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Pruvodce císlem
Ríjnové císlo Nové Prítomnosti otevírá zdánlive aktuální, ve skutecnosti
spíše nadcasový problém. Michael Jackson jako takový nás zase tolik
nezajímá (nic zlého ovšem tomuto ohlušujícímu adorátorovi nežnosti
neprejeme), ale ponekud nás a naše autory vystrašilo to šílení kolem
nej. Týká se to Terezy Brdeckové, kterou vítáme na stránkách NP
a tešíme se, že ji tu uhlídáme casteji, Jana Sokola, Petra Príhody
i Jakuba Camrdy. Vypadá to, že práve jemu se darí vyplnovat jakési
bolestive pocitovné prázdno - možná ale, že je to ješte jinak. Jak? See
you later, na shledanou, Majkle. S tématem se ovšem neloucíme.
Protože ono se neloucí s námi. Kdo bude príšte vztycen na Letné? Máme
radost, že náš fotograf Miroslav Cejka tam byl v pravou ~hvíli.
Banky (nekteré menší banky, ale dohromady to údajne delá k devadesáti miliardám) jsou to, co prý muselo být obetováno na oltár
transformace, slyšet polooficiální vysvetlení úspešné krachovací linky.
Je to vskutku vysvetlení ci alibismus? Václav Žák to vidí jinak. Jeho
zevrubná a fakty naplnená analýza hledá navíc konkrétní odpovednost.
Až dosud se u nás neobjevila, troufáme si to ríci, presvedcivejší verze
Martina
toho, co se stalo. Co se deje - stále deje: psycholožka
Klicperová presvedcuje, že téma obcanských ctností (s prominutím
za tu starosvetskost) není nadcasovým moralizováním, jak by ješte pred
casem mohl nekdo vehementne tvrdit. Je to praktická vec, která by se
snad dala i vycíslit v korunách.
Pokracujeme v rozvíjení tématu Lety u Písku, který otevrel v predminulém císle P Václav Trojan: byl za protektorátu tam, co je dnes
ten obrovský prasecinec, ceský vyhlazovací tábor našich Romu, nebo
co tam bylo? Je to pouhá smyšlenka jednoho senzacechtivého,
zlomyslného Americana, který si na nás zasedl, ci bolavé místo v deravé
pameti našeho národa? Slovo jsme dali osobe "nežádoucí" (non gratae),
která to totiž všechno vyštárala a rozmázla, práve onomu Paulu
Polanskému. epokládáme jeho stanovisko za poslední slovo. Ani si
netroufáme v tuto chvíli hádat, co se nakonec prokáže. Redakce pokládá
za slušné otevrene se prihlásit k tomu, že do textu jeho odpovedí na
naše otázky zasáhla; jsme v redakci také právníci a víme, co je
preasumpce neviny. Ujištujeme ctenáre, že slovo dostanou všich!1i, kterí
budou mít co Hci. Vec je príliš vážná. Jmenovalo by se to totiž - genocída.
Jen výjimecne píšeme o knihách, které práve vyšly - nemáme na to
dost místa. Ani dva následující texty nejsou klasickými recenzemi:
historik Jirí Pešek však pokracuje v rozvíjení našeho již obsedantního
tématu "my a Rakousko" a šéfredaktor si v Kellerove poslední knižce
všímá vlastne jen nekolika stránek, které se ekologie týkají spíše
okrajove, zato se týkají toho, v cem práve žijeme. A co je nesjpíše
urceno více n,edávnou minulostí, k níž se nechceme hlásit, kterou radeji
zapíráme, než zárnými zítrky svobodného kapitalismu, který teprve
budujeme.
Teší nás, že pribývá dopisu ctenáru, reagujících - vesmes polemicky
- na texty, otištené v NP. Jen houšt! Nejradeji tiskneme dopisy, které
jsou na nás a na naše autory nabroušené, zejména jsou-li vtipné nebo
alespon dobre napsané. Máme rádi šermírské souboje, pohrdáme
ideologickým kláním klacky.
Podzim je pro mne nejkrásnejší rocní doba. Barevné listí se tiše snáší
k zemi a ctenár tiše obrací listy knihy, na kterou dlouho nemel cas. Je
chvíle, chvilka jakoby casu na cas.
PETR PITHART

šéfredaktorNP
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VYDAVATELE

Most
Vydávání mesícníku zustává pro nás zajímavou záležitostí: každý mesíc zacínáme znovu, pred
sebou bílou, prázdnou plochu papíru, kterou zaplní myšlenky skupiny lidí (autori, redakce,
redakcní rada a redakcní kruh a všetecný vydavatel). Ti se pritom od sebe svými názory jak jen
možno liší. Spojují je toliko dve veci: predsevzetí delat neco užitecného a duvera ve smysluplnou
budoucnost lidstva i této zeme.
Tento mesíc zacne pravidelne vycházet samostatný anglický preklad puvodního ceského
casopisu. O neco takového se v Cechách zatím nikdo nepokusil, i když casopisu na export,
delaných tedy rovnou pro cizinu, tu bylo už mnoho. Anglická verze nese název TheNewPresence,
což je volný preklad - prevod NovéPrítomnosti.
Proc ale vubec NovouPrítomnostprekládat do anglictiny? Anglictina je svetový jazyk. Pritom krome dvou
místních anglických týdeníku, nekolika sponzorovaných publikací a prekladu nekolika málo ceských autoru do
anglictiny nemají si ctenári, kterí neovládají ceštinu a pritom se zajímají o strední Evropu a o to, co si tady lidé
myslí, v cem pocíst Chtejí vedet, nejen co si mezi sebou ríkáme, ale i jak. Dobrých autoru není kolem nás málo1 ani
zajímavých myšlenek. Je tedy cas, aby se o nich dozvedelo co nejvíce lidí.
Jaké mohou být dusledky? Jakkoli je to predcasné, troufáme si líci, že styl ceského psaní je hlubokou son-doudo
ceského charakteru. Kuplíkladu se zdá, že mluvíme hodne a obcas zbytecne: anglický preklad ceského textu je
o tretinu kratší. Na jedné strane píšeme velice subjektivne: "já si myslím, že..." - kdyby sis to nemyslel, snad bys to
prece nepsal, chce se mi vždycky opácit Na dmhé strane se vyhýbáme jasným stanovískum: "víceméne" - to je slovo
- symbol, ukazující na ceskou prizpusobivost (ci spíše vyhýbavost?).
Jakou roli v tom sehrál bolševik? Není to tak, že se muselo psát, a pNtom to nesmelo být o necem? Je pak ale naše
ceština naše?
Anglického ctenáre tohJe všechno nezajímá. Žádá jasnou a presnou informaci, podanou strucne a bez
pedagogicky nabádavého tónu. Takovou, aby si mohl udelat vlastní názor. Snažíme se, aby tomu tak bylo cím dál
tím víc i v puvodní ceské podobe casopisu. Když se naše myšlenky odrazí v zrcadle sveta a vrátí se k nám, nemuže
to neprispet naší schopnosti lépe sdelit sami sebe, naše predstavy, naše myšlenky.
TheNewPresenceje tedy cesta ven, do sveta, ale zároven i cesta domu, zpátky k nám.

-

MAHTIN JAN STRÁ

SKÝ

d) zpusobí príslušníku takové
skupiny težkou újmu na zdraAd: Dopisy dr. Láznicví nebo smrt." (...)
kové a dr. HorváthoPokud se jedná o možnost vystoupit na historickém seminári
vé - Holomkové (9/96) na Písecku (netýká se jen Paula
Polanského), musím trvat na tom,
Prostor k diskusi nebyl
že bylo povoleno promluvit pouze
Pripouštím, že clánek "Lety pred tem, kdo podali písemnou prilety a dnes" byl napsán provokahlášku organizátorum konfetivne a emotivne. Bylo mým ú- rence pred jejím zahájením a že
myslem vyprovokovat diskusi na prostor k diskusi prakticky nebyl.
téma historie genocidy Romu
Vinu na tomto faktu však nenese
u nás a zároven ukázat na zjev- . pouze brnenské muzeum, ale prenou nechut mnoha zdejších lidí devším pracovníci Úradu predi úradu odpovídajícím zpusobem
sednictva vlády, kterí tímto zpuna tuto smutnou cást naší historie
reagovat. K otázce, zda sejednalo
o genocidu ci ne, je rozhodující,
co o ní ríká platný trestní zákon:
Genocidia se dopustí, "kdo v úmyslu znicit úplne nebo cástecne
nekterou národní etnickou rasovou nebo náboženskou skupinu
a) uvede príslušníky takové skupiny do takových životních
podmínek, které mají privodit
jejich úpné nebo cástecné fyzické znicení

(...)

sobem konferenci ovlivnili. Konference se tak stala spíše politickým aktem, který se konal mimochodem v budove, najejíž zdi byl
namalován hákový kríž.
Václav Trojan, Praha

Ad: "Malý heslár
Bedricha Loewensteina", (8/96)
Walkman nás neznicí
Vážený pane Loewensteine, skutecne nechápu duvod Vaší úzkosti, vidíte-li mladého cloveka
s walkmanem na uších. Dovoluji
si pochybovat, zda je práve walkman tím pravým symbolem chorobné zamerenosti k vlastní osobe spojené s poruchou kontaktu
s vnejším svetem (tak totiž definuje pojem "autismus" Slovník
cizích slov). Naopak, díky této
kouzelné vecicce mužeme vyplnit
jinak neplodný cas strávený chuzí
(pokraéování na strane 23)
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Verejná vystoupení predsedkyne
dolní snemovny britského parlamentu Betty Boothoroydové v Praze byla pro ceskou demokracii tak
trochu jako návšteva z neznámé
planety. Dýchala z nich politická
kultura, o které si zatím mužeme
nechat jen zdát ..
Nezbylo než si znovu pripomenout, že demokracie není jen soustava institucí a mechanismu, ale
predevším jisté vžité postoje a chování vetšiny populace i politické
reprezentace, které jsou založeny
predevším na toleranci. Na tolerování tech druhých, at už jsou
jakkoli odlišní, a na tolerování
jiných názoru. ve skutecne zabehnuté britské r;Lemokraciije opozice
považována nikoliv za nutné zlo,
ale za cosi, co ctíme a co podporujeme, vedomi si skutecnosti, že bez
opozice demokracie zdegeneruje.
V ceských pomerech jsme v minulých ctyrech letech na tuto skutecnost trochu zapomneli. Slabá
a neefektivní opozice byla prehlížena a její návrhy na rešení toho
ci onoho témer automaticky smetávány do koalicního odpadkového
koše. Opozice se pro zmenu zase jen
málokdy snažila mluvit opravdu
konstruktivne. Sebevedomé vláde se
šlo "po krku", hysterické opozici
nikdo nenaslouchal. Nešlo o dialog, jakkoli by byl vzrušený, šlo
o arogantní ignorovánf na jedné
strane a nekultivovaný,
neproduktivní krik na strane druhé.
Výsledkem bylo to jediné možné:
dialog hluchých, v nemž se velké
úkoly doby casto rešily bez naslouchání jiným názorum. Tem na
druhé strane politické bariéry se
nenaslouchalo z principu. Toto
nenaslouchání z principu se ted
vrací jako bumerang v podobe
nešvaru a skandálu, které výsledky
voleb vyplavují na povrch.
Zatímco mnozí ceští politici zabredli do malicherného hašterení ci
ignorování tech, "kdo nejsou s námi", volici si zacali podvedome
uvedomovat, že aroganci moci lze
zabránit pouze tehdy, bude-li
existovat silná opozice. A také, že
samotnou opozici lze "vychovat"
k odpovednému chování pouze
tehdy, pokud jí dáme možnost neco
ovlivnit. Jak ukazují pruzkumy
verejného mínení, z techto duvodu
volilo opozici mnoho lidí.
Veci se ted možná budou delat

Ted když máme,

co jsme chteli ...
o krizi našeho bankovního sektoru
Václav Žák

Bankovní
zajištuje a obe'h
aby mohlisystém
investoval,
temi,penez
kterí

mezi
temi, kterí jenepotrebují
potrebují,
je momentálne
a odkládají si je na pozdejší dobu. Na první pohled to je jednoduché.
Ovšem jenom na první pohled. Celý systém je ve skutecnosti velmi
krehký a klícovým parametrem je v nem duvera. Nebude-li obcan
verit, že peníze jsou v bance ve vetším bezpecí než doma po-d
polštárem, kde mu je užírají myši a injZace, težko je tam bude ukládat.
Banka zase muže peníze pujcovat jenom tem, u nichž existuje
rozumný predpoklad, že budou pujcky splácet. Banka ovšem peníze
pujcovat musí - pokud by je nechala ležet v trezorech, nemela by
z ceho platit vkladatelum úroky - a bez úroku, tj. bez toho, že by se
peníze zhodnocovaly, by zase obcané meli malou motivaci peníze do
bank vkládat.

Každá banka musí mít tedy peníze "mezi lidmi", musíjinancovat
projekty, které jí prinesou zisk. Žádná banka proto nemuže vyplatit
svým vkladatelum vklady, pokud by je chteli všichni, protože ty peníze
"doma" proste nemá. Dostanou-li vkladatelé strach, že jejich peníze
jsou ohroženy, a letí si je vybrat, banku to položí - vyplatit je nedokáže.
To je tzv. run na banku, zlý sen každého bankére.
Nekteré banky mají mnoho vkladatelu, jiné hodne projektu. Banka,
která má hodne vkladu, si muže podstatnou sumu uložit u jiné banky,
která je svižnejší a umí peníze lépe otácet. Jenže pak muže potíže
banky vyvolat jiná banka, pokud si svou tucnou sumu vyzvedne muže se klidne stát, že tím té druhé bance vezme všechny volné peníze
a ta nebude mít na financování
bežného provozu, protože ostatní
peníze tocí na projektech. Banky si v takových situacích mohou
vzájemne vypomáhat a peníze si navzájem pujcovat - anebo si jít po
krku a urcitou banku od mezibankovních pujcek odríznout. Je pak
jen otázkou casu, kdy to dotycnou banku položí, protože prestane
mít peníze na bežné platby.
Zatím si všímáme pomerne jednoduché role banky - prijímání
a pujcování penez. To je ovšem jenom cást funkcí banky. Pravý svet
kouzel se však otevírá teprve manipulací s cennými papíry, zejména
akciemi.

ft

A kcie
geniální vynález.
nujejeprehledný
zpusob Umožfinan-

cování velkých projektu. Bez akcií
by dnešní svet nevypadal tak, jak
vypadá. Nejvetší firmy, které
"táhnou"
svetový vývoj, jsou
vesmes akciovými spolecnostmi.
Akcie, které udávají podíl na
"hodnote" firmy, umožnují, aby
akcionári soustredili jednodu2

chým zpusobem pomerne znacný
kapitál. Strucne receno: na zacátku si budoucí akcionár akcie
koupí. Tím se soustredí kapitál,
s nímž firma zacne podnikat.
Akcie je pak poukázkou na urcité
požitky, at se týkají rozhodování
o spolecnosti
nebo podílu na
jejím zisku. Kdo jich má víc, má
víc i požitku.

NOVÁ

PR

10/1996

TOMNOST

o

Každá akcie má svoji nominální
hodnotu, což je cena, kterou akcie
stála pri zrodu firmy. Ta je však
málo zajíIl}avá: mnohem zajímavejší je aktuální cena akcie,
tedy cena, za kterou je možné
akcii koupit ci prodat.' Tato cena
se ustavicne mení, a je-li kapitálový trh prehledný,
ukazuje
ekon.on;lické zdraví podniku. Budou-li se investori domnívat, že
daná akcie bude v budoucnosti
prinášet dobré požitky, protože
podnik má dobrý program a šikovné vedení, bude o akcie zájem
a jejich cena poroste.
Jinými slovy: cena akcie spocívá
v ocekávání budoucího prospechu. Ovšem obchodování s budoucností, to je odedávna doména
podvodníku a šejdíru. A tak není
divu, že v obchodu S akciemi je
jejich koncentrace na ctverecní
metr mnohem vyšší než jinde.

Virtuální peníze
Ukažme si nekolik základních
triku. Tradicní trik je "zlaté doly
v Africe" - slibuje se obrovský
výnos pochybné investice a hledá se prostácek, který tomu uverí.
Další je "chytání hejla": na burze
kupuje jedna firma malý pocet
akcií druhé firmy, aby vyhnala
cenu nahoru. Ceká pritom na
hejla, který bude chtít na rustu
kursu vydelat tím, že akcie koupí
a prodá. Ten pak koupí balík akcií
- a zbudou mu oci pro plác. Akcie
nikdo nekoupí (nenajde-li se další
héjl).
Prímo ráj se však otevre tam, kde
je možné vycarovat z "virtuálních" hodnot "reálné" peníze. Pri
zakládání akciových spolecností,
vcetne bank, pri rucení a v mnoba jiných situacích totiž není treba
mít hotovost. Vklad se získá ocenením.
Tady už se meze fantazii nekladou. Do akciové spolecnosti, která
má základní kapitál rekneme
100 mil. Kc (to je mimo jiné i informace pro obchodního partnera,
aby vedel, do jaké výše transakcí
je firma schopna rucit svým jmením), muže tech 100 mil. vložit ve
forme cenných papíru, jejichž
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pomaleji (a nekteré vubec), nebot
cenu vyhnal umelým hnojením až
nebude dostatek souhlasu. Ale
do ríše pohádek. Nebo je vloží
transparentneji, po rádné diskusi,
v nemovitostech, které si nechá
pod verejnou kontrolou reprezentoodhadnout, jako kdyby stály na
vanou opozicí. Opozice, která je
Manhattanu. Ci v drahokamech,
brána vážne, se sama stává odpojejichž skutecná hodnota se od té
vednejší, nebot za chod mnohých
na papíre liší jako trabant od Rollsvecí neprímo odpovídá. Jak pravila
Royce. Anebo se - a to je nejlepší
Betty Boothoroydová, je zdravé,
když si vláda i opozice musejí
- vloží "nepenežitý vklad", treba
neustále uvedomovat, jak snadno si
know-how firmy, která umí vozit
mohou své pozice vymenit. vede to
drevo z Ukrajiny na Kostariku
k vetší odpovednosti
na obou
a kávu naopak. To není legrace,
stranách.
bývalý námestek ministra financí
Ceští politici se dobre naucili
Téra (ODA) odhadl toto knowpolitikarit, ted se budou muset ucit,
-how jedné firmy, patrící príteli
jak de7at politiku. Už to samo o sobe není špatné. Ne všeje totiž možné
predsedy ODA, na 52 mil. Kc
merit petiprocentním' rustem ná(predsedova strana tím rucila za
rodního duchodu. Je dokonce možsmenku jedné bance).
né argumentovat, že pro budoucSamozrejme,
v solidních zenost naší demokracie je momenmích se takové veci delat nesmí.
tálne duležitejší, abychom se naucili
Ohrožuje se tím veritel, v po- , mluvit jeden s druhým, tolerovat
sledku duvera v systém.
své názory, a prestat se dívat na
svet cernobíle.
Máte-li banku na "virtuální murí
Vláda se musí naucit vládnout
nožce", je další postup prostý.
Zákazníci nosí reálné peníze. Vy s respektováním opozice a opozice
oponovat s respektováním vlády.
si je pujcujete. Kvalita projektu?
Ceská spolecnost a ceslr.ámédia by
Šance na návratnost? Prosím Vás,
se také mela dívat na skutecnost
nebudte detailisti! Pri krachu vám
barvitéji než dosud, aby postupne
prece nic nehrozí! Postupu, pri
vyprchalo ono zatím všudeprítomnemž díru do banky vyvrtají sami
né postkomunistické nálepkování,
akcionári, se ríká "tunelování"
kádrování a snaha prebít soupere
za každou cenu.
banky.
Jirí
Pehe
Ovšem zdaleka ne všechny problémy bankovního sektoru se dají
prevést na problém tunelování.
Podvody jsou pouze vdecným
novinárským tématem. Co je tedy
skutecným problémem ceského
bankovnictví?

Tri problémy, tri
odpovednosti
Myslím, že první tri problémy jsou
tyto: liberalizace
bankovního
sektoru a pripuštení vzniku mnoha malých bank; nedokonalá
kontrola bank ze strany emisní
banky; zpusob poskytováni úveru,
zejména pro velkou privatiZaci.
1. Pripuštení vzniku mnoha
malých bank muselo nutne vést
ke krachu nekterých
z nich,
i kdyby se nejednalo o podvody.
Bohužel, trh jinak veci rešit neumí. Hlasatelé volného trhu si
neuvedomili, že speciálne v bankovnictví mají krachy i své poli~ str. 4

Mesíc obcanské
spolecnosti v Rusku?
ve svých osmaosmdesáti letech se
prukopník americké kardiochirurgie DeBakey dockal takového vehlasu, že za ním televizní kamery
mírí i na pánský záchod ... Stalo se
koncem zárí v Moskve, kam známý
lékar priletel na trídenní konferenci
o historii kardiochirurgie - svete,
div se, datum konference presne
odpovídalo dobe, kdy Rusko bez
dechu cekalo na verdikt lékarského
konsilia o stavu ruského prezidenta. Stovky novinárum kroužících kolem DeBakeyho tak zajímalo
jen jedno: "Videl jste Jelcina a jeho
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zdravatní záznamy? Jak ta s ním
vypadá?" DeBakey se prímé adpavedi vyhnu 1.
Jeha nadaní ruští žádci byli s príchadem padzimu daleka 'Otevrenejší. Renat Akcurin, který prezidenta vyšetraval v zárí na jeha
laveckém srubu za Maskvau, prazradil náhadau, že Jelcin pradelal
tesne p,~eddruhým kalem valeb tretí
infarkt, takže rizika prípadné
'Operacesrdce jsau znacne vyšší, než
se 'Ocekávala - mažná až tl~icetipracentní. Patvrdil tak lidem jejich
'Obavu,že mažná budau muset ješte
letas znavu k valebním urnám.
I kdyby Jelcin prežil 'Operacisrdce
a dastal se z jejích následku,nevrátí se da svéha úradu dríve než
pa vánacích. Jinými slavy: at ta
s prezidentem Jelcinem dapadne
jakkali, Ruska cekají tri dlauhé
mesíce nestability a baju a mac.
Kratickému klidu pa valbách tak
v zárí definitivne (a 'Oficiálne)
adzvanila.
Na první pahled by se tak mahla
zdát, že zárí byla pra Ruska mesícem špatných zpráv. Existuje však
pár dabrých duvadu, prac si myslet
pravý 'Opak:
Ješte nikdy v minulasti nedakázala hlava ruskéha státu staupnaut si pred lid a ríci mu da 'Ocí,
jakau nemací trpí a ca muže znamenat.
Ješte nikdy v minulasti si lékar
starající se a hlavu ruskéha státu
nedavalil staupnaut si pred lid
a ríci mu da 'Ocípadrabnasti a nemacech macných.
Ješte nikdy v minulasti si nárad
nedavalil (a také 'Ovšem nemahl)
advalávat se na demakratickau
ústavu a na jejím základe nutit
hlavu státu k tamu, aby predala své
pravamaci da ruk'Ou svému nástupci. - A C'Oje nejduležitejší:
Ješte nikdy v minul'Osti žádná
hlava státu nic tak'Ovéh'Oneudelala.
Nazveme zárí Mesícem 'Obcanské
sp'Olecn'Osi
v Rusku a prejme si, aby
se 'Opak'Ovalkaždý r'Ok, tak, jako
treba Den raket'Ových V'Ojsk,Den
h'Orníku, armády, vedcu ... etc.
Magdalena Bartošová

Tím, kdo vytrvale reže
vetev, na níž zatím sedí, je ODS.
Vlastne ani nereže, jen 'Odmítá
'Opustit míst'O, p'Od nímž se vetev
brzy zlamí. Tata strana (zejména
její predseda) má tatiž dl'Ouhé
vedení. Teprve ted jí dachází, že
výsledek parlamentních
v'Oleb

_______________
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tické náklady. Obcané - právem ocekávají, že stát dohlédne, aby
jejich peníze byly v bezpecí. Je
licomerností, mluví-li clen bankovní rady o tom, že si obcan má
své peníze chránit sám. emuže.
emá k tomu potrebné informace. emá k nim ani prístup,
jsou chránené tajemstvím. Od
toho si však ze svých daní platí
bankovní dohled, který má tyto
informace sbírat za nej. Pokud
bankovní dohled neplní svou
funkci, nebo na jeho informace
neberou odpovední cinitelé zretel,
mají padat hlavy. - Odpovednost
za bod císlo jedna je jasná: odpovídá VáclavKlaus a jeho ideologie
nové pravice. K liberalizaci došlo
v dobe, kdy byl federálním ministrem financí, zákon o bankách
pripravoval on.
2. Bankovní dohled vznikal pomalu, neadekvátne pomalu vuci
rychlému rozvoji bankovního
sektoru. Zdá se, že zazmatkoval
v prípade banky Bohemia, kdy
"zarízl" vcelku zdravou banku
(autor si je vedom, že mimo
odborné kruhy není toto hodnocení zdaleka bežné), kterou
poškodily nelegální operace jednoho z clenu vedení. Naopak
nereagoval na "tunelování" bank,
které probíhalo dlouhou dobu, ani
na získávání úveru za úplatky,
které je u nás bežné. To souvisí
s podcenením role kontrolních
institucí, která je specifickou
"ceskou" variantou hayekismu Hayek totiž považuje roli institucí
jako uchovatelek lidské zkušenosti za zcela klícovou. - Ovšem
zde padá plná odpovednost na
guvernéra Tošovského. Ústava
mu dává dostatecnou nezávislost
na vláde. ezdá se, že by jí využíval.
3. Za soucasný' stav bankovního
sektoru však nejvíce odpovídá
zvolený zpusob velké privatizace. Klausova vláda nemela
jako nejvyšší parametr ekonomickou budoucnost privatizovaných podniku, protože nemela
kompetenci ani instituce, jak by to
dokázala rozhodnout. Pro ni byl
prvním parametrem alibismus:

ministr Skalický, který nebyl
schopen privatizaci vecne posoudit, hledal metody, které by poskytly "objektivní" podklady pro
rozhodování. Proto se vetšina prímých prodeju dávala nejvyšší
nabídce.
Uchazeci o privatizacní projekty
tím byli motivováni k nadsazování. Finance, samozrejme, sháneli z úveru. Aby úver získali, byli
ochotni "pustit chlup". Výsledky
jsou desivé: naprostá vetšina
úveru poskytnutých na projekty
velké privatizace je nesplatitelná.
Úvery se nesplácejí, banky jsou
štastné, dostávají-li alespon úroky.
V mnoha podnicích - treba Poldi
- jsou utopené nedobytné miliardy. Nekterí noví majitelé se rozhodli podniky "džusovat" - tj.
vysát je, prevést zisky do jiných
svých firem, a prázdné slupky
vrátit Fondu ci bance s pokrcením
ramen: "Sorry, hoši. Podnikatelský zámer nevyšel."
Špatné úvery z velké privatizace
vytvárejí obrovskou zátež ve
všech bankách, i tech velkých.
Banky situaci celí tím, že nyní
podstatne zprísnily podmínky pro
získání úveru. Získat úver je
témer nemožné, zejména jde-li
o drobnejší podnikatelský zámer.
Banky mají vysoké úrokové marže, a z nich vytvárejí rezervy na
postupné odepisování nedobytných úveru. To ovšem znamená,
že pro solidní podnikatele peníze
podražily. Pro nekteré tak, že
splácet nemohou. Tím se množství nedobytných úveru zvetší...
Radeji nedomýšlet, co by to mohlo
znamenat.
Je-li však nekdo jasným vítezem
transformacního procesu, pak to
jsou lidé, kterí meli úvery pod
palcem. Pocty jsou jednoduché:
celkem se u nás poskytlo témer
1000miliard úveru. 1 procento ve
hre je 10 miliard. Úver údajne
bežne stojí 3 - 5%,takže, budeme-li hodne skromní, kolác, který se
delil, obnáší 25 - 35 miliard korun.
Jak se to delá? Jednoduše. Chcete-li úver, banka vám doporucí
privátní firmu, která vám "poradí". Firma si úctuje poplatky podle
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výše požadovaného úveru, ocenuje rucení atd. Profesionální
práce.
ení težké odhadnout, co
se pak delá s "vývarem".: stací se
podívat na vlastnickou strukturu
bank. - Za tretí problém odpovídá
vláda, Fond národního majetku
a bankovní dohled rukou spolecnou a nerozdílnou.

Poslední problém:
Motoinvest.
Odp01;ednost?
Poslední problém spocívá v tom,
že komercní a investicní banky
nejsou u nás oddeleny. O co jde?
V roce 1929 zachvátila USA obrovská krize. V jejím dusledku se
zacal bankovní sektor velmi prísne reguloval. Omezila se soutež
mezi bankami, jakož i limity úrokových mer. Banky se rozdelily na
komercní a investicní: pouze investicní banky od té doby mohou
manipulovat s cennými papíry.
Cíl opatrení je zrejmý: nesmí být
jednoduše možné vkládat reálné
peníze od stradatelu do hry s cennými papíry .. I za ctvrtý problém
je plne odpovedný Václav Klaus,
jako predkladatel zákona o bankách. Zde se, kupodivu, americkou zkušeností nerídil.
Jde totiž o Motoinvest. Základ
úspechu Motoinvestu spocíval
práve ve spekulacní hre s ak-

ciemi: využil toho, že rozdelení
akcií po kuponové privatizaci bylo
rozptýlené. "Kontrolní" balíky
akcií zajímavých podniku mely
mnohem vyšší hodnotu, než ukazovala jejich hodnota na burze.
Motoinvest skupoval akcie - a jimi rucil za pujcky na skupování
dalších. Vymyslel tedy neco jako
perpetuum mobile. Není ani tak
duležité, že Motoinvest nemohl
tvorit z niceho - potreboval peníze, za které by si první balíky
koupil, a ty zrejme získal "službami" pro Kreditní banku, které
obsahovaly hodne z kouzel virtuálních operací s cennými papíry. Jde o to, že tam, kde se na
strane aktiv objevují cenné papíry, jsou vklady vždy na tenkém
lede.
Vnik "štiky" Motoinvestu do bankovního sektoru zvýšil míru nestability. Reálné miliardy získané
z virtuálních obchodu Motoinvest
ci s ním spríznené firmy použily
k ovládnutí Agrobanky. A peníze
z Agrobanky k útoku na jednu
z nejvetších bank - Ceskou sporitelnu. S Ceskou sporitelnou za zády mohl by pak ovládnout všechny ostatní. Kdyby se mu to bylo
povedlo, kresla pod managery nejvetších bank by se zacala povážlive houpat. Noví vlastníci by se
steží spokojili s jejich výkony,
ostatne prý dali
~ str. 6
5
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nebyl jejím úspechem. Zatím jí
nedošlo, že pád Kreditní banky
a krecovitá záchr.ana Agrobanky
nejsou jen dvema nemilými událostmi ceskéhojinancního sveta, ale
také dusledkem rychleného roubu
liberalismu na chorý kmen postkomunistické spolecnosti, jímž je
zpochybnen klausovský (potažmo
"ódéesácký'') projekt transjormace.
Místopredseda Zieleniec opatrne
vyckal, až šéj odjede na dovolenou,
aby strane sdelil, že by jí analýza
volebního nezdaru prospela. Projednání jeho podnetu bylo odloženo
až na podzimní kongres strany.
Tam ale na to bude málo casu,
protože bude treba jednat též
o otresení prestiže strany bankovními krachy, o senátních volbách
(prípadne o jejich možném nezdaru, bude-li se kongres konat až po
nich), a treba i o novém predsedovi.
(pri)

O Policce
Do Policky, na setkání mladých lidí
z Cech a Nemecka, jsem odjíždel
varován, že s mladými Nemci se dá
bavit maximálne o McDonaldovi
a Simmelovi. Nebyla to pravda.
V patnácti skupinách se debatovalo o ruzných tematech. Ta
moje se zabývala historií cesko-nemeckých vztahu. Již první den
me prekvapil rozdíl mezi Cechy
a Nemci. Pl'estože jsme byli zhruba
stejne starí, meli naši hosté širší
rozhled, znalosti, vetší zájem
o problematiku a lepší schopnosti
mluvit a argumentovat. jlfy jsme
pusobili dost zakriknute. Nejmarkantneji se to projevilo, když do
naší diskuse vstoupili oba prezidenti. Zatímco Ceši byli jejich prítomností zcela konsternováni, nemectí kolegové se jimi vubec nenechali vyrušit.
Príciny této nerovnováhy mohou
být dve. Za prvé výber úcastníku.
Z naší strany mi pripadal mírne
chaotický-spíšeseprejerovalaznalost l'eci než tématu, prevažovali
gymnazisté, chybelo napr. více studentu politologie, sociologie ci
historie. Naopak vetšina úcastníku
z nemecké strany sejiž angažovala
v ruzných stranách, spolcích a jejich mládežnických organizacích.
Byli tu zástupci Ackermann-Gemeinde, Junge Action, Zelených.
Druhý duvod je v rozdílné celkové
úrovni a možnostech. V poválecném vývoji Nemecka vzniklo mno_
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ho demokratických spolku, a tudíž
byla možnost dozvídat se, ucit se,
naslouchat, a také mluvit, argumentovat. V nás, snad od dob pionýrských schuzek, pretrvává nechut k organizovanému sdružování a spíše máme snahu nepatrit
nikam. A asi porád nám schází
sebevedomí.
Prekvapil me i rozdíl v zájmu
médií z obou stran. Ceští novinári
se zajímali hlavne o prezidenty
a vlastní akce byla pro ne druhotná. Nemectí novinári meli znacnou prevahu a zajímali jsme je
i my a naše názory. Mám pocit, že
ceská média hledají predevším
problémy ve vztazích mezi námi.
A tak je víc zajímá rozkopání
vencu v Terezíne, než setkání mladých Cechu a Nemcu, které vyznelo
velmi pozitivne.
Od mnoha úcastníku z obou
zemí zaznel i názor, že je treba
zamerit se na vztahy soucasné
a budoucí, spory minulosti prenechat "starým". Myslím si, že tento
názor je nejen nepravdivý, ale
i nebezpecný. Pokud o problémech
naší minulosti nebudeme mluvit,
nemužeme dospet ke konsensu.
Rozdílná interpretace minulosti
bude generacemi predávána a bude vždy zdrojem neporozumení,
nepochopení a antagonismu mezi
námi. Je treba o sporných vecech
mluvit, naslouchat druhé strane,
snažit se hledat spíše chyby vlastní,
než provinení druhých. Meli bychom najít spolecný pohled na
minulost a její hodnocení, které by
byl schopen akceptovat jak prumerný Cech, tak i Nemec, a to
i sudetský.
Jedním z krucku v tomto smeru
bylo i setkání v Policce.
Jan Lata

Sneží
Téma: Cesko-nemecké vztahy.
Osoby: Ceši, Nemec, Nemka (oba
mluvídobrecesky).Moduscommunicandi: babylonské zmatení jazyku. Výsledný dojem: myšlenková
tríšt, pusobící tísnive, protože bylo
ukázáno na cosi duležitého, ale
zvítezila inkoherence, bezradnost.
Prícina: nikoli scénár ci zpusob
moderování, ale chaos mysli (myslij. Bud ho tam nekterí diskutující
meli už predem, anebo jej zpusobil
strach z divácké odezvy; in puncto
cesko-nemeckých
vztahu u nás panuje
predevším chaos.
Problémcesko-nemeckéhovztahu
_______________

nediplomaticky
najevo,
co
si napr. o managementu
Ceské
sporitelny myslí.
Jenže, jak již receno, každá
banka závisí na spolupráci ostatních bank. Sporitelna, která disponuje už tradicne vysokými vklady,
odmítla
Agrobance
pujcovat
a stáhla z ní své peníze. Tím ji
chytla pevne pod krkem: Agrobanka prestala mít peníze na
bežné operace a dostala se do
potíží. Ostatnf banky se pridaly:
tak vypadá náš vnitrobankovní
zápas: catch-as-catch-can,
chytjak-umíš.

Dobrý konec?
Odepsat ovšem pátou nejvetší
banku, kde už se jedná sk?ro
o 40 miliard, to už stojí i za no.cní
zasedání vlády. A tak se souboj
bank rešil na vláde. Premiér
Klaus, sám samotinký, navrhoval,
aby stát od Motoinvestu podíl na
Agrobance koupil. Lze se jen
dohadovat, proc. ekdo by mohl
delat závery z toho, že privedl
majitele Motoinvestu Tykace na
setkání s nejvýznamnejšími podnikateli v Kolodejích. Pravdepodobnejší je však jiné vysvetlení:
krize v bankovnictví se premiéra
dotkla v nejcitlivejším míste: jeho
hayekovská pýcha se mohla jen
steží smírit s tím, že stát za jeho
vlády povede ostrý útok proti
soukromému vlastníkovi.
Jenže premiér prohrál. Do zápasu se vložila Ceská národní banka
celou svou vahou. Do Agrobanky
prišla nucená správa - a království Motoinvestu
se zacalo

hroutit jako domecek z cenných
papíru. Cena akcií Agrobanky
padá strmým pádem. Motoinvest
prohlásil, že prodá svuj podíl na
Ceské sporitelne. Vynucené prodeje jsou ovšem málokdy výhodné.
Skoro by se chtelo uzavrít: uf,
ješte že to tak dobre dopadlo.
Bohužel, nedopadlo. I když Motoinvest z bankovního
sektoru
zmizí, zustanou v nem velké
banky s vlastnickou strukturou,
která nic dobrého nevestí. Klaus
nechtel nikdy prímo vyjednávat se
zahranicními
investory, a tak
nechal velké banky samovývoji.
Cást šla na kup'óny, cást do Fondu
národního majetku, který je na~
prosto neschopen v bankách hájit
zájem státu. Ceška dokonce pripustil navýšení jmení IPB a tím
pokles podílu státu. To je školácká
chyba, která nás pripravila o miliardy. Ovšem ješte horší je doslova divoká privatizace, které necinnost F M otevrela prostor, takže
napr. víc než 10% IPB vlastní 'tord
Charouz! To je výsledek, který by
nemel prežít žádný šéf bankovního dozoru. Prece stací mít kalkulacku a spocítat si, kde muže dovozce aut vydelat 0,5 mld., které
aKcie nejméne stály?
V emecku, prijde-li na soukromé konto mizerných 100000 marek, dotycného do trí dnu navštíví
usmevaví
páriové z bernáku.
Ujisti ho, že bohaté lidi mají rádi,
ale jenom by potrebovali vedet,
odkud ty peníze má. Kontrola
puvodu penez pro Klause? Proboha, proc, když žijeme ve svobodné
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spolecnosti? Jenže lze-li zhmotnovat virtuální peníze, nekde to
krachne. Duvera v bankovní sektor se pak otrásá v základech.

Rozmazané
vlastnictví
Výsledkem necinnosti vlády, amatérismu FNM a kupónové privatizace je bankovní sektor, který je
prakticky
neprivatizovatelný.
Banky vlastní investicní fondy,
fondy zase vlastní podniky, ty
podniky jsou zadlužené u bank.
Banky je umele drží pri živote,
protože jinak by muse'ly priznat,
že ješte více úveru je nesplatitelných. Managementy podniku
zatím usilovne "džusují". Bodej!
ne, když vlastník neexistuje. Jak
to zahranicní investor uvidí, utece.
Proc by investoval do bezedného
bahniska, v nemž jsou utopeny

doslova miliardy dolaru?
To je konec príbehu o tom, co se
stane, když jsou "ekonomové vždy
o krok napred pred právníky"
(Tomáš Ježek). Podcenila se regulace bankovního trhu. Alibistická
a uspechaná privatizace vedla
k nejvetšímu neúspechu Klausovy
strategie: k rozmazaným vlastnickým vztahum. Klaus, zastánce
Buchananovy
teorie verejného
výberu, mnohokrát prohlašoval, že
soukromé vlastnictví je klícem
k úspechu transformace.
Mel
pravdu. Bohužel, jeho zdejší privatizace vedla k pseudo-vlastnictvL
Krize bankovního sektoru názorne
ukázala, jak je král nahý.
Horlivci opakující frázi o "trhu
bez prívlastku"
mohou si ted
zanotovat na známý nápev i známá slova: "Ted když máme ...".
VÁCLAV ŽÁK
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je totiž vytesnován z ceského vedomí. Nahradila jej úcelová interpretace, která má zakrýt úzkost. Príbeh
vyprávený nikoli blbem, ale schizofrenikem. Doublethink, dvojmysl.
Tak napr. prof. 1!eštík, teze c.l:
Z politického duvodu nelze pokládat odsun za bezpráví. Týž (nevysloveno, vytesneno, potlaceno, popreno), teze c.2: Teze (1) je z etického hlediska neobhajitelná. - Proti
této dvojmysli, devastující mysl
svého nositele, se neozval nikdo,
Nemci asi ze zdvorilosti, Ceši asi ze
strachu.
Méne devastující varianta, kterou
však s ohledem na diváka a jeho
úzkost nelze vyslovit: Byla tu strašlivá svinstva lidí od vás, ale taky
menší strašlivé svinstvo lidí od nás,
jenže nás je málo a porád z vás
máme strach.
Záver: Antje Vollmerová nemá na
ceské strane odpovídající protejšek
srovnatelného formátu.
(pri)

Jihoceská eskadra
smrti
Tri myslivci z jihoceské vísky si
vyrazili na škodnou. Lidskou škodnou: v revíru jim totiž rádili pytláci. Dlouhé cekání vyplnili tlachy,
gulášem a velkými panáky. Nakonec se dockali: jeden z nich rozkymácenou hlavní prostrelil zadní
okno auta, které náhodou projíždelo kolem. ](ule bohužel prolétla
nejen sklem, ale i hlavou cestujícího na zadním sedadle a zabila
ho.

Proc to udelali, desí se divák
. televizního zpravodajství. Jak to, že
se rozhodli sverit právo ukazovácku na kohoutku pušky, láme si
hlavu cten.ár novin. Jak je možné,
že jinak nejspíš rádní obcané zacnou strílet na jiné lidi, místo aby
nechali na lesní stráži, aby pytláky
zadržela? Jen proto, že meli hlavy
zatemnené alkoholem?
Co bylo upito, nepochybne hrálo
roli, a za strízliva by si oni myslivci snad své popravcí chování rozmyslili. Nicméne se obávám, že
tenhle prípad má širší souvislosti,
že vypovídá o vztahu naší spolecnosti k právu, o naší obecné duvere, nebo spíše neduvere v pruchod
spravedlnosti, pokud je sverena
tem, kdo se o její' pruchod mají
postarat.
Vztah té nejširší laické verejnosti
k právu je totiž stále hodne vratký,
(Pokracování

na strane IJ)

Foto Jaromír Cejka (5x)

Pomník

W<ID@l

velkému vudci národu rozhodli se
naši kom.unisté zbudovati s jistým
zpoždením. Stavbu provázely neustálé rozpaky i nesnáze: soutež
vyhrál projekt, který místo požadované patnáctimetrové sólo postavy
navrhl sedmimetrovou skupinu; už
základní kámen, kam vodili obcané
vencit psy, bylo tfeba neustále
hlídat, a letenské bfidlice sezacaly
sesouvat. Dokoncovalo se pak ryze
potemkinskya "bronzové" ozdoby
na mrížích vyrábe7i už jen štukatéfi.
Slavnostní odhalení v kvetnu 195J
nejen nikoho nezajímalo, ale nikdo
už si jím ani nešplhnul: vecné ohne
v bronzových mísách hofely všeho
všudy jednou. Konecne v roce 1961
- zase trochu po sezóne- titíž konšelé
usoudili, že by ho bylo lépe dáti
pryc. Komise šedesáti celebrit dopo-

~@~

trvalejší'

rucila, aby se nahradil pomníkem
de7nické tríde - a všichni už vedlli,
že z toho nebude nic.
Lidové fantazii pfišlo tech milionu líto, a protože také nevedlla,
vymyslela postup aleatorický: na
Staromestském námestí postavit
kanón - a stfílet. Jestli se vystfelí
oko, bude to pfirozene Žižka a jestli ucho, pantáta Bezoušek.
S menšími kníry Havlícek, úplne
bez kníru Napoleon, bez rukl9uPetr
Bezruc - a bez nohou kanonýr
JabUrek. Jenže co následovalo,
pfedcilo i ty nejbujnejší pfedstavy.
Velkému Vudci nejprve amputována hlava a odvezena do lapidária. Bezhlavý obestaven ocelovou
klecí a odstfelen. Ale ješte pod. tím,
co zbylo - a pfip<}mínalo nejspíše
zub, pfichystaný
k nasazení ko-

runky - se stále skvel vyzlacený
nápis "Svému osvobodiliteli
ceskoslovenský lid". Jestlipak se
ješte zachovaly
nejaké dobové
snímky? Amatérskýchfotografu
se
tam jen hemžilo.
Nedávná repríza Michaela Jacksona na tomtéž bájném míste by si
koledovala o spoustu dumyslných
komentáfu.
O tom, jak pomíjí
svetská sláva, jak se historie podruhé vrací jako fraška, jak se u nás
už dávno mely zavést pomníky
nqfukovací, omyvatelné i pfemístitelné a tudíž lépe pfizpusobené
místním potfebám ...
Dáváme radeji slovo fotogrqfiím
Jaromíra Cejky, které si nqš ctenáf
s chutí okomentuje sám.
JAN SOKOL
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Kdy verit šamanum

Tereza Brdecková

V

posled~ím
v Tudjmanem
srpnovém
kontrolovaném
týdnu se
chorvatském deníku Vjesnik objevily pouze dve zprávy o Ceské
republice: první z nich informovala, že prezident Havel byl okraden clenem své ochranky, druhá
prinášela fotografii sochy Michaela
Jacksona na Letné a vedle ní obrázek Stalinova pomníku z téhož
úhlu. Vjesnik rozhodne není kandidát na cenu World Press Review
a ve zprávách ze zahranicí oznamuje pouze to, co se nedá zamlcet,
anebo drobné invektivy vuci komukoliv. Presto se náš clovek na jadranské pláži musel krátce zamyslet,
zda jsou výstrelky života v jeho
zemi projevem svobody, pitomosti
anebo obojího zároven. Protože
obrí socha muže (nebo co to je)
vztycená na dominantním vršku je
prece jen neco jiného než billboard
u cesty: je to tak trochu útok na city
ctitelu a provokace tech ostatních.
Jackson prijel, predvedl, co umí,
a krome standardního
poctu
omdlelých dívek za sebou (na rozdíl
od Stalina) nezanechal žádnou pohromu. Tri dny po jeho vystoupení
po nem neštekl v tisku pes. Pritom
tento clovek sdrátovaný plastickými chirurgy predstavuje dokonalý
exemplár pop kultury: už nejde
o to, co to opravdu je, ale co to udelá s co nejvetším poctem lidí. Jak
ale rekl Cocteau, každý velký
úspech zasluhuje pozornost: Jackson omracuje i zaryté odpurce
strojovou dokonalostí a vizuálním
aranžmá, které nutí myslet na dekadentní slavnosti sklonku rímské
ríše. Tem, komu pripadá nemorální
jeho cynismus ci zapírání vlastní
rasy, muže vždycky odpovedet, že
ho nikdo némusí poslouchat.
Presto proti nemu zbývá pádný
argument: Jacksonovo umení je
nelidské. Rock, hudba, která nejlépe vyprodává stadiony, muže být
dobrý nebo špatný. V obou prípadech se obradí na atavismy. Na
potrebu kolektivní ztráty zábran
a z ní pocházejícího pocitu úlevy.
Lidé sem pricházejí, aby se uvedli

tem manipulace a nadšením nad
do transu, který zpetne prenášejí na
ty, kdo stojí na pódiu. Ostatne
tím, že jsme se ve velkém poctu stali
nemusí jít o hudbu a clovek ne- ' svedky neceho mimorádného, je
nezretelná. Je snadné upadnout do
musí být zrovna Hitler, aby si vymoralizování,
uvažovat,
proc
chutnal pocit, že se mu u nohou
vlní sta tisíce sympatizantu. Okou- , Rolling Stones ano a Jackson už ne.
Jenže rozdíly tu bezpochyby jsou.
zlení nadšeným davem prožívaly
desítky lidí, jimž bylo dáno vystouROCk
své posluchace
masove uvádí
do transu
nekdy od zacátku
pit na nekteré z demonstrací samepadesátých let. Jeho
~ str. 10
tové revoluce. Hranice mezi poci-
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osvobozující úcinky strašily komunisty, pro které byl každý rock
pocínaje Presleym divoký, neslušný
a nebezpecný - a tento zákaz paradoxn~ posiloval víru v jeho magické úcinky. Dlouho byl provozován
v klubech, pak v koncertních sálech. Teprve pocátkem šedesátých
let napadlo organizátory amerického
turné Beatles pronajmout stadion.
Byl to zacátek nové éry. Hudba byla
zesilována prímo, nepoužíval se
playback. Ale u samotných Beatles
vedla zkušenost z turné s mnohatisícovým publikem k dnes nepredstavitelnému
záveru: "Lidé tak
vyvádeli, že jsme se prestali sami
slyšet," ríká Mc Cartney v dokumentu.o Beat1es."
ebyli jsme
schopni se dál hudebne vyvíjet." Behem dvou let prestala skupina verejne vystupovat a soustredila se na
studiové nahrávky. Jejich originální,

promyšlené aranžmá nebylo stavené na statisícové publikum a oni sc
ho rozhodli radeji vynechat. Presto
po triceti letech zažívají Beatles
obnovenou vlnu masového zájmu.
Nabízí se otázl<a: kdyby Beatles
zacínali dnes, dostali by se vubec
nekam? Dnes, kdy billboard ci
reklamní šot je leckdy pusobivejší
než dlouho ocekávaný umelecký
film, púsobí reci o umelecké odpovednosti komicky. Stejne ale
vždycky poteší, když nekdo má
úspech díky vlastní hlave a potrebe
zkoušet neco nového, a ne díky
dovedne vedené reklamní kampani. Což je asi dúvod podráždení nad
Jacksonovou sochou na Letné: byla
symbolem úspechu vyhnaného
prášky - a to je opravdu spíš výraz
pitomosti než svobody.
TEI\Ez\

PRíTOMNOST

BRDECKOVÁ

Autorka je publicistka
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Prímo
Jak
Michael
je možné,
Jackson
že

si
získává
nekdo srdce
jako
milionu? Co si vynutilo tu železnou
trpelivost stovek lidí, hlavne teenageru nežného pohlaví, pred hotelem
Intercontinental? Pohledy uprené po
dlouhé hodiny vzhúru, mnohohlasý
chorál obdivu pokaždé, když tam
kdesi svitla nadeje, zatímco v široce
rozevrených ústech byly videt nejen
zdravé horní zuby, ale i hltanová
branka s cípkem. A co teprve vecer
na Letné! Jaké to vnitrní svetlo
rozzárilo tváre rozcházejícího se
davu? Co je to za potrebu, jíž ta
subtilní namaškarená a nervní postavicka vychází vstríc?
Ta potreba tu musela být už drív
a byla asi velmi naléhavá. Jinak by
její uspokojení neprobíhalo .tak
bourlive. - Pred casem uvažovalo
nekolik neurofyziologll,jak je možné,
že si opiáty dovedou tak snadno
a úplne podmanit lidskou bytost
(a trebajii rozvrátit).Jakokdybyobjevily tajnou stezku do "centrálního
dispecinku" lidské duše (presneji:
ústredního nervstva, resp. jeho neuronú). Jinak receno: jako by mely
pakJíc k zámku sestrojenému pro
nejaký jiný klíc, duležitý, ale ty opiáty
tam proste vniknou a konají své
podivné dílo.
Pátrání po "morfinovém receptoru",
tedy po míste v chemismu ústredního nervstva, kam se morfin dostává
a púsobí, bylo úspešné. Objevilo
existenci látek morfinu podobných,
vytvárených v nepatrném množstvf
mozkovými bunkami, jakýchsi "endogenních (= vnitrních) morfinú",
endorjinu, které jsou významnou
soucástí nemonového metabolismu
a mají mj. vliv na emoce, zejm.
nálady. Morfin nebo syntetický opiát
vstupuje na jejich místo (ve stoupajících dávkách) a pocíná si tam velmi
neurvale. Jako kdybychom zavalili
trh tunami padelaných bankovek. Ty
si také dovedou najít predem existující "receptory", tj. místa predurce-
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do srdce
Petr Príhoda

ná pro pusobení pravých bankovek.
Kde jsou v lidských duších receptory pro pusobení jedincu jako
Michael Jackson apod.? Jakou to
potrebu dovedou nasytit nekteré
mediální superhvezdy? Nemyslím·
takovou Tinu Turner, což je krásná
ženská, která krásne tancí a zpívá
a sklízí iasloužený obdiv. Myslím ty,
kvuli nimž dav ztratí hlavu a strcí
kluka pod jedoucí auto a jiný kluk
zase beží za svým miláckem v aute
dva kilometry, až padne vycerpáním.
Ty, v jejichž blízkosti se lidé chovají,
jak by se za "normálních" okolností
vubec nechovali; ty, kdo se stávají
skutecnými idoly. O idolatrii Michaela Jacksona svedcí i to, že se jeho
narychlo zrobená plastiková socha
ocitla na míste tradicne už vyhraze- .
ném modloslužbe: na sokJu, kde nad
Vltavou stávalo monstrum J. V.Stalina.
Zde se nelze vyhnout srovnáni s jiným kultem, který také ozvláštnil
stred Prahy monumentem, a to s kultem lennonovským a s proslulým
pomníckem na Méilé Strane, jehož
stylizace do podoby náhrobku múže
budit podezrení ze ztráty realitní
kontroly: jako by tam byl John
Lennon skutecne pohrben. Struktura
prožívání tohoto kultu to však nepotvrzuje. Jeho vyznavaci, vesmes starší
a vzdelanejší než jacksonovské obe- vickou z pohádky. edivil bych se,
censtvo, si tu našli identifikacní vzor, kdyby se jednou objevilve spolecnoskterý jim mel být posilou ve vzdoro- ti Karkulky, sedmi kúzlátek a Smolícvání mocnému, ale pohrdave odmí- ka pacholícka. Svým vyznavacum,
tanému svetu. Lennonovský kult ne- kterí jsou trochu odrostlejšími (nebo
sugeroval iluzi bytostne odlišného
zastydlými) detmi, patrne zosobnuje
sveta, nepotrpel si na fascinaci, exal- pohádkový svet, který obcas zázracne
taci, naopak, provokoval ve stávající vstupuje do reálného sveta masového
mizérii autentickou tvorivost, jejíž konzumu, laserových efektu a ·showcitelné plody bylo vídat na prilehlých
businessu. Jacksonovský svet je laszdech. Bylto kultherojský, který mel kavý a bezelstný, pravý opak nesrou svých vyznavacu podporit "lepší zumitelného, lstivého a zlobného
Já"; podporit, nikoli nechat rozplysveta, v nemž vyrostli a žijí Michaenout. Jacksonovký kult je jiný.
lovi vyznavaci, kterí asi kouzla pohádek príliš neokusili. Jejich frustrace
Michael
Jackson
s 'kordíkem,
v kloboucku
a camarce,
který . tímto svetem posiluje mocnou poprý má rád zvírátka a deti, je posta- trebu svedectví o svete "onom",

a není nad to, když se tato touha
aspon na chvJ1ivyplní.

jejich
fascinace má vlastne nábožensko-psychologicképodloží."Receptorem" tu není potreba bránit se
tomuto mizernému svetu (= lennonovský motiv), na to jsou ty sotva
odrostlé ci zastydlé deti príliš bezmocné. Spíše je jím touha uniknout
z nej do sveta lepšího.
Pohádkový mužícek tu nepredstavuje nic menšího než vtelené
božstvÍ. Není to vlastne potreba
Spasitele, kterou tu dosti neMastne
satisfilmje pohanský bužek?
PETR PRfllODA
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Jackson angažovaný
17\VTa
jen Jacksonove
šílející Michaelovi
koncertuvyznavanebyli
ci, ale také mnohem strízlivejší
"obchodníci", kterí sem phšli proto,
aby na šílenství tech druhých neco
trhli. Jeden takový prodavac michaelovských tricek, který Jacksona
neposlouchá a pohybuje se v úplne
jiné subkulture (rekneme "nezávislé''), mne vykládal následující histor-

ku, myslím že dost ilustrativní:
Nekdy ke konci koncertu melo
osazenstvo jeho stánku už plné
kapsy Kc i DM (cena tricek a mikin
se vyšplhala do nehorázných výšin)
a taky patricne upito, protože "tam
byla taková zima a taková kapela,
že to bez rumu prežít nešlo". A tak
prišel cas na velkorysé gesto: když se
u stánku objevil fanoušek, dlouhým

cekáním a zimou zvlášt zdecimovaný, byla mu nabídnuta láhev
rumu. Na chvíli sezdálo, že zavládne
smírení mezi obema tábory, ale pak
to prišlo natvrdo: "Takovýhle shity
Michael nemá rád. " Particka samozrejme spustila nehorázný rehot
a kluk se uražene odšoural. A príkop mezi temi a temi byl zas o kus
hlubší.
Pokud chceme hodnotit Jacksona
jako instituci, meli bychom si tenhle
jeho ,Joglarovský" rozmer dobre
uvedomit. Krále popu poslouchají
"hodní hoši a dívky", nebot je vede
k tomu, aby nekourili, nepili, nifetovali. A nejen to: Jackson chce prece
"vylécit svet" (Heal the World), zbavit
ho válek, utrpení (proc ale ta uniforma a nábojnicový pás?), zachránit
ho pred ekologickou katastrofou.
Nemyslím to ironicky, je dost pravdepodobné, že jeho Earthsong, jakkoli
je to naivnoucký kýc, udelá pro
ekologické vedomí teenageru tisíckrát víc, než dlouho pripravované
a drahé kampane ekologických
organizací. Stejne tak si lze težko
predstavit efektivnejší a masovejší
výchovu k etnické toleranci, než je
písnicka Black or White.
Ptám se, cím to je, že Jacksonova
hudba, která me osobne nejenže
neoslovuje, nepovznáší, ale primo
odosobnuje, muže jinému naopak
predat pozitivní sdelení? A je to
sdelení opravdu veskrze pozitivní?
Anebo je to jen slupka, pod kterou
se stejne jako pod zpevákovou
plastikou skrývá ... Co vlastne?
Je to porád ten staronový problém.
Zdali i špatné umení muže posloužit dobré veci, a zda naopak úcinek
velkého umení není casto znicující.
A má se o nej vubec starat, je-li
opravdu velké? Nevím. Vezmeme treba Lou Reeda a jeho Velvet Underground, to jsou lidé, kterým hluboce
rozumím, zejména když je porovnám s onou namejkapovanou troskou. Jejich písnicka Heroin má
strašnou sílu, ale na druhé strane
urcite prispela k tomu, že se tahle
droga stala v sedmdesátých letech
kultovní. Tehnhle druh závislosti
u Jacksona nehrozí, jenže zase mu
stavíme sochy. A jaké!
JAKUB

CA \!1llDA
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Persona non grata
-------------------

Panl J. Polansky
hlavní protagonista "Letské aféry"
Težko jsme mohli vybrat pro naši rubriku vhodnejší osobu. American
Paul Polansky je dnes v Cechách nejen nepohodlnou osobou, ale
témer desperátem. Proc? Asi proto, že se snaží zaplnit jedno bílé,
a pritom zatracene citlivé místo v ceské historii. A že si pritom
nebere servítky. Ríká nám prímo do ocí: "Vy Ceši jste si za války
zrídili koncentrák na Romy." I když o nekterých jeho záverech mužeme mít pochybnosti, jedno mu nelze uprít. Predevším jeho
zásluhou se o Letech zacalo nahlas mluvit. Snad proto by už konecne
mel dostat prostor k tomu, aby mohl ríci, co si o tom všem myslí.
Kde jste se tady, pane Polansky,
vzal? Jaký je váš vztah k této
zemi? A jak jste se dostal k historii
koncentracního tábora Lety?
Od pocátku 70. let jsem pracoval
v nekolika archívech v Ceské republice, kde jsem hledal informace
o emigraci z Cech do Bukoviny
(1774-1843) a do Spojených státu
(1848-1914).Behem tohoto výzkumu
jsem zjistil, že první velká vlna
ceských emigrantu (1848-1852)
odjela do Spojených státu poté, co
jeden žid puvodem z Letu u Písku
napsal své rodine, že v Clevelandu
(stát Ohio) mohou získat levnou
pudu a zacít obchodovat. Vzhledem
k tomu, že se pri svém historickém
výzkumu specializuji na shromaždování ústne podaných príbehu, ptal
jsem se nekolika pametníku z vesnice Lety u Písku, zda nekdy neslyšeli historky o svých predcích, kterí
emigrovali z Letu do Clevelandu.
Behem techto rozhovoru jsem poprvé uslyšelo "tábore pro cikány v Letech behem 2. svetové války, jehož
nekterí bývali vezni jsou ješte naživu". Od místních lidí z okolí Letu,
Orlíku a Mirovic jsem se dozvedel,
že žádní Nemci se na vedení tábora
v Letech nepodíleli, že to byli pouze
Ceši, a že tam byly zavraždeny
a v lesích pohrbeny "tisíce cikánu".
Pozdeji jsem objevil asi 40.000
dokumentu o letském tábore ve
státním archívu v Treboni a zhruba
stejné množství dokumentu jsem
našel i ve stáblím archívu v Praze.
Jak se vyvíjel váš názor na tuto
kauzu?
Ze zacátku jsem se "Letskou aférou"
nechtel hloubeji zabývat. Pouze jsem
historiky specializující se na hol 0caust upozornil na množství doku-

mentu a ceské vláde jsem pripomnel, že porušuje Helsinské dohody,
pokud jde o udržování míst, kde byly
za 2. svetové války vyhlazovací
tábory. Poté, co se mnou nekolik
amerických novin otisklo interview
o Letech, mne ceské velvyslanectví
ve Washingtonu požádalo o schuzku. Na ní jsem se sešel se zástupcem
washingtonského Muzea holocaustu
a právníkem zastupujícím kongresový výbor pro Evropskou bezpecnost a spolupráci. Dohodli jsem se,
že vyvineme vešekeré úsilí smerující
k dodržení Helsinských dohod, tedy
zejména k tomu, aby byl z místa
bývalého tábora v Letech odstranen
veprín, jejž by mel nahradit dustojný
pomník.
V té dobe mi byla nabídnuta veškerá pomoc pro prípad, že bych chtel
pokracovat ve svém výzkumu o Letech. Cetl jsem knihu dr. ecase
o Letech a mel jsem pocit, že zde
uvedené údaje (napr. že v Letech
zemrelo - povetšinou na tyfus - pouze
327 veznu) nekorespondují s úsble
podanými príbehy místních obyvatel. Požádal jsem proto ceské velvyslanectví ve Washingtonu o pomoc
pri hledání jmen a adres preživších
veznu a také bývalých dozorcu,
abych porovnal jejich verze se závery dr. Necase. Poté, co ceská vláda
prostl'ednictvím svého velvyslanectví ve Washingtonu moji žádost zamítla, zacal jsem tušit, že v prípade
Letu jde o neco· více. Proc ceská
vláda nechtela, abych mluvil s temi,
kterí tábor v Letech prežili? Tato
otázka mi poskytla motivaci k tomu,
abych ve svém výzkumu pokracoval.
S jakou reakcí jste se tu setkával,
když jste zacal hledat další dokumenty, poprípade
~ str. 14
15
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pres veškerou a nejlépe mínenou
snahu o obnovu právního státu.
Nejméne dve generace si zaznamenávaly do podvedomí, že právo
je tvárné podle potreb tech, kdo jsou
u moci, prestože jim tvrdili, že
právo chrání i prosazují. Neobycejne citlive proto lidé vnímají
každý prípad, kdy ementálsky
nedokonalé zákony propouštejí
svými dírami toho, kdo se rozhodne
der využít, kdy ti, kdo právo mají
chránit, selhávají, kdy se v zájmu
dodržení litery zákona dostane
z vazby nebezpecný zabiják jen
z procedurálních duvodu.
Každá zpráva o korupci policisty
nebo soudce duveru obcana v právo znovu a znovu vyvrací. Každý
prípad, kdy ten, kdo je za ochranu
práva zodpovedný,
sám právo
porušuje, pomáhá v mnoha hlavách na svet otázce, zda se o ne
clovek nemá starat sám. Zda neochrání zájmy své, ale treba i majetek obce ci spolecnosti lépe vlastní
kulovnicí nebo baseballovou pálkou.
Gasto jsou to zdánlivé malickosti.
SQ obchodní inspekce Cáslavský, ac
si vydelává tím, že stíhá nepoctivé
obchodníky, obcházející zákony,
sám nepoctive obchází jiné zákony.
Odmítl vrátit obecní byt v Praze 1,
ac dávno získal druhý. Zpusobí tím
právnímu vedomí verejnosti takovou újmu, jakou nenapraví, ani
kdyby zpokutoval všechny nepoctivé zelináre od Aše až po osadu
u Sabotu.

Práve tyhle právní i lidské lapsy
výrazne ovlivnují to, jak moc jsou
ochotni ceští obcané sympatizovat
se skinheady, hajlujícími v zájmu
ceského porád/w. V nich je nutno
hledat jeden z klícu k tomu, proc
si oni tri jihoceští myslivci zahráli
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na stredoevropskou
verzi kdysi
proslulých jihoamerických eskader
smrti. Nastupovaly tam, kde podle
názoru ne'kterých, taky dost možná
bohabojných
a dane platících
obcanu, rádná cesta práva zklamala, a tak "nezbývalo" než mu "v zájmu spolecnosti" - cestu vystrílet. Což je idea stejne neprijatelná
v Jižní Americe jako v jižních
Cechách.
(jav)

To se mu to nabízí ...
pomyslí si ctenár, když precte velkolepou nabídku sázky, kterou ucinil
šéfredaktor Lidových novin Jefim
Fištejn predsedovi hnutí DUHA
Jakubu Patockovi. Má si vybrat pet
libovolných ukazatelu stavu životního prostredí a on mu zarucí, že
za deset let na tom budou lépe než
dnes.
Pobavenínadobskurnínabídkou
však vydrží jen krátce a na jeho
místo nastoupí pocit hruzy. Nejen
z toho, cím je návrh sázky podepren, ale predevším z obecnejších
dusledku toho všeho. Tam, kde J.
Patocka argumentuje predevším
vecne, nabízí totiž šéfredaktor
"prominentního" deníku jen slepou
víru (nekteré rádoby odborné
argumenty, které v textu uvádí,
bude lépe prejít milosrdným mlcením).
Svuj universální optimismus staví
J. Fištejn pr~edevším na citování
nekolika katastrofických scénáru
z historie, které se neuskutecnily.
Z toho pak vyvozuje, že lidský
génius najde nakonec rešení vždy
a všeho. Nesmyslnost takové úvahy
je zjevná: ke každému jednomu
"nepovedenému" katastrofickému
scénári lze uvést jednu reálnou ci
potenciální
katastrofu,
kterou
nikdo necekal. Tušil snad nekdo
v polovine tricátých let, co bude
druhá svetová válka a holocaust?
Tušil snad nekdo v okamžiku
znicení Hirošimy, že za dvacet let
bude prežití sveta záviset na zdravém rozumu nekolik pánu (soudruhu), kterí mají prst na nukleárním knoflíku, a na bezchybném
chodu jejich rídících pocítacu?
Tušil snad nekdo, že lidé jednou
dokáží otrávit more?
Po tom všem, po všech tech historických optimismech delnické trídy,
které nás málem stály život, by
hlasatelé všerešícího lidského génia
poroucejícího jednou vetru dešti,
jindy genetice a historii, snad již

pametníky? Jak se k vám chovaly
ceské instituce?
Na prelomu srpna a zárí 1994 jsem
si byl jist, že preživší vezni a dozorci
zletského tábora jsou stále naživu,
a zaslal jsem prezidentu
Havlovi
faxem žádost, ve které jsem ho prosil,
aby dal podnet státnímu zastupitelství k vyšetrování válecných zlocinu
v Letech. Místo na príslušného státního zástupce nebo na Ministerstvo
vnitra mne však prezidentská kancelár odkázala na Ministerstvo zahranicních vecí, kde jsem okamžite
vycítil kamufláž. Od toho okamžiku
mi byla odeprena veškerá spolupráce. Archívy, které mi dríve byly
volne k dispozici, se pojednou zdráhaly mi vyhovet. Nekolik vládních
Medn íku mne informovalo o tom, že
nikdo z bývalých veznu ci dozorcu
tábora již není naživu, ackoliv jsem
pozdeji ve státním archívu v Treboni
našel fotokopie více než 300 dopisu
zaslaných bývalým veznum letského
tábora v letech 1975-1996 (mám je
stále u sebe).
Rízením "aféry Polansky" byl poveren Josef Havlas z MZV. Behem
následujícího roku sepsal dve dlouhé
interní zprávy pro vládu (vetšinou
šlo o dezinformace ve starém komunistickém stylu), které doporucovaly,
jakým zpusobem by proti mne melo
být postupováno. Havlas doporucoval, aby mi byl znemožnen prístup
do všech ceských archívu.

Narazil jste nékdy ve snaze neco
o Letech publikovat?
Nikdy jsem nemel v úmyslu o Letech psát. Když jsem ale zjistil, jakou
podivnou hru se mnou hraje prezidentská kancelár, MZV a Úrad pro
národnostní menšiny, nezbývalo mi
nic jiného, než najít bývalé vezne
letského tábora. Do dnešního dne
jsem hovoril s více než devadesáti
bývalými vezni. Jejich príbehy, podložené dokumenty z pražských archívu, potrvrdily má nejhorší podezrení ohledne skutecných událostí
v letském tábore. Nekolik velkých
nemeckých casopisu vyjádrilo eminentní zájem o moje výzkumy, ale já
osobne bych svou práci radeji publikoval v Ceské republice. Do dnešního dne se mi však ozval jediný
zájmce o vydání mých výzkumu Fedor Gál. Chtel ovšem vydat pouze
mé rozhovory
s bývalými vezni,
nikoli však moje špatné zkušenosti
s ceskou vládou, která se mi pokoušela zabránit v jejich hledání. Takovýto prístup mne prinejmenším uvádí
do rozpaku. Jak muže nekdo odmítnout vydat neco, co nikdy necetl?

Co se vlastne stalo loni v kvetnu

pri odhalování
tech?

pomníku

v Le-

Nebyl j.sem tam vubec pozván a pouze žádost pana Václava Trojana, podaná na poslední chvíli prezidentove
kancelári, mi zajistila prístup. Prezidentská kancelár mne však upozornila na to, že mi nebude dovoleno
promluvit behem vzpomínkového
aktu ani na následujícím seminári

(srov. polemiku, zda pan Polanský
mohl na seminári vystoupit, v dopisech v tomto a minulém cisleNPpozn. red.). Nicméne se mi podarilo
dohodnout se s prezidentskou kancelári na tom, že pokud se prezident
Havel pri svém proslovu v Letech
zmíní o tom, že tábor byl rízen
a hlídán pouze Cechy (což jasne
vyplývalo z archívních dokumentu),
prestanu jej napadat v americkém
tisku a budu nadále napadat pouze
ministra
emce.
Po vzpomínkovém aktu mi redaktor CT Jan Urban reklo ujištení
státního zástupitelství,
že válecné
zlociny v Letech budou vyšetrovány
a že se se mnou spojí Karlova univerzita, abychom spolecne vytvorili
komisi zabývající se studiem událostí
v Letech. Doposud (tj. do srpna
1996) se mnou o tom nikdo nemluvil. a tiskové konferenci usporádané pred seminárem jsem se ministra Nemce zeptal, proc nebyla
k pomníku postavena prístupová
cesta ci stezka s ukazateli, nebot
pomník je naprosto neprístupný.
Ministr Nemec mi pred televizními
kamerami a nahrávacími
prístroji
rekl, že ceská vláda již utratila dost
penez na samotný pomník, a pokud
si Cikáni prejí prístupovou
cestu
k jejich pomníku, mohou si ji postavit sami. Pozdeji behem semináre
Nemec prohlásil, že se vzpomínkového aktu úcastnilo sedm bývalých
veznu z Let, ale bohužel museli
všichni odejít pred tím, než mohli
promluvit na seminári. Všech sedm
jsem našel, jak sedí venku, nebot je
organizátori na seminár nevpustili.
Ale díky setkání s temito bývalými
vezni jsem byl schopen zacít s hledáním ostatních preživších veznu.
Vetšina z tech, kterí prošli Osvetimí
i Lety, se shodla na tom, že Lety byly
daleko horší vzhledem k brutalite
ceských dozorcu.

Dopustil jste se tu nejakých chyb,
které byste rád vzal zpátky?
Urcite. Udelal jsem chybu, když jsem
duveroval ceskému velvyslanectví ve
Washingtonu, prezidentské kancelári, Josefu Havlasovi na MZV a dr.
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Necasovi z brnenské
univerzity,
když mi v r. 1994 rekli, že žádný
z bývalých veznú ani dozorcú už
není naživu. Kdybych neuveril, mohl
jsem hovorit s více než 200 bývalými
vezni namísto pouhých 90. Nekolik
bývalých dozorcú také zemrelo behem posledních dvou let, ale naštestí
se mi podarilo najít a vyzpovídat
toho nejbrutálnejšího
ze všech: J. II.
Žije v K. (P. Polansky uvádí dotyc-

ného plným jménem. Jelikož redakce
nemá možnost overit si jeho tvrzení,
uvádíme pouze iniciály - pozn. red.)
Zrovna tak zustala naživu jeho
bývalá uklízecka v Letech, která mi
popsala násilí a vraždy, jichž se H.
každodenne dopouštel na mladých
mužích a ženách ve své kancelári.
Pozdeji vždy musela prijít a utrít
krev, která po nich zustala. ,Její
príbehy potvrdilo nekolik dalších
bývalých veznú. Mluvil jsem i s dr.
S., který mel v letech 1942-3 na
starosti všechny pracovní tábory
v protektorátu. S. doposud žije v P.

(o iniciálách platí shora uvedené pozn. red.). Nekolik dozorcú poskytlo
u soudu svedectví
o tom, že S.
osobne navštevoval Lety, kde si vybíral Cikány k transportu do Osvetimi.
Co tedy byly Lety? Alespon Váš

predbežný názor!
Z dokumentu
v pražských archívech jsem zjistil, že ceskoslovenská
vláda schválila zákony o "pracovních táborech" jako Lety dávno pred
tím, než prišli Nemci a založili protektorát. Pozdeji, v roce 1941, se
v Praze konala konference,
které
predsedal
ministr vnitra a která
ustanovila nové principy pro rízení
techto táboru.
a této konferenci
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mohli být trochu pouceni. V dobe
globálních rizik a globálních dusledku lidské cinnosti dostává totiž
i jejich ruská ruleta optimismu
globální a absolutní rozmer: kdyby
jim to jen jednou nevyšlo, nemusel
by již nikdo na svete - vcetne jich
samotných - dostat druhou šanci.
Ekologictí aktivisté jako Jakub
Patocka se pak proste jen odmítají
této podivné hry ó budoucnost
úcastnit. 1 kdyby jen minimální
cást obav, které chovají, byla dostatecne podložená, stací to, aby se
ruleta o prežití neroztácela - odborne se tomu ríká princip predbežné 0P9trnosti.
Odmítnou-li tento princip politici, není na tom nic divného: optimismus se slevou je koneckoncu
jedním z nejlepších artiklu, které
mohou nabízet, najdou-li dostaJakou verohodnost
prisuzujete
tecne lehkoverné kupce. Neco jiného
temto výpovedím? Nemohou nek- jsou ovšem novinári. Jejich úkolem
terí preživší pri lícení desítky let prece nikdy nebylo spolecnost
starých událostí fantazírovat?
konejšit a ukolébávat v sebeuspoVetšina bývalých veznu z Let, kterí
kojení. Zásada, že novinár se má
jsou ješte naživu, se navzájem nezná,
ozvat, existuje-li byt jen náznak
Byl jsem ohromen tím, v kolika demožnosti porušení demokracie,
tailech se jejich výpovedi shodovaly.
platí i pro ekologická rizika: exisMnoho dokumentu
nalezených
tuje-li byt jen náznak možnosti
v ceských archívech tato svedectví
porušení ekologické rovnováhy ...
potvrzuje a naopak vyvrací tvrzení
Jsem si jist, že kdyby Jefim Fištejn
vlády a výzkumy profesora Necase,
odhrnul závoj své slepé víry, musel
který nikdy nemluvil ani s jedním
by videt, že Jakub Patock,a nabízí
letským veznem. Zpráva SS o epivíce než náznak.
demii tyFu v Letech uvádí, že v dobe
Za pozornost stojí letmá zmínka
od 1942 do 1943 zemrelo v tábore na
J. Fištejna o Jeremiášovi a Tzaiátyfus pouze 15 Romu.
.•
šovi. Pomineme-lijeho desinterpreJaký podíl na zacházení s Romy , tací, nabízí se skvelá pamlela: vždyt
za války mají nemecké' úrady?
práve oba proroci nabízejí ke svým
V ceských zemích bylo behem 2. svekataklyzmatickým vizím výsostne
tové války 199 táboru, v nichž bylo
~ str. 16 optimistickou alternativu založenou ne na víre v samospasitelnost
lidstva, nýbrž na prijetí božího
rádu. Od starozákonních proroku
k dnešním ekologum jde tedy stále
o totéž: clovek rád netvorí, ale
pouze hledá; a když jej najde, musí
se mu podrídit. A opet, stejne jako
tehdy smerují i dnes ke zhoube ti,
kterí tvrdí, že to dokáží vymyslet
lépe než Buh. Nám ostatním nezbývá než verit v Duhu (Gen. 9,13)
a doufat, že nás tamti nestrhnou
s sebou.

nebyl pNtomen jediný Nemec, a pochybuji o tom, že o ní emci vubec
vedeli. Mám u sebe protokoly z tohoto setkání, ve kterých stojí, že
"cikáni budou drženi v hladu a budou pracovat až do naprostého úmoru". Na této konferenci byli prítomni
také dr. Stuchlík a reditel tá bora
v Letech Josef Janovský.
V letech 1945-8 zacaly ceské trestní
orgány vyšetrovat válecné zlociny
v Letech, ale po komunistickém
prevratu byl tento proces zastaven
a nekolik vyšetrovaných
dozorcú
z Let bylo preveleno do Jáchymova.
Podle svedectví preživších veznu
bylý v Letech zavraždeny
stovky
bílých i cerných (romských) Cechu,
a to umorením hladem, bitím, zastrelením a utopením; nekolik svedku se dokonce zmínilo i o plynové
komore pro deti.

Daniel Kumermann

Na vlastní kuži
Soucasný konflikt mezi intelektuální elitou Slovenska a jeho
vládnoucími kruhy nám pripomene události duverne známé,
napr. spisovatelské sjezdy 19J6
a 1967. Co tehdyvyváde1i soudruzi
15
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StoU a Hendrych, to nyní v Bratislave zastane soudruh Milan Ferko
s podobností až zarážející. Jak to,
že je možné použít po desetiletích
týž mizerný scénár?
lnu, na Slovensku to není potretí,
ale vlastne poprvé. Pod kuratelou,
která mívala shodou okolností
sídlo v Praze, to ze Slovenska vypadalo jinak: jako "pražské problémy". Na Slovensko tehdy doléhaly
ješte jiné starosti. Ty slovenské.
Vzpomínám, jak jsme pred vánocemi 1991 huceli do pana Zemka,
poslance SNR, že rozdelení spolecného státu nás oba dlouhodobe
poškodí. Pan poslanec, milý clovek,
oponoval: "Chlapci, pochopte, Slováci musí konecne dozrát. My si to
proste musíme vyzkoušet na vlastní
kuži, at už to dopadne jakkoli.
Vyzkoušet sami sebe,jinak budeme
odsouzeni k vecné infantilite ... "
Myslím, že jsme to tehdy pochopili.
Aspon nekterí.
A už je to tady. Zatracená vec!
Chlapci, Bože m6j, už vás nahánajú. Nech vás nedostanú!
(pri)

Slovenská seberenexe
Editori Martin Bútora a Péter
Huncík vydali "souhrnnou zprávu
o stavu spolecnosti", rozumej slovenské spolecnosti
"Slovensko
1995". Copyright publikace má
Nadac.e Sándora Máraiho, Bratislava. Vydavatelství NAP l(iad6 Dunajská Streda. Stran 289, formátu A4. Autori jednotlivých kapitol jsou mj. Zora Bútorová, Grigorij
Mesežnikov, Ernest Valko, Ivan
Mikloš, Mikuláš Huba, Martin
Demeš, Helena Woleková, Peter
Zajac, Martin Bútora a rada dalších.
Pozorný ctenár již ted zbystril
pozornost: slovenské ("národní")
nadace a slovenská vydavatelství
nejsou zrejme k dispozici. Pritom
Bútorova a Huncíkova "zpráva"
imponuje svojí šírí i hloubkou,
faktografií,
desítkami tabulek
a grafu. Je to vskutku souhrnná
zpráva - zpráva o stavu zeme.
Ctenár pritom tuší, že má pred
sebou jen to, co je videt z plovoucího ledovce, z vetší cásti ponoreného pod vodou.
Slovenská humanitní inteligence
reaguje na stav tísne, snad prímo
ohrožení, tím, že se maximálne
intenzivne venuje sebereflexi. Nikoli
ovšem sebereflexi jako dušezpytu ci
nárku, ale jako co možná exakt-

------------

uvezneno celkem 95.000 lidí. Mnoho
z techto táboru bylo rízeno Cechy
s minimální kontrolou ci spoluprací
Nemcu. Dnes se nám mnoho ceských
historiku a vládních predstavitelu
snaží namluvit, že Lety byly rízeny
Nemci a Jáchymov Rusy. Bohužel
tomu tak není; oba tábory vznikly na
popud Cechu a byly jimi také rízeny.
Oba sloužily jako brutální vyhlazovací tábory, i když byly organizovány
jako pracovní tábory. Ceští dozorci
zde vraždili ceské obcany.

Jaký je podle vás dnešní vztahy
mezi Cechy a Romy?
Domnívám se, že se zhoršují ze dne
na den kvuli organizovanému násilí
skinheadu proti Romum, které je
v mnoha prípadech podporováno
ceskou policií. Verím tom u, že toto
násilí se deje se souhlasem mnoha
ceských politiku. Rasismus a diskriminace v Ceské republice byly vždy
vysoké, ale Romové s nimi vždycky
umeli žít. Dnes je situace rozdílná
v tom, že dochází k násilí. avštÍvil
jsem pres stovku romských domácností v CR a slyšel, jak nekterí Romové plánují odvetný boj, který by
byl podporován a financován zvencí. Pokud centrální
tisk povoluje
politickým stranám, jako jsou Republikáni, aby inzerovaly "konecné
rešení" proti Romum, a nejvyšší
ceští politici takovéto inzeráty verejne nezavrhují, pak už není daleko
k mezinárodnímu
terorismu.

Kam až chcete vaše výzkumy
o Letech dotáhnout?
Jsem odhodlán promluvit se všemi,
kterí jsou ješte naživu, a tyto rozhovory publikovat. Doposud se ceská
vláda a ceští historikové pokoušeli
tyto lidi umlcet. Proc? Mám v úmyslu
sebrat všechny ústne podané príbehy
od bývalých veznu z Let i Jáchymova. Snad pravda o obou táborech zabrání tomu, aby se podobná zarízení
ješte nekdy v Cechách vyskytla. Ale
pokud si nekterí ceští politici prosadí
svou, budeme tu mít nové Lety. Budou se nazývat rezervace pro Romy,
ale my všichnj dobre víme, co se v rezervacích stává, zvlášte v Americe.

Muže ceská vláda vláda své chyby
ješte napravit?
Podle Helsinských dohod o vyhlazovacích táborech z druhé svetové
války, ratifikovaných Ceskou republikou, by tábor v Letech mel být
udržován jako pametní místo stejne
tak, jak je tomu v Terezíne. Domnívám se, že tyto dohody by mely být
dodržovány. Stejne tak se domnívám,
že válecné zlociny spáchané v Letech
by se mely prošetrit, dokud jsou bývali
16

vezni a dozorci stále naživu. V letech
byli nejen Romové, ale i stovky bilých
Cechu. Jejich príbehy by mely být
vyslyšeny. Spravedlnost
by mela
zvítezit. Dnes je skutecným památníkem v Letech veprín. Památník na
"pocest" koho? Mrtvých Romu nebo
žijících bílých Cechu? Verím tomu, že
ceský národ si zaslouží lepší reputaci.
Pokud ceská vláda porušuje Helsinské dohody, jakou nadeji mají
cesko-romské vztahy?

Porovnejete rasismus u nás a jinde ve svete. V USA treba!
Vymýtit rasismus je velmi složitá vec
v jakékoli zemi. Jen potlacení diskriminace je dlouhý, pomalý a bolestivý proces, o rasismu nemluve. Domnívám se, že rasismus v dnešní
Ceské republice je stejne zlý, jako byl
v Mississippi pred hnutím za obcanská práva. Problém rasismu nebyl ve
Spojených státech vyrešen, ale diskriminace byla potlacena ve školách,
na pracovištích
a na verejných
místech. I když americký systém
jiste není perfektní, lze se domoci
spravedlnosti.
Policisté v USA se
dostávají
do vezení za porušení
obcanských práv; v dnešní Ceské
republice by se toto nikdy nestalo. Co
je však nejvíce sklicující na dnešní
situaci v CR: politici stojí na špatné
strane. Když dojde na ochranu obcanských práv, radeji ustupují a 0spravedlnují
rasismus a diskriminaci. Nový zákon o obcanství zavání
nacistickými norimberskými
zákony. Snad ješte horší pro romskou
populaci je nový zákon o scítání lidu,
který požaduje, aby lidé udali svou
rasu. Tel) samý zákon použili naCisté
k tomu, aby sehnali dohromady
Židy. Existuje vllbec nejaká nadeje,
když prezident jako Václav Havel
takovýto zákon podepíše místo toho,
aby jej vetoval? Nebo když podepíše
cJ. 103?
Ackoliv diskriminace
je v Ceské
republice protizákonná, mnohokrát
se mi stalo, že jsem musel opustit
restauraci, protože jsem dovnitr vešel
s Romem. Stejný problém existoval
i ve Spojených státech, pokud jde
o cernochy. Odstranily ho nové zákony potvrzující obcanská práva.
Platné ceské zákony nejsou schopny
zajistit dodržování obcanských práv.
Možná, že až si nynejší politikové
vydelají dostatek penez, zacnou se
zabývat morálními problémy a ne
stavem svých bankovních úctu. Snad
bude potom možné mil spravedlivou
obcanskoprávní legislativu.

Rozhovor pripravil Petr Pithart
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Obcanské ctnosti Hic et nnnc
Ceské vlohy k demokracii v zrcadle
sociologických pruzkumu
Martina Klicperová
Panuje taková predstava, že nebýt Bílé hory mohla být naše demokracie
starší než americká. Snad lze opravdu hovorit o jisté vrozené
demokraticnosti ceské duše, zároven se však na nás podepsaly režimy, které
demokratické
nebyly. Jak na tom dnes skutecne jsme, naznacuje
Dr.Klicperová, která uzavírá cyklus príspevku z lonského kongresu
o eticko-psychologických problémech soudobé spolecnosti.
(red.).

Nevinná
panna,
bíládnes
barva,
sochy
v Kuksu
se nám
vybavují
se slovem ctnost. Kam se podel
obsah klasického pojmu virtús,
který ztotožnoval ctnost s mužností a ušlechtilou silou spíše než
zranitelností?
I naše jazyková
moudrost spojuje ctnost s pasivním
kalkulem ("z _nouze ctnost").
K základním ctnostem antického Recka patrily
prozretelnost, statecnost,
spravedlnost a umerenost.
Krestanská
etika je obohatila o víru, nadeji
a lásku. Renesance prispela zduraznením dustojnosti
cloveka,
Machiavelli prida~ pragmatismus.
Pojem ctností obcanských rozvinul
mj. Hobbes, ale zájem o ne vzrostl
zejména vlivem americké a francouzské revoluce. V našem století
se touto tematikou podrobneji
zabývali napr. E. H. Erikson, M.
Ossovska, E. Shils, K. Ausspitzová,
i u nás byly vydány Banfieldovy
Obcanské ctnosti (1995).
Co nabízí pojem obcanských
ctností soucasné
spolecnosti,
kterou jedni nazývají "posLmoralistní" (Lipovetsky 1994) a druzí se
cini, aby se jí skutecne stala, varujíce pred "morálním terorismem"
(Belohradský 1994)?
- Obcanské ctnosti (jako dríve
kodex rytíre) vytycují ideální
normu chování. Jejich podpora
(zejména v médiích) navozuje
morální klima a prispívá k obcanské kulture.
- Soustredováni na ctnosti je konkrétnejší než zamerení na hodnoty a usnadnuje spojení s psy-

chologií a pedagogikou.
- Koncept obcanských ctností je
v souladu s liberální spolecností
úzkostlive se vyhýbající stanovení povinností. Pomáhá napravit
nerovnováhu mezi "prebujelými" právy a nedosatkem odpovednosti, která vznikla v náhle se
osvobodivších
spolecnostech.
Obcanské ctnosti se projevují
v mezilidských vztazích (slušnost) i ve zprostred kovaných
stycích (obcanská kultura).

Jak na tom tedy

CEM

SE

NE MLUví

nímu merení všeho, co lze merit,
vyjádrit grafem, tabulkou. K císlum ovšem srozumitelný komentár,
výklad, výcet, vcetne kroniky relevantních událostí.
Je to z dlouhodobého hlediska
patrne ta nejlepší obrana proti
autoritársky si pocínající moci vzdálene pripomíná dokumenty
Charty 77: ceská opozice tehdy
"útocila" tím, že predkládala dílcí
zprávy o stavu zeme, stavelafakticitu proti režimním lžím, propagandistickým blábolum.
Zpráva o stavu Slovenska je
ovšem po všech stránkách úplnejší,
kvalitnejší než nekdejší chartovní
texty. Slovenská nevládní humanitní inteligence dnes disponuje
špickovými odborníky. Zázemí
nezávislých nadací je pro ni osudove duležité: hle, proc je potreba
obcanské spolecnosti! Nekdy se to
pozná, až když tece do bot.
Je ovšem hodné pozoru, že kvalitní spolecensky orientovaná inteligence neznamená ješte vubec dostatecný základ kvalitní (na Slovensku
by to mimo jiné muselo znamenat
i sjednocující se) politické opozice.
Ani presné, strízlive vedomí o stavu
zeme zrejme tedy nestácí ke vzniku
realistické politické vule. Vule a vedení se nemusejí nekdy domluvit.
(pit)

jsme?

Ministrovo deravé
dilema

Chceme vubec být obcany? Reprezentativni odpoved na to, zda si
prejeme paternalistický
dohled
nebo svéprávnost, poskytují každé
volby. Ceši, ponecháni bez vnejších
politických tlakú, historicky jevili
tendenci k demokracii. I v soucasnosti se Ceská republika podobá
poloostrovu na postkomunistickém
pobreží. Úcast ve volbách bývá
vysoká (i s prihlédnutím k setrvacnosti z totalitních 100%). Težište obcanských politických preferencí je zretelne posunuto napravo
od politického stredu (Eurobarometr 1995), což rovnež dává odpoved na to, jak lidé preferuji obcanské svobody. Nicméne, o úrovni
posttotalitní nostalgie svedcí výsledky pruzkumu STEM (Tucek
1995): na otázku, zda se celkove
lépe žilo pred rokem 1989 nebo
v soucasnosti, dalo prednost predrevolucní dobe 47.6% (!) dotázaných, nejcasteji šlo o starší generaci a o delníky.
~ str. 18

V televizní Debate (22. 9.) nás mel
ministr Ruml naléhave k rozlišování úmyslné kriminální cinnosti,
zlo dejiny, a - podnikatelské neúspešnosti. Jinak receno: podnikatelský nezdar nelze ipso facto
kriminalizovat. Otázka první: a co
když jsou obetmi nezdaru i ti, kdo
se o nej nijak nezasadili? Je i jejich
podnikatelským nezdarem, že naleteli bance slibující solidnost, jež byla stvrzena udelením licence a garantovánafaktem bankovního dohledu? Otázka druhá: je kriminalita definována vedomým zámerem
spáchat kriminální delikt? Neexistují široké možnosti nedbalostních
trestných cinu?
Transponujme problém do prístupnejší obdoby. Rozlišujme vedo~
mý úmysl srazit nekoho autem
(prípadne po neúmyslném prejetí
úmyslne z místa cinu odjet) a ridicskou neúspešnost. Pokud by
platila pouze tato alternativa, byla
by prevážná vetšina maléru na
silnicích trestne nepostižitelná, byt
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by jim padaly za obet stovky životu.
Panu ministrovi zrejme nedelá
starosti fakt, že dokázat lumpovi
vedomý zámer je nenwžné. Stací
práskanýadvokát, hroší kuže obvineného, resp. jeho výdrž v notorickém
a ...alibismus vyšetrovatele cilhaní,
soudce
(pri)

Príbehy tech, co prežili
Film mnoha Oskary ovenceného
Stevena Spielberga Schindleruv
seznam vzbudil pred tremi lety
velký rozruch. Po Jurském parku
a jiných srandickách si populární
holywoodský režisér zvolil hodne
vážné téma: holocaust. Navíc natolik citlivé, že se jeho beletristické
a tudíž i filmové zpracování zdálo
být skoro nemožné.
K Lansmannove Šoa, šokujícímu dokumentu, který minimálními
prostredky dokonale vyjádril obludnost nacistických vyhlazovacích
táboru,
lze totiž jenseznam
težko chtel
neco
dodat. Schindleruv
presvedcit o opaku, ale spíš se mu
t o nepove dl o. P•re d"evsLm pro to', ze
balancoval na hrane mezi skutecnými událostmi a fikcí zpusobem,
jejž zvolené téma proste neunese. Je
ovšem fakt, že Spielberg tocilfilm
predevším pro široké publikum
a má zásluhu na tom, že se mnoho
lidí o nejdesivejší kapitole lidských
dejin vubec dozvedelo. Vždyt i režiséi- sám se priznal, že díky filmu
pro sebe objevil ten problém.
Otázka, zda vubec lze natocit
pravdivý a pritom vyfabulovaný
pNbeh o holocaustu, tak zustává
nadále otevrená. Snad také proto si
Steven Spielberg po dokoncení filmu uvedomil, že je zcela nezbytné
" natocit" pNbéhy, o jejichž pravdivos ti nemuže být pochyb, totiž
skutecné pNbéhy lidí, co holocaust
"žili a prežili". Pocet techto "preživších" (survivors) se odhaduje na
300 tis., z nich naprostá velšinaje
ve veku 70-80 let. Spielberg pochopil, že pokud mají príští generace
slyšet svedectví o holocaustu, je
tady poslední sance. Založil nadaci
(Survivors of the Shoah - Visual
History Foundation), venoval peníze na zacátek a sehnal další významné sponzory.
Tak zacal "závod s casem", projekt, který si klade za cíl behem ctyr
let (1994-1998) zachytit na videokazetách kolem 35 tis. pNbéhu survivors roztroušených po celé planete (doposud jich bylo natoceno
_______________

Na politickou kulturu se zamerila studie, ve které mezinárodní
tým zkoumal studenty ctyr národu
(Feierabend a koL 1995). Hypotetický post-totalitní
syndrom se
U ceského vzorku nepotvrdiL
aopak, vetšina ceských studentu se
spolu s Americany podílela na
hlavním faktoru "participativní,
loajální obcanské kultury". (Dlužno ovšem ríci, že Americané byli
silnejší v participativní
složce
a Ceši v loajalite.)
Vernost Cechu demokratickým
politikum se projevovala ve zlomových obdobích našich moderních
dejin a potvrzují ji i nadále pruzkumy verejného mínení. a rozdíl
od jiných národu hodnotilo 90%(!)
Cechu po revoluci zvolené vudce
za cestné a uprímné a stejní respondenti prohlásili legitimitu rozhodn utí vlády O závažných 'otázkách za témer rovnou referendu
(Penn a Schoen 1990). I dnes vy_
jadruje vetšina dolázaných stabilní
duveru deseti predním politikum,
presidentovi verí pres 75% (IVVM
1996), což je rovnež svetový unikát.
Hure na tom asi jsme se sebeduverou. Prísná výchova i krutá
historie se projevily na osobním
i národním sebevedomí. Ceši jako
by se vyznacovali ;,hyponacionalismem" (prisuzují svému národu spíše záporné vlastnosti, mají
sklon se za svuj národ stydet) ci
pouze "defensivním
patriotismem", který se vzpíná až jako
reakce na ohrožení zeme ci vlajky.
I v osobní sebeduvere a víre v úcinek vlastních cinu jsme nejistí
a trpíváme presvedcením, že co se
nám deje, je dusledkem okolností
mimo náš vliv. To bylo doloženo
i na našich podnikatelích (Trompenaars 1994).
Je nesnadné odhadnout úroven
prozíravosti a obcanského úsudku. Zdá se, že jsme dobi'e informováni o "vysoké politice" a nedeláme špatná rozhodnutí. Naše "obcanská gramotnost"
a kompeten tnost se však zdá být nižší, když
jde o politiku místní, spotrebitelské jednání a zdravotní chování.
Jako bychom jen obtížne prekonávaH syndrom "naucené bezmocnosti".
Pomerná lrpelivost pri snášení
transformacních obtíží zrejme není
projevem uvedené bezmocnosti,

ale spíše dusledkem zralého úsudku a sebeovládání
pri nízké
úrovni relativní deprivace (Reháková a Vlachová 1995) a pri vidine
rostoucí prosperity.
avíc vysoká
cást populace prokázala podnikavost (tj. tvorivého ducha spojeného s odvahou a nezávislostI).
I když statecnost není hlavní charakteristikou
Cechu (k svržení
totality se jí nedostávalo), k oživení
živnostenství stacila. S podnikavostí souvisí i pracovní morálka
- národ se rozdelil na Švejky
a workaholiky. V pokusu o obecnejší porovnání jsme ale zjistili, že
naši vysoko- i stredoškolští studenti zdaleka nedosahují priznávané mimoškolní
pracovitosti
studentu amerických (Klicpero~á
a kol. 1996). Ochota k dobrovolné službe je u nás nízká a každý, kdo provádí nejakou cinnost
bezplatne, se vystavuje podezrení
svého okolí o skutecných motivacích.
Jaké jsou mezilidské vztahy?
Trísetprocentní nárust kriminality
ve trech porevolucních letech byl
šokem. Zlocinnost je trvale vnímána jako nejvetší problém spolecnosti. Vetšina lidí si ale stežuje i na
obecné mezilidské
vztahy, na
nedostatek slušnosti a na hrubost.
Pozoruhodné je chápání sp~avedlnosti a rovnosti. Vlivem
totalitních ideologií prevládlo její
sociální chápání nad obcanským.
O tom svedcí i výsledky STEMu
(1995): 76 % lidí uznává, že ve
srovnání s rokem 1988 má více
svobody a 81 % vetší možnost
seberealizace; vzrostla prý však
nerovnost mezi lidmi (94.5 %).
Ceši jsou pomerne tolerantní
napr. k náboženským rozdílum,
homosexualite i cizincum, nemají
tendenci k vytvárení "obrazu neprítele". Vuci národnostním menšinám má ovšem naše tolerance
ponekud selektivní charakter.
Zatímco vuci Slovákum a Židum
prevládají sympatie, postoj vuci
Romum je spíše negativní. ev souladu s liberálním pojeUm spravedlnosti sice 60 % respondentu pruzkumu IVVM (1996) uvedlo, že
prístup k Romum by mel být stejný
jako k jiným obcanum, 37 % procent však požaduje, aby prístup
k Romum byl prísnejší.)
V Cechách však panuje i vyšší
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tolerance k podvodUHl,než v zemích, se kterými se chceme srovnávat. Napr. ceští studenti souhlasí
více než americtí s tvrzením "Nekdy je lépe zalhal, když je pravda
príliš špatná" (ostatne i v naší
medicíne toto pravidlo prežívá).
Ceši také uvádejí rozpacité stanovisko k otázce "Je nemorální podvádet ve škole" a spíše než americtí
studenti jsou cynictí vuci rcení
"S poctivostí nejdál dojdeš". Jak to
kdysi vyjádrila Jiránkova karikatu t'a, "V Cechách kradou i slušný
lidi".
evynikáme duverou ke svým
bližním, schopností vytváret zá'jmovéasociace(s
výjimkousdružení naléhave sebeobranného typu,
kterým se v zahranicí ríká' "NIMBY
- not in my back yard" - napr. když
se jedná o preložkách dálniC ci
domova duchodcu). Konstruktivní
podíl obyvatel na tvorbe "komunity" anebo "sousedské" spolupráce pri prevenci kriminality se objevuje zrídka, obcané neznají ani
jména svých posl~ncu.

Posttotalitní
syndromy
Ve srovnání se sousedními postkomunistickými
zememi (zejm.
Polskem
a Madarskem),
ale
i s Americany, vykazují Ceši výrazne nižší úroven politického
odcizení a naopak daleko vyšší

míru optimismu a nadeje. Duvera k režimu j vláde se promítá
i do pozitivní vize budoucnosti,
a ta samotná muže mít pozitivní
vliv - jako proroctví, jež samo sebe
splní.
,Strucne receno - pokud mužeme
mluvit o "post-totaIHním syndromu", projevuje se snad nejvíc v:
;1) "naucené
bezmocnosti" (pro
znacnou cást obyvatel je pohodlné odmítat vlastní odpovednost a žít v závislosti na státu
jako zdroji sociálních jistot),
b) specifické post-totalitní morálce
(majetkové rovnostárst-ví, vysoká tolerance vuci podvodum,
lžím a hrubosti),
c) absenci spolecenské spoluzodpovednosti.
Naopak, za nejduležitejší
obcanské ctnosti soucasných Cechu
lze považovat kombinaci demokratického presvedcení, prozíravosti
ve volbách a duvery k demokratickým politikum. I když Ceši asi
nejsou disponováni k revolucím,
mohou být (lépe než jiné národy)
na dáni schopností rozvážné a trpelivé transformace
své zeme
a približování se k demokratickému ideálu.
MARTINA

KLICPEl\OvA

CEM

SE

NE MLUví

neco pres 20 tis.), címž vznikne
svetove nejvetší archiv ústne podaných svedectví.
Na celém projektu je fascinující
jeho rozsah, který je zvládnutelný
jen díky promyšlené organizaci
a dokonalé technice, která je pro
Spielberga ostatne typická. Interview provádejí k tomu speciálne
vyškolení a konkursem vybraní
dobrovolníci, a to v materské reci
preživšího. Výsledkem je videozáznam výpovedi, prípadne i dokumentu, které preživší ukáží na
kameru. Každý preživší dostane
kopii své výpovedi. Výsledné záznamy budou digitalizovány,
roztrídeny a opatreny jmenným, heslovým a predmetovým "online"
katalogem. Budou zprístupneny
pro další výzkum a výchovné úcely
v peti strediscích (Muzeum holocaustu ve Washingtonu, Muzeum
židovského dedictví v New Yorku,
Centrum Simona Wiesenthala
v Los Angeles, Památník Yad Vashem v Jeruzaléme a Yaleská univerzita). Rozhovory se samozrejme
natácejí také v Ceské republice, stejne jako na Slovensku, pražská pobocka Nadace sídlí na Barrandove
(Kontakt: POBOX 553, Milady Horákové 81, Praha 7, tel. 02/670 72078,
fax 02/670 72359).
Na Spielbergovi filmy, dnes tak
slavné, se možná za pár desetiletí
zapomene, možná ne. Pokud však
bude mapování holocaustu dotaženo do konce, zustanou tu príbe'hy,
na než zapomenout nelze. Lidstvo
príštích století bude mít možnost,
receno jeho slovy, "dívat se do tvárí
preživších, naslouchat jejich vyprávení a uvedomit si, že tyhle strašné
události holocaustu se staly lidem
a byly zpusobeny lidmi. " Ty príbehy už tu s námi budou navždycky,
aby pravda o Osvecimi zustala
pravdou - a teorie o osvecimské lži,
proste lži.
(cam)
_

o

o
o

_

Psychologický úslav AV CR. Aulorka se zabývá
politickou psychologií, prednáší na FP UK
v Praze a Standfordské
univerzite
v USA.
Poslední príspevek
z konference
Etickopsychologické problémy soudobé spolecnosti.
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Zprivatizovaná solidarita
I

Nad novou knihou Jana Kellera

O

merítku. Proto se tak ujala, proto mela takovou odezvu,
takový prinejmenším vnejškový úspech ...
Ze sociologického hlediska je ledy pro Kellera
kuponová privatizace ideálne typickým vystižením,
využitím mnoha podstatných rysu reálného socialismu
a ve~ne také reprodukuje hlavní zdroje jeho nefungování. V souvislosti s onou reálnesocialistickou
privatizací jako velkovýprodeje
posledních ješte
zbylých ideálu byla navíc vypestována neschopnost
pohlížet na obecné zájmy jinak než jako na podvod,
demagogii. Zároven jsme si vštípili sklon vnímat
budoucnost jako neco, o co není treba se starat, protože
nekdo druhý to má prece zarucene ve
svém referátu.
Slabost zdejšího ekologického hnutí
(ve srovnání s vyspelými zememi) vysvetluje Keller obtížemi pri jakékoli
snaze mobilizovat vetší pocet lidí k prosazení cehokoli, co presahuje úzce soukromý zájem. Snaha vyvést solidaritu
z prítmí rodinných klanu opet do verejného sveta se musí z hlediska mentality
minulosti nutne jevit jako projev cirého
extremismu a spolecensky krajne nezodpovedného chovánÍ... Sféra verejného
atrofovala za Husákova socialismu tak, že
dnes je treba doslova její resuscitace.
Keller sám je a bude pokládán za extremistu, za pomlouvace naší cesty ke kapitalismu. Jako bych slyšel hlasy oficiálního
optimismu; Keller oprávnene vyvolává
krajní znechucení naší verejnosti, cele
zaujaté vizí prosperity: chce nám vsugerovat, .
že úspechy privatizace, které nám prece
závidí doslova celý svet, vezí kdesi v minulosti, dokonce prímo v té dobe, která
snad ani nebyla (na kterou si prece
už nepamatujeme,
na kterou
chceme všichni co nejdríve zapomenout...).
Ale ruku na srdce: nezdá se nám prece jen nekdy, že
zdravé sobectví mnohých našich lidí je skutecne jaksi
príliš zdravé, tedy urcite zdravejší (lj. bezohlednejší),
než sobectví lidí v bohatých zemích se zavedenou tržní
ekonomikou, které ovšem lím naším socialismem
neprošly? Tím socialismem, který byl koneckoncu
docela snesitelný, protože nám soudruzi, aby se udrželi
o pár let déle u moci, dovolili (a my jim za to dali pri
volbách hlas, že je jako uznáváme) udelat si v nem
miliony malých ceských domácích kapitalismu?
To jest ovšem kapitalismu bez všech jeho malých
i velkých ctností.

cem se uv nás
cas už jeopravdu
protože
dobrénejaký
spolecnosti
neslušnénemluví,
o tom
mluvit, je socialismus posledních dvaceti let. Ten
reálný, hluboko zažraný. Do nás ješte o cosi hloubeji
než do ostatních obyvatel socialistických kasáren - je
to prece ten socialismus, který se oficiálne vzdal
i posledních pokryteckých ideálu, ten normalizacní
socialismus, který byl naší osobite ceskou - tu zoufalou,
tu cynickou reakcí na iluze osmašedesátého a na
zbabelou rezignaci jeho vudcu.
Kdo o tom všem však mluví casto, je prostoreký
brnenský sociolog Jan Keller. V úLlé knížecce "Sok
z ekologie aneb Politické systémy v rozpacích" (nakl.
Ceský spisovatel, 1996) mimo jiné tvrdí, že soudobý
ceský kapitalismus na reálný ceský socialismus 19691989 prímo navazuje. To je tedy opravdu šok, dámy
a pánové, soudruzi a soudružky. (A hned upozornení: tento text není ani recenzí, ani vyváženou
zprávou o tom, co všechno o šoku z ekologie náš
aulor napsal. Je upozornením je~ na jeden
duležitý motiv této knihy.)
Keller tvrdí, že "Alfa a omega socialismu",
toliž myšlenka solidarity, byla v zemích
reálného socialismu zcela poprena - zprivatizována. "Jako kdyby program socialismu.
zformovaný coby projev zásadních výhrad
vuci kapitalismu byl prímo v jádru infikován virem práve toho spolecenského
systému, který chtel se vší rozhodností
odmítnout". Mluví o tzv. šedé (cerné,
tretí, pololegální...) ekonomice: "Privatizovaná solidarita spojovala v prvé
rade cleny úzkého i širšího príbuzenstva, v druhém okruhu zasahovala
pak všechny ty, kdo byli navzájem
spjati výkonem služeb a protislužeb
jakéhokoli druhu", pokud byly poskytovány pololegálne. Tretí okruh
privatizované solidarity pak obepínal prakticky celou spolecnost,
kterou spojoval tichý souhlas v tom, že tyto praktiky
treba tolerovat. "Lidé se za reálného socialismu stáhli
do soukromí svých rodin, odkud vyráželi do terénu ve
snaze urvat pro sebe neco z toho, co nepatrilo nikomu.
Ve skrytu svých chalup a domácností si pak korist
prerozdelovali podle obecne platných, i když zcela
neoficiálních a nikým nevyhlášených tarifu".
Taková privatizovaná solidarita dokázala systematicky rozklád(lt potenciál puvodní, jakkoli prepjaté
a pak už jen pokrytecké socialistické solidarity. Keller
ovšem jde dál a tvrdí, že práve tehdy, po sovetské
okupaci a pred listopadem 1989, byly bezdecne
položeny ty nejpevnejší základy pro pozdejší (polistopadovou) privatizaci, tu v užším, pouze ekonomickém
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Ceský lev a rakouský orel
K sborníku o cesko-rakouských vztazích v t9.století
i historické prekonání ideje spolecného státu rakouského. Ceské (zejména Masarykovo) hledání smyslu
vlasu1í dejinnosti a možné budoucnosti v letech 1900-14
neznamenalo ješte rozchod s Rakouskem, ale presunutí
akcentu v rámci jeho ideje. Až katastrofa svetové války
prinesla "zkázu výstavného
skansenu"
a promenu
obrazu civilizované a kulturní Evropy.
a tento koncept poté navázal Jirí Kotalka úvahou
o Palackém, "nejvetším Cechu 19. století" a zároven
"velkém Rakušanu", usilujícím o moderní ideu a nadnacionální poslání rakouského státu.
avázal na nej
i Thomas Kletecka esejem o rakouském hledání sebevedomí v nacionalizujícím
se, ale nedostatecne
se
modernizujícím,
až do konce príliš absolutizujícím
Rakousku druhé poloviny 19. století. Jirí Rak se pak
soustredil
na problém
uprímného
ceského protirevolucního monarchismu
doby napoleonské a na jeho
postupné (peclivé) vytesnování nacionální ideou v pozdejších desetiletích.
Z ryze historických statí nelze pominout príspevek
Jana ovotného, Ceští emci a habsburská monarchie,
který zkoumá vývoj myšlenky na úplné administrativne
politické oddelení ceských Nemcu od jádra zcme
formou zrízení samostatné provincie Deutschb6hmen
se sídlem v Liberci. Plán se mezi ceskými
emci objevil
poprvé již za boju o Badeniho jazykovou reformu r.
1897, radikálne se však konkretizoval zejména r. 1908
v souvislosti s libereckým Stiidtetagem, jehož delegáti
odmílli ja,kékoliv cesko-nemecké
vyrovnání v jedné
spolecné zemi. Je zajímavé, že jejich plán ihned a rázne
odmítla jak rada pražských
Nemcu (plán pocítal
s "obetováním"
této menšiny), tak predevším konference predsedu sa~osprávných
zastupitelstev nemeckých okresu v Cechách a zemských poslancu.
Celá rada dalších príspevku byla zamerena k historické ci umelecké seberellexi ruzných socioprofesních
i sociokulturních
skupin, mnoho dalších zkoumalo
jejich mentalitu a praktické dusledky- podržování ci
pretvárení sebeobrazu pro konkrétní denní politiku.
Referát, který opet mužeme chápat jako "návodnou
studii" pro naši bezprostrední
budoucnost,
napsali
Martin Sekera a Petr Buriánek
o ceské politické,
poslanecké
a žurnalistické
lobby ve Vídni, o jejím
utvárení, pusobení, významu "arranžování" zajímavých
postav ceské kultury do vídenského
povedomí, ale
i o tom, že podobný lobbismus provozovala i ostatní
národní spolecenství
a že bez nej bylo prosazení
národních zájmu prakticky nemožné.
Vzal jsem tu na hul umelecko-historické
referáty, a to
není pekné vtici celé rade autoru, z nichž jmenovat je
treba alespon Martu Ottlovou, Jacka Purchlu, Ilonu
Sármány-Parsons,
Romana Prahla, Zdenka Lukeše ci
Rostislava Šváchu. Knížku však nelze prevyprávet, 'je
treba si ji precíst... a pak se k ní vracel.

Plzenská
mezioborová
k dejinám "pozitivní
19. století
patrila mezi
nejcennejšísymposia
vedeckokulturní
deviace" 80. let a jejich referáty, shrnuté do sborníku,
jsou pak jedním z jasných svedectví, že i v dobe
"pozdního bolševika" probíhal závažný historický základní výzkum a že pri opravdovém nasazení organizátoru bylo možno probojovat vydání skutecne výborných sborníku
velmi nezávislé
povahy. Co je
z dnešní perspektivy
vlastne obdobne
cenné, je
skutecnost,
že tým puvodních organizátoru
dokázal
v hektické porevolucní
dobe, plné jiných problému,
nových zájmu a diskontinuil, udržet plzenská symposia
pri živote. Nešlo pritom pouze o "oprašování" slavné
tradice, ale o plnokrevná
setkání (jisteže v menším
kruhu a s jinými akcenty než dríve) nad tématy, jejichž
vymezení a význam presahuje hranice jednoho oboru.
Novem porevolucní doby se stala úcast mezinárodní
badatclské obce.
Nové situaci odpovídá i forma sborníku (Ceský lev
a rakouský orel v 19. století, Praha, KLP 1996,344 str.),
shrnujícího
príspevky symposia z r. 1994 a venovaného "hlubšímu zamyšlení nad cesko-rakouskými
vztahy v ,dlouhém' 19. století", tj. trvajícím nejméne
do r. 1918. Úhledný sborník, vydaný s pomocí brnenské
pobocky Rakouského
ústavu pro východní a jihovýchodní
Evropu, je totiž dvojjazycný:
všechny
príspevky byly vytišteny cesky i nemecky. Sborník je
rozdelen do peti oddílu: 1. Ceši a habsburská monarchie, Ceši a habsburská dynastie; II. Stát jako panovník
a mecenáš; III. Rakousko - "širší vlast"; IV. Centrum
a periferie a V. Dedictví.
Není možné probrat v casopisecké recenzi všech 33
príspevku. To podstatné na publikaci je však odmítnuti
vžitých klišé i antiklišé, a to jak na ceské strane, tak
u zahranicních badatelu. Rakousko - pozornost vetšiny
príspevku je soustredena na zejména na dobu panování
císare Františka Josefa - tedy není vnímáno ani jako
.hydra rdousící ceský národ, ani jako poslední a ztracený ráj, nýbrž jako prirozený svet ceského, ceskonemeckého i úžeji rakouského usilování o definování
a realizaci zájmu národne politického spolecenství,
o prosazení svébytné podoby té které kultury v rámci
Predlitavska.
Nedávno predcasne zesnulý historik Otto Urban (mj.
autor teze, že od 80. let 19. stol. Ceši již nebojovali proti
Rakousku, nýbrž za jeho "ovládnutí") otevrel sborník
virtuozní a dejinný obzor prekracující
studií "Historick.é promeny idejí státu rakouského". Ukazuje v ní,
že až do pocátku 20. stol. byla ceská skutecnost vcelku
samozrejme
a neproblematicky
vkomponována
do
komplexu rakouské (dynaslické) státní ideje. Bylo tomu
presto, že tato idea od vojenské porážky r. 1866 a následných vnitropolitických
zmen v mnoha ohledech
zanikla a nebyla (llemohla být) již nikdy v úplnosti
nahrazena necím modernejším:-"až
do posledních dnu
monarchie
nebylo federalismu
práno". Prekonání
dynasticko-monarchistického
principu pak znamenalo
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Masivní obranu
sociálmno státu

hatelné lásce k bližnímu má výhodu
profesionality a neosobní spolehlivosti: pomoci nad základní státní
zabezpecení se soukromým iniciativám meze nekladou,
ení podle
Kurbjuweita proc se vracet k starým
špatným pomerum, poprípade zavést americké
praktiky
desolidarizace státu. Sociální dávky ovšem
musí odpovídat rámcovým podmínkám, tj, lze ulevit pretežovaným
zamestnavatelum,
odbourat nešvary
typu plošných tarifních smluv atd,
Mel by však být zachován základ
sociální solidarity, která se i ekonomicky silným koneckoncu vyplatí,
v neposlední rade v podobe sociál~
ního míru,
(bl)

z pera D. Kurbjuweita
nedávno
prinesla DlE ZElT. V<:rejná diskuse
v soucasné
dobe tíhne k zatracování sociálních
vymožeností
tucných let sedmdesátých a osmdesátých: prý mají na svedomí rostoucí
zadluženost,
príliš vysoké dane,
ztrátu vedoucí pozice Nemecka
v mezinárodní souteži a snad i rozmáhající se nedostatek iniciativy.
Autor naproti tomu zduraznuje, že
tretinu príjemcu sociální výpomoci
tvorí samovychovávající
matky
a vetší cást zbytku lidé s ruznou
mírou postižení, neschopní se o sebe postarat.
Jiste lze snížit pocet tech, kdo
sociální síte zneuzívají, napríklad
zavedením urcitého vlastního podílu
pacientu
na zdravotním
zabezpecení, nebo snížením dávek, když
príjemce odmítne nabízené phmerené zamestnáni. Tzv. subsidiaritu,
tzn. prebírání
sociálních
úkolu
rodinou (tedy koneckoncu ženami)
a sousedskou pospolitostí, clánek
pokládá za cestu neschudnou
už
proto, že dnes ztl'Oskotává zhruba
tretina manželství, a navíc i proto,
že ekonomové volají po vetší mobilite a flexibilite pracovních sil. Státní
sociální si( ekonomicky cinné uvolnuje od povinnosti sociální péce,
strízlive r'eceno umožnuje jim "vykoupit se" výmenou cásti svých
príjmu za cas,
Sociální stát proti nejisté subsidiarite, nekalkulovatelné a ncvyma-

Globalizace
hospodárství
je hlavní téma casopisu DER SPlEGEL (39/96). a prvních stránkách
novin se sice politikové pretah ují
o evropskou integraci a naši komunisté obcas haraší "výprodejem", za
kulisami
však mezitím probíhá
proces daleko radikálnejší. Svetové
hospodárství se prekotne integruje.
Za posledních 50 let se prumerné
celní sazby snížily ze 40 na 5 %,
objem obchodu roste dvakrát rychleji než objem produkce a objem
prímých investic do zahranicí vzrosU za posledních desetletctyrikrát.
Objem svetového obchodu vzrosU za
dvacet let šestkrát a jeho hlavní cást
se odehrává mezi Severní Amerikou'
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DIE.ZEIT
Nová role Polska
llistorické
rekursy se \ e stredovýchodní Evrope neosvedcují, soudí
polský publicista Adam Krzeminski
(DlE ZEIT): ani metLernichovská
politika
potlacování
národních
hnutí, ani polsko-balticko-belorusko-ukrajinské
kombinace
nejsou lákavým, natož nosným výhledem. Pro Polsko po roce 1989 se zase
jednou zmenily evropské koordináty: ze zeme ve vnitrozemí sovetského impéria, sousedící celkem se
tremj státy, se stala "tocna", která
má hranice se státy sedmi, Krzeminski zduraznuje,
že Poláky omrzel
starý protinemecký
afekt, ktei'ý
vystrídalo
normální
partnerství

a Asií. Nejvetším partnerem EU je
také Asie, na druhém míste USA
a zhruba polovicní je objem jejích
výmen s východní Evropou
cetne
Ruska.
Mezi patnácti firmami s nejvet(!) jaším obratem
je jedenáct
ponských,
ctyri americké
a jen

jedna evropská: britsko-holandský
Royal Dutch ShelJ. Obrat té nejvetší
- Mltsubishi
- se zhruba rovná
domácímu
produktu
(nikoli rozpoctu) Rakouska a i obrat té nejmenší, patnácté, je víc než produkt
Ceské republiky, I firma na padesátém míste má vetší obrat, než je

s rostoucími
sympatiemi
a rostoucím sebevedomím na východní
. strane Odry.
Stalin, jak známo, kalkuloval, že
posunem Polska tohoto na východe
amputovaného
a na západe sešívaného homunkula
pripoutá navždy
k sobe. Dnes ruští publicisté kárají
Západem zkaženého clena slovanské rodiny a žádají, aby prinejmenším zllstal strategickou zemí nikoho. Dokonce z úst Zjuganovových
pricházejí pi'ekvapivé pobídky, aby
Polsko ve spolupráci s Ruskem zabránilo dalšímu rozpadu východní
Evropy,
Poláci však podle Krzeminského
odrostli Pilsudského velikášskému
snu "od Baltu k Cernému mori",
atsi nabídky strategické spolupráce
pricházely dokonce z Ukrajiny (od
prezidenta Kucmy). Polsko nicméne
východním
smerem pusobí, a to
nejen ekonomickou, ale i kulturní
politikou,
Uplatnuje se tu model
polsko-nemeckého
vyrovnání, napríklad formou prohlášení církevních cinitelu, príkladem evropské
univerzity ve Frankfurtu nad Odrou, ale i podporou
demokracie
a lidských práv v Belorusku, Pozitivní efekt má také otevrení hranic:
dynamická polská ekonomka se na
Východe namnoze stává vzorem,
Tato praxe, v kombinaci
s clenstvím v evropských strukturách, se
stává reálnejší vizí než perspektiva
polské zvláštní role, jejímž dusledkem by byl staronový strach z Nemecka a Ruska.
(bl)

•

náš státní rozpocet. Pritom "nadnárodní" už dnes nejsou jen obrí
skupiny, nýbrž i deseti tisíce stredních a malých firem, Velké peníze
vždycky znamenají také jistou moc,
ale obavy evropských národohospodáru mírí spíše jinam: k tlanovým únikum.
Velké firmy totiž
jednají
presne
podle "zákona
komparativních
výhod": využívají
príznivé infrastruktury
vyspelých
zemí, ale danová priznání vyplnují
úplne jinde, treba na Bahamách. Co
by se proti tomu dalo delat, zatím
nikdo neví. A zrejme jen mimoekonomické síly ci prekážky brání
tomu, aby se tak zacali chovat
všichni: to by totiž byla katastrofa.
Tentokrát bez nadsázky.
(sok)
•

-

(Dokoncení ze strany 1)

po ulici ci jízdou v tramvaji: bud
si naladíme rádio a vyslechneme
treba zprávy (ejhle - je sI1.ad loto
príznakem
aulismu?),
nebo si
uklidníme nervy príjemnou hudbou. Je na lom snad neco špalného?( ...)
Být Vámi, hledala bych ohrožení
budoucnosti
civilizace nekde
jinde. Jediné, co nám lotiž od
walkmanu
hrozí, je nepatrné
zhoršení sluchu.
Adéla Slrnadová, Praha

Ad "Rasismus a naše
reakce" (~/96)
Sládka si opravdu
zasloužíme
Vydavatel pan Martin Jan Stránský se ve svém úvodníku zabýval
negativním
fenoménem
poslední
doby, který bych nazval "sládkismem". V záveru si klade otázku: Zasloužime
si pana Sládka?
A sám odpovídá:
Dokud nedeláme nic, zasloužíme.
Má samozrejme
pravdu.
( ... )
I Nemci si ve své dobe svého
fUhrera zasloužili. Jeho promluvy
k lidu znely uším prostácka
tak
libozvucne,
že si velkého vudce
dobrovolne
zvolili na "tisíc let".
Celý svet pak zvedel, co z toho
vzešlo. (...)
Rasismus se zpocátku projevuje
nenápadne,
ba neznatelne, a vždy
se halí do líbivého hávu. Když
padne kosa na kámen, ukáže svou
pravou tvái'. A nevyhýbá se žádnému národu ci národnosti, nevyhýbá se ani národu "holubicímu".
Práve tohle zjištení (po létech
sebechvály) zní ceským uším cize
a kacírsky. My Ceši a rasisté? Ani
nápad!
Zatím jsme, po pulstoletí vymývání mozku,
zakomplexovaní
a dokonce již snad i geneticky
zatížení, že si nevidíme na špicku
nosu. Ten zdlánlive
malý pocet
extremistu
není ani zdaleka tak
bezvýznamný.
Už proto ne, že se
v jejich záveti'í skrývá pocetná
mlcící vetšina. Vetšina tzv. slušných a sporádaných
lidí svojí
pasiviLou
de facto napomáhá
šírení rasismu. A práve v tom je
treba videt nejvetší nebezpecí.
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(kapitalistickém)
systému je
soukromá pojištovna. Existuje
proto, aby vydelala a mohla
platit dividendy akcionárum
a milionové platy jejím manažerum. (...) Soukromé pojištovne
je fuk nejaký "zájem pacienta",
její absolutní priorita je zisk.
A tak tu v Americe máme pojištovnami vlastnené nemocnice
a eufemisticky nazývané "organizace pro údržbu zdraví", kde
lékari dostávají "kapitaci" (cástku "na hlavu" každého jim prideleného pacienta.) Ten lékar je
"vstupní branou" do systému, jen
pres nej muže pacient jít dál.
Když vstupní lé/wr prekrocí
cástku kapitace, napr. castými
doporuceními pro další lécení,
musí prekrocení zaplatit bud on
sám, nebo jeho pacient. A naopak, když ten lékar minimalizuje péci o pacienta, prebytek
"kapitace" jde do jeho kapsy. Tu
máme "hmotnou zainteresovanost": cím méne sloužíš pacientovi, tím více vydeláš (a tím vetší
profit pro pojištovnu). Pro svedomitého lékare je tu nerešitelný
konflikt. Na jeho etický kodex
jeho "vrchnost" suveréne kašle..
Podle Pavla Machác1w svobodný vztah mezi lékarem a pacientem "nebude trh podnikatelský".
Nejsem si jist, co tím míní.
Vratislav Rozum, Plzen
V americkém tržním hospodárství máme moc podnikání.
Pojištovny kupují a prodávají
Ad "Krize ve
nemocnice a zdravotnické orgapo desítkách. (...) Profit je
zdravotnictví" (7/96) nizace
merítkem ceny akcií, o vztahu
Když vládnou soukromé
mezi lékarem a pacientem se na
burze nemluví. Nedávno nadekpojištovny
Jak píše Pavel Machácek, "musí
retovaly nekteré pojištovny, že za
ve zdravotnictví vzniknout trh porod zaplatí jen 24 hodin v nemocnici. (...) Množí se soudní žajakožto svobodný vztah mezi
léka1~ema pacientem. Nebude to loby, kde prokazatelne zamesttrh podnikatelský". (...) Všude nanci pojištoven úmyslne oddav civilizovaném svete je v tom lovali nákladné lécení v nadeji,
však zamíchaná "tretí strana": že pacient umre dríve, než si tyto
náklady vyžádá. Bežne pojištovpovinné státní pojištení, jak
tomu bývá v Evrope nebo sou- na odmítne pacientovi dále platit. Lékaruv protest, že pacient
kromé pojištovny, kterým dávají
prednostv VSA.PaveIMachácek. není ješte schopen propuštení,
se zdá být naklonen americkému
nikoho nazajímá. Výcettakových
pohledu: lituje pacienta, který je výsledku "tržního zdravotnictví"
"bezprávným
objektem péce by mohl pokracovat.
pridelované státem ",'jakož i léByl by to systém prijatelný pro
kare: "úredníkem, pridelujícím
ceské obcany? (...)
péci dle pokynu vrchnosti, je
lékar. " (...)
KarlReyman
_
Ta "vrchiwst" v americkém
Clen Head, NY, V.SA.

ove jsme vzali za vzor Spojené
státy americké,
tamní ~tnicky
tolerantní spolecnost nám však ve
skutecnosti vzorem asi není.
aše národní
spolecnost
má
zrejme bláhový pocit, že konecne
dospela ke kýženému
ideálu etnické homogenity,
pritom si neuvedomuje,
že ona "cistá" pospolitost
je nenápadne
"infikována", ba prímo nekontrolovatelne "znecištována"
cizozemci
rozlicného druhu. Co se ted v ceské kotline "varí", to je všechno
možné,
jen ne "cistý"
národ.
Nemluvím o nem proto, že bych
sám byl ve vleku rasistických ideí,
uvádím to jako všeobecne, mlcky
a s povdekem
prijímaný
pojem.
(...)
Objektivne receno, jsme zrejme
ponekud
v prehistorii
lidského
vývoje a bude nám to ješte "veky" trvat, než se dostaneme
na
žádoucí úroven. Troufám si tvrdit,
že velmi významná
cásl národa
tak ci onak symaptizuje
s rasistickými názory, aniž by tento
fakt byla ochotna pripustiL.
Jak bychom se tvárili, kdybychom se pojednou ocitli napr. jako
desetimilionová
menšina
v miliardové
Cíne? Zatím absurdní
predstava, ale premýšlejme.
I
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Macho

- o soudobé reklame
Petr Príhoda

Na a sklonku
lonského
se tu
tam objevil
velký léta
reklamní
plakát, pro nejž se v naší materštine ustálilo pojmenování "bill-board". Vemlouvave doporucoval
cigarety MACHO se zvláštním
durazem na to, že jsou "jen pro
silné party", jak tam stálo doslova.
Predvedl slmpinku mládencu a dívek, zrejme konzumentu doporucované znacky, jejichž tváre jsou
búhvíproc potemnelé vzdorem
a nesmiritelným záštím. Není jasné, v cem má spocívat síla jejich
spolecenství, protože pripomínají
spíše toxikomany nebo neštastníky,
u nichž vzápetí propukne psychóza.
Obleceni jsou stylove nedbale.
Nezahalená ramena a hrudníky
však evokují nikoli dráždivost
nahoty lidského tela, nýbrž okázalé
Foto Jaromír Cejka

nedbání zkomírajících sice, ale
prece jen dosud platných konvencí.
Protest. Tedy opet - vzdor. Síla
spolecenství techto lidských bludicek má zrejme spocívat v neadresné, volne tekající agresi na všechny
strany.
Ješte neco je na tom plakáte
hodné pozoru: musíte se na nej
zadívat pozorneji, abyste poznali,
kdo je tam mužský a kdo ženská,
protože u· tech vlasatých efébú
a nakrátko ostríhaných holek to
není snadné. Tvúrce díla i jeho
objekty zrejme rezignují na nárocný civilizacní výkon: odlišit cesty
kultivace mužství a ženství.
Apelativnízdúraznení
pregenitaJity i temné, nespecifické agresivity naznacuje,
že se tvúrce
rozhodl zapusobit na velmi regresivní - práve tak lze ríci: primitivní

- rovinu lidského prožívání a chování. Proc ne? Taková rovina prece
existuje. Diváka však prece jen
zarazí falešný tón; zaznamenává
totiž signál vnitrní nepravdivosti
díla vybízejícího k identifikaci: l,do
nechceš být slabochem, bud jako
tito!
Reklama je vždycky úcelová, tedy
manipulující. Proto se snaží zahrát
na ty struny naší bytosti, které
nemíváme pod kontrolou. Pokusme se sledovat práve tento smer
jejího snažení.

I

***

zcela
letménapoví,
listování
starými
magazíny
že styl
reklamy v sobe vždycky nejak zrací
ducha doby. Reklama se postupne
nejen estetizuje, ale také hledá
adresáta svého smerování v hlubinách lidské duše, v její pudové

sfére predevším. Jejím cílem se
stává ona oblast psychiky, jíž
probíhá frontová linie protipudové
obrany. Tedy domovina onech
nevedomých sil, které mají k vedomí a k jáské cenzure nejblíže
a jsou tedy vytesneny s nejmenším vynaložením energie. Je to
pochopitelné: kdyby chtela reklama oslovit príliš dukladne vytesnené obsahy nevedomí, vyvolala by
nikoli zájem, ale odpor, prípadne
úzkost.
Tato strategie reklamního pusobení se projevila nejprve jeho
erotizací. Ješte na pocátku století
doporucovaly nabízené zboží ci
služby puyabné dámy v secesních
róbách, prípadne obnažené ženské
postavy, vypujcené z obraznosti
antiky a renesance, jejichž poh lavnost byla tímto citováním jaksi
sublimována, tedy "zneškodnena".
Dnes už by byly tyto zpi'lsoby
vnímány jako prudérní. - Postupem
casu svolovaly púvabné dámy
k dekoltum stále odvážnejším
a erotizace se tak vydala slibnou
cestou sexualizace.
K tQmuto úcelu se ukázaly být
obnažené ženské postavy "la classique" nepoužitelné, nebot nedbale
vytesnenou pudovost mužských
adresátu patricne neoslovovaly.
Lépe se darilo a darí realisticky
vypodobneným ženám, které jsou
vcelku rádne odeny, ale postojem,
gestem a výrazem tváre podnecují
diváka k sexuálním fantaziím.
Puvabná dáma uvolnila místo žene,
která je "sexy". K vyslovene pornografickým ci incestním prostredkum reklama zatím nesahá, neodpovídalo by to duchu doby: "sexuální revoluce" (tj. zámerná likvidace sexuálních tabu) pres své
nesporné úspechy na to mentalitu
soucasníku dosud nepripravila.
Sexualizovaná reklama tedy manipuluje divákem tak, že ciní zámerne vždy jen první krúcek do
oblasti nedovoleného. O tom, kudy
vede tato hranice, rozhoduje duch
doby.
Pri vší sametovosti otrásl náš
listopadový prevrat celou radou
zábran, nejen tech politicky podmínených. Invence reklamních tvurcu využila rozviklání
hranice

dovoleného, a zašla tedy o krucek
dál, než bývalo zvykem. Vymožeností této smelosti byla napr.
série reklam na velkopopovické
pivo. Jejich kouzlo trvalo jen
krátce, protože mnozí oslovení,
jakkoli zaujatí prvním pohledem,
se záhy zastydeli. Ne proto, že by
námety byly tuze "hanbaté", ale že
byly krupanské: podivovat se okoušení ci vychutnávání "kozla" znamenalo prihlásit se k rane pubertálnÍ fázi psychického vývoje.
Puvodními zámery erotizace
a sexualizace reklamy byly ženy
diskriminovány:
secesní dámy
oslovovaly muže. Po prvn í svetové
válce (která znamenala i rychlý
postup ženské emancipace) objevuje reklama kouzlo napomádovaného elegána, predstav:ujícího
dobový ideál mužského puvabu.
Jeho sexualita je stále ješte sublimována, což reklame zatím nijak
nevadí, nebot ženy, které, jak
známo, vstoupily do (post)modernizacnÍho procesu až pozdeji, si
zatím uchovávají tradicní cudnost
(byt stále více jen navenek). Teprve
v dobe pomerne nedávné objevuje
reklama mužské imago, zduraznující drsné chlapství, vonící kOI1ským sedlem a slibující vydatnou
apetenci a potenci, ale i - doufejme
- mužný charakter.
Tato inovace však prichází pozde,
nebot euro americké lidstvo mezitím urazilo notný kus cesty nejen
blíže k nedovolenému, ale i cesty
desiluze. Platí to predevším o ženách. Ty už dnes dobre vedí, že
sobestacný a prírode vzdorující
muž s konem a lasem je fikce,
protože dnešní mužští jsou vetšinou mekkýši. Také touha žen
podlehnout drsnému chlapovi, byt
spolehlivému, bere za své, protože
oddanost k tomu nezbytnou vnímají z jistých duvodu, jimiž se tu
nebudeme zabývat, stále casteji
jako masochismus,
jímž se cítí
ohroženy i zneváženy. A tak neoholený "marlborák" pusobí nanejvýš na desetileté kluky, kterí se
chtejí stát honem honem chlapy,
a proto zacínají kourit.
Prostor pro ryze sexuální experimentaci reklamy se tedy zdá být
prozatím vyCerpán: dosud fungují

tabu, bránící reklame užít prostredku z oblasti pohlavních úchylek.
O nich je ale treba poznamenat, že
v liberálních kruzích už zvolna
prestávají být vnímány jako patologické (kdy a který ceský reklamní krupan se rozhodne ucinit první
krok tímto smerem?).
Hlubiny duše jsou však hájemstvím nejen pohlavnosti, ale i zášti
a agrese. Reklamní užiti techto
destruktivních tendencí je nicméne
problematické, protože toto hnutí
vyvolává zatím v mnoha lidech
úzkost. V mnoha, ale ne ve všech.
Z duvodu, jimiž se zde rovnež
nebudeme zabývat, jedincú s agresivním habitem pribývá. Vrelé
doporucení cigaret zn. MACHO je
u nás prvním pokusným balónkem, který si overuje stávající
hranici dovoleného a pokouší se ji
prekrocil.
***

Rozvoj reklamy, ubírající se mnoha stezkami, vsází tedy i .na tu,
která znamená uvolnení vytesnených pudových sil; vytesnených
nejen neuroticky, ale zejména
civilizacne. Oslovení nevedomé
primitivní agresivity je však riskantním krokem, proti nemuž bylo
"Vychutnejte si svého kozla" nevinnou hrackou. Uvedomele celit této
tendenci asi už nelze: predstavme
si ty protesty našich novopecených
liberálu, kdyby nekdo chtel tuto
tvúrcí invenci omezovat!
Náš patografický exkurs však
presto múžeme zakoncit vcelku
povzbudivou zprávou: duch doby
se tentokrát své autodestruktivite
vzeprel. Behem pár mesícu avantgardní billboardy se silnou partou
zmizely stejne nenápadne, jako se
predtím objevily.
PETR PRÍHODA

P.S.: Žánrem,

•

který s primitivní
agresivitou zachází zcela bezskrupulózné, je politická propaganda. Reklama se na její Miste nepoustí, protože se zameruje na lidi
s etablovaným statusem a s nikoli
prázdnou srajtoflí. - A propos: výrobce cigaret zn. MACHO nebudiž
rozmrzelý pokusem o diskvalifikaci
reklamy jeho výrobku; ten jiste veSel
tímto textem v náležitou známost.
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Antonín J. Liehm
Paríž

Co nového v Unii
V souvislosti s celkovým hospodárským srabem se v Bruselu
letos hodne uvažovalo o vyhlídkách integrace
postk0J!lunistických zemí. Evropský tisk si
z toho uvažování odnesl následující dojmy:
Presto, že Evropská unie s jejich
integrací definitivne pocítá, nemá
žádná z postkomunistických
zemi nadeji na prijetí pred rokem
2002. Což se považuje za optimistický odhad. V Bruselu kalkuluji, že jejich integrace prijde
Evropskou unii jen na subvencích
na 11 a pul miliardy dolaru. To
znamená,
že je treba nalézt
"správnou rovnováhu mezi náklady a casem". Jednání o prijetí
nových clenu mohou podle bruselských úvah zacít v roce 1998
a bildou trvat nejméne tri roky
(v pripade Španelska a Portugalska trvala sedm let). Ratifikace
jednotlivými státy si vyžádá další
rok ci dva. A to jenom v tom
prípade, že všechno pujde hladce
a že EU dokáže vytvorit jednotnou menu v roce 1999. Jednání by
se ješte zkomplikovala,
soudí
vysocí predstavitelé
EU, kdyby
NATO prijalo tri nebo ctyri postko-
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zeme.

oví clenové

NATO by pak zvýšili svuj nátlak
na EU, aby je prijala prednostne.
ATO soudí (ústy amerického
velvyslance Roberta Huntera), že
to je problém Unie.
Ja evropském obzoru se vša!,rýsují i jiné, možná významnejší
zmeny. Osou Unie až dosud je
francouzsko-nemecká
aliance.
Tretí evropská mocnost, Velká
Británie, vstoupila do Unie velice
zdráhave,
má výhrady k její
politice, navíc se cítí jaksi odstrcená a má rozhodne dodnes
z Nemecka vetší strach než treba
z Ruska. Po zvoleni Chiraka
francouzským
prezidentem
se
veci zacaly hýbat zajímavým
smerem. K malé radosti kanclére
Kohla došlo k sbližování francouzských a britských postoju
v rade
problému
(dokonce
i v hovezí válce jsou Nemci vuci
Britum tvrdší než Francouzi)
a není už tajemstvím,
že jak
v Paríži, tak v Londýne by rádi
videli, aby se dosavadní dvouhlavá Unie postupne zmenila
v trojhlavou. To jest, aby ·se osa
Paríž - Bonn zmenila v trojúhelník Paríž - Bonn - Londýn.
Kanclér Kohl není snad zásadne
proti, ale vzhledem k problémum
s britskou konzervativní vládou

Bedrich UUitz

Nemecko

Padesát let
zpoždení
Nernecká

justice teprve

nyní odstranuje
nacistické rozsudky

Pred nekolika týdny Berlínský
zemský soud rehabilitoval
pet
prominentnich úcastníku nemeckého protinacistického
odboje,
kterí byli stanným soudem SS
v roce 1944 odsouzeni k smrti
dává nepokryte najevo, že by
a popraveni. Mezi nimi je i bers dalšími kroky v tomto smeru
línský probošt Lichtenberg, který
radeji pockal, až v Británii za rok
byl papežem - dávno pred soudní
prijdou, jak se predpokládá, k.moci labouristé.
rehabilitací - prohlášen za blahoslaveného. Byli to vesmes úcastV Unii hledí na takový vývoj se
níci spiknutí proti Hitlerovi, mezi
sympatiemi, predevším proto, že
nimi - vedle probošta LichtenBritánie považuje za nejduležitejší
zachovat si vlastni vliv na utvárení
berga - také generálmajor
von
Osten, který patril k opozici již
americké politiky, zatímco Evropa
dávno pred cervencem 1944. Je
posazená na "trínožku" by naopak
zrejme posílila svuj vliv v Asii
nepochopitelné, že k tomuto aktu
. dochází po více než padesáti
a predevším ve Washingtonu.
letech. Existuje ovšem ješte celá
I tohle se nás kupodivu týká,
rada dalších príslušníku
protinebot je verejným tajemstvím, že
hillerovského
odboje, odsouzeBritánie - ale zdaleka ne jenom
ných a vetšinou popravených,
ona - se zrejme právem obává, že
kterí dosud rehabilitováni nebyli.
prijetí stredoevropských státu by
Nyní bylo tedy rozhodnuto, že se
výrazne podeprelo už dnes neprímaji prezkoumat další rozsudky
jemne silné postaveni Nemecka
v Unii.
nacistického soudnictví.
6
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Nejde ovšem jen o více méne
rádné soudy Tretí ríše, ale také
o soudy SS, zcásti stanné soudy.
U nich bývaly rozsudky casto
predem urceny, rádné prelícení se
neprovádelo, obžalovaní nemeli
právo na obhájce ani na vlastní
obhajobu.
Navíc rozhodovali
funkcionári SS, nikoli rádní soudci. Ani tyto akty zvule nebyly
zrušeny.
e snad, že by se soudy Spolkové
republiky temito prípady dosud
vubec nezabývaly. Spolkový soudní dvur však dospíval vždy k jiným, casto protichudným záverum, a cloveka jímá hruza, precte-li si juristické klicky a finty,
které rehabilitace oddálily.
Jisté vysvetlení vyplývá z vývoje
justice po skoncení války. Po
'radikální poválecné denacifikaci,
zejména ve školství a soudnictví,
nastal na zacátku studené války
obrat v politice spojencu.
a svá
místa se velice rychle vrátili
právníci s pošramocenou minulostí, mezi nimi také soudci. Trvalo radu let, než je nahradila
nová, nezatížená generace, která
zahájila rádné procesy s nekterými válecnými zlocinci a pachateli
zlocinu proti lidskosti. Presto stále
chybela snaha ocistit nemeckou
justici od nánosu nacismu, které
prežívaly i jejich puvodní nositele. Podle známé zásady "vrána
vráne oko nevyklove", vládl v nemeckém soudnictví vecný smír. Je
jiste treba hodnotit kladne, že se
konecne pristupuje k rešení této
ostudné situace. To ovšem nesmazává hanebné mlcení posledního
pulstoletí.
Opoždené vyporádání se s dusledky nacismu jen potvrdilo, jak
potrebné je obnovení široké diskuse o nacistických zlocinech,
kterou vyvolala kniha Americana
Daniela Goldhagena "Hitlerovi
ochotní vykonavatelé", at je kritika nekterých aspektu jeho práce
sebeoprá vnenej ši.
(Zamyšlení nad Goldhagenovou
knihou uverejníme v nekterém
z príštích císel - pozn. red.)
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Stred
Padvakrát
jsme se vbyla
letašním
léte-neléte
zabývaliprahranicemi
a mezemi.
Neunikla
nám, jak duleiité
prastarové
vymezavání
existenci claveka
jednatlivéha

i kalektivníha. Už tehdyjsme si všimli, jak .otázkyexteritariality

a interitariality, vnejšku
a vnitrku, periferie a centra jsau k neaddelení, a jak ta nášjazyk a nám známé jazyky
riflektují. (Dalažena ta byla na-pr. na prastaré sauvislasti slav mez a medium,
mediální.)
Takie neprekvapí, že i slava stred tuta duležitast spalunese. Ilustrovat ta muže
napríklad jeho advazenina srdce - jeha základ (puvadne serd-) sdílíme s radau
neslavanských Evropanu (pro sravnání treba recké Imrd- neba latinské cor-).
Ale my bycham se chteli dnes stredem zabývat ca nejaktuálneji. V pasledních letech
jsme ses ním u nás casta set.kávali v kantextech palitických. Pripamenaut ta stají za
ta už prata, kalik mediální pazarnasti se palitickému stredu venavala, a jak malý
úspech na palitickém nebi zaznamenal. Stala setu nejaká chyba? Muže za ta nekda ci
neca?Slava, pragram, neba lidé, kterí za tím stáli?
Taje na úvahu pro palitalagy, mažná histariky; damnívám sevšak, že významavá
analýza slava muže prispet. -Pajem palitickéha stredu pro názarnast využívá prostaravé
.orientaceprava-levé. Traduje se,že tata rozlišavání sevžila padle usazení p,'edslavitelu
apazitních sil vejrancauzském J(anventu; naprava (z hlediska pr'edsednictva) zasedali
zastánci pravilegavaných,
.odpurci zmen atd. Palitický st,'ed se v maderním
spalecenskéma palitalagickém pajmaslaví .odvíjí z téta distinkce jaka ta, ca senachází
mezi levicí a pravicí.
Vymezit programavý .obsahstredu tedy nelze bez vymezení .obsahupravice a levice.
Ta však není tak dacela jednaduché. Tradicne se .obsahpravasti a levasti liší padle
dichatamií vyplývajících z rozvrstvení spalecnasti (ba hatí - chudí, pravilegavaní neprivilegavanO a zájmu na jeha zachavání neba zmene (kanzervativní - radikální).
Zvlášte paslední distinkce pak zpusabuje vyclenavání takzvaných krídel a stredu uvnitr
jednatlivých palitických stran a hnutí, lhastejna zda pravicavých ci levicavých.
V padabném duchu se"prava-levéha" lišení zacala užívat i v kulture (tradicianalismus
- maderna).
Avšak s clenením na "prava" a ,,~eva"sezvlášt v pasledním staletí spajují dichatamie
další, napr. padle vztahu k roli lidské individuality (liberalismus - kalektívismus),
etnicity (nacianalismus - kasmapalitismus), zákana (ai pa krajní vymezení diktatura
- anarchie), nekdy dakance i nábaženství, vpasledku padle vztahu k živatnímu
prastredí, a tradicne .ovšempadle usparádání haspadárskéha a vlastnictví výrabních
prastredku (kapitalismus - sacialismus). Tyta distinkce se casta mísí (vzpamenme na
Capkuv Apakryf, kde na levici stají ten, kda "ríká, že se musí bajavat za chudáky
a atraky", a na pravici, "kda bajuje za svuj nárad''); navíc se hadnacení nekterých
praudu muže zmenit (liberálavé byli drív pacítáni k levici, dnes spíš naprava).
A ta není nic proti tamu, ca s pravicavastí a levicavastí (.obecne ve svém vlastním
hnutí) udelala marxistická ideDlDgie, která s kDnkrétními .obsahy techta pDjmu
nakládala jakD s nqfukDvací matrací. Navíc .ovšemjejich vnímání a pavedDmí a nich
hlubDce difDrmavala, 'samazr'ejme predevším ve vedamí tech, kteN v pamerech padle
ní uspDrádaných museli desítky let žít.
'
Ta vše, ukazuje, jak nesmírne .obtížné byla pa pádu kDmunismu najít, vymezit
a pDjmenDvat program pDlitickéha stredu, a navíc prD nej získat vDlice. Stred semDhl
dejinDvat spíš tím, ca .odmítal: umírnenDstí prati radikalismu, "slušnastí" proti
extremismum, realismem prDti iracianálním tDuhám neba papulistickému slibDvání...
Ale ta mu k úspechu stacit nemDhla; prínejmenším už protD, ze na tyta programavé
hDdnDty neme1manapal. Nabízel neca, CDsepNliš jaksi rDzumí samD sebDu;ale vDlic
vetšinDu .ocekáváneca navíc.
Utechau muže být, zeza tDnemužejen zjitrená paprevratavá daba. Jde .ojev .obecnejší.
Stací pahlédnDut dD spalkDvéhD Nemecka, kde rali strany stredu hráli Svabadní
demakraté: ti meli vždycky nDuzi a valice, a dnes témer hynDu na úbyte. A abycham
nezustávali jen v sDucasnasti - vzpamettme na MasarykDvy pDkusy s realistickau
stranau. Ta prece ravnež mela hrát rDli stran)" stredu, nesaucí program zdravéha
rozumu, uvážlivéha .obcanství atd. PritDm už za Rakauska se Masarykavi dastala
mandátu dík aSDbním vlastnastem, nikali realistické strane; a pD vzniku republiky
pakus a .oživenírealistickéhDpragramu zkalabaval úplne - navzdDry Masarykave téme!'
absDlutní autarite.
Stred v palitice lze asi težka naplnit kDnkrétním pragramem; je spíš vždy spíše
výslednicí vyvažavání pratilehlý~h sil; a má-li jakýsi stredDvý praud v palitice prece
pusDbit, pak jej paneSDUvždycky spíšjednatlivci s autaritDu, než strany.
MDžná setDta téma týká i blízkých senátních vDleb.

i

i

i
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Co potrebují nase univerzity.
Vysoké školy mají ucit a také pestovat vedu. Mají na to podmínky?
Pavel Kovár
Školství a vysoké školství jsou dve zcela
rozdílné veci. Základní, strední a ucnovské školy lze považovat za prípravu
na životní specializaci, jejich základní
metodou je "vnucení" sumy znalostí
a návyku. Vysoká škola by mela spíš
naucit, kde hledat informace, nebol
mnohé není treba biflovat. A hlavne má
svému studentovi ukázat, jak získaný
informacní kapitál zhodnotit a privést
ho ke konkrétním výzkumným projektum. Jedine pak lze ocekávat, že se investice, které stát na studenta vynaložil,
vrátí.

Lidé jsou ruzní

se na neho už dívají shovívave, publikace nemá; nekdo pritahuje studenty
originálním odhalováním zákoutí "vysoké" vedy, ale neumí jazyky; další je praktik a prístrojový génius, ale nic jiného,
atd.

Videní politiku
a badatelu je rozdílné
Dilema placení ci neplacení školného
(viz poslední návrh vysokoškolského
zákona), na nemž se láme pravicovost!
levicovost té které politické strany, je
prevážne falešné. ení pravda, že by
pedagogové odmítali školné, i když jsou
si vedomi, že studentská obec (se silným

Jestliže má na univerzitách prospívat
veda kvalitní, ba špicková se svetovými
parametry, musí se jí vysokoškolští
pracovníci venovat naplno a pak ji.
pomerovat standardními svetovými
ukazateli. la pozadí takových hodnocení "zeštíhlela" v uplynulých letech
Akademie ved, "standardizoval" se typ
badatele v tom kterém oboru, odpadly
"deviace" postrádající nekterý z predpokladu požadovaného úspechu.
Po 15 letech práce v Akademii a 7
letech na UJ'\iverzite Karlove vidím základní rozdíl mezi obema institucemi
v tom, že na škole má být mnohem širší
spektrum lidských typu: krome vzácne
se vyskytujících spojení ideální ucitelzastoupením v akademických senášpickový vedec to jsou také PQPulatech) bude mít nový oprávnený duvod
rizátori, "náboroví pracovníci" pro obor,
požadovat zkvalitnení výuky, aniž by
praktici a manažeri turnusových a jik tomu existovaly další vnejší predponých cvicení, vzoroví specialisté-výklady. Mnozí z pocetne redukovaného
zkumníci, pocítacoví znalci atd. Ropersonálu se už ted pohybují na hranici
zumná selekce na univerzite by mela
sv)ch psychických i fyzických sil.
odstranit flákace a ty, kterí se sem prišli
Protože fakultám, zvlášte starých unipouze "uklidit", t.j. lhostejné.
ení tu
verzit, se chronicky nedostává financí na
místo pro lidi, ktei"í si myslí, že snad
bežný provoz, natož na inovace, už ted
budou za svou práci zaplaceni. Nejsou studenti nuceni leccos - i z povinné
rozumná selekce zavádí kritéria "odjivýuky (exkurze, cvicení aj.) - doplácet
nud", snaží se unifikovat akademický
. z vlastní kapsy.
personál v jednom smeru a tím ochuSituace kateder je vetšinou taková, že
zuje i typové spektrum studentu.
má-li student normální (experimentálne
Osobností, jež jsou zároven vynikanebo terénne zadanou) diplomovou prájícími vedci a efektivními uciteli bez
ci, nemá šanci na ni z rozpoctu katedry
populisLických prostredku, je proklate
neco dostat. Móže se aspon snažit premálo a potT'ebují zpravidla veškerý
svedcit pedagoga, který zrovna získal
servis. Personální realita na vysokých
finance na grantový projekt, aby ho do
školách je casto jiná: nekdo umí ucit
neho zahrnuJ a odtud mu hradil nutné
nižší rocníky studentu; ale rocníky vyšší
výdaje. Jestliže se to nepodaN, volí se

maximálne úsporná varianta, materiálne nenárocné téma. e vždy je to
téma kvalitní.
Secteme-li tyto a prípadné další výdaje
studenta související bezprostredne s výukou, delá to cástku srovnatelnou s návrhem na rocní školné. Pokud by tedy
školné šlo prímo na tyto položky, proc
ne. Pokud však má jít do státní prerozdelovací rp.ašinérie, není divu, že proti
nemu existuje odpor.
Duležitejší než otázka školného je
zachování akademických svobod. Je
nutné udržet mimoministerská akreditacní a jiná rízení, která vylucují úrednický diktát. Tento stret má pochopitelne
politickou dimenzi. Je pravda, že personální obmena na vysokých školách
v poprevratovém období se nepodarila.
Navíc mnozí z rehabilitovaných jsou
starší lidé a po nekolika letech jsou už
zase ze hry venku. Jejich místa vlivem
financních restrikcí casto zanikla, takže
si ani nemohli vychovat nástupce.
Paradoxem je, že rada lidí, kterí museli
po r. 1989 z univerzit odejít, dnes sedí
na ministerstvech a ovlivnují napr.
nabídky projektu, zahranicní konatkty
a dotace fakultám.

Bída univerzitního
kantora
Pokud nedojde ke zlepšení financního
ohodnocení pracovníku i institucí, vyzní ostatní snahy po náprave nadarmo.
Dnes se plat habilitovaného pedagoga
pohybuje kolem 10 000,- Kc. Do vyšších,
oficiálne uvádených údajó se patrne
zapocítávají další pNjmy, pokud jsou na
nekterých školách statutem dovoleny.
;\lení divu, že je pak univerzita ráda,
když se do konkurzu na urcité místo
prihlásí alespon dosavadní zamestnanec. Za takové situace muže studentská
nebo akademická obec sebevíce žádat
kvalitnejší práci, pokud však takové
"znepríjemnování života" prekrocí pedagogovu trpelivost, proste odejde na
lépe placené místo mimo resortškolstvi.
Za vubec nejslabší clánek považuji
doktorské postgraduální (dríve aspirant-·
ské) studium. Za normálních okolností
by melo zajišlovat generacní a oborovou kontinuitu. Absolvent postgraduál-
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ního studia obhájením rigorosní práce
prokázal schopnost rešit a rozvíjet
témata zvoleného oboru. Logicky by se
tak mel stát pokracovatelem
svých
ucitelú a zústat na univerzite. Dnes
dostává mesícní stipendium v rozmezí
3000 - 5000 Kc, bydlí na koleji a požívá
studentských sleva výhod. V urcité
míre se podílí na výuce, zejména
vedením cvicení nebo exkurzí. Je ve
veku, kdy se obvykle zakládají rodiny.
Pokud je z venkova a v univerzitním
meste nemá byt, škola o neho témer
jiste prijde. I když má kde bydlet, stipendium na nájem nestací.
Habilitovaní pracovníci mají zákonný
nárok na 40 dní dovolené (prednostne
ji mají vybírat v dobe mezi semestry) málokdo ji však dokáže skutecne celou
vybrat. Daleko castejSí je prípad, kdy je
pracovník formálne na dovolené, ale
najdete ho od rána do noci v pracovne,
laboratori nebo v terému pri sberu
vzorkú.
Chce-Ii pedagog-výzkumník pro obor
i studenty neco delat, musí být navíc
sám sobe ekonomem, právníkem,
administrátorem,
všeumelem. Jeho
placená

PR
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rocní výkonnostní cyklus (nepocítáme-Ii výuku s vysokým poctem hodin)
vypadá zhruba následovne. Leden - kveten: psaní grantových návrhú, z nichž
petina až tretina múže být úspešných.
Kveten - cerven: maximum terénních
cvicení, na než nutno shánet další peníze, nebol provizorní rozpocet zpravidla nestací; bakalárské, magisterské
a prijímací zkoušky, zkoušky ze semestrálních kursú. Cervenec - zárí:
terénní a experimentální
práce na
projektech, psaní posudkú na projektové
návrhy zasílané resortními a grantovými agenturami (samozrejme bezplatné),
zpracovávání výsledku do vedeckých
publikací, na než ve školním roce nebyl
cas, príp. výjezd na konference. Ríjen prosinec: vyhodnocování dat, psaní
etapových a záverecných zpráv z projektll, jejich oponentury.
Z tohoto kolotoce není úniku, vždyl
u nás neexistuje tzv. "sabbatical year"
(tzv. "sedmý rok" dávají nlkteré západní
univerzity svým profesorum volno, aby
napsali své hlavní dílo, udélali prednáškové turné po svéMapod. -pozn. red.).

Celý rok je poznamenán

inzerce

\

casovým

stresem, protože skutecného casu na již
"priklepnutý" projektzbyde po zdlouhavé anabázi pres príslušná ministerstva
a agenturysotvapolovina.Hraditz
nich
mzdy a dražší prístroje je možné jen
v omezené míre. Otázka zní: Proc toto
všechno univerzitní pr'írodovedec podstupuje? Vždy{napr. normativ pro pridelování rozpoctových prostredkú od
MŠMT CR vychází predevším z poctu
prijatých shldentú a jen mizivým procentem zohlednuje vedeckou cinnost
personálu.
Sectu-Ii všechny dilcí motivy, vcetne
otázek prestiže, docházím k jednoznacnému závem: na rozdíl od lnstitucí, které
samy živí celé zástupy, vysoké školy
naopak drží pri živote lidé-nesoukromníci, ktei'í jsou ochotní pracovat 'na dva
paralelní úvazky - pedagogický a vedecko-výzkumnický - a za symbolickou
mzdu. S ohledem na naše kulturní
tradice je to frustrující stav. Doctrina est
fructus dulcis radicis amarae.
PAVEL

KovÁR,Doc., RNDr., CSc.

1975-1989

vedecký

pracovník

Akademie

od r. 1990 pl'aeovník katedry botaniky
vedoucí oddelení geobotaniky

•
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Schopenhauer, zarytý starý mládenec, a má
kus pravdy.
I když
po blízkosti
nekoho
lízkost
se prý
nesnáší
se vztahem
úcty, toužítvrdí
me, jako trvalý stav bývá témer smrtelná. Úcta,
láska, dustojnost vyžadují také odstup; ostatne každé
zvíre si znací svuj "revír". Proto jsou koncentráky
samou podstatou pokusem o lidskou degradaci.
Prelidnenost naší planety je perspektiva, která nevestí
nic dobrého pro lidská práva.

zkušenost, neskýtá
nýbrž jenautentickou
vedení o ní; náboženskou
kritíci zvlášte
bohosloví
protestantismus
oznacují za filologii,
nikoli
náboženství. Je to jako továrna, která nevyrábí
užitecné zboží, nýbrž tabulky s nápisem "zde se
vyrábí". Nietzsche rekl obdobné o našem vzdelání
obecne: nezprostredkovává
hodnoty, nýbrž vedení
o hodnotách. Problém ovšem není v tom vedení,
nýbrž v lidech, kterí hodnotami nežijí, ale nanejvýš
o nich diskutují. Mnoho slov, málo príkladu!

uditel: nábožensky

poznamenaná

metafora,

predpokládající
Iratrství
muže býtkolektiv
vztahem "spící",
Kaina ajakoby
Abela. ležící

v hrobe a cekající na pozouny andelu. "Renesance"
jsou predracionální a predpolitické v. tom smyslu, že
vycházejí z prý už existujících pospolitostí, které
buditelé ve skutecnosti
teprve vytvárejí, nejen
"uvedomují". Buditel nediskutuje, nýbrž agituje
a kaceruje; své cinnosti dodává vyšší, jakoby prorocké.
posvecení. Autentická liberální politika by mela
vycházet z otevrené situace a používat racionálních
argumentu,
ale žel stále znovu se uchyluje
k podobným predpolitickým metodám.
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prebírá

církevní

odsouzení

úroku,

ale

uržoazie,
nálepkaurcenému
romantiky, místu
která.
i vzpouru negativní
proti Bohem

a penez jako abstraktních kvantit místo konkrétních
kvalit; také podle kódu aristokracie clovek výdelecne
cinný delá cosi ménecenného. Z toho všeho žije krivý
obraz "odcizení" - trídy odtržené od prý dobrého lidu.
Ve skutecnosti tržní orientace stredních vrstev,
kalkulace zisku a ztrát vytrhávala tradicní spolecnost
z letargie a lhostejnosti. Strízlivý, racionální, "svetsky
asketický" život buržoazie byl napodobován nahore
i dole, ovšem jen do jisté míry; silnejší byla romantická karikatura, také dojem neupotrebitelnosti puvodních meštanských
ctností ve svete transakci
a spekulací.
školených,

pevne placených,

hierarchicky

~yrOkracie:
razených odborníku
racionální správa
je podlez jmenovaných,
Webera nejvýkonnejší formou vlády; prý máme na vybranou jen
mezi ní a diletanty. Jiste i hnutí puvodne revolucní
koncí víceméne zqkonite ustavením vlastní byrokracie. Byrokracie je elementem kontinuity a sociální

harmonizace, brání zvuli, trebaže spíš té zdola než té
shora. Nebezpecím je fatální nevolnická klec, která
vzniká z touhy lidí po co nejvyšším zabezpecení.
Dokonalá správa brání riziku a tím novým zkušenostem; v extrémní podobe se stává samoúcelem:
nejde už o výkon, nýbrž o hlášení. icméne deregulace a nahrazení byrokracie samosprávou mají své
zretelné meze.
právem zakazovány, p.osmíval se Karl Kraus.
(G enzura:
Narážky,
rozumí cenzor,.
jsou
Tím koketne
uznal kterým
produktivnost
stavu, který
autory nutí klickovat a šermovat fleretem. Jisteže
dogmatizování
nekterých
názoru, tabuizování
nekterých témat zvyšuje pritažlivost literatury, která
narážkami na zakázané ovoce získá ponekud laciné
vavríny. Odtud známý fenomén, že po pádu cenzury
nekterí" autori nemají už co ríct. Je to do urcité míry
nespravedlivé, protože se nesporne angažovali proti
zlorádum. Bojovali však proti krivému oficiálnímu
pohledu, a místo aby rekli, že žádné carodejnice
nejsou, naznacovali, že inkvizicní proces nebyl vždy
objektivní. Boj proti pseudoproblémum pouští barvu
i na bojovníky proti nim, zužuje jejich zorné pole,
odvádí od skutecných problému. "Nejsme tak pitomí,
abychom sedli nas lep vlastní propagande", prý
v uprímné chvíli rekl Matyáš Rákosi, jenže vládci
samozrejme podléhají svým klamum a sebeklamum
ješte víc než jejich cenzurovaní poddaní. Narcistní
príkorí, zpusobené pusobením necenzurovaných
informací na ideologicky verící, mi pripomíná trapnost
nekterých snu, urážejících predstavu, kterou v bdelém
stavu chováme,sami o sobe.

C

pruvodním jevem spolecenských krizí. Masy lidí,
ésarismus, b.onapartismus, populismus jsou
vytržené z navyklých predstava porádku, jsou
znej isteny neprehlednou novou situací, traumatizovány
novými pravidly hry. Vudce-demagog predevším umí
polarizovat cernobílým výkladem, jmenováním konkrétního viníka. Dále žádá radikální postup: místo prý
nefunkcní, neschopné, zkorumpované soustavy a jejích
nositelu žádá nerozdelenou moc pro poctivé, energické,
neopotrebovanévúdce, kterí vycistí Augiášuv chlívecek
a nemají skrupule rozetnout povestný gordický uzel.
Jenže demagog, jednou u moci, zpravidla dobrovolne
neodchází, byr jeho sliby se rychle rozplynuly ja~o
bubliny: prinejmenším použije všech prostredku, aby
prokázal vlastní nepostradatelnost, napríklad inscenováním nových a nových krizí, které mu pak umožní
vystupovat jako záchrance národa. Je slabou útechou,
že stabilizace césa ristické vlády se v dej inách podarila
jen zrídkakdy už proto, že vudcovské charisma ani
demagogický talent se nededí. Spojení univerzalistické
ideje císarství s jménem Césarovým bylo nedorozumením.
(pokracování ptíšte)

Moji milí,
tuším, že vetšina z Vás zná ostravsko-karvinský
uhelný revír jen
z doslechu a o pobyt v nem nikterak nestojí. Nedivím se:na haldách,
cerných jezerech a mracích koure
a prachu toho skutecne mnoho
k videní není. Proto ani jedno
z nejmladších mest v této republice,
Havírov, nemuže ocekávat, že by se
mu kdy kasa plnila zásluhou turistického ruchu. Ostatne poté, co byly
odstraneny dve nejvetší dominanty
havírovské ctyricetileté
historie,
socha V. I Lenina a plynojem na
kraji mesta, hledají se atraktivní
místa horko težko. Jedním z nich
muže být renesancní zámecek, dnes
sloužící jako sídlo Technických
služeb.
[(do ale v Havírove tráví vetšinu svého života, umí o nem
snést i horu pNjemného vyprávení.
O tom, jak rychle
a s jakým budovatelským nadšením rostl, o tom, jak poskytl
prístreší tisícum horníku a hutníku, o tom, jak sloužil za
vzor socialistického života. Koho však dnes tyto vzpomínky
dojmou? Co z minulosti zbylo, jsou jen sídlište rozesetá do
mo;'e zelene. No alespon neco. Vždyt množství stromu a keru,
stejne jako cistotu, by Havírovu mohla jiná mesta závidet.
A to, prosím, všechno v tak industrializovaném okolí, že když
zamíNte na západ, narazíte na Vítkovické železárny a Novou
hut (dríve jakéhosi Klementa Gottwalda), vydáte-li se na
východ, potkáte Trinecké železárn.r, pri pochodu na jih
nemužete minout Válcovny plechu Frýdek-Místek a ve smeru
severním na Vásjukají težní veže cernouhelných dolu. Krásu
svého mesta obyvatelstvo tradicne slavívalo u príležitosti
"Havírova v kvetech", velkolepé manifestace s alegorickými
vozy, svudnými mažoretkami a stán1ty s párky a pivem. Kde
je tem casum konec!
.
Hornictví a kvetnatost zobrazuje i havírovský erb. Krome
kladívek a kvetin na nem mužete nalézt vlnky dvou blízkých
prehrad. Dodnes se rád procházím po jejich hrázích. Ovšem
zatímco v detství mne pri pohledu do hluboké vody napadaly
myšlenky o vodnících a dušickách pod poklickou hrnecku,
dnes uvažuj~ kolik traverz s lidským závažím asi tak pokrývá
dno. Vskutku, podnikání
v Havírove cile bují. Rezníci,
mana:::'eri, krejcí, pekari, erotické masérky, kvetinári, taxikári
- to všeje pestrým koloritem zdejší soucasnosti. Až neuveritelne
vstNcne pohlcuje soukromý sektor z dolu vyrazené horníky.
Jakmile to však zvládat nebude, pNjde bída na kozáky. Než
len cas nastane, potece ješte zlatavý Radegast proudem
a hospody bzucící težko srozumitelným slezským dialektem
budou praskat ve švech.
Pastvou pro sociology by bylo zkoumání demografického
složení místních lidí. Dríve sesem stahovali za prací ze všech
kraju ceskoslovenského státu, dnes dokonce z celého sveta.
Napovídá tomu jak silná vietnamská komunita v centru, tak
étvrt, kterou nekdejší reditel havírovského
gymnázia
pojmenoval Bronxem. Pravda, vietnamští obchodníci mi již
nejednou podstrcili pekný šu;u, na romské obyvatelstvo si ale
stežovat nemohu. Už proto ne, že mi pred lety snedý spolužák
na základní škole sliboval vernost a pomoc všeho druhu. Jak
bych ji jen privítal pled casem, kdy mi bylo dáno setkat se
s pestmi nekolika vyholených svalovcu! Co by ale clovek
neudelal pro radost druhého, Nkal jsem si, a semnou nejspíš
davy spoluobcanu, které nás na rušném havírovském bulváru
uprostred dne netecne míjely.
Málem bych zapomnez, že nad poklidným životem Havírova
bdí mestská policie. Moc jí to sluší, at už v cerných elegantních
uniformách, nebo v luxusních bourácích. Obzvlášt jedna
pNslušnice vypadá, že být lupicem, vzdal bych se pro ni

Havírov
naditého bankovního trezoru. A že takových trezoru ve meste
máme, tedy zatím máme, tedy, jak je to v tuto chvíli, vážne
nevím, vždyt je Vám známo, jakou hektickou dobu naše
bankovnictví prožívá. Škoda, že mu nepomohou duležite se
tvárící okoltovaní
mládenci hlídající bankovní vstupy,
rozumejte ty z ulice. (Ty druhé necht stleží dozor odborný.)
Od mestské policie jsou k nerozeznání: také jen stojí a hledí.
Hlavou mestské policie je, jak známo, starosta. Ponevadž
Havírov je velké, a tudíž statutární mesto, nemá starostu,
alébrž primátora. Pan primátor Pohl je schopný sociální
demokrat, což nejspíš ocenuje místní ODS, nebot jej v rámci
velké radnicní koalice podporuje. (A pak že jim to spolu
nemuze klapat.) Jak by také ne, když komunální volby
v Havílove vyhrávají starí známí komunisté. Mezi b.rstevidet,
jak se jejich pNznivci vztekají, když se k nim donese, že je
[(SCM v takové izolaci, ze není schopná mít zastoupení ani
v mestské rade.
Blížící se volby do Senátu v Havírove oslovují málokoho.
Pujde-li kdo k urnám, bude mít podobné dilema jako já. Mám
volit komunálního politika kandidujícího
za ODS, nebo
komunálního politika kandidujícího za CSSD?Zkrátka kraj
zapomenutý nejen bohem, ale stranickými sekretariáty.
Jak zvolení místní odpovední pecují o mesto na stodvacet
procent, dokládá nový aifaZt položený na silnici pred naším
domem. Nebylo jej vubec treba (starý byl kvalitní), zato
pNšerne páchne. Tož jsem o víkendu radeji vyrazil do
nedalekých Beskyd. Pomalu se už znovu zalesnují a lákají
divokou zver ze slovenských luhu a háju. Medvedi a vlci
mají na beskydských loukách posvícení a tamní sedláci
mohou ze zbytku svých ovcích'stád maximálne vyrábet hunaté
deky. Státní správa zustává presto netecná: škody neplatí,
škodnou nehubí. Snad až sevlcí ohony budou míhat okresním
úradem, v ješte lepším prípade chodbami pNslušných
ministerstev.
Doufám, že Vás predchozí rádky od návštevy našeho
kuriózního kraje neodradily, práve naopak. Minimálne na
povestnou nekonecnou ulici, kolem které mesto vyróstlo
a která dodnes tvorí jeho pátel; semusíte plijet podívat. Marne
pražským plátelum vysvetluji, že je v Havírové ulic více.
Musím uznat, že u nás skutecne nezabloudíte. A když už si
k nám najdete cestu, vemte s sebou i pár výtisku Nové
PNtomnosti. Hledat ji po zdejších trqfikách a lmihkupectvích
sepodobá jahodovému údezu Marušky z Dvanácti mesícku.
Žijte si v té VašíPraze blaze a vychutnávejte krásy podzimu.
Váš

i
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Stalo se v zárí 1996
1.9. Miloš Zeman vystoupil s tvrdou
kritikou ceského bankovnictví a navrhl'
ustavení parlamentní vyšetrovací komise.
(I Irák porušil podmínky Rady bezpecnosti
OSN, když vojensky zasáhl do bojú mezi
zneprátelenými
kurdskými frakcemi na
severu zeme.
2.9. Byl podepsán ~áverecný dokument
o stažení ruských i cecenských vojákú
z Grozného.
5.9. Spojené státy podnikly raketový útok
na vojenské cíle v jižním Iráku. Akce mela
být sankcí za porušení bezletové zóny na
severu zeme. (IDo Prahy priletela americká
popová hvezda Michael Jackson. Zacala
tak davová hysterie, jakou do té doby Praha
nepoznala.
4.9. Vláda CR chce zabránit rustu mezd
a uvažuje o deregulaci cen energií a nájemného .•• Spojené státy vyslaly další
rakety proti jižnímu Iráku. Útok vyvolal
ostrou kritiku u tradicních
oponentu
politiky USA, u nekterých spojencu pak
rozpaky.
5.9. Boris Jelcin oznámil, že se v nejbližší
dobe podrobí operaci srdce, kdy mu bude
voperován srdecní bypass. Skoncily tak
dvoumesícní
dohady o prezidentove
zdravotním stavu.
6.9. Atlantické pobreží USA nicil hurikán
Fran. (I Podle ministra obrany Výborného
je nejvyšší velení armády nefunkcní.
7.9. Koncertem na Letné, jemuž prihlíželo
150 tis. diváku, skoncil bláznivý týden
Michaela Jacksona v Praze." HelmutKohl
prijel do Moskvy, aby se osobne presvedcil
o zdravotním stavu Borise Jelcina.
8.9. Na konferenci ODA prevážila kritika
pravice (ODS) nad seberenexí Aliance .••
Trinecké železárny zaplavila rozvodnená
Olše.
9.9. Poslanci za ODS odmítli kritiku ze
strany Jana Kalvody, který oznacil arogantní politický styl ODS za hlavní prícinu
volebního neúspechu koalice.
10.9. ODS se rozhodla podporit ustavení
parlamentní komise, která bude vyšetrovat

krach Kreditní banky. lil OSN vetšinou
hlasú podporila zákaz jaderných zkoušek.
• Ve vnitrokurdském konfliktu definitivne
zvítezila Demokratická strana Kurdistánu
podporovaná Bagdádem.
1 t .9. Helmut Kohl prohlásil ve Spolkovém
snemu, že do konce t.r. podepíše cesko-nemeckou deklaraci.
12.9. Reakce ceské strany na rozhodnutí
Bonnu prijmout do konce roku deklaraci
jsou spíše zdrženlivé.
15.9. V souvislosti s krachem Kreditní
hanky byl obvinen její f'edilel Jan Peterka,
dva clenové predsednictva
a dva predstavitelé Motoinvestu .•• SRP-RCS nebude
kandidovat do Senátu.
14.9. Parlamentní a prezidentské volby
v Bosne se obešly bez vážnejších incidentu. Zvítezily národne orientované
strany." Ctyri z peti obvinených v kauze
Kreditní banka byli vzati do vazby.
15.9. Cecenští únosci vydali slovenského
obcana a zamestnance kromei'ížské firmy
Štefana Hajdina .•• Umberto Bossi vyhlásil
v Benátkách samostatnou Padánii, ale
nevzbudil tím významnou pozornost. "
Václav Havel odcestoval do Jižní Ameriky.
16.9. Madarsko a Rumunsko podepsaly
mezistátní smlouvu .•• Šéf Motoinvestu
Pavel Tykac uprchl do ciziny (aby se
druhého dne vrátil).
17.9. Po šestihodinovém nocním zasedání
vlády a vedení CNB prišla zpráva, že CNB
uvalila nucenou správu na Agrobanku.
Podle Miloše Zemena by odvolání vlády
nyní bylo predcasné.
18.9. Podle názoru resortního ministerstva
budou muset školství opustit tisíce ucitelú.
• Miloš Zeman žádá rezignaci ministra
financHvana Kocárníka. eNa jihokorejské
územi proniklo severokorejské komando.
19.9. Ve volebních preferencích
CSSD
predstihla ODS o 0,1 %.•• Jan Pavel II.
navštívil Francii; jeho návšteve predcházela ostrá polemika ve francouzském
tisku.
.
20.9. Vedení ODS podporilo ministra
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financí Kocárníka a ze špatného stavu
bankovnictví
obvinilo CNB. Centrální
banka toto obvinení odmítla a sdelila, že
na vine je ekonomická reforma .•• Stav
Borise Jelcina je velmi vážný a operace
bude nárocnejší, než·se cekalo.
21.9. Výkonná rada ODS vyzvala místní
sdružení, aby vyloucila všechny cleny,
ktei'í kandidují do Senátu na konkurencní
kandidátce.
22.9. V reckých parlamentních
volbách
zvítezilo Panhelénské socialistické hnutí
(PASOK) premiéra Simitise.
25.9. Cerné pondelí na pražské burze. Pád
akcií zpusobila nucená správa Agrobanky.
e Valdštejnskému
paláci, sídlu Senátu,
hrozí zi"ícení.
24.9. CSSD má u Kreditní banky nekolikamiliónový dluh .•• Vláda dodatecne priznala, že dúvodem potíží Agrobanky je
skutecnost,
že jí ctyri nejvetší banky
prestaly pújcovat peníze.
25.9. NATO bude pokracovat v misi
v Bosne i po roce 1997 .• Lékarské
koncilium, které vyšetrilo Borise Jelcina,
doporucilo provést operaci až za 6-10
týdnú.
26.9. ÚsU'ední volební komise zamítla 81
prihlášek do Senátu. Postižení senátoi'i se
mohli odvolat k Nejvyššímu soudu. eMír
na Blízkém východe byl smeten ozbrojeným povstáním Palestincú na ok,upovaných územích. (I Helsinský výbor ame.rického Kongresu opet kritizoval ceský
zákon o obcanství.
27.9. lslámští fundamentalisté
z hnutí
Taliban obsadili hlavní afgánské mesto
Kábul a nechali popravil bývalého komunistického prezidenta Nadžibulláha.
28.9. Ozbrojený konflikt, který vyvolal
izraelsko-palestinský
spor o dva tisíce let
starou jeruzalémskou chodbu; se nadále
prohlubuje. Po naléhání BilIa Clintona
svolili izraelský
premiér
Neta,njahu
a palestinský predák Arafat k vzájemné
schúzce .•• Slovenská pravice se snaží
sjednotit.
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P.O.B. 732, 111 21 Praha 1,

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

http://www.vol.cz.ALLPRO

Spolu s prvním výtiskem Nové Prítomnosti obdržíte složenku.

V SR: 190 SK/6 mesícu,

320 Sk/rok,
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císlo.

40 Sk/min.

císlo.
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ING'I
NÁRODNí
GALERIE
V PRAZE

Národní galerie Vás zve na tyto expozice:
8enátcané - benátské malírství 16.-18. století z ceských a moravských sbírek
TERST - CASTELLO DI MIRAMARE - 30. cervna 1996 až 6.ledna 1997.
JíZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - leden až duben 1997.
Výstava predstavuje na italské pude a v Praze panorama sbírek benátského
malírství, uchované na území Ceské republiky.

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

Veškeré objednávky zasílejte na adresuA.L.L
Production P.O.B. 752, 111 21 Praha t.
Spolu s prvním výtiskem Nové Prítomnosti
obdržíte složenku. Platbu lze provést
bankovním prevodem, bankovní spojení:
Cs. obchodní banka, c.ú. 8010-0100504545/
0500, variabilní
symbol: rodné císlo,
konstantní symbol 0558 (Tento zpusob platby
uvádejte vždy na objednacím Iistku).Mimo
CR plattc šekem, poprípade kreditní kartou
VISAnebo MASTERCARD. V CR: 150 Kc/6
mesícu, 249 Kc/rok, 55 Kc/minulé císlo. V SR:
190 SK/6 mesfcll, 520 Sk/rok, 40 Sk/min. císlo.
V Evrope (letecky): 11.00 SD/6 mesícÍJ,
20.00 USD/rok, 5.50 USD/min.císlo. Ve
Spojených státech, Kanade a ostatních
zemích (letecky): 15.00 USD/6 mesícu, 29.00
USD/rok, 4 USO/min.císlo.

Ceský dialog

i

je mesícní\<pro Cechy doma i ve svete. Vychází již šestým rokem pro ctenáre, které zajímá
soucasné dení doma i ve svete, historie, kultura, kontakty, ale predevším ohlasy, dopisy, názory,
polemika a dialog. Pestrý casopis, plný zajímavých clánku od autoru z celého sveta (také vhodná príležitost inzerce do zahranici) je šíren doma firmou A.L.L. Production, do zahranicí pak prostrednictvím predplatitelu a Ministerstva zahranicních veci CR. Lze jej objednat na uvedené adrese.

Mezinárodní ceský klub

je živá podoba casopisu C~ský dialog. Podporuje setkávání clenu z domova i ze sveta,
kulturní výmeny, obchodní kontakty, zajištuje výhodné podmínky pro cestování vcetne slev.
Napríklad:
• zlevnené cesty autobusem po nekterých místech Evropy
• zlevnené knížky, CD a hudební ci mluvené kazety
• slevy prí návštevách nekterých pražských divadel, koncertu a výstav
• slevy prí ubytování v pensionech a hotelích v Praze a v dalších místech CR,
ale i ve Španelsku, v Jižní Africe, a jinde
• bezplatnou soukromou inzerci v Ceském dialogu.

Vycházf za podpory: MK CR; FU O FOR
CENTRAL A O EAST EUROP.EA BOOK
PROJECTS, Amsterdam; adace PRO HELVETIA;DANWELL s.r.o; AGROBANKAa.s.

Mezinárodní ceský klub je otevren i firmám, které se chtejí jeho prostrednictvím predstavit
v širokém rozsahu pusobnosti klubu, a to jak v CR, SR a do celého sveta, bohatá
informacní banka o aktivitách Cechu na ruzných místech pla~ety, aj.

Prítomnost

Podrobnejší informace na uvedené adrese.

Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári jsou lidé, kterí sledují dení ve
spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je
rozesílán po celém svete.
Cenik inzerce:
1 strana
9 900Kc 1/8strany
2480 Kc
1/2strana
5895 Kc 1/16strany .. 1814 Kc
1/4strany
3 692Kc 1/32strany .. 1447 Kc
Cena inzerce na 5 a 4 strane obálky dle
dohody.
Rádková inzerce:
do 25 slov (4 rádky)
500 Kc
do 12 slov (2 rádky)
280 Kc
Slevy:
jednou opakovaná inzerce
5%
(z celkové ceny)
dvakrát
10 %
trikrát.
15 %
ctyrikrát.
20 %
Uzáverka objednávek:
Dopatnáctého každého predchozího mesíce.
Nové císlo vycbází vždy v polovine dalšího
mesíce.
Objednávky zašlete na: ová Prítomnost,
Národní 11, 11000 Praha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 68 25.
Tešíme se na Vaši objednávku!

Vyšehrad, spol. S r.o.
Karlovo nám. 5, 120 00 Praha 2

Otfried Preussler
ÚTEK DO EGYPTA PRES KRÁLOVSTVÍ

CESKÉ

Humoristický román o úteku Svaté rooiny z Paiestiny do E.gypta pres severní Cechy
• dej se odehrává na konci minulého století a je pln c.k.· rakouských reálif
autor se vyjadruje í k sudetonémecké problematice a primlouvá se za smírení a prátelství mezi lidmi
ruzných jazyku
• obálka a ilustrace Adolfa Borna
Vázaná, 264 str., 130 x 200 mm, 138,- Kc

Rolf Rendtorff
HEBREJSKÁ

BIBLE A DEJINY

úvoo do staroZákonní literatury
• prehledné pojednání o izraelských dejinách
• konfrontace starozákonní tradice a literatury, zvlášte její druhy a žánry, s konkrétní podobou života ve
starém Izraeli.
•

jednotlivé knihy Starého Zákona
vhodná ke studiu biblistiky a religionistlky i pro všechny, kdo chtejf hloubeji
zákonu, at už z hlediska náboženského ci kulturne historického.
Vázaná. 376 str., 14Sx205 mm, cca 166,- Kc

Objednávky: Bartolomejská 9, 110 00, Praha 1

porozumet

Starému

GOTTFRIED

BENN

Krásné mládí
Ústa dívky, která tak dlouho ležela v rákosí,
vypadala tak jako okousane.
Když se otevrel hrudník, byl jícen tak proderavelý.
Posléze v podloubí pod bránicí
se našlo hnízdo malých krysek.
Jedna malá sestricka byla mrtvá.
Ostatní byli živi o játrech a ledvinách,
pili studenou krev a prožili
zde krásné mládí.
A hezky rychle prišla i smrt:
Hodili je se vším všudy do vody.
Ach, jak ty malé tlamicky kvicely !
Gottfried Benn (1886-1956),
nemecký básník, lékar nemocí kožních a pohlavních.
Preklad Miroslava Holuba.

