a také v pražské filiálce New York Universi
ty. Mluvím hlavne o dejinách strední Evropy, ale nekdy

mi slina prinese na jazyk i leccos jiného. Rád vysvetluji,
proc americký systém tak hladce funguje, i když jednot

livé osobnosti - nekterý prezident nebo senátor - mohou
být zpátecníci ci mizerové. To znamená, že poukazuji

na význam delby pravomocí, na kterou se ve Státech
hodne dbá, takže ani jedna ze trí oblastí státní moci
nemLlže získat nadvládu. Veci se

potom dejí prúhledne a v Americe

je proto príjemné žít. Americané
jsou praktický národ a podnikli
nekolik praktických kroku proti
rasismu. Ceská verejnost by si z té
prakticnosti mela vzít príklad.
Americané jsou si vedomi, že za
jednu generaci nelze rasistickou
nenávist ze srdcí a mozku lidí

vygumovat, takže volí opacný
postup a prijímají zákony na
ochranu lidí, proti nimž je rasistická nenávist obrácena.

Je to velmi smelý prístup.

Vidíte se tak, jak vás zachytil režisér dokumentu
Bojovník? Vnímáte sám sebe jako hrdinu?
Absolutne ne. Dokonce jsem prosil režiséra, aby zvolil
méne bombastický název. Je to trochu nedustojné, když
o sobe nekterí lidé tvrdí, že jsou hrdinové. Chtel jsem,
aby režisér film nazval podle básne jistého anglického
básníka z pocátku první svetové války, která se jmenuje

lnvictus neboli Neporažený. Protože tak se opravdu
cítím. "Jsem pánem svého osudu, kapitánem svojí
duše," píše se tam. Z tech veršú vystupuje jistá nepate
tická mužnost, která je mi sympatická. Dnes se mužnost
zamenuje za takový ten macho styl. Muži mají za to, že

je treba mít šíji jako almara, ale pritom v sobe nenachá
zejí dost ušlechtilosti. Takže nejenže já bych se neozna
cil za hrdinu, ale myslím, že je to v dnešním mužském
pokolení obecne dost vzácný druh.

Arnošt Lustig si vás ve filmu dobírá a ríká, jak se teší
na natácení, protože pro zralé ftalky bude fešák jako
vy pekným soustem. Svádel jste nekdy ženy svou svato-

zárí válecného hrdiny nebo heroismem uprchlíka pred
komunisty?
Videla jste ten dokument? No tak potom víte, jaký jsem

suknickár. V dokumetu, který jde po stopách mého
úteku pred nacisty, jsme se s Arnoštem a se štábem
v jednu chvíli dokodrcali až do italské Cosenzy. Tady
jsem se práve - mimo jiné - pokoušel najít jednu ze
svých tehdejších prchavých lásek. No, dnes dobrou
sedmdesátnici. Ukázalo se, že ješte žije, ale narazili

jsme, bohužel, na jejího muže. Takový venkovský
Talián, žádná velká elegance. Tomu se, bohužel,

myšlenka setkání po desetiletích vubec nepozdávala,
takže jsme se nakonec nevideli. Ta moje puvodní cesta,

nebo spíše vyhnanství, byla samozrejme ze své podstaty
težká a smutná, ale my jsme si na ní chteli užít. Byl
jsem mladý a nechtelo se mi jen tak rezignovat,
prijmout myšlenku, že žádný život nebude. Když jsme

dorazili do Slovinska, múj otec se rozhodnu I spáchat
sebevraždu, nevydržel pomyšlení, že by nás mohli

chytit. Pritom bylo treba jít rychle dál. Sedel jsem u nej
a - to bylo jeho prání - držel ho za ruku. V hlave mi ale

pri tom pulsovala jediná myšlen
ka, za kterou se dodnes stydím
jako za máloco. Opakoval jsem
si porád: prosím te, umírej
rychle, at já to stihnu.
Jestli jsem tou jistou aureolou
válecného dobrodruha oslnoval

ženy? Když jsme se po válce
vrátili do Prahy, byli jsme všich
ni trochu zdivocelí, jako utržení
ze retezu. Museli jsme najít cestu

zpet do civilního života a ta byla,
pravda, nekdy trochu bourlivá. Páchali jsme kousky,
které možná nebyly práve podle ucebnice mravouky, ale
me to tenkrát velmi tešilo.

V dokumentu sem tam utrousíte jízlivou poznámku na
adresu Arnošta Lustiga. Jaké je vlastne vaše prátel
ství? Vy nad ním máte pocit morální prevahy kvuli
jeho clenství v KSC?
My jsme naprosto rozdílné povahy a také naše životy se
vyvíjely pod tlakem nesrovnatelných okolností. Arnošt
je bájecný spisovatel a také velmi citlivý clovek. On
hodne píše, protože musí psát, pro nej je to v dobrém
slova smyslu terapie z tech hruz, jimiž prošel jako díte
v koncentráku. On je o ctyri roky mladší než já, takže
zacátek války nás zastihnul v dobe, kdy on byl díte a já
už nebyl panic. My jsme opravdu rozdílní. Já mám
temperament a jsem vzpurný, už jako kluk jsem byl
trochu lump a proto se taky ze me stal dobrý voják.
Arnošt je více vedený rozumem. Ale pokud mohu

mluvit za sebe, náš vztah se nezmenil. Je komplikovaný,
ale máme se rádi. Koreny našeho rozdílu jsou práve
v dobe, kdy se clovek formuje. Závislost vždycky vede
k té hrozné situaci obeti. On byl donucen stát se obetí
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a já ne. Detství Arnošta Lustiga je vlastne metaforou

pro ceský národ za Mnichova. To byla kastrace národa
a - alespon v dobe odvolání mobilizace - vmanipulování
národa do role obeti. Toto stigma, ta naucená role obeti
se potom silne promítla do událostí roku 1948. Lidé se

nestacili vzpamatovat, únorový puc prišel v dobe, kdy
meli ješte zmrzacené sebevedomí a poddali se. Za tu
hlavní križovatku považuji proces s Miladou
Horákovou. To, že byl nekdo pred procesem

komunistou z idealismu, se dá pochopit. Lidé,
kterí ješte potom fandili komunismu, se každý po
svém nejak zaprodali. V tomto bode jsme se taky
pri natácení s Lustigem porvali jako kone. Já nad

ním necítím žádnou morální prevahu a neodsuzu
ji lidi jen proto, že byli ve strane. To by byla

nebetycná hloupost. Jen si myslím, že tito lidé by
meli v nekterých situacích mlcet, že nemají
stejný nárok odsuzovat minulost jako ti, kterí se
proti ní vzepreli.
A cofunguje jako terapie ve vašem prípade?
No, já nepotrebuji žádnou terapii, protože jsem
nikdy nebyl obetí. Arnošt prišel do koncentráku

jako díte a prerod ze závislosti na rodicích do
totální závislosti na té rasistické brutalite musí

zanechat na detské psychice nesmazatelné razít
ko. Jednou jsem mel namále, abych se nestal

obetí. Obetí vlastní touhy po pomste. Tesne pred
válkou jsem šel na jeden pražský úrad požádat
o vízum a celou válku jsem pak prožil s nutkáním
nezemrít jen proto, abych se mohl vrátit a tu
antisemitskou bestii, která se mnou tenkrát zpoza
prepážky jednala, zabít. Opravdu jsem se vrátil 
a v dokumentu se na tom míste s Lustigem ocitá
me znovu - za stolem sedel tentýž clovek a já na

nej opravdu vytáhnul pistoli. On odletel do kouta
a zacal mlít porád do kola: mám ženu a deti,
mám ženu a deti. Takže jsem to neudelal
a jednou pro vždy se nestal obetí. Havránek šel

do penze s Rádem práce.

Bylo to pro vás trauma, procházet se pri natáce
ní po místech starých rizik, katastrof a dobro
družství?

Asi nejodvážnejší kousek, kterého jsem se tenkrát na

úteku dopustil, byla jízda pod vlakem na náprave kola.
Osmnáct hodin jsem proležel v místech, kde z vagónu
vedlo ústí záchodové mísy a nevím, kolikrát jsem se
tehdy po zvracel. Ale je zajímavé, že cloveku jako
trauma zbydou i mnohem méne nápadné a drastické

vzpomínky. Dokonce to je možná pravidlo - to, co dríve
bylo kulisou, kterou jste ani nevnímali, si naráz uvedo
míte prímo jako symbol. Pri natácení jsem se dostal na
místo italského zajateckého tábora, kde jsem byl inter
nován - teda než jsem jim utekl. Ted tam pestují obilí,

ale mne naskocily tak prudké akustické vzpomínky, až
jsem zavrávora1. Takové to tss-tss-tss, jak tam tenkrát

pískaly cikády, a to denervující šumení vetru ... Nebo ve

Slovinsku v dome a místnosti, kde otec spáchal
sebevraždu. Tady jsme k sobe meli s Arnoštem asi

nejblíž. Vybavilo se mi, jak jsem otce prosil, aby me
nenechával na úteku samotného, vybavil jsem si, jak
skoncil Arnoštúv otec, který šel z rampy rovnou do
plynové komory ... Objali jsme se a já mu rekl neco

jako: já vím, že kdybys tu byl, že bys šel se mnou. No,
tedy, kdo ví, jestli by se mnou šel, ale tenkrát na tom
míste to nejak nebylo dúležité.

Bojíte se smrti?
Každý clovek se jí obává, protože jdeme do neznáma.
Ale cetl jsem u Platóna o Sokratove smrti a vyrovna
nost, v ní obsažená, me hodne naucila. No a také jsem
videl hodne lidí umírat. Mám jenom strach, že se pred
smrtí dostanu do stavu, kdy budu nedústojný. Nebojím
se smrti, bojím se nedlhtojnosti. Jiste, náboženství je
útecha. Ale nechce se mi verit, že jedno náboženství je
lepší než jiné. I když jsem Žid, nezdá se mi, že by Pán
Búh patril jen ke Slavii nebo jen ke Sparte.
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Ceši nechtejí demokracii

Martin .Ion Stránsk.v

V dnešní dobe stále narážíme na otázky
typu "proc se to už nezmenilo! H. Tyto
reakce jsou u nás casto slyšet nejen od
krajanu a intelektuálu, ale podle
nejnovejších šetrení Institutu pro výzkum
verejného mínení (IVVM) je pouze
40 procent obcanu Ceské republiky
spokojeno s uplatnováním demokracie
v naší zemi.

Jaký je tedy skutecný stav národa a demokracie v Ceské
republice? Odpoved na tyto otázky lze najít pri prozkou
mání následujících deseti mýtu, které se opakují pri výkla
du polistopadového vývoje Ceské republiky.

1. V roce 1989 stálo Ceskoslovensko, Polsko a Madar
sko na stejné startující cáre.
Nebylo tomu tak.
V Polsku byl komunismus podkopáván náboženstvím
a katolickou církví témer od svého zrodu, kde církev,

i když potlacena, nikdy neprišla o roli subjektu trvale
stojícího "nad" komunismem. Na poli politickém se
komunismus v Polsku zacal otrásat už na zacátku sedmde

sátých let - tedy v období normalizace u nás. Hnutí
Solidarita, které využilo spojení s církví, postupne získá
valo pres milion príznivcu a stalo se hlavním katalyzáto

rem pádu železné opony nejen v Polsku, ale po celé její
délce.

V Madarsku byl komunismus podkopáván od šedesátých
let, a to oficiálne tolerovanými "opatrnými" tržními refor

mami. Madarský tržní systém byl významný nejen
ekonomicky, ale predevším spolecensky. Lidé se brzy
naucili, že jiné chování než komunistické prineslo lepší
výsledky.
V Ceskoslovensku vrcholil boj s komunistickým vedením
v roce 1968. V následujícím období normalizace byly
potlaceny veškeré osobnosti a iniciativy jakkoliv spojené
se svobodou a demokratickým myšlením. Po normalizaci,
jak napsal politolog Jirí Pehe, byla ceská spolecnost
"vytunelovaná na dren". V roce 1989 Ceši - na rozdíl od
Poláku a Madaru - predstavovali národ, jemuž komunis-
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tický režim dokonale, prímo ci neprímo, zasahoval do
každé domácnosti.

2. Meli jsme neštastné dejiny.
To je pravda.
V období husitských reforem se ceský národ postavil za
obnovení morálky a za svobodu v náboženském myšlení.
Následující porážky husitu zasáhly hluboko do ceského
charakteru. Jak napsal francouzský historik Ernest Denis,

"Ceši nebyli pripraveni prijmout (negativní) dusledky
vlastního hrdinství".

Od husitských porážek po mnichovské události v 1938

a okupaci v srpnu 1968 nebylo ceskému lidu dopráno
bojovat a vyhrát, ale pouze pietne vzpomínat na nekonec
né martyrium; stací jen vyslovit jména sv.Václava, Jana
Husa, Milady Horákové a Jana Palacha. Tomáš Garrigue
Masaryk to v Ceské otázce z roku 1895 nazval "falešné

martýrství". Domníval se, že oslava, která slaví prohru,
nemuže vést ke zmene k lepšímu.
Všechno to postupne vedlo k tomu, že Ceši zvolili cestu
prizpusobivosti a vypestovali si národní reflexy, o nichž
lze ríci, že jsou už témer vžité. V roce 1922 o tom napsal

ceský fyziolog a filosof František Mareš: "Ceský národ
byl zahnán svými odpurci až na okraj morální smrti ...
Výsledkem pak byl ne rust pýchy, ale prehnané prizpuso
bení se."

Nejen dejiny, ale adresa v centru Evropy prinesla a prináší
ceskému lidu mnoho zmen: napríklad 82letý muž, žijící
celý život ve stejné ceské vesnici, zažil prejmenování své
vlasti sedmkrát a prožil šest politických režimu.

3. Ceský ateismus.
Je jedním z nejpodcenovanejších rysu ceské spolecnosti.

Po Bílé hore zustalo postavení církví trvale oslabené. Ceši
postupne zacali dávat prednost vlastnímu presvedcení
pred vlivy vnejšími. Tak vznikla "ceská pravda", z níž
mimochodem pramení dnešní "ceská vychytralost", která
vytlacila víru, nejen víru v boha, ale neco ješte podstatne
duležitejšího, totiž víru jako takovou.
Prijít o víru ve vyšší rád, k nemuž musí jednotlivec i národ
zachovávat úctu, je pro vývoj národa a pro demokracii
obrovským handicapem. Mladá Amerika mela jako své
národní motto "V Boha veríme"; Ceši si v Národním

divadle vytesali "Národ sobe".
V dnešní Evrope neexistuje zeme s funkcním demokratic-



kém systémem, která by mela ateisticky orientovanou
spolecnost a ve které by nebylo postavení církví vyrešeno
a nestálo na pevných základech. Jinak receno, je težké
zavést a udržet demokratický systém v prevážne ateistic
kém prostredí, jaké panuje v dnešní Ceské republice.

4. Ceský charakter.
Nekteré dobré a hodne špatných zpráv.
Mistr Pavel Stránský v Respublica Bohemiae v roce 1643

napsal, že "ceský národ je postižen jak vadami, tak zhodno
cen pozitivními vklady". Uvedené historické události,
vedly k již zmínené prizpusobivosti a k postupnému stažení
se z verejnosti do sfér, kde bylo težko zasahovat, totiž do
výkonnosti jednotlivcu. Tady jsme se stali nejlepší: národ
vydal a nadále produkuje neuveritelný pocet vynikajících
skladatelu, vedcu, umelcu, nemluvme o sportovcích, zvlášt
tenisových, hokejových a fotbalových.
Na druhé strane ono zmínené stažení se do vnitrního sveta

pokracovalo až tak daleko, že Iidé zacal i brát veškerou
kritiku osobne. Absence schopnosti vést konstruktivní
dialog práve škrtí samotný "modus operandi" demokracie.
Stací se jen podívat na naše politiky, pocínaje Václavem

Klausem a Milošem Zemanem, jak podráždene reagují na
jakoukoliv kritiku.
Období totality silne zdevastovalo charakter ceské spolec

nosti. Tak vznikly koreny dnešní závisti, ale i zhoubný
nádor dnešního vzoru chování - syndrom posttotalitního
charakteru. Jak vyplývá ze studie Martiny Klicperové

z Psychologického ústavu Akademie ved CR z roku 1997,
k tomuto syndromu patrí následující rysy: absence víry,
pozitivní odezva na populismus, neochota pátrat po
podstate své nespokojenosti, požadavek okamžitého
uspokojování potreb, presvedcení, že spolecnost není
schopna se s problémy úspešne vyporádat, negativní
emocní ladení, absence obcanských ctností, preference
jednoduchých rešení, strach z autority a nostalgie po
minulém režimu.

Jak tvrdí Klicperová, dnešní chování má i obecnejší
platnost. Je totiž nejen dusledkem totalitního období, ale
dokonce i stavu ceské spolecnosti ješte pred totalitou.
Navíc Klicperová tvrdí, že takové chování není "jen
dusledkem útlaku, ale zároven predstavuje dispozici
k totalitnímu zvratu".

5. Ceši znali demokracii.
Jen trochu, a to nestacilo.

V novém Ceskoslovensku byly demokratické principy
zavedeny malou skupinou elitních intelektuálu a politiku
v cele s T. G. Masarykem. Behem krátkého období dosáhl
tento stát úspechú a zaslouženého uznání. Nicméne ony
úspechy byly dosaženy díky dodržování rakouského
smyslu pro funkcní byrokracii. Nadto ve spolecnosti, která
fungovala spíš na lokální úrovni, vedena místním staros
tou a reditelem fabriky, bez' výrazného "vertikálního"
propojení s Prahou, od níž se tehdy, stejne jako dnes, kraje
snažily držet co nejdál. V Praze pak vyhlížela prvorepub
liková politika takto: v parlamente se trináct politických
stran handrkovalo behem existence dvaceti vlád, ze

Senátu se stala impotentní instituce (obdobne jako dnes).
Na všechno dohlížel "tatícek" Masaryk z kopce Pražského
hradu.

O pouhých dvacet let pozdeji skoncila první republika, na

jejímž konci došlo k vyhnání tech, kterí nás nejvíc spojo
vali s demokratickou Evropou. Pokud se semínka
demokracie v Ceskoslovensku uchytila, tedy pouze na
urcitých místech a nikoliv dost pevne. V roce 1948 bylo

Ceskoslovensko jedinou zemí ze všech, ve které
komunisté vyhráli volby.

6. V roce 1989 jsme dostali demokracii.
V žádném prípade.
Dostali jsme svobodu, ale ne demokracii. Mezi svobodou
a demokracií totiž nepanuje rovnocenný vztah. Demokra
cie nemuže existovat bez svobody, ale svoboda se muže
krásne obejít bez demokracie. Jako príklad stací uvést
Indii pod britskou ríší. Získání svobody je tedy podstatne
lehcí než získání demokracie, nebot skutecná demokracie

je závislá na dalších "pilírích", mezi které patrí rovnost
obcanu pred zákonem, svobodný tisk a aktivní obcanský
sektor. Získání a budování skutecné demokracie je tedy
casove i prakticky velice nárocné.

7. Rok 1989 znamenal zmenu.

Ne tak hlubokou, jak si do dneška myslíme.
Po cinkání klícu na Václaváku se obcané vrátili domu

a cekali. Okouzlující pocit vzájemného porozumení

rychle vyprchal. Vysoké ocekávání vedlo ke zklamání
a rozcarování, k oné "blbé nálade", o níž mluvil prezident
Havel.

V roce 1989 se nekonala žádná revoluce. Bud je revolu
ce, anebo samet. Obojí naráz nelze. Po roce 1989 sice

vystoupili na politické jevište noví aktéri, ale ti starí
setrvali ve sboru. Na rozdíl od Polska a Madarska zustá

vá vládnoucí garnitura Ceské republiky jedenáct let bez
výrazné zmeny. Pokud jde o továrny, financní ústavy,
podniky apod., tak tam si nekdejší šéfové pouze vymenili
košili.

Na poli politických stran je Ceská republika jedinou
postkomunistickou zemí, ve které se komunistická strana
neomluvila za svoji minulost. Tato strana vedla procesy,
pri kterých byly tisíce lidí bud popraveny, nebo zemrely
ve vezení, strílela do zad tech, kterí utíkali pred jejím
režimem pres hranice, a protiprávne odsoudila ctvrt
milionu lidí. Nejenže nebyla dosud tato strana a její
funkcionári postaveni mimo zákon, ale ti, kterí ji opustili
- at starí ci mladí - jsou dnes ve vládních funkcích. Pres
to vše tuto stranu dnes podporuje každý pátý ceský
obcan.

Co se týce ekonomiky, transformace vedená Václavem

Klausem selhala. Provozoval se specifický druh socialis
mu, pri kterém byla držena nezamestnanost na nízké
úrovni, státní sektory, jako treba doprava, zustaly predi
menzované a neefektivne vedené. Privatizace bank byla
úcelove brzdena tak, aby banky nadále bez omezení pujco
valy státním podnikum i politickým stranám. Filosofie "trh

vyreší vše", podporovaná arogantní sebejistotou premiéra,
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opomenula podporu pilíru demokracie. Tohle všechno
predstavovalo zásadní brzdy pro další podstatné zmeny.
Jedenáct let po "revoluci" stát pouze plní talíre dvema
a piH miliónLIITIdLlchodcú a stovce tisíc rodin s detmi;
životní úroven jednoho ze trí obcanú Ceské republiky tedy

urcuje pouze rozhodnutí státu.

8. Žijeme v demokratické zemi.
Ne.

Žijeme v postkomunistické zemi s demokratickými institu
cemi, které ne vždy fungují demokraticky. Navíc totalitní
praktiky stále pokracují. Stací uvést nekteré príklady:
Stret zájmú mezi verejným a soukromém sektorem: ve
správních orgánech firem se stále nacházejí politici ci jejich

blízcí. Livie Klausová je stále v predstavenstvu Ceské
sporitelny a senátor Richarda Salzmann byl donedávna
v reditelství Komercní banky. Ve skutecné demokracii jsou

státní a soukromá oblast naprosto oddeleny.
Programy politických stran vúbec neodpovídají jejich

povolebnímu politickému chování: vzorový je prípad
ODS, strany, které volici dali hlas, aby podporili integraci
do Evropy a také proto, že nechteli hlasovat pro komunis
ty ani pro sociální demokraty; dnes se ODS spojila

s CSSD, zatímco její predseda se stal nejhlucnejším euros-

polistopadového demokratického procesu. Ani jedna
z navrhovaných zmen nebyla uvedena v predvolebním
programu politické strany. Pro politické strany v Ceské

republice jsou volici dúležití pouze jednou za ctyri roky.
Dalším dúkazem totalitních zpusobú politikú je jejich
nedávný zásah do kontroly verejnoprávní televize. Tento
rafinovaný puc vedl predseda parlamentní mediální
komise Ivan Langer. Clovek, od kterého by se dnešní
i bývalí komunisté mohli ucit, výborne využil mezery
mezi zájmem volicu, volnými mandáty poslance a nepro
fesionálne zformulovanými vztahy, aby postupne sesadil
jak predstavenstvo, tak zamestnance televize, kterí
nevyhovovali jeho komisi.

9. Ceši chtejí demokracii.
Nechtejí.
T. G. Masaryk tvrdil "co vetšina obcanú, to národ". Jak

tedy vypadá ceský národ jako celek, pokud jde o otázky
demokracie, a jak si vúbec Ceši demokracii predstavují?
Data z IVVM a Strediska empirických výzkumú (STEM)
ukazují, že názory obcanú na otázku, co pro ne znamená
demokracie, se soustredují do dvou oblastí: naplnení

vlastní ekonomické potreby a zarucení možnosti sebereali
zace; pouze 19 procent obcanú zajímá rovnost pred

Listopad 1989 neznamenal tak hlubokou ::'l77enu,jak si dodnes myslíme.

keptikem v Ceské republice. Dalším obdobným príkladem
jsou zmeny ve volebním zákone a plánované zmeny
Ústavy Ceské republiky. Tyto zmeny, vymyšlené
ve stranických sekretariátech ODS-CSSD a prezentované

volicúm jako hotová vec, patrí mezi nejhrubší porušení

soudem a spravedlnost; pro pouhé I procento znamená
demokracie svobodu kritizovat vládu. Poznání, že

demokracie predevším prináší zodpovednost a že je pro
její existenci nezbytné, aby se kultivovaly uvedené pilíre
demokracie, chybí.
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Tato nesrovnalost pusobí na obcana tak, že jeho kritika
demokracie roste. V pnhkumu STEM (duben 2000)

vyjadruje více než polovina obcanú CR (64 procent)
.,dílcí" anebo "velmi výraznou" nespokojenost
s demokracií; pred dvemi lety bylo pouze 40 procent
nespokojených. 73 procent obcanu CR se domnívá, že
dokonce jde o "dalekosáhlou krizi", pricemž je stejné
procento nespokojeno se soucasnou politickou situací.
Ceští obcané chápou demokracii z pohledu vlastní zkuše

nosti s dosavadními systémy - tedy jako neco, co je
urceno a vedeno shora. V pruzkumu IVVM (leden 2000)
skoro 60 procent obcanu souhlasilo s tvrzením, že
"demokracie dokáže sice rešit vážné problémy, ale lidé
selhávají". V této otázce lze práve spatrit podstatu
nepochopení, že demokracie se tvorí zdola nahoru, ne
naopak. Pozoruhodná je poznámka prognostika Miloše
Zemana z roku 1992, kdy sám píše: "Politický dav bude
štastný, agresi vn í a hloupý," pricemž vetšina, kterou
nelze považovat za obcany, ale pouhé obyvatele, "usiluje
o to, aby mohla prenést vlastní odpovednost na vúdce."
Demokracie jako právní a celostátní systém je tedy velmi

vzdálený drtivé vetšine obcanu. Pod pojmem demokracie
si predstavuje ceský lid neco jiného: vydelávat kapitalis
ticky, ale zároven žít ve státe, kde mají prednost socialis

tické výhody, tedy žít socialisticky.
Ceský lid tedy nechce skutecnou demokracii, protože ji
nezná. Tedy neví, co muže chtít. Není si vedom ani její

opravdové hodnoty, ani žádané míry obetování. Navíc
deformované predstavy Cechu o demokracii negativne
ovlivnují chápání dalších klícových otázek, jako je
spolecná Evropa ci vstup do Evropské unie, které jsou
hodnoceny prevážne z pohledu možných ekonomických
výhod.

10. Dnešní vývoj Ceské republiky je nevyrovnaný.
To je pravda.
Práve tím, že jsme se ocitli v bode, kde jsou staré zlozvy

ky konfrontovány s novou dobou, se v Ceské republice
v soucasné dobe vyskytují zjevné paradoxy:
Oproti zásluze premiéra Zemana o zrychlení krokú ke
vstupu do Evropské unie, tedy k evropskému standardu,
do kterého patrí i politické chování, stojí jeho soudem
odsouzené lživé výroky. Pricemž premiér sám opovrhuje
soudním systémem do té míry, že nerespektuje jeho
verdikty. Za toto nerespektování je dokonce soudem
pokutován.
Oproti dosažení clenství v NATO stojí následné tragi

komické stanovisko Ceské republiky v otázce Kosova,
podpírané argumentem, že ,,0 vstupu do konfliktu se
rozhodlo ješte predtím, než jsme byli prijati do
NATO".

Oproti tomu, že dnes je obcan snadno potrestán za nepla
cení mesícního televizního poplatku, stojí to, že ve stejné
televizi sleduje, jak predsedové výború, reditelé bank

i politici vesele a naprosto beztrestne kradou miliardy.
Uvedené príklady ale nemusejí znamenat, že je všechno
špatné. Jde o stav, který predevším vychází z rozdílu
mezi našimi historickými zkušenostmi a schopnostmi

a dnešní realitou. Dúležitejší je uvedomit si nesrovnalos

ti a užít ji v zájmu kladného rešenÍ.

KROKY K REŠENÍ:

Jasne pojmenovat chyby. Cesta zacíná tím, že jasne
pojmenujeme chyby. Uvedených deset bodu nelze chápat

jako záverecnou kritiku, ale jako zacátek budování
skutecného demokratického systému v Ceské republice.
Skutecne poznat demokracii. Pro propagaci a poznání
demokracie se zatím udelalo málo. Demokracie se sama

neprosadÍ. Kampan pro demokracii je v Ceské republice
v horším stavu, než byla kampan pro vstup do NATO ci
dnešní kampan pro vstup do EU. Po zavedení svobody je
dúležité, aby byly nejen zavedeny urcité demokratické

instituce, ale zajišteno jejich demokratické fungovánÍ. Je
treba, aby západní státy opet financne posílily neziskové
organizace ve zdejším regionu, jež se zabývají fungová
ním demokracie a podporou obcanské spolecnosti.
Obcanúm je nutno zdúraznovat, že byt je zavedení

demokracie velmi nárocné, je možno získat viditelné

Pro propagaci a poznání demokracie se v Ceské repubLice
dosud udeLaLomáLo.

MIC
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výhody ihned. Predevším prostrednictvím drobných cinu,
jež se týkají všech. Vezmeme si nedávno schválený
zákon o takrka absolutní prednosti chodcu na prechodech.

Nejen, že šest mesícu pred jeho uvedením v život podpo
ruje tento zákon víc než 75 procent obcanu, mnoho z nich

se jím dokonce už rídí. Tento príklad "znovuzískání
práva", i když malý, mLlže pro každého ceského obcana

znamenat pozoruhodný a príznivý psychický podtext
k úcasti na dalších zmenách.

Stanovit hodnoty a stavet na nich. Každá spolecnost

musí mít hodnoty, jež respektuje a na nichž je postavena.
Pro ceský stát považuji za priority vyrešení konfliktu
s nedávnou minulostí a založení funkcního justicního
systému.

Vyrovnat se s minulostí. Ceská spolecnost stále potlacu

je obrovské vnitrní konflikty. Dusledkem nevyrešené
minulosti jsou problémy, jež zasahují do každodenního
života. Tudíž je treba podporit akce, které otevírají
komunistickou minulost. Zároven je nezbytné zahájit
nikoli trestní, ale "hojící" justicní proces, pri kterém
usmírení (príkladem muže být jihoafrická Komise pro
pravdu a usmírení vedená Desmondem Tutuem) konecne
otevre hnijící rány tak, aby se mohly zahojit. Tady se
nabízí obrovská možnost pro organizace, strany i pro
církve.

Zajistit rovnost pred zákonem. Po pádu jakékoliv

totality je vždy nejcitelneji zdevastováno právo. Na vláde
Konrada Adenauera historici nejvíc ocenují to, že zavedl
pevný právní rád, kterému mohli Nemci verit a který
umožnil zrod moderní nemecké identity. Zamítnutý návrh
reformy ministra spravedlnosti Otakara Motejla ci to, že
nejvyšší státní zástupkyne Marie Benešová potvrdila, že
je odloženo sedmdesát tisíc ze sta tisíc trestných cinu
rocne, znamená, že Ceská republika pro tuto starou

pravdu zatím nedelá dost. Zavedení justice, ve které je
každý obcan roven tomu druhému, vede k dalším pozitiv
ním reakcím. Sem by patril napríklad návrat investigativ
ní žurnalistiky, pricemž ta by místo sledování, jak se
hašterí pol itikové, pátrala po podstate zpráva zákonu.
Reformovat politické strany. "Chybí nám politická

kultura a chybí nám politické tradice," psal Eduard Beneš
v roce 1914. Tento výrok platí i dnes. Další krok by se
proto mel týkat reformování politických stran, které jsou
poznamenány nedemokratickou minulostí. Strany, rízené
psychologií svých vudcu, postupují tak, že pouze názory
vudcu a principy strany jsou považováni za legitimní.
Príkladem jsou obcanské iniciativy - na Západe se politi
ci perou o jejich prízen, zatím co v Ceské republice jsou
iniciativy, pokud mluví do politiky, okamžite odsouzeny.
První politická strana, která uzná svoji roli ve smyslu
partnera a reprezentanta svých voliNI a která nabídne
konkrétní rešení každodenních problému spojené s vizí
budoucnosti, bude nejen vrele prijata, ale obcané ji
v príštích volbách výrazne podporí.
Posílit instituce. Pro pozastavení tlaku dnešní centraliza

ce je duležité, aby se urcité instituce posílily. V tomto
ohledu hraje velikou roli zavedení prímé volby preziden
ta. Pokud jde o Senát, 66 procent obcanu CR považuje

jeho existenci za zbytecnou. Je tedy nejvyšší cas, aby se
tato instituce viditelne odlišila od Poslanecké snemovny
tím, že by se skutecne chovala podle svedomí jednotli
vých senátoru a ne podle stranických mandátLI. Posílení
institucí povede k decentralizaci moci a k tomu, že lidé
zacnou politice víc duverovat a nebudou ji personifiko
val. Stací se podívat do Velké Británie, kde Winston

Churchill poté, co pomohl vyhrát válku, nebyl znovuzvo
len do své funkce.

Postavit CÍrkve na nohy. Jak zjistil pruzkum STEM,

považují dve tretiny obcanu CR církve za nezbytnou
soucást dnešní ceské spolecnosti. I když církevní
hodnostári (zvlášt církve katolické) dosud udelali málo

pro to, aby podporovali pastýrství a aby odbourávali
vlastní klášterní mentalitu, už nastal správný okamžik pro
vetší uznání a podporu církví státem.
Podívat se do zrcadla. Prvního ledna J 990 nás nabádal

Václav Havel, abychom príciny úpadku predchozích
ctyriceti let nehledali okolo sebe, ale v sobe. Meli
bychom tedy konecne najít odpoved na otázku "co to
znamená být Cechem?" Nyní jsme se ocitli ve výjimec
ném období, v nemž zas mužeme - po dlouhé dobe 
vytváret vlastní budoucnost. Nekterí politici i rada
obcanu už chápou tutu úlohu korektne. Práce na budování
skutecných pilíru demokracie zacíná.

Postskriptum
Když jsem výše uvedené názory tlumocil ve své prednáš
ce v cervnu 2000 na univerzite v lnnsbrucku, dozvedel

jsem se mnoho zajímavého: jeden proslulý lékar tvrdil, že
v Rakousku nemají skutecnou demokracii, ale "velice
sofistikovaný systém osobních intrik a moci", významný

expert pro otázky strední Evropy z amerického minister
stva zahranicí zas prohlašoval, že "EU se dnes chová tak
nedemokraticky, že kdyby musela prijmout samu sebe,
nemela by šanci".
Demokracii nelze chápat jen jako politický systém, ale
také jako zpLlsob myšlení a života. Netvrdím, že existuje
jediná zeme, ve které je demokracie dokonalá. Asi to

nikdy ani nenastane. Nicméne jsou duležité rozdíly
v demokracii a v jejím chápání. Doufám, že pri uvedení

techto rozdílu a jejich prícin v Ceské republice ovlivním
ctenáre v tom smyslu, aby zacali vnímat demokracii více
jako mnohovrstevnou záležitost. Protože práve takové
chápání vývoje v postkomunistických zemích je stále
nedostatecné.

Edvard Beneš: Demokracie dnes a zítra, Spolecnost Edvarda Beneše,
Praha 1999.

Jirí Kunc: Demokracie a ústavnost, Karolinum. Praha 1996.

Petr Milín: Plác a nadeje nové Evropy, Melantrich, Praha 1998.

Ferdinand Peroutka: Demokratický manifest, Universum Press, New
York 1959.

Joseph Schumpeter: Capitalism. Socialism and Democracy, Routledge,
London 1996
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LSpacák, batuieka Kulturní hodnoty
Na okraj 26. rocníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti

Miloslav Petrusek

Nejméne pet let se u nás bezvýsledne
povídá o nezbytnosti mediální výchovy
v audiovizuálním veku a snad pet lidí ví,
co to vlastne ta mediální výchova je.
Okolo dvou tisíc mladých lidí (pominu-li
ctihodné hosty), kterí se letos sešli na 26.
letní filmové škole v Uherském Hradišti,
o mediální výchove nediskutuje, ale... .
provozuJe Jl v praXl.

Ve dnech 21. - 30. cervence promítli v nekolika hradišt

ských kinech a sálech (Slovácké divadlo, Orlovna, Dum
kultury) okolo 300 filmu ruzných žánru, ruzného puvodu,
ale i ruzné úrovne, promítalo se od božího rána (8.30) do
opravdu pozdní noci (poslední predstavení zacínala

Klaunství - jedno Z hlavních témat letošního rocníku LFŠ.

v 24.00) - a snad ani jediné predstavení nezustalo bez
diváckého ohlasu. Ale o tom se psalo a pely pajány,
škrabaly se však také neprimerené kritiky. Zkusme se

proto podívat na Letní filmovou školu z trochu jiného než
filmografického ci filmologického hlediska.

Návrat k legendám
Celý ten pozoruhodný podnik, jehož duší, organizátorem
a vtipným pruvodcem je Jirí Králík, má totiž nekolik
zajímavých zobecnitelných rysu. Predevším - hradištská

letní filmová škola není soutežní akcí (psalo se o tom pri
neprimereném a nekdy trochu potouchlém srovnávání
Hradište s Karlovými Vary), není prezentací hvezd (ale
zajímavých hostu domácích i zahranicních, z nichž nekterí
slíbí, ale nakonec bohužel nedorazí) a není ani predváde
ním posledních hitu s posledními minihvezdickami, jež
zazárily na (vetšinou hollywoodském) filmovém nebi:
novinky ano, ale kritérium výberu je opravdu jiné než míra
vnejší atraktivity nebo možné komercní úspešnosti.
Letní filmová škola je spíš velkým návratem. Návratem
k overeným, ale témer zapomenutým legendám (letos

trebas Orson Welles), k zajíma
vostem a kuriozitám, ale taky, ba

predevším návratem k tomu, co
je a muže být živé z umelecké

tradice minulých desetiletí a co
nám pomuže aspon trochu se
orientovat v našem zdánlive tak
složitém svete. A tomuto návratu

aplauduje dva tisíce mladých
lidí! Potom mi povídejte neco
o tom, jak je mládež antitradicio
nalistická a jak nemá porozume
ní pro hodnoty casu minulých!

Jenom je najít a umet predložit.
Architekti LFŠ každorocne

program strukturují kolem dvou
ústredních témat (letos "Film
a klaun, komik a mim" a "Film

a mystifikace") a do deseti
dalších cyklu. Letos to byly
napríklad belgický a chilský film
- na jednom jsem usnul -, experi

mentální film, zlatý fond, dokument atd. Film a klaun
(s prítomnými Bolkem Polívkou, JanemVodnanským ci

Ctiborem Turbou) me osobne príliš netáhl, protože - vím,
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Reditel LFŠ Jirí Králík (vpravo) a host Petr Ctvrtnícek unaveni sluncem.

jak riskantní je takto se dnes kulturne degradovat, ale co
naplat - od detství nesnáším grotesky, Laurela a Hardyho

a Walta Disneyho. Tím více casu zato zbylo na to ostatní,
zejména na velké téma jak film mystifikuje lidi, jak se lidé
nechají mystifikovat filmem, jak film mystifikuje sám sebe

a jaký je vlastne vztah mezi tím, co se opravdu stalo a co je
pouhou mystifikací. Není nakonec

mystifikací témer všechno?
To zdánlive neatraktivní téma (Ioni

jím bylo 20. století s velkofilmový
mi plátny) pritáhlo stovky mladých,
a tak jsem se ani nedivil, že záznam
rozhlasové hry Válka svetu,
nejslavnejší mediální mystifikace
všech dob, poslouchalo po pulnoci
nabité Slovácké divadlo - bez

dechu. Dokazuje to mj., že neplatí

povrchní teze o tom, jak se ti mladí
nedovedou na nic soustredit a jak
by si jenom hráli nebo juchali na

house party. Potkal jsem v Hradišti
snad tricet svých "pražských"
studentu, behali ze sálu do sálu,

informovali se navzájem, radili si,
a to v neposlední rade díky tomu,
že byli vybaveni solidními, byt
nikoliv bezchybnými materiály:
trebas film Orsona Wellese F jako falzifikát byl avizován
popiskou, která opravdu nesedela. Ale to se stane a je
hloupé být hnidopichem.

Úplne cisté mesto
Jsem rodák hradištský, a tak jsem mel možnost pohovorit
s radou známých. Udivilo me, jak mnozí z nich vnímali Letní
filmovou školu jako variantu na téma nepovolené techno
party. Chci proto zduraznit, že v Hradišti šlo o diváctvo kulti

vované, vetšinou vzdelané a predevším - slušné. Jednou jsem
si udelal nocní procházku v hodine mezi psem a vlkem 
nekolik mileneckých dvojic, nekolik nehulákajících (!)
podnapilých skupinek, nekolik povídajících si part s batužky
a spacáky. A mesto bylo cisté, mesto bylo úplne cisté, jakoby
tech nových dvou tisíc ani nebylo.
Nejak takto si predstavuj u vstup do kultury a návrat ke kultu
re. Vedou se spory o kulturu vysokou a nízkou, populární
a masovou a akademická obec predkládá akademické
odpovedi. Ti mladí v Hradišti dávají odpoved cinem, protože
aniž cokoliv ztrácejí ze své mladistvé zvídavosti a kriticismu
a aniž se vzdávají svých "kultovních filmu" a hrdinu, hledají

- nebojme se toho slova - smysl tradicní, soudobé, experi
mentální, standardne narativni kultury. A nemají predsudky 
prostorové ani casové. Michalkovuv film Anna od 6 do 18,

který není zrovna nabit dramatickým dejem, sledovalo plné
kino témer se zatajeným dechem. Jakoby práve ti mladí
pochopili, aniž mají potrebu o tom vyprávet, že tomu nebez

pecnému obru na východe musíme nejprve rozumet, než jej
odsuneme na nebezpecný okraj nezájmu nebo zavrženÍ.
Ješte jednou se vrátím k mestu. Uherské Hradište, které tolik
utrpelo povodnemi, je dnes nesporne jedním z nejkrásnejších

mest jižní Moravy, je to mesto podnikatelsky atraktivní
a aktivní a soucasne kultivované a kulturnÍ. Ale behem Letní

filmové školy se jaksi kultura a podnikání valne nesnoubily:

obchody zavíraly v šest a restaurace v deset. Cekali jsme na
nocní projekci a skoncili u jediného otevreného biliárklubu se

špatným vínem (na jižní Morave!).

Jet sláva otcu krásný šperk
A poznámka predposlední. Letní filmová škola se právem
identifikuje ci personifikuje reditelem zdejších kin Jirím
Králíkem, clovekem invencním, nápaditým a navíc osobne
milým. Bylo by ale nespravedlivé neríci, že LFŠ vznikla
v "hluboké totalite" díky iniciative nekolika Hradištáku

(pak se promítalo i v Písku), kterí porádali "školení pro
vedoucí filmových klubu" - a vybírali a promítali to, co
bylo tehdy vpravde prohibitní (pro cca 150 - 300 lidí).
Nemeli bychom na "otce-zakladatele" zapomínat. Nesnižu
je se tím velikost a význam toho, co hradištští vcele

s Králíkem delají, protože - jak ríká Jan Neruda - jet sláva
otcu krásný šperk pro syny, kdo chceš cten být, dobud cti

si sám. Velice rád bych nekdy videl zasloužilé seniory, ty
šperky minula, spolu s temi, kdo si cest priblížit filmovou
kulturu mladým a zacít opravdu neco delat s mediální
výchovou tvrdou prací vydobyli.
Nezapomenutelným zážitkem pak bylo soukromé predcí
táni z knihy francouzského poststrukturalisty Jacquesa
Derridy Film na schodech kina Hvezda. Predcítal sám

reditel Králík a zpusob prednesu me presvedcil, že príští
filmová škola rozhodne nebude poststrukturalistická.
Neví-li vnímavý ctenár, o co jde, necht je rád a teší se na

príští LFŠ v Uherském Hradišti, kde "podbízive" nabízejí
téma Film a erotika. Poradí-li si i s tímto veletématem

dustojne a kultivovane, bude moje úcta vpravde bezmez
ná.

Miloslav Petrusek
Sociolog.
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lJ ruselo
s

Jan Tllma

Mezi národnostnimi státy muže
existovat velmi dobrá soucinnost,
tak jak o ni mluvil de Gaulle jako
o Evrope národu. Pokus sloucit

národy a vymazat národni státnost
tak jak se o to tedpokoušeji

v Bruselu - je odsouzenim k záhube.

"Pusobivé prevraty v komunistickém svete
v roce 1989 zustávají dodnes záhadou,
kterou z nejakého duvodu nikdo nechce
rešit. Zdá se, že se pred našima ocima
odehrála grandiózní a v urcitém ohledu
zcela neskutecná událost: prakticky bez
krveprolití a dokonce bez velkých boju se ve
východní Evrope rozpadl mocný sovetský
blok. " Temito slovy zacíná pátá kapitola
šesté cásti nemeckého vydání knihy
Vladimira Bukovského "Zúctování
s Moskvou" (Abrechnung mit Moskau),
která vyšla v roce 1996 v Berglisch
Gladbachu v Gustav Lubke Verlag. Jednou
z klícových otázek, jimiž Bukovskij svou
knihu otevírá, se autor táže po tom, cím
vlastne byla sametová revoluce. Hlucnou
podívanou? Nebo spiknutím Kremlu?

Pred deseti lety došlo v Evrope k velice zvláštní události.

Zhroutilo se sovetské impérium a na druhé strane se

paradoxne zhroutila také velice krehká evropská rovnová

ha dvou bloku, které se vuci

sobe definovaly negativne. Co
bude dál?

Od té doby se stalo mnoho vecí,
které však uzrály už tenkrát. Pro
Cechy je práve nyní jednou
z nejduležitejších otázek to, co se
odehrává v Evrope, a další vývoj
Evropské unie. Ceši si prejí stát
se co nejdríve soucástí Evropy,

což tomuto procesu nahrává.
Nejsem si však jist, zda vubec chápete, co to je Evropská
unie - tak, jak se v soucasnosti vyvíjí jako prípadná alternati
va jiné supervelmoci,- Spojených státu. Jenže ona to nebude
verohodná alternativa. Behem mého zdejšího pobytu mi rada
lidí - i politiku - rekla, že se nemohou dockat, až budete
pripojeni k Evropské unii. A to mne skutecne prekvapilo,

protože nejdríve byste se meli dozvedet, kam vlastne chcete
vstoupit. V této zemi se príliš neví, že projekt Evropské unie
se stal socialistickým experimentem. V Evrope se v soucas
nosti vytvárí jiná varianta Sovetského svazu - i když
samozrejme umírnenejší, mnohem umírnenejší. Lidé se
nebudou posílat na Sibir, existuje tu ale víra v omezenou
suverenitu. Podívejte se, co se stalo s Jugoslávií nebo

s Rakouskem. Tak vypadá socialistický projekt. V Bruselu
zasedá vláda, která nebyla zvolena, vláda velmi podobná
Rade lidových komisaru, s nimiž nemužete vyrazit dvere.

Pro malé státy je prevážná cást této spolecné politiky velmi
zhoubná. Proto si myslím, že než se pripojíte, meli byste
o tom v této zemi vést velmi rozsáhlou diskusi, a já bych se
jí skutecne rád zúcastnil a pokusil se vysvetlit, oc tu jde.
Do roku 2003 v Evrope vyvstane veliký problém. Evropská
unie a predevším euro se v té dobe dostanou do znacných
ekonomických potíží a vetšina ekonomik bude zažívat krizi

integrace. Práve v této chvíli budou Ceši, Poláci a Madari
zvažovat, zda se pripojit ci nikoli.

Ony dve evropské výsece se vlastne skoro pul století vyvijely

diametrálne odlišne. Je vubec pravdepodobné, že by se

v dohledné dobe podarilo najít spolecného jmenovatele,

který by zakládal novou Evropu?

Tyto pokusy existovaly již v polovine 80. let. Celý plán
spolecného evropského domu, o nemž hovorili západoev
ropští politici i Gorbacov, se opíralo koncept konvergence.
V šedesátých letech existovala teorie konvergence, která

hlásala, že na obou stranách

propasti dojde k evoluci, kdy se
sovetská verze komunismu

stane jemnejší a umírnenejší,
více sociálne demokratická,

a západní Evropa se mezitím
také priblíží sociální demokra
cii. Predpokládalo se, že dojde

k velikému sjednocení Evropy
na sociálne demokratickém

základe. To je jejich sen. Sen,
který již našemu svetu prinesl mnoho katastrof, napríklad
proces uvolnování v 70. letech. A nyní se onen projekt
z poloviny 80. let stal hlavním programem obou stran. Na

Západe probíhal vývoj podle plánu, ale na Východe dopadlo
všechno špatne. Místo aby se režim zmírnoval, komunistické
režimy kolabovaly jeden po druhém. Nedokázaly nalézt
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jakoukoli verzi liberálního komunismu nebo sociální
demokracie a vetšina národu, které žily v komunismu, se
kupodivu rozhodla pro nesocialistickou alternativu. Polovina
plánu tedy selhala. Nicméne západní cást v této vizi stále

pokracuje v nadeji, že se východní cást casem také obrátí ke
stejnému rešenÍ. A práve to je plán sjednocené Evropy.
Muže to vubec fungovat? Já si to nemyslím. Neverím
v jakoukoli integraci zemÍ. Verím totiž, že zeme si vybudují
svou vlastní státnost, na níž pak vystaví národnostní stát.
Mezi národnostními státy muže existovat velmi dobrá
soucinnost, tak jak o ní mluvil de Gaulle jako o Evrope
národú. Ale pokus sloucit národy a vymazat národní státnost

- tak, jak se o to ted pokoušejí v Bruselu - to je odsouzení
k záhube. Znamená to, že se opakují stejné chyby, jakých se
dopustil Sovetský svaz. Ti, kterí verí, že Evropa se stane
svazem socialistických republik, se velmi mýlí, nikdy to
nebude fungovat.

Hledání nové identity Evropy není jen tématem vstupování

nových národu do Evropské unie. Je treba znovu najít

jakousi rovnováhu a to navíc ve svete, který se globalizuje.
To znamená, že do hledání svébytné tváre Evropy vstupují

nové a nekdy velmi nebezpecné aspekty ...

Ano, stratégové evropské integrace by vám rekli, že to
znamená dobrou soucinnost se zememi tretího sveta i se

Spojenýmj státy. Mluví se o morální povinnosti Severu vuci
Jihu, což jsou staré debaty z šedesátých a sedmdesátých let,
které nikdy nikam nevedly. Verí se, že bohatství bude

prerozdeleno smerem na Jih, címž by se prekonaly rozpory,
a verí se, že je nutné pro to získat Americany. Také by vám
rekli, že se to všechno provádí prostrednictvím mezinárod
ních organizací, jako jsou Spojené národy ci UNESCO.
Myslím, že vetšina z toho je propaganda. Nejzretelneji
probíhá globalizace - ze zrejmých duvodu - ve financním
svete. Práve v této oblasti však žádné velké riziko nevidím

a myslím, že to nemusí bezpodmínecne vést k likvidaci
národnostních státu. Není duvod, proc bychom nemeli
financne operovat v globálním merítku - což už se dnes ve
svete financí deje - a zároven si udržet to, co nám jako
národnostním státum patrí, tedy dedictví národní kultury.
Dokonce není ani duvod, proc by nás komunikace s ostatní
mi mela likvidovat, místo aby nás obohacovala, jak tomu
ostatne vždycky bylo. Uprímne receno, skutecne nevidím
pojítko mezi globalizací trhu a globalizací politiky, ony
opravdu nemusí nutne krácet ruku v ruce.

Evropu, nebo alespon budoucí Evropu, není možné vnímat

bez evropských státu, které puvodne vytvárely sovetské

impérium. Jak se bude rešit tento problém Východ 

Západ?

Expanze NATO na Východ byla sice vždy vydávána za jev
prirozený, nikoli neprátelský vuci jakékoli tretí strane, ale
není to pravda. Z dlouhodobého hlediska je jakákoli vojen
ská aliance myslitelná pouze tehdy, muže-li ukázat na svého
neprítele, jinak prichází o svou identitu. Prirozeným predpo
kládaným neprítelem v tomto smyslu je samozrejme Rusko
a nekteré zeme bývalého Sovetského svazu. Vyústení ve
vojenskou akci však nepovažuji za pravdepodobné
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Vladimir Bukovski} je ruský vedec, neurofyziolog

a významný disident. Deset let strávil v internaci v sovet

ských veznicích a psychiatrických lécebnách. Pusobí také

jako spisovatel a publicista a v soucasné dobe prednáší na

univerzite v Cambridgi, kde rovnež žije.

a neverím, že by dnešní Rusko stále ješte bylo presvedcivou

vojenskou velmocÍ. Vždy bude ovšem vnímáno jako zdroj
nebezpecí a NATO si udrží svou tvár pouze tehdy, když
pujde proti onem prípadným neprátelským tendencím,

pricházejícím z této cásti sveta. Soucasné usporádání NATO
me nijak zvlášt neteší a nemyslím, že by bylo do detailu
promyšleno. NATO ze své podstaty nemuže být policejní
organizací; je to vojenská organizace. Jestliže se pokusíte
nahradit vojáky policajty, nikdy to nefunguje. Když tedy
NATO prohlašuje, že v prípade lokálních trenic, místních

problému ci ohnisek napetí chce být garantem porádku
v Evrope, definuje si tak roli, kterou podle mne nebude
schopno zvládnout. NATO bylo dobré, dokud existovala
železná opona a tradicní armády stojící proti sobe. Tehdy
byla jeho role presvedcivá, a ono tu roli skutecne hrálo.
S koncem bipolárního sveta je však toto vymezení stále
spornejší a já si nejsem jist, jestli tu za dvacet let ješte nejaké
NATO vúbec budeme mít.

Co je pro vás nejvetší evropskou hodnotou?

Vždycky to pro mne byl respekt k lidem, lidské bytosti jako
takové, a k veškerým výtvorum cloveka, vcetne kultury. To,

co uctívám, bylo vždy homocentrické, jinými slovy antropo-



centrické. Byly to evropské hodnoty, pocmaje Reky
a Rímany. Jestliže je dnes ztrácíme, je skutecne ohrožena
celá civilizace, nebot se pod ní sypou základy, na nichž byla
vystavena. K temto základum patrí predevším krestanství. Já
sice nejsem verící, ale civilizace, v níž žijeme, krestanská je.
Krestanství postavilo lidskou bytost nade vše ostatní.
Soucasný despekt vuci základním lidským hodnotám je
proto opravdu nebezpecná vec.

Evropská bezpecnost byla v minulých letech postavena na

velice jednoznacném euro-atlantickém spojenectví.

Nemuže hledání evropské identity zpusobit narušení této

stability, proderavet onen bezpecnostní deštník nad konti
nentem?

Evropané chtejí na jednu stranu udržet Americany na konti
nente, protože Amerika je nejvetší vojenská velmoc a nejsil
nejší záruka pro prípad, že by cokoli neklapalo. Ironie situace
tkví v tom, že evropské zeme dnes nemají armády. V Británii
máme asi devadesátitisícovou armádu, což nestací málem ani

na to, aby uhasila požár ve velkém dome. Už to vlastne ani
není armáda. Podobne je na tom Francie a Nemecko,
o Holandsku ani nemluve. NATO chce tedy udržet Ameriku,
protože Amerika je ta silná, ale zároven se chce stát na
Americe nezávislé. Obojí však ovšem mít nelze, což zpuso
buje jistou krizi, z níž nikdo nezná východisko. Mluví se
o budování evropské vojenské síly - to je k smíchu! Ujištuji
vás, že nikdy nebudou existovat duveryhodné evropské síly,
protože žádná z evropských zemí nechce vydat na vojenské
úcely víc, než je naprosto nezbytné, a také na to nemá peníze.

Co se tedy stane? Nadále budou trvat pokusy Americany
udržet a soucasne na nich získat nezávislost, což je, jak
známo, veru dialektický problém

Vedcum se vetšinou predkládá, že uvažují velice racionál

ne a že jsou jaksi uhranuti rozumem. Dovolte si tedy na

chvl1i se zasnít: jakou byste chtel mít Evropu ve 21. století?

Urcite bych nerad videl federaci evropských státu, protože
jakýkoli federální stát je tuhý, byrokratický a zbytecný.

Vubec by mi nevadilo, kdyby Evropa vypadala tak, jako
drív - totiž jako Evropa ruzných národu. Jsem zastáncem
spolecného trhu, ale mel by to být trh otevrený, a nikoli
regulovaný z Bruselu. Na evropském trhu by to melo
vypadat jako za casu Rímské dohody. Nepredstavuji si, že
by Evropa mela být protkána presne nalinkovanými prísný
mi hranicemi. Ty nikdo nechce. Avšak myšlenka, že by
mela mít spolecnou financní politiku, zahranicní politiku
a menu, je podivná. Její zastánci neberou v úvahu tradice
a vlastne ani celé dejiny. Britové s britským spolecenstvím
národu, Holandané s jejich koloniemi, Francouzi s jejich

koloniemi ... To proste nejde zapomenout. Je to utopie
a navíc nebezpecná, jako již vetšina utopií bývá. Nerad bych

videl veliké babylonské veže, vystavené, kam oko pohlédne.
Chtel bych videt jenom normální život; otevrený, spolecný
evropský trh. Nic víc.

Rozhovor s Vladimirem Bukovským otiskujeme po dohode

s Ceským rozhlasem 3 - Vltava. Na této stanici bude odvysí
lán 27.9. v 17.00.

Letos na jare prednášel Vladimir Bukovskij na pozvání Obcanského ilístitutu i v CR.
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Emigrantcino štestí
Libu,~eKouhská

Veliká a skoro prázdná lod Myrtidiotisa koncila o prázdni

nách roku 2000 svoji sedmihodinovou plavbu z Kréty na

nejjižnejší bod Peloponéského poloostrova s velikými nesná

zemi. Ne a ne se strefit k prístavnímu molu. Obsluha pacho

lete, oné zvetšené kuželky, na kterou se zachycuje lano, jehož

pomocí se lod donutí zustat u brehu, marne cekala na svoji

príležitost. Jak Myrtidiotisa manévrovala (zajíždí sem jen

jednou týdne), na nábreží se zjevovala a zase mizela napnu

tá tvár mé celoživotní prítelkyne Gabrielky.

Gabriela se narodila v Praze v cesko-židovské rodine. Její

otec byl redaktor a muzikant, privydelával po barech. V zárí

roku 1968 plakal do piana. Že jsou tu sovetské tanky a že

Gabriela napsala, že se ze studentské jahodové brigády

v jižním Walesu nevrátí a tudíž nedokoncí Karlovu universi

tu. Zamilovala se, vdá se a zkusí život jinde.
Gabrielin tatínek po case zemrel, ona, vzhledem k tomu, že

se stala britskou státní obcankou, mohla prijet na pohreb.

To už mela ctyri deti, s krásnými jmény: Nikos, Sophia,

Alexandros, Konstantinos. Psala dlouhé dopisy, v nichž se

obcas bez horkosti zmínila o tom, že ji muž bije, nedává jí

v~lbecžádné peníze, takže ona si privydelává ranním rozvá

žením mentálne handicapovaných detí do príslušných škol,

nebo pomáhá u benzÍnové pumpy. Pak dálkove složila cosi

jako je naše maturita a z Oxfordují poslali certifikát, že byla

v daném období nejlepší. Obcas priložila k dopisu básen,

porád je psala obdobne otevrene jako Marina Cvetajevová ..

Konecne, po tri ctvrte hodine, prolétlo lano vzduchem,

prístavní pomocník k nerozeznání podobný Anthony Quinno
vi po nem skocil, obtocil je kolem pacholete a bleskove bežel

pryc, aby ho neseklo do hlavy. S Gabrielou jsme si padly do

náruce. Opodál se o auto opíral její muž - George . Narodil

se v Bristolu v recko-anglické rodine. Jeho otec tam kdysi

priplul prímo odtud, z nejjižnejšího prístavu recké pevniny,

z Gythionu. Ješte s bratrem tehdy prchali pred hnevem

svého otce, který jim z Atén vzkázal, že jen se vrátí do rodné

horské vesnice, oba je zabije. Mladíci totiž objevili, že

tatínek, který se vydal do hlavního mesta, aby vydelal peníze

pro svoji chudou deseticlennou rodinu, si tam užívá

s nejakou krasavicí a na domov kašle. Bratri našli krasavici,
a protože otec nebyl zrovna po ruce, ztloukli ji. V Anglii se

živili, jak se dalo. Trochu cestne, trochu necestne. Zmenili si

jméno, aby neznelo recky, oženili se s Anglicankami. Donu!
se už nikdy nevrátili.

Až ted, syn jednoho z nich, GabrieLL~in George, se po
padesátce rozhodl pro návrat. Ve vesnicce predku si pred

osmi lety otevrel tavernu. Rekl mi: " HiJ" , a otevrel dvírka

nablýskaného opela. Sedly jsme si s Gabrielkou dozadu.

George jel ostre a tvrde. Krajinou, která vyhlížela jako

z bible, nebo ješte líp z bible ilustrované renesancnun

malírem. Oleandry, cypriše, prastaré kamenné domy,
kaplicky a kostely se štíhlými prsty veží. "Tady minulý mesíc

zavraždila dvacetiletá dcera svoje rodice, " podotkl George

v jednom zvlášt utešeném míste. "Pro peníze. " - " Co delají

vaše deti? ", zeptala jsem se. "Nikos tloustne a má za ženu

prekrásnou cernošku z Jamajky, on hraje na piano v bristol

ských hospodách a ona k tomu zpívá, " smála se Gabrielka.

"Sophia žije nedaleko od nás, zrovna ceká druhé díte. To

první je skvelé, má ho s nejakým místním taxikárem. Díte

mluví stejne výborne recky jako anglicky. Otec druhého je

malír, milý clovek, ale ješte nikdy neprodal žádný obrázek. "

Pak prešla z anglictiny do ceštiny. "Alexandros u nás nebyl

už sedm let. Nesmí sem kvuli drogám, Rekové ho vykázali,

a protože je Brit, co by si s ním tady preplnovali vezení.

Pracuje u McDonalds nekde poblíž Saarbriickenu, vzal si
Nemku a šetrí na lepší pracku, mycku, žehlicku. Jejich deti

umejí jen nemecky. Takže ani já ani George s nimi nejsme

schopni mluvit. Konstantinos, nejmladší, osmnáctiletý, delá

strední školu v Anglii, tedy delal, ale George to ješte neví, že

ho vyhodili. Zato už ví, že je homosexuál, a strašne vyvádí,
prý je to moje vina, že jsem se s ním v detství moc mazlila.

Konstantinos se ted živí jako barman po homosexuálních

barech v Glasgow. "

Pak jsme prijeli do horské vesnice, odkud Georgovy predky

kdysi vyhnala zloba jejich otce. George tu ve své malé taver

ne servíruje vlastnorucne pripravené skvelé recké saláty. Ale

hostu je velmi málo, cestovní kanceláre o té nádhere nevedí.

Lepší tzatziki jsem nikdy nikde nejedla. Pili jsme k tomu víno

s pryskyricí, retsinu a Gabrielka vyprávela, jak se ucí recky

pomocí Kazantzakisových romám! a konverzace se svým

milencem, o petadvacet let mladším statným rybárem ze

sousední vesnice. "Není tu v okolí místecko, kde bychom se

ješte nemilovali, " ríkala se zárivým úsmevem cesky, zatímco

si George na sousední židli nevzrušene cetl noviny. "Kdyby

se to dozvedel, zabil by nás oba, " rekla smerem k nemu.

Vzhlédl a formálne spolecensky se na nás obe usmál.

" Všechno O. K., " zeptal se.

Víc než o. K.J Z taverny je výhled z jedné strany na more, ve

kterém Gabrielka každé ráno plave dve hodiny nahá.

Z druhé strany vstupuje do obrazu dvoutisícová hora svaté

ho Eliáše. Už na ni taky vystoupila. To všechno mezi rozná

šením jídla, mytím nádobí, podlah a vyhánením místních

gymnasistu, kterí chodí o hlavní prestávce na toaletu jejich
taverny "delat sex".

Vecer jsme šly s Gabrielkou na procházku. Místní ji prátel

sky zdravili, zastavovali se na kus reci. "Jsi tu štastná?" 

"lájsem vždycky všude štastná," odpovedela mi bez váhání.

Zárí 2000 / 37



I Reforma svetélku.ignaKoncl evropskeho tunelu
10,,'e/ Brož

Tentopulrok predsedá Francie Evropské
unii. Zakladatelská zeme spolecenství, jež
stála na pocátku evropské myšlenky, usiluje
o splnení obtížného úkolu: reformovat
instituce, které již nevyhovují soucasnému
pojetí EU. Systémové reformy jsou totiž
podle Bruselu nutnou podmínkou pro její
rozširování. Francie, která se ve svých
východiscích odvolává na své "otce
zakladatele ", at už to byli poválecní
francouzští politici lean Monnet ci Robert
Schuman, hraje i nadále klícovou roli
v budoucnosti Evropy. Nekdy to vypadá, že
dokonce tu hlavní.
Evropské spolecenství za posledních 50 let prošlo hlubokou
promenou. Od hospodárského spolecenství pod vojenským
"protektorátem" Americanu, jak s oblibou ríká americký

vojenský expert a politolog Zbigniew Brzezinski, k politické
mu spolecenství s "omezenou suverenitou", které chce
Americanum konkurovat. Francie, k níž se v tomto pul roce
upírají oci evropských pozorovatelu, budí smesici ocekávání

a skepse. Ceho se tedy mužeme tento pulrok nadít?
Predevším je nutné se už konecne zbavit iluze, že Evropská
unie je tady proto, aby konala zázraky. Na to je až príliš
"konsensuální", na to je až príliš "byrokratická". Stíny, které

toto uskupení cas od casu vrhá - korupce za Santerova
predsednictví i nynejší Prodiho prešlapování na míste - se
stále odrážejí v nesrozumitelném eurojazyku, k nemuž je
nutný nejen speciální slovník, ale i velká míra úrednické
empatie. A to i v prípade, že by se její vnitrní reformy ujal
pragmatický Neil Kinnock.
Napríklad datum vstupu státu strední Evropy, které nás
pochopitelne zajímá nejvíce, už deset let patrí spíše k oblíbe
ným varietním císlum. Samotný vstup do EU, at už v nej

budou Ceši a Slováci doufat "optimisticky" k roku 2005 ci
"pesimisticky" o trochu pozdeji, nebude pro Ceskou republi
ku (a dalších 12 kandidátLI) vubec vstupenkou do ráje.
Nebude to ale ani sestup do pekla: a to nejen kvlili tomu, že

na pocátku evropské koncepce stáli krestanští demokraté.

Hra O druhé housle
Tato unie není ani charitativní spolek, natož Armáda spásy; je
to zkrátka velmi pragmatické spolecenství státli, které pri

Lionel Jospin se svýni ctitelkami.

deklaraci spolecných hodnot usiluje o ekonomickou a politic
kou dorninanci.

yní se hraje o to, zda to budou stále druhé (svetové) housle.
Z této premisy vznikají jasné evropské priority, které akcentu
jí i vetšinové socialistické vlády (proto tolik sociálního
rozmeru a péce, vcetne ochrany proti "nelegální imigraci").
Tyto priority i pres nedávná prohlášení nemeckého ministra
zahranicí Joschky Fischera o vytvorení federálních Spojených
státli evropských (jež v nekterých bodech podporil verbálne
i prezident Jacques Chirac v Bundestagu) presto zlistávají
stále silne v národních orientacích. "Sdílím myšlenku Jacque
sa Chiraka, který se vyslovil nikoli pro Spojené státy evrop
ské, ale pro spojenou Evropu státli, protože Evropa není
jeden, ale více národu, stejne jako více jazykli a kultur," rekl

Fischer. Vzájemné úcty mezi Francií, Nemeckem a Velkou
Británií nejsou dosud jasne secteny. "Kdo to zaplatí?" ptají se
casto Nemci. A Britové rádi dodávají: "Pockáme a uvidíme!"

Opasky pres evropská bricha
Tradice francouzské imperiální politiky se v posledních letech
kultivuje. pritom diskuse o povaze samotných francouzských
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institucí evropského pozorovatele stále uvádí v úžas: koncem
zárí se Francouzi s nejvetší pravdepodobností rozhodnou pro
zkrácení prezidentského (gaullistického) mandátu ze sedmi na
1Jet let. Tento pokus o demokratizaci politického režimu, toho,
co kdysi Franr;;ois Mitterrand nazval "permanentním politic

kým prevratem", budí nadeji. Muže se promítnout i do refor
my evropské? Diskuse o korupci na pai'ížské radnici, do níž je
zapleten i prezident Chirac, ale vyvolává vážné otazníky nad
povahou tohoto režimu.
Proc by ale koneckoncu nemohla být Evropa francouzsky
veliká? Vždyt komu by se nesvíralo hrdlo pri pohledu na
sjednocenou Evropu, jejíž pocet obyvatel, pri predpokladu 27
clenu, by dosáhl témer 500 miliónu? Kdo by nevyhrkl nadše
ním nad jejím možným exportem, který je odhadován na
témer 40 procent svetového obchodu? Zatímco pocet obyvatel

a exportu by se zvyšoval, hrubý domácí produkt by ovšem
Evrope s každým dalším clenem spíše klesal. Nynejších
21000 dolaru na evropskou hlavu (oproti 31000 americkým)

by poklesl pri 27 clenech na 15 000 dolaru. Export by se
zvýšil jen nepatrne. Težko se utahují opasky na evropském
brichu. Velmi težko se sbližují pulrocní francouzské priority,
které mluví o "plné nezamestnanosti", s viZÍ "rozšírení". Není
také divu, že práve "rozšírení" stojí u francouzských (evrop
ských) priorit až na posledním míste.

Kudy Z labyrintu?
Bylo by presto nekorektní podsouvat evropským státum
pouze ekonomickou orientaci. Byt se Evropská unie ješte

v rámci Maastrichtské smlouvy chovala, jako by o východní
(nerku-li strední) Evrope vubec neslyšela, dnes se rozšírení

stává tématem, k nemuž je dobré se vyjádrit. "Jen žádné
termíny," nabádají ale s úsmevem diplomaté. "Copak
mužeme oznámit data všem trinácti najednou?" poznamená-

vají chytrácky. A když ani to neplatí, smecují: "Prijmeme vás,

až budete pripraveni!"
Kdo si už dnes vzpomene na slavná Kohlova slova ve Varša
ve a Chirakovy deklarace v Praze o tom, že do Evropy vstou
pí strední Evropa v roce 2000? Nenechme se, ostatne, v té
souvislosti mýlit ani poslední stredoevropskou "okurkovou
iniciativou" blitského ministra zahranicí Robina Cooka, která

zamžila v Praze oci nekterých politiku. Velká Británie hraje,
jako již tolikrát predtím, i tady roli amerického "trojského
kone" v Evrope. Úcelový pokus rakouské ministryne Benity
Ferrerové-Waldnerové vyklouznout z chomoutu sankcí EU
"stredoevropskou aliancí" je zase až príliš vytažena ze zaprá
šeného habsburského inventáre.

A tak zatímco se Evropa hodlá rozširovat, musí se nejprve
reformovat, a tedy zároven i prohloubit, abychom zustali

verní "eurospeaku" z Bruselu. Posilování "posílené spoluprá
ce" - jako jedna z variant strategie "tvrdého jádra" - je evrop
skýrru analytiky promýšlena již príliš dlouho.
Nárocná kJitéria menové unie, ale i evropský peleton "dvou 
a vícerychlostní" Evropy, jež klade tem ostatním podmínky,
se jiste promítnou i do pokusu o reformu institucÍ. Hlasování
kvalifikovanou vetšinou, pocet hlasu v Rade ci budoucí pocet
clenu Evropské komise bude urcite záležet na tom, zda bude

komisi prisouzena elementární míra výkonné moci, ci zda
zustane pouze loutkovým divadlem v rukou velkých hrácu.

Plánovaná reforma, jež svetélkuje pro Evropskou unii jako
nadeje na konci tunelu, je nutným predpokladem na ceste ven
z labyrintu evropské identity.

losef Brož (1965)
Publicista. Absolvent fakulty práva a politických ved

Burgundské univerzity v Dijonu.

Francouzské priority za predsednictví Evropské unie
Tri hlavní orientace francouzského predsednictví Evropské
ume vyhlásila socialistická vláda ústy svého prerruéra Lionela

Jospina 9. kvetna 2000 v Národním shromáždenÍ.

Evropa ve službe rustu a plné zamestnanosti
Rocní rust 3%, jež si stanovily clenské státy EU na Evropské

rade v Lisabonu, predpokládá prijetí trí hlavních priorit:

O posílení evropského sociálního modelu vcetne sociální
agendy (zvýšená sociální ochrana, právo na práci prizpusobe
né vývoji trhu práce, efektivní zamestnanecká politika, boj

proti diskriminaci);
O konsolidace ekonomického pólu, koordinace ekonorruckých

politik evropských státu v souladu s fiskální harmonizací
a novými ekonomickými regulacemi;

O pripravenost na informacní spolecnost pri zachování sociál
ní soudržnosti.

Evropa bližší obcanum
Záruky, které priblíží instituce obcanum, by mely být poskyt

nuty v techto základních oblastech:

Pri ochrane zdraví obcanu (ochrana spotrebitele), pri ochrane
životního prostredí (boj proti skleníkovému efektu), v oblasti

dopravy, v oblasti imigracní politiky a práva na azyl (oblast
víz a boje proti ilegální imigraci), pri tvorbe evropských
právních záruk a evropského právního prostoru, v oblasti
nedovoleného dopingu sportovcu, pri príprave obcanu na
zavedení evropské meny v roce 2002, v oblasti kolektivní
bezpecnosti.

Evropa efektivnejší a silnejší

O Francie prosazuje posílení efektivity a pruhlednosti evrop
ských institucí, rozdelení jejich kompetencí a princip subsidia

rity.
O Francie hodlá koncem roku 2000 usilovat o schválení

Evropské charty základních práv. Rovnež zduraznuje nutnost
urychlení procesu reformy institucí a zlepšení existující
"posílené spolupráce" mezi nekterými clenskými státy.
O Francie chce dokoncit jednání o reforme institucí, která byla

zahájena již v predchozím pulroce za predsednictví Portugal
ska. Evropa musí "prijmout duležitá rozhodnutí, napríklad
stanovení kalendáre pro plíští rozšírení". Evropská konference
v Nice na konci francouzského predsednictví by mela být
"príležitostí k posílení dialogu mezi unií a kandidátskými
státy".
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Rozvod~o japonsku
Zdeiíka VaSiUeFOvá

Pravý duvod rozvratu
manželství netkví v tom, že by

si jeden z manželu našel
nového partnera. Dosavadní
výzkumy ukazuji, že prícinou

rozchodu jsou rozdzlné
predstavy, jak prožít tretí vek

života.

I ve spolecnostech, které v mnohem vetší
míre lpejí na tradicích než my, stoupá
pocet rozvodu. Japonsko není výjimkou.
V devadesátých letech tam vyvolala
znepokojení vlna rozvodu manželství
trvajících déle než dvacet let. V roce 1996
už jich bylo plných 16procent
Z celkového poctu prípadu.

Prirozene se objevily úvahy, co je prícinou a zda rozpad

takzvaných zralých manželství je pouhým prechodným
jevem, nebo bude mít trvalejší charakter. Predevším však
byla položena znepokojivá otázka, jak se bude utváret další
život partneru, kterí se na samém prahu stárí rozcházejí.
Japonsko je v soucasnosti zemí s nejdelším prumerným

vekem, což znamená, že rozvedení mají pred sebou stále
ješte dvacet i více let života.

Jak prožít tretí vek?
U vetšiny japonských rozvodu jsou navrhovatelkami ženy

a v devadesáti procentech prípadu
se partneri rozcházejí na základe
vzájemné dohody. To platí
i u rozvodu dlouholetých manžel

ství, pri nichž soucástí majetkové
ho vyrovnání bývá i dohoda

o rozdelení odstupného, které
manžel podle japonské praxe
dostává pri odchodu do duchodu
a které samo o sobe predstavuje
znacnou cástku. Žene, i když
nebyla po dobu trvání manželství
výdelecne cinná, se tak dostává
náhrady za léta strávená pécí o rodinu. Duvod, který

bychom hledali my, totiž hluboký rozvrat manželství
v dusledku toho, že si jeden z manželu našel nového

partnera, se vyskytuje zrídka.
Dosavadní výzkumy ukazují, že prícinou rozchodu jsou
rozdílné predstavy, jak prožít tretí vek života. Dvojice,
které dnes stojí pred tímto rozhodováním, patrí ke genera
ci, jež prožívala detství v nouzi válecných a poválecných
let. Studentská léta pro ne znamenala znacné odríkání
a období vysokých temp hospodárského rustu kladlo
nesmírné pracovní nároky. Tomu odpovídal i typ rodiny
charakteristický pro poválecné období a delba rodinných

rolí. Od manžela se ocekávalo financní zajištení provozu
domácnosti vcetne jistoty, že bude dost prostredku, aby se
detem, obvykle dvema, dostalo dobrého vzdelání, což
v Japonsku není levná záležitost. To od muže vyžadovalo
plné pracovní nasazení a neustálé úsilí udržet se v zamest

nání a zajistit si perspektivní kariéru. Úlohou manželky
bylo vytváret mu rodinné zázemí a vychovávat deti, zejmé
na bdít nad tím, aby úspešne procházely nárocným
školským systémem. Matka-vychovatelka byla prototypem
ideální životní družky. Mela jistotu, že otec udelá vše pro
zabezpecení rodiny, a manžel naopak vedel, že s penezi,
které jí sveruje, bude zacházeno uvážlive, nebot šetrit na
budoucnost bylo pro oba samozrejmostí. Vetšina dvojic,
které vstupovaly do manželství, pricemž mnohé na základe
domluvených snatku, ochotne tuto roli prijala.
Tím ovšem došlo k oddelení mužské a ženské sféry. Príliv
obyvatel do velkých mest vyvolal bytovou krizi, která se
od šedesátých let rešila výstavbou sídlišt a satelitních mest,
což nadmerne prodloužilo dojíždení do zamestnání. Muž
odcházel casne ráno a vracel se pozde vecer, podle našich
hledisek vlastne v noci. Volné soboty nebyly a v nedeli

vetšinou dospával celotýdenní únavu. Casu pro spolecné
prožívání se nedostávalo a pri pohledu zvencí se zdálo, že

tato situace manželum nevadí.

Teší se na neco jiného
Nyní, když se deti osamostatnily
a manžel stanul pred odchodem do
duchodu, se mnohá manželství ocitla

v krizi. Po desetiletích tvrdé práce
a obezretného hospodarení jsou
manželé na stárí vetšinou dobre zajiš
teni. Také spolecnost dnes nabízí
hojnost možností, jak trávit volný
cas. Mnoho žen tuto situaci prijalo
jako svou životní šanci, jako príleži

tost vynahradit si léta strávená v domácnosti. Perspektivou
je pro ne udržet si aktivitu, neupadat do senility, vymanit
se z celoživotního stereotypu, seznamovat se s lidmi,

cestovat, poznávat. Muži naopak po desetiletích neustálého
pracovního vypetí dávají prednost klidu a odpocinku.

Neshoda v predstavách o budoucím živote proto vede
mnohé ženy k tomu, že z manželství odcházejí.
Pokud jde o financní zajištení na dobu stárí, jsou vyhlídky
obou bývalých partneru celkem vyrovnané. V tomto
ohledu jim nic nebrání usporádat si život podle vlastních
predstav. Diskuse kolem rozvodú dlouholetých manželství

však odhalily, že je velký rozdíl ve zpusobu, jakým se
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s novou situací vyrovnávají muži a ženy. Muži se cit!
zaskoceni a jsou bezradní. Vetšinu života prožili v zamest
nání, nemeli cas na rozvíjení mimopracovních zálib.
S komunitou v míste bydlište nesplynuli.
Ženy po dlouhá léta odkázané na život v tesném prostoru
sídlištních bytú daleko od velkomestských center neupada
ly do neuróz, ale pohotove reagovaly na potreby, které
soužití na sídlištích prinášelo. Spolupráce se školou, péce
o spolecné prostory, zakládání
a údržba hrišt, rozdelení parkovacích
míst a rada dalších cinností stmelují
cích lokální spolecenství spocívala na
nich. Ve srovnání s muži, jejichž
kariéru formovala struktura podniku,
se ženy naucily organizovat si život
samy.

Poradna pro muže
V Osace vznikla roku 1995 první
japonská poradna pro muže. Akira

akamura, který stál u jej ího zrodu,
ríká, že si plne uvedomil rozdíl
v prístupu k životu u mužú a žen po
zemetresení v roce 1995: "Všichni,

ženy i muži, jsme pomáhali pri odklí
zení trosek, ale když bylo po práci,
muži nevedeli, co dál, a tak šel každý
po svém. Ženy se naopak po práci

znovu sešly a donekonecna probíraly,
co se kde nového dozvedely. Vytvorily si jakousi vlastní
informacní sít. Asi snáze hledají kamarádky nebo je to
snad zvyk zdedený z dob, kdy ženy chodily ke studním
pro vodu. Muži naopak žádné vzájemné kontakty nenavá
zali, a tak když odklízení trosek skoncilo, rozešli se každý
do svého zamestnání. Ríká se, že ženy jsou ve spolecnosti
v mnohém v nevýhode, ale já získal dojem, že pri

V roce 1996 predstavovaly rozvody po dvaceti letech

manželství 16,3 procent ze všech rozvodú v CR. Témer
v polovine prípadu byla jako prícina udávena rozdílnost
povah. Dúvody necelé petiny techto rozvodú byla nevera

muže (18,2 procent). Poukazuje se ovšem na to, že rozdíl
nost povah je jen predstíraná prícina, protože je spolecen
sky prijatelnejší než nevera, ale to je samozrejme težké
stanovit.

Každopádne približne polovina rozvádených manželství
uvádí jako dúvod "rozdílnost povah".
O rozvodech v CR platí - stejne jako v Japonsku - že ve

vetšine prípadu jsou navrhovatelkami ženy (v CR približne
dve tretiny). To platí o rozvodech obecne, demografická

takových pohromách, jako bylo ósacké zemetresení, kdy
není žádný predem pripravený scénár, jsou ženy daleko
pružnejší a životaschopnejší než muži, a to práve proto, že
si dovedou navzájem pomáhat prostrednictvím kontaktú
a vlastní informacní síte." Proto je posláním poradny
pomoci mužúm vymanit se z prílišného upnutí na profesi
onální kariéru a vyhnout se traumatu pri jejím selhání,
které je navíc prohlubováno nedostatecnou komunikací

mezi manžely. Má jim ukázat cestu k navazování mezilid
ských vztahú a k ocenení i jiných hodnot než jen pracov
ních úspechú.

Zdenka Vasiljevová
Japanoložka a prekladatelka.

Dana lfamplová

statistika nezaznamenává, zda se rozvody po dvaceti letech
manželství liší.

Otázka rozchodu na základe vzájemné dohody je v CR
složitejší. Od poloviny roku 1998 platí v CR nový zákon
o rodine, upravující i rozvody. Pokud jeden z manželll
s rozvodem nesouhlasí, je podnúnkou rozvodu to, že spolu
tri roky nežijí. V podstate to znamená, že lidé, kterí se
nedohodnou, se mohou rozvést jen velmi obtížne. Zdá se
však, že ve vetšine prípadú se manželé prece jen dohodnou.

Dana Hamplová
Socioložka.



Vecné casy trvaly
sedmdesát let
Proc západní sovetologie nepredvídala kolaps SSSR?

Zdenek Sládek

Ve vede nelze ignorovat ani
nepravdepodobnost, nemožnost ci

absurditu. Sovetologie v roli
veštkyne budoucnosti SSSR

nevzala v úvahu všechny možné
alternativy jeho vývoje, byt se

nekteré Z nich jevily velmi
nepravdepodobné.

"lak jsme se mohli tak mýlit?" ptá se
v úvodu sborníku o peripetiích
sovetologie jistý znalec dejin padlého
impéria. Analyzovat jeden z nejvetších
omylu sovetologie si predsevzal autor
sborníku "Rethinking the Soviet
Collapse" a profesor University of Wales
Michael Cox.

Stoupenci studené války i jejich liberální kolegové, kterí

prehlíželi úskalí sovetského systému, se podle Coxe
prohrešili tím, že nepredvídali rozpad SSSR. Už od pocát
ku 80. let se sice o sovetskou hospodárskou cestu do slepé

ulicky zacali zajímat "operativci" ze CIA, dávali však
chazjajstvu SSSR neprimerené
nadeje. Jako prognostikové
reálných událostí selhali vúdcí
levicoví akademici, ale - jak
dúrazne dodává Cox - i vetšina

konzervativcú. Podle jiného
vysvetlení došlo ke zhroucení
Sovetského svazu v dúsledku

nepovedených Gorbacovových
reforem, což byla událost, která
se nedala bez sklenené koule

predvídat.
Soucasní znalci SSSR mají
sklony znevažovat generaci svých kolegú, která v roce

1989 selhala. Ale proc by nová generace mela být lepší?
Cox tvrdí, že mnozí mladí odborníci devadesátých let
beztak vyrostli pod vlivem starších matadoriL Jak jinak si
ostatne vysvetlit stále prežívající názor, jehož nositelkou je
i sovetologická omladina, že pomery v Rusku se budou
v dúsledku zavádených zmen postupne zlepšovat? I nadále
se pestuje úzká specializace a nekladou se základní otázky,
na než se bez analýzy predchozího vývoje težko odpovídá.

Strach z totalitního obra
Spíše než nahodilé spekulace však vysvetluje púvod šupin
na ocích sovetologú sama historie této vední disciplíny.
Intenzivní zájem o Sovetský svaz zahorel spolu s vypuknu

tím studené války. Západ potreboval znát strategii sovetské

politiky, nebot se pocítalo s nejhorším. Démonizace
možného stretu potom od pocátku vedla k precenování

obra na východe a k ignorování jeho slabin. Jedním
z nejsilnejších argumentú, o nejž znalci Moskvy a okolí
opírali presvedcení, že Sovetský svaz je tu na vecné casy
a nikdy jinak, byl poukaz na totalitní povahu zeme sovetú.
Totalitní paradigma v sovetologii vycházelo z toho, že
SSSR prežije ne snad pro svou legitimitu, ale že obrovská

represivní mašinerie proste jinou možnost nepripustí.
Z konzervativního pohledu bylo toto pojetí užitecné 
poskytovalo totiž západní politice morální oprávnení tím,
že stavelo SSSR na roven nacistickému Nemecku.

V období od 60 do 80. let prošla západní sovetologie radikál
ní - ironicky receno - prestavbou, ale ani nove nastoupivšímu
antitotalitnímu modelu se nepodarilo erupci roku 1989
predpovedet. To proto, že tato vlna analýz sovetské reality

zdúraznovala jako její nejdúleži
tejší stránku cosi, co udržuje dané

pomery ješte spojeh livej i než
útlak politbyra, totiž souhlas
utlacovaných. Vycházela z toho,
že v SSSR existuje spolecenská
smlouva mezi vládci a ovládaný
mi a sovetské obyvatelstvo je hrdé
na úspechy své zeme. Na základe
tohoto úsudku se kritikové totali

tarismu dobrali názoru, že sovet

ský systém je stabilní.

Když se absurdita stane realitou
Dalším zdrojem úvah o rúžové budoucnosti rudé mocnosti
se stal obrat pozornosti sovetologú vúci národnostním
aspektúm sovetské politiky. Nová generace badatelú
zavrhla tezi o Sovetském svazu jako žalári národú a došla
k názoru, že po Stalinove smrti se národnostní politika
SSSR stala tolerantnejší, politicky méne represivní

a hospodársky prijatelnejší. Neprispívala zkrátka k sestro
jení casované nálože nacionalismu. Také výzkum hospo-

. dárství SSSR vedl ekonomicky zamerené sovetology
k záveru, že pochybnosti o stabilite SSSR nejsou opodstat
nené. Ackol i problémy sovetského hospodárství v 80.

letech rostly, jen málo ekonomú predpokládalo, že to
povede až k rozkladu systému.
Osud západní sovetologie vede podle Coxe k poznání, že
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ve vede nelze ignorovat ani nepravdepodobnost, nemož
nost ci absurdnost. Selhání sovetologie v roli veštkyne
budoucnosti SSSR lze potom spolu komentovat kritikou,
že tato vední disciplína jednoduše nevzala v úvahu všechny
možné alternativy vývoje SSSR, byt se jevily treba velmi

nepravdepodobné.
Na druhou stranu však nelze prehlédnout, že mezi západní
mi sovetology se vyskytli lidé, kterí poukazovali na rostoucí
labi1itu sovetského systému. Patrí k nim predevším Ameri
can Zbigniew Brzezinski a Francouz Alain Besancon. Není
duležité, zda presne urcili moment, kdy dojde ke zlomu.
Podstatné je, že vystihli rozhodující trend vývoje. Proc tedy
selhala podstatná cást západní sovetologie? Neselhala tím,
že nepredvídala datum kolapsu SSSR, ale dávno predtím.
Podléhala príliš casto, at už vedome ci nevedome, politic
kým vlivum a dobovým módám. Stávalo se, že se do popre
dí draly nové generace a smery s koncepcemi, které slibo
valy získat pozornost verejnosti a sponzoru. Podstatná cást

západní sovetologie zanedbala zásadu vedeckého bádání,
která velí pochybovat o všem, co není prokázáno.
Nelze zavírat oci pred faktem, že režimu poplatná soveto
logie se pestovala i u nás. Režimní sovetology, jejichž
produkce mela pouze propagandistický charakter, pochopi
telne nelze brát vážne. Od nich nebylo možné ocekávat, ani
že podají vecný obraz situace v SSSR, natož že se budou
zabývat vidinou jeho zhroucení. Zato vládnoucí kruhy

tomu venovaly velkou pozornost. Neprály si samozrejme,
aby se zhroutil SSSR, ale o to více mely spadeno na garni
turu Michaila Gorbacova. Verily, že ji vystrídají staronoví
lidé, kterí se vrátí k politické linii KSSS pred Gorbacovo
vou prestavbou a podporí i ceské archivní rocníky vcele
státostrany.
I v ceském samizdatu a v emigrantských casopisech se
v druhé polovine 80. let objevila rada glos a úvah o situaci
sovetského Ruska od Karla Durmana, Milana Haunera,

Vladimíra Kusína, Zdenka Mlynáre ci Michala Reimana.
Také u nich se cas od casu se projevil vliv dobové atmosfé
ry, zejména ocekávání úspechu Gorbacovovy politiky,

a Coxovu kritiku tedy lze vztáhnout i na ne.

Zdenek Sládek (J 926)
Autor je historik, spoluautor Dejin Ruska. Spolu s Vilémem Precanem

také pripravil k vydání knihu K vývoji sovetské politiky vuci státum

Varšavské smlouvy, shrnující dokumenty a materiály z let 1989-90.

Michael Cox: Rethinking the Soviet Collapse. Sovietology, the Death

of Communism and the ew Russia, lnstitut universitaire de Hautes

Études internationales, Ženeva 1998.

Michael Cox: Whatever Happened to the USSR? Critical Reflections on
Soviet Studies.

Jan Kucharzewski: Od Bialego caratu do Czerwonego, Epocha

Niko1ajewska, Varšava 1998.
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Globálne sdílený sebeklam
Protesty jsou druhou stranou mince summitu

David Svoboda

Praha žije již nekolikátý mesíc
v napjatém ocekávání; v zárí se má stát
jevištem fenoménu, které charakterizují
poslední dny odcházejícího století -
a dost možná valnou cást století

príštího. Na jedné strane zde zasedne
nobilita financního sveta
k pravidelnému rokování, na druhé
strane se pripomene živelná
a organizovaná protestní vlna.

Kritika praktik nadnárodních spolecností spojených

s financemi a obchodem zajisté není na západní scéne

prevratnou novinkou - kritický prístup k ekonomickému

vývoji od dob prumyslové revoluce zplodil závažné

spolecenské doktríny a reagovat na nej musely i moderní

demokracie. V posledních letech se ovšem zmenila

terminologie i zpusob projevu podobných iniciativ. Do

popredí se dostal dosud nepevne vymezený termín

"globalizace" a protesty nabyly masové, pravidelné

a dobre organizované formy. Podobne jako v sedmdesá

tých letech ekologie se dnes stal módním slovem pojem

globalizace a dá se ríci, že na sklonku 90. let tvorí hlavní

chod intelektuálního menu na Západe.

Globalizqce - nová inspirace
neomarXlsmu
Proces vzájemného provazování kontinentu a oblastí,

zmenšování vzdáleností a banalizace casu jsou nezpo

chybnitelnými úkazy našeho veku. At už se po globál

ním tobogánu vozí financní transakce, informace,

pseudo-kultura ci životní styl, soucasnému svetu nelze

uprít závratnou zmenu rychlosti, jíž se otácí a to ku

prospechu i smule nás všech. Dnešek ovšem poznamená
vá rostoucí vliv levicove liberálních hodnot na soucas

nou spolecnost. Jedním z dukazu je zpusob, jakým se tak

mnohorozmerný jev jako globalizace v povedomí západ

ních elit prizpusobil levicove ekonomizující šablone

a oprostil se od dalších neméne duležitých rozmeru.

V globalizaci totiž spatruje neomarxistická i nemarxis

tická levice další metamorfózu svého tradicního prízraku

- kapitalismu - a získává tak vítanou munici, aktualizují

cí její nedávno již opotrebovávanou protitržní kritiku.

Problém je zde pojednáván jako nová - postkoloniální -

fáze nadvlády špatných (bohatých) nad dobrými (chudý

mi).

Média i celné osobnosti prijaly tento specifikovaný

pohled na globalizaci bez výrazných pripomínek. Tak se

o internetu i o mobilních telefonech jakožto o atributech

globalizace mluví veskrze pochvalne; vzápetí se však

dozvídáme z úst autorit Evropské unie, že jedine dusled

ná evropská integrace ochrání Evropu pred globalizacní

mi tlaky. Toto nazírání nám jakoby sugeruje pomyslnou

rovnici: globalizace rovná se amerikanizace a amerikani

zace rovná se panství penez. Že jde jen o cást mnohem

složitejší skutecnosti a že i jednotná Evropa bude

v regionálním merítku globalizátorem, za nehož je dnes

módní považovat pouze USA, je jen potvrzením toho, že

západní myšlení prodelává záhadnou etapu sebeklamu,

který na nové a neznámé fenomény reaguje emotivní
zkratkovitostí.

Bez povšimnutí tak zustane fakt, že akce mezinárodních

aktivistu patrí ke globálnímu koloritu doby stejne jako

summity nadnárodních spolecností, že vlastne tvorí

druhou stranu jedné mince. Konecne - dorozumívací rec

mají financníci i revolucionári spolecnou. Nahlas se

hovorí o riziku ekonomické globalizace, naprosto se

však opomíjí nebezpecí globalistického idealismu,
vládnoucího dnešní dobe.

Svet neo-soudruhu
Nešvary konzumního života tradicne zamestnávaly

západní intelektuály. Je logické, že také globalizace

ekonomiky jako nový jev bude do jejich agendy vdecne

pasovat. Zatímco však varuje pred nadvládou financní

oligarchie, inspirovala nová levice vcetne mnoha liberál

ních, nelevicových osobností soucasné myšlení idealis

tickou vizí jednotného svetového porádku, opírajícího se

o ideje lidských práv, obcanské (a cástecne sociální)

rovnosti a multikulturalismu. Tento myšlenkový

amalgám dnes de facto vládne západním médiím

a s jejich pomocí vytvárí jakousi "technickou prírucku"

moderního myšlení. Pokradmu a neadresne je nám

nabízen "novoosvícenský" koncept jednoho dokonale

propojeného, soudružského sveta, v nemž bude jedinec,

vyproštený z nároku svého kulturního zázemí, existovat

v racionalistickém a právním prostredí západního strihu.

Prestože naši dobu charakterizuje postmoderna, paralel

ne se zde zdvihá nová vlna idealismu, jenž si vypujcil

jejího ducha relativismu, pokud jde o osvedcené hodnoty

a tradicní morálku starého sveta. Tato dnešní pravda se



zaklíná anti-ideologicností a jakýkoli náznak ideové
vyhranenosti cejchuje jako rlzikový. Sama však lpí na

svých dogmatech, jako je multikulturní spolecnost,
obcanský princip nahrazující prekonaný národní, libera
lismus, odsouvající konzervativní hodnoty.
Na první pohled se zdá logické, že se tento idealismus
špatne snáší s individualistickou filosofií tržní ekonomi
ky. Na konci století jsme ale svedky symbiózy tradicne

protichudných idejí, které tvorí západní svetonázor.
Tržní ekonomika podle dnešních vudcu spojí svet
a prevrácenou cestou nás neprímo priblíží ideálu hojnosti
a rovnostárství, o kterém snil Marx. To je též idea

soucasné evropské integrace. Není pritom náhodné, že
jej í soucasní programátori vyšli namnoze z generacní
levicové revolty 60. let. Jakkoli mohou mít dnešní vizio
nári odlišné názory na roli ekonomiky pri vytvárení

nového sveta (podle toho, zda jsou více politiky ci
intelektuály), cíl mají spolecný. Jejich vítezící filosofie
nás však zavádí na scestí. Prichází s abstraktními

konstrukcemi, které se nenamáhá dále upresnovat, zatím
co tyto konstrukce fatálne zpochybnují dosavadní
porádek.

Globální kapitál a globální utopie
v prípade multikulturalismu tato filosofie operuje naprí
klad s pojmem "kultura", aniž by zohlednila, že ruzné
kultury sveta vznikaly dlouhodobe a za jedinecných
podmínek a steží budou uspokojive existovat v jednotí
cím rámci liberální spolecnosti. Výsledkem pak muže
být vlastní degradace kultur, v horším prípade jejich

konflikt. Hovorí o celoplanetární autorite v oblasti

lidských práv. Nedávné události ve svete potvrdily, že
OSN je pro její nároky už príliš "vycpelá". Ve chvíli,
kdy se jisté osobnosti zabývají myšlenkou zrídit
všemocný orgán jejich vymahatelnosti, jsme svedky

nového mezi národního inženýrství, které se svým
tvurcum snadno vymkne z rukou. Jedním dechem je

zároven zpochybnována smysluplnost národního státu.
Prehlíží se, že nacionalismus krome válek také pomáhal
vyjádrit nároky jednotlivých kultur a bránil je pred
unifikacními tlaky shora, presne týmiž, v jaké se muže

promenit univerzalisticko liberální tažení západních
intelektuálu.

Tato ideologie dneška je zajisté plná rozporu. Nemá
ovšem smysl zabývat se jimi jednotlive. Stací si uvedo

mit jediné: globalizace se stává velkým rizikem budouc
nosti tehdy, hrozí-li unifikovat a zneuctít kulturní, etické

i estetické rozdíly, které plynou z prirozené diverzity
sveta. Tato ruznost je totiž jediným garantem, že clovek
nebude oloupen o své prirozené klima at už anonymní
silou penez, ci sugestivitou abstraktních idejí. Je proto
nacase, aby si idealisté vyspelého sveta uvedomili, že
globalizaci kapitálu nelze celit globálním utopismem.

Obojí totiž úcinne potírá jedinou existující hráz proti
zestejnující vulgarizaci sveta - kulturu a tradicní hodno
ty.

David Svoboda (1977)
Student politologie na FSV UK.

Globalizace a strední Evropa, Ústav mezinárodních vztahu, Praha 1999.

Victor Fic: Nové usporádání sveta, Vutium, Brno 1999.
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Z dopisli redakci
Vážená pritomnosti,

jak dobre vedí všichni srdcari, majitelé žaludecních
vredu ci rozvrzaných kolen, lázenská sezóna v zárí

kulminuje, a proto jsem se Vám rozhodla popsat, co se
mi stalo "Ioni v Marienbadu". Puvodne jsem predpoklá
dala, že lázne, a ješte k tomu Mariánské, cloveka
pozvednou na tele i na duchu. Zdánlive tomu opravdu
nic nebrání - balneologická architektura stavitele Johan
na Koeniga pripomíná návštevu u cukráre, Skalníkovy
lázenské zahrady nabízejí cesty i lavicky, Vyletalovy
fresky na hlavní kolonáde zpríjemnují usrkávání kyselky

a zpívající fontána zpívá andelským hlasem.
Škoda, že se od ní nepoucil personál lázenského domu
Labe, který jsem behem svého pobytu poznala. To, co
v Mariánkách vytvorili architekti, umelci a príroda,
vydatne kazí servis lázní vcetne ošetrovatelu. Mám-li
své zážitky vyjmenovat jen formou nekolika bodu,
mužete se zde setkat se stornováním lékarského návrhu

na lécbu, osobními prohlídkami, prohlídkami pokoju ci

indiskrétními ZpLlsoby pokojských a vedoucí recepce,
které hranicí s udáváním. Tyto místní obyceje vcelku

vytvárejí vlastne perzekuci pacientu. Je-Ii podobné
zacházení zdravému nepríjemné, pro nemocného, zrani
telného cloveka se ml1že stát traumatem. Kdo hledá

príciny odklonu znacné cásti pacientu ód klasické

medicíny a nárustu popularity alternativních postupu,
mel by se zajet podívat do Mariánských Lázní a okusit
zde krome minerálky i móresu zdejšího lázenského
personálu.
S práním pekného babího léta

Libuše Miková,
ak. malírka.
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ti
Josef TeicJunan

Periferie Velké Prahy je dnes kus zeme, o které

prumerný mešták ví málo nebo nic. Když je nekde o ní

rec, vždycky je v tom kus takové divné romantiky,

jakoby periferie byla dejištem buhví jakých možností.

Nejvíc takové romantiky nalezneme ovšem v literatu

re. Již volba jednajících osob je velmi vábivá.

Nebot co uvidíte na periferii, chcete-Ii se na ni

dívat je literárne anebo po zpusobu nekterých

našich vecerníku? Policistu, zlodeje, vraha,

prostitutku, pasáka, tuláky a nicemy všeho

druhu, jako by zde žili jen lidé tohoto

druhu, bez ohledu na skutecnost, že

v celkovém poctu obyvatel periferie

jsou práve tito lidé zastoupeni

nejnižším procentem. Život ve

vzdálených koncinách velkomes

ta je den ze dne tak šedivý

a jednotvárný, že ten, kdo by

sem šel hledat neco z toho,

o cem se docetl, skoro by

se tu nudil. Sotva by se

mu podarilo natrefit

nejakou partu "zlocin

ných individuí",

jejichž styk s bez

pecnostními orgány se

neobejde bez browningu. Tady se

taková individua neusazují, protože by tu

byla nejméne jista. Pro lidi podobných profesí

je nejzazší periferie nežádoucím útocištem a již vubec

ne bezpecnou skrýší pred policií, která všechny tyto

kouty nejen dobre zná, nýbrž i ví, kdo sem patrí, kde

bydlí a cím se také skutecne živí. Periferie Velké Prahy

je predevším bydlištem chudáku, proletariátu všeho

druhu, lidí, jejichž život je prost romantické príchuti,

nebot to vše, co delají, cím se živí atd., leží na nich

jako težký životní údel, v nemž je málo okamžiku

opravdové radosti ze života.

Odbocíte-Ii polní cestou ze silnice, která beží podél

pankrácké Lišky, za nekolik minut dojdete k obydlí

pana M., majetníka podivné živnosti na periferii Velké

Prahy. Pan M., je rodem Slovák, z Lucence. Dvanáct

let chodil po Praze, drátoval hrnce a ješte jinak si

privydelával na živobytí. Je dovedným klempírem.

Zárí 2000

Z kusu medeného drátu dovede udelat hromadu zábav

ných drobností, které prodává bud sám nebo jeho

mladí pomocníci po domech a na poutích. Tyto veci

a ješte nekolik drobných kusu kuchynského náradí

jsou jeho artiklem. Jenom že podniku ponekud nekalé

ho. Ovšem, pan M. by se jiste hodne bránil, kdyby mu

to nekdo rekl. Na príklad sotva byste ho presvedcili,

že zpusob, jímž vykoristuje své mladé rodáky, je

trochu nelidský. Nikoli, pan M. vás bude

presvedcovat, že ti mladí hoši, které

posílá do mesta za výdelkem,

budou mu jednou

velmi vdecni, že je
dostal ze sloven-

ských veSnIC do

takového mesta jako je

Praha. To vlastne byl jeho

výmysl, nápad, kterým si

velmi usnadnil své živobytí,

tím chlapcum zároven

pomohl do sveta, to dokonce

považuje za svou zásluhu. Že týž

hoši chodí po meste a prodávají

sítka, pasticky na myši, ramínka na

šaty a podobné šestákové drobnosti,

které se v domácnostech kupují víc

z útrpnosti k chlapcum než z potreby, je

podle jeho soudu, zcela prirozené. Nebot 

namítne vám, z ceho by mu zaplatili všech-

ny výlohy, které s nimi mel, než je dostal ze

Slovenska do Prahy. Vypocítá vám všecko do

halére: dráha ze Slovenska, nové šaty, boty, byt, strava

- zkrátka uvidíte, jak to p-<lnM. chytre navlékl, aby

hoši byli na nem ve všem závislí. Každý den ráno,

i v nedeli, je posílá do mesta prodávat, lépe receno

žebrat, a aby si byl jist, že nebudou nekde zbuhdarma

lelkovat, stanovil jim pevnou cástku, kterou musí

z prodeje zboží prinésti. Chlapci se nesmejí dríve

vrátit, dokud neprodají aspon za 12 Kc. Prodat nebo

vyžebrat - vše jedno, pan M. musí dostat své.

(Prítomnost 7. listopadu 1929)



Dlažba
Debolševizaci, odstraiíování

neblahých pozustatku predcho

zích desetiletí, se darí v ruzných

oblastech našeho života spole
cenského, ekonomického

i politického ruzne - troufnu si
ríct, že casto méne, než by si

clovek prál. Prece však jsou

výjimky; jednou z nichje absen

ce nezamestnanosti. Najdou se
sice lidé, kterí budou tvrdit, že

i víc než desetiprocentní

nezamestnanost je nejen prirozeným, nýbrž i nutným, ba

vítaným pruvodním jevem restaurace kapitalismu. Takoví ultra

liberálové byli ovšem svého casu schopni stejne nadšene vítat

inárust kriminality ...
My ale nechceme rešit problémy nezamestnanosti; rádi bychom

si pripomneli slovní spojení, jehož se pro ztrátu zamestnání

užívalo. Octnout se na dlažbe, vyhodit zamestnance na dlažbu 

tak jsme to slýchali ve škole, když nám lícili stíny kapitalismu.

Hlavne se to melo týkat zacházení s delníky. A však mezi válecná

publicistika tak dusledne thdních rozdílu necinila. "Úrednictvo

tohoto prumyslu se ocitlo na dlažbe, " píše Peroutkova Prítom

nost; a 1. S. Machar jinde: "O vánocích vyhodila firma v Praze

66 svých zrízencu bez udání duvodu náhle na dlažbu. " Mám

dojem, že dnes tyto dost expresivní idiomy tak casto necítáme,

alespoií ne v seriózním tisku. Co vlastne tu expresivitu vytvárí?

U slovesa vyhodit ve smyslu" vyloucit z práce, zbavit zamestná

ní" je to zrejmé, stejne se to ríká treba o vyloucení ze studia,

z politické partaje a podobne. Cím je ale tak citove zabarvena
dlažba?

Asi zde svou roli hraje vliv jiných jazyku. Nemcina má podobný

frazém - "vyhodit na ulici". Kdo je na ulici ci na dlažbe, chodí

zbuhdarma, je vlastne zbytecný; anglictina sice v tomto smyslu

dlažbu ani ulici nemá, zato však zduraziíuje práve zbytecnost 

pro vyhazov z práce užívá slovesa to sack, tedy dát do pytle (tj.

k vyhození). Ceské slovní spojení naproti tomu zduraziíuje

tvrdost toho aktu - kdo je vyhozen na dlažbu, dopadne tvrde.

Souvislost s ulicí a dlažbou ukazuje, že nezamestnanost jako

hromadnejší sociální jev se spojuje až s mestskou kulturou.

V této souvislosti lze pripomenout i neco o nezamestnanosti

dobrovolné. Znalec a obdivovatel ceského jazyka Pavel Eisner

odlišuje od obycejných lenocM, peciválu a obejdu darmošlapy:

"Darmošlap a jlink jsou fixováni na mesto, predpokládají

dlažbu, asfalt. " Nevím, zda by Eisnera neco takového napadlo,

nebýt jeho primární recí nemcina: ta má pro darmošlapa výraz

Pjlastertreter, tedy doslova "dlažbošlap ",
S dláždením se nesetkáváme jen na ulicích; už od stredoveku se

u nás dlažily ivnitrní prostory honosnejších budov, síne, chodby

a dvory. Užili jsme slovesa dlažiti - ptlVodne melo opravdu tuto

podobu, jež ukazuje souvislost se slovem dlaha, tj. drevená

deska. Pokrytím dlahami pak také vznikla podlaha. Pojmenová

ní dlažba vzniklo také od slovesa dlažiti, stejne jako hudba od

hústi, strelba od strieleti apod. Rovnež remeslník zabývající se

dlažením byl puvodne dlažic.

Drevo jako alternativní materiál

dlažby nás nemusí prekvapit 

drevem se hojne dláždilo

v Evrope i Americe ješte
v minulém století; dodnes múžeme

videt drevenou dlažbu napríklad

v pntjezdech nekterých paláat.

Obojí materiál mel své výhody:

kámen byl pevnejší a podstatne

déle vydržel, drevo zase p~lsobilo

méne hluku, méne prášilo a jízda

po nem byla klidnejší. Ovšem už

od druhé poloviny minulého století se zacíná v ulicích moder

ních mest na úkor dlažby prosazovat asfalt - nejdríve v Paríži už

roku J 854. Zlé jazyÁ.'Ypraví, že tuto novinku prosazoval císar

Napoleon IJJ., aby Parížamtm znemožnil stavet z dlažebních

kostek barikády.

S rozvojem automobilismu se zacaly kostkami dláždit i úseky
silnic mimo mesta, casto ve svažitém terénu. V dobe hospodár

ské krize se u nás nekteré silnicní partie dláždily drobnejšími

kostkami zalévanými betonem; šlo o pomerne nákladné státní

zakázky, jež mely co nejvetšímu množství lidí zajistit práci.

Dláždení tak aspoií trochu pomohlo tem, kterí se octli na

dlažbe. Ekonomictí odpurci tohoto rešení (ano, už tenkrát

takových bylo!) se zase ušklibovali, že jde o dláždení dobrými

úmysly, jež vede do pekel.

Dnes se dláždí ulice predevšem v historických jádrech mest;

bežnejší je zejména v Praze mozaikové dláždení chodníku.

Dlažba se tedy cení zejména pro svou estetickou stránku.
Proto také snad jen tak nezanikne ctihodné remeslo dlaždic

ské. Potkal jsem svého casu dlaždice dva. Oba byli ješte dost

mladí, jeden dokonce pod dvacet; oba meli ruce jak lopaty

a vubec to byli hoši kuráŽní. Oba delali cest úsloví" klít jako

dlaždic"; a kupodivu - oba dovedli jaksi nemotorne zjihnout,

když se zacali trumfovat, kolik fajnových typu mozaikové

dlažby znají a kolik jich už stacili zmáknout. Ale cetbe moc

neholdovali, takže dlaždice Housku s jeho slavným plivníkem
neznali.

Dláždení, které vidíme zde na fotografii, ovšem nezdobí ani

historické partie, ani mozaikové chodníky. Však také není

Z žádných porádných dlažebních kostek; snad je ani nepokládali

dlaždici, nýbržjen obkladaci. Ostatne ijejich okolí tak vypadá

je to na kraji Nebušic nad Divokou Šárkou, kde vzniklo jedno

z fabrikovaných mestecek pro drobné milionáre, co se jich

vyrojilo v posledních letech.
Když toto místo videl pan Cejka poprvé, hned je nazval

Legolandem; tady v Prítomnosti jsme ovšem ošizeni o barvy.

Dáte mi za pravdu, že tato dlažba nebudí predstavu nezamest
nanosti a bídy; také si težko predstavit barikádu z neceho

podobného. A ve spárách techto dlažekjiste nikdy neporoste

tráva. Nezapomenme však, že snímku jsou už pres tri roky. Na

vozovce jiste postávají auta, chodníky už trochu obrostly, obcas

po nich chodí lidé - a treba i to dláždení je tu a tam otlucené

nebo puklé: snad se casem polidští.
Jan Horálek
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