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Kudy dál?
Pri posuzování události uplynulého roku, i tech, které ocekáváme v letech príštích, zjiš(ujeme, že máme
pred sebou pomerne zretelnou cestu do Evropské unie a Severoatlantické
aliance. Presto všude
nacházíme stopy po minulém režimu, a to zacínáme psát už osmý rok po revoluci.
Zjistili jsme, že po "dokoncení" ekonomické transformace premiéra Klause nám chybí plán, jak dál.
Plán, který by zorientoval spolecnost do budoucnosti, a( už v ekonomice, a( v kterékoli jiné sfére: Stále
opakované I:vrzen~ že "ekonomika
rozhoduje", se postupne ukázalo jako povrchní a krátkozraké. Tato
fakta, spojená s rostoucí nekompromisností
premiéra, otevrela dvere opozici a presunula na ni cást
politické moci.
Dve volební kampane behem jednoho roku - ve spojení s rostoucí nespokojeností
bežného obcana rozproudily debatu o tom, co má být:. Krize bankovnictví, deravé zákony, neduveryhodné
soudnictví, neuznávání principu
stretu zájmu, lolerované podvody - to vše nám nabízí dalŠÍ a další témata do diskuse. Diskuse je to sice emocionální, ale
stále je znát tradice pasivily spolecnosti, v níž jedni poslouchají a druzí rozhodují. Stežujeme si, ale nedeláme nic, takže se
nic nemcní.
Dorazili jsme na križovatku. Nebo se spíše kolem ní pohybujeme už delší cas. Uvedené problémy se nenarodily pres noc,
existují už delší dobu, když možná skryté pod prahem našeho vnímání. Když se obrátíme na naše vudce, zjiš(ujeme, že
vetšina z nich nevidí les kvuli stromum. Casto na sebe navzájem hází špínu takovým zpusobem, že nevime, zda je to
k pláci nebo k smíchu.
Uprostred križovatky ale není príliš velké pohodlí, lehce tady dojde k neštestí.
aši sousedé na obou stranách križovatky
- na Západe i na Východe - cítí nebezpeCÍ a stahují od nás své investice. Kudy tedy dál?
Nejprve nezaškodí udelat menší inventuru. Za prvé, jsme svobodní. Nejen my, ale i naše sdelovací prostredky. Pred osmi
lety bych tato slova jen težko tiskl bez vážných dusledku. Naše hranice jsou otevrené. Jezdíme do sveta a svet jezdí k nám.
Soucasne zjiš(ujeme, že veci doma by preci jen mohly být mnohem horší, zvláš( když se podíváme na východ od nás. Je
pravda, že mnohým z nás, napríklad duchodcum
a ucitelum, se nedarí tak, jak bychom si práli. Nicméne, k~ždý z nás má
neco, co jsme nemeli pred osmi lety - možnost nejen si stežoval, ale také neco delat
Polistopadové
roky by mely být chápány jako obdob~ v nemž se vytvoril nový ekonomický systém a v nemž se naše
zeme znovu otevrela svetu. To, co nás musí zajímat dnes, je zpusob - nejen podnikání, ale i toho, jak zacházíme jeden
s druhým. Nastal cas, aby se každý soustredil na obnovu naší spolecnosti: ne zvenku, ale zevnitr. Bud pujdeme cestou
vzájemného porozumení,
nebo cestou osamení v chalupárské
mentalite. Spolecnost založená na síle obcanského sektoru
tak bud vznikne, nebo se nám navždy stane nedostižným ideálem. Ukazovat prstem na jednu osobu, veril, že prijde nový
Masaryk, který nás vyvede z temného lesa, to pouze zvyšuje naše zklamání a nejednotnost
Musíme uznal, že vážné
problémy existují, a soustredil se na jejich spolecné rešení. Nejen my, ale i ti, kterým sverujeme duveru, musí najít ochotu
zasvetit svuj život tomuto cíli - a to s plným vedomím, že teprve naše vnoucata budou videt skutecné výsledky naší práce.
A konecne, nemeli bychom zapomenout
na duveru. Duveru v naše schopnosti. Duveru v Boha, kterého zanedbáv~e.
Dúveru v každého z nás, abychom neváhali nacházet pravdu a rozhodovat správne, i když treba težce. To vše nám

i

pomúže

projít dal.šími križovatkami,

které nás cekají.

Ad: Dopis Adély
Strnadové (NP 10/96)

Walkmany nás neznicí?
Mne nicí dost!
Tresu se zvedavostí, kterou ve
mne podnítila paní Adéla Strnadová svou poznámkou o lidech,
kterí nosí walkmany, aby vyplnili neplodný cas strávený chuzí
ci jízdou v tramvaji, vyslechli
zprávy nebo si uklidnili nervy
príjemnou hudbou. Strašne rád
bych vedel, kde se takoví lidé
vyskytují: hned se tam prestehuji.

MARTI

JAN STRÁNSKÝ

Nosici walkmanu, kteréjá vídám
-lhostejno, pohybuji-li sepo Praze ci po Paríži - po výtce žádné
zprávy neposlouchají a ve vetšine
prípadu bych odprísáhl, že jim

nejaké informace o cemkoliv
mohou být ukradené.
Hudbu, kterou poslouchají,
bych urcite neoznacil za uklidnující. Nevím, jak pusobí na jejich nervy; moje nervy vibracemi,
šírícími se z jejich sluchátek
tramvají ci autobusem, rozhodne trpí. Na rozdíl od Bedricha
Loewensteina me neruší autismus techto lidí a nebojím se, že
by ohrozili budoucnost naší civilizace. Spíš mám strach, co
bude se mnou: až se jednou neudržím a na jednom z onech
pulsujících hlucitelu spáchám
trestný cin.
Jirí Kozelka, Paríž

_
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Fair play
Údajne válka policistu, prý také
válka dvou nejvyšších soudu v zemi
(Nejvyššího a Ústavního). O bitvách
politických stran, a dokonce už i
frakcí nekterých stran ani nemluve.
Kdo ješte nevede válku? Edo se ji
chystá zacít, proti komu? Co je to
tady za slovo, "válka". Vymysleli ho
novinári, inspirovaní snad akcními
filmy ci poklesem nákladu novin?
Asi ano, protože ve skutecnosti je tu
dost nuda ...
Pritom leccos ukazuje, že mnozí
lidé jsou konfrontacními zpusoby
v politice znechuceni - viz úcast
v senátních volbách. Novinári
(nekterí) zesilují slova, aby zvýšili
zájem, upoutali pozornost - a
výsledkem je práve celková znechucenost, ztráta zájmu. Co s tím?
Ješte pridat? Je tady už návyk na
stále silnejší dávky, silnejší slova?
Eonfrontacní politika je predevším dusledkem argumentace ad
hominem: v takové komunikaci
není duležité, co kdo ríká, ale kdo
to ríká. X Y nemuže mít pravdu,
i když ji zrovna má, protože je to
práve on. Tím pak ovšem pro nej
hure: musí holt zacít válka. A problém jde stranou. Proto jsou pak
soudní lidé znechuceni: jak mají
poznat, kde je pravda, když ti dva
si jdou predevším po krku, a ne po
pravde?
Senát je mimo jiné jednou z posledních príležitostí, jak nejaké
instituci od samého pocátku její
existence vtisknout ducha rozpravy, a nikoli ducha hádky; jak zacít
mluvit více o problémech
než
o tom, co kdo kdy rekl ci napsal: to
je jen pokracování studené obcanské války jinými prostredky.
Duch rozpravy se jmenuje fair
play. Ta dve slova se nedají do
ceštiny preložit. To samo o sobe je
sice znepokojivé, nikoli všakfatálnL
Pokusme se.
(pit)

Už žádné další
referendum
V cem spocíval presvedcivý úspech
ODS ve volbách v roce 1992? Predevším v tom, že se Václavu Elausovi
podarilo - zcásti skutky, zcásti
obratnou rétorikou - získat "patent
na reformu", být vnímán jako její
ztelesnení. Volit reformu proste
znamenalo volit ODS, a z voleb se

Ceská demokracie
~
~

.~
~

#

~q)
~

Priuplynuly
hodnocení
sedmi let,revolukteré
od sametové
ce, záleží cástecne na nás samotných. Jinými slovy: záleží na tom,
zdali chceme videt sklenici napul
prázdnou nebo napul plnou. Záleží
také na tom, cím meríme. Budeme-li merit pouze svými predstavami,
které jsme meli v roce 1989, bude
vetšina z nás nejspíše zklamaná.
Budeme-li se dívat okolo, po ostatních postkomunistických zemích,
zjistíme, že si nepocínáme tak zle,
a to dokonce ani ve srovnání s
východním Nemeckem, kterému
transformaci platí bohatý strýcek.
Naším nejvetším úspechem bezesporu je, že se podarilo bez velkých
sociálních a politických otresu
vybudovat základní parametry
tržního hospodárství, stejne jako
fungující demokratické instítuce a
mechanismy.
Naším nejvetším
selháním je, že jsme hned od
pocátku pomocí dusledné právní.
regulace nechránili nové instituce
a mechanismy pred korupcí, nepruhlednostmi
a zneužíváním.
Mnohé z nich jsme zatím také
nenaplnili skutecným životem.
Mnohdy fungují ve vzduchoprázdnu, nezakotveny ve skutecném
mentálním prerodu smerem k demokracii a právnímu státu.
Jako bychom znovu osvedcili
svou tradicní schopnost prizpusobit se "pomerum", ale pritom
zapomneli, že tentokrát nám tyto
pomery nikdo nevnutil. Stejne jako
existoval jazyk komunismu, existuje i jazyk demokracie. Nedalo

Jirí Pehe
nám mnoho práce pochopit, skrze
jaký jazyk demokracie
a tržní
hospodárství fungují. edokážeme
se však zatim bytostne ztotožnit se
skutecnou podstatou demokracie:
patrí k ní demokratický
duch,
tolerance, úcta k právu, a skutecná
obcanská a politická angažovanost.
Forme, kterou jsme si opet dobre
osvojili, tak casto chybí obsah.

Odkud pricházíme
Demokracie, kterou jsme po listopadu zacali vytváret, byla ovlivnena celou radou faktoru, z nichž
nekteré byly mimo naší kontrolu.
Rídili jsme se príklady první repu bliky a západních demokracií, ale po
ctyriceti letech izolace nebylo vždy
snadné rozpoznat, co je a co není
dobrý príklad. Meli bychom být
parlamentní
demokracií
nebo
prezidentskou republikou? Mel by
prezident hrát podobnou roli jako
za první republiky? Meli bychom
vždy spoléhat pouze na mechanismy parlamentní
demokracie
nebo spíše na "dobrý" ceský zvyk
domluvil se za scénou, jako to
cinila takzvaná Velká Petka? Meli
bychom mít jednokomorový nebo
dvoukomorový parlament?
Ovlivnovalo nás též dedictví
komunistického systému. Už samotná komunistická ústava, kterou
nešlo hned predelat, byla napsána
coby ústava parlamentní demokracie, když se z ní odstranila
ustanovení o vláde proletariátu ci
vedoucí roli komunistické strany.
Zacali jsme tedy, chte nechte, se
systémem institucí, které jsou
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typické pro parlamentní
demokracii.
Zpusob, jakým komunistický
režim až do svého pádu fungoval,
poznamenal
i charakter demokratických
institucí.
Zatímco
v Madarsku a Polsku si komunistické strany - díky postupné
liberalizaci pomeru - vydobyly
zpet urcitou legitimitu, Komunistická strana Ceskoslovenska
byla zcela zdiskreditována.
Reformní elementy z ní byly vymýceny hned po roce 1968; zustali jen
neostalinisté a oportunisté. Ti druzí
odešli hned po revoluci. Tak se KSC
nemohla premenit v postkomunistickou stranu a sjednotit pak
levou stranu politického spektra.
Levice, které po ére normalizace
témer nikdo neduveroval,
tak
zustala rozdelena na ortodoxní
komunisty a celou radu malých
levicových stran. Trvalo témer šest·
let, než se sociální demokracii
podarilo sjednotit demokratické
levicové síly v jedné strane a
vyhrát pro demokratickou levici
zpet ono tradicní místo, které jí v
ceské politice kdysi patrilo.
A pak tu byla federace a neštastný
zpusob jejího fungování. Federální
shromáždení bylo vlastne tremi
parlamenty v jednom, nebot se
o duležitých vecech hlasovalo
oddelene ve Snemovne lidu a
v ceských a slovenských cástech
Snemovny národu. Paralýza rozhodování, která postupne dvouclennou federaci zachvátila, mela
duležitý vliv na to, jakým zpusobem se formovala identifikace
obcanu s demokratickými institucemi a procesy. Když dva silní
muži, Václav Klaus a Vladimír
Meciar, v podstate za scénou dohodli rozdelení federace, mnozí
obcané si oddechli. Pojednou se
zdálo, že se duležitá rozhodnutí dají
delat bez "zbytecných" prutahu.
Federace se sice rozdelila rychle a
"civilizovane",
ale demokracie
dostala tak trochu ránu pod pás.
Ceská republika zdedila v dusledku rozdelení parlament, který
byl až druhou politickou ligou.
Tento fakt - spolu se špatnou
vzpomínkou na Federální shromáždení - zpusobil, že byl ceský
parlament od pocátku vnímán jako

teleso plné parazitu a neumetelu.
Samotní poslanci pak naneštestí
tento dojem casto utvrzovali svým
chováním, k nemuž musíme pocítat i opakované schvalování
osobních výhod. Rozpad federace
jenom posílil neúctu k právu a
ústave. Obcané se preci mohli
opakovane presvedcit, že politici
mohou právo volne ohýbat a v prípade nouze zmenit ci obejít zákulisním jednáním.

Politické hrište
Ceská republika prevzala po CSFR
výhodu, které se první republice
nikdy nedostalo, Nejen, že je obklopena demokratickými zememi, ale
navíc si mezinárodní prostredí již
vytvorilo celou radu norem demokratického chování. Dá se dokonce
tvrdit, že všechny postkomunistické zeme, které se chtejí stát cleny
již existujících západních institucí,
musí "hrát" na úzce vymezeném
hrišti narýsovaném temito nadnárodními institucemi.
Tato skutecnost však vývoj ceské
demokracie ovlivnila jak pozitivne,
tak negativne. Na jedné strane bylo
a je jasné, jaká pravidla hry musí
naše zeme respektovat
a jaké
základní parametry musí dát svému hospodárství a demokracii.
Musí být prijatelné pro exkluzivní
"kluby", jejichž cleny se chceme
stát. Na druhé strane takto narýsované "hrište" ješte více redukuje
naše chování na pouhé formální
doržování pravidel hry. Nemotivuje nás príliš, abychom demokratické hodnoty opravdu internalizovali, abychom se nejen jako
demokraté chovali, ale demokraty
i vnitrne byli.

Pád nepolitické politiky
Urcitý vliv na vývoj politického
systému v zemi pak mely iluze
nekterých bývalých disidentu, že
politiku bude možné provozovat
pomocí "nepolitických",
horizontálne organizovaných
hnutí
spíše než skrze strany. Odpor ke
stranickosti a partajnicení byl po
ctyriceti letech vlády jedné strany
celkem pochopitelný. Zároven se
ale jednalo o urcité nepochopení
rozdílu mezi obcanskou spolecností a politickou spolecností.
Navíc, široce organizova- ~ str. 4
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tak podruhé stalo referendum. ODS
na sebe plne strhl"itnástupnictvi po
OF, ostatnim dvema "poslf6ráckým" stranám - dilem jejich vinou,
dilem slepou skvrnou spolecnosti nezbylo bud nic (ODA), nebo dokonce jen to nepopulárni (OH). Tím
byly do znacné miry predurceny
základni konstanty politické scény
mezi volbami: pomerne extrémni a
jen težko se sjednocujici opozice a
nestabilni, hádavá koalice, v niž
sebou menši strany neustále házeji
do všech stran a pritom zoufale
hledajl vlastni parketu. Na pude
reformy nebylo pro nikoho mis to,
to bylo výsostné územi ODS.
Tahle základní strategie - udelat
z každých voleb referendum o reforme - vydržela ODS dodnes. To,
co ovšem zqfungovalo bezchybne
v roce 1992, nemelo v letošních
parlamentních, ani senátních volbách tak drtivý efekt. Neríkám, že
nepomohlo, urcite ano - zejména
na podzim se ODS podarilo v cásti
volicu vzbudit dojem, že transformace je opet ohrožena, takže ti
pak rekli "své ANO", aniž by priliš
posuzovali kvality jednotlivých
kandidátu. Ale mnoho lidí to proste
nevzalo, a to predevším vinou ODS
samotné.
Ta sice za ctyri roky dokázala, že
muže být pres všechny excesy zárukou transformace ekonomiky, do
znacné míry však v této roli selhala,
pokud jde o mnoho jiných oblasti
(budování právniho státu, samosprávy, transformace zdravotnictví, školství ...). f/é strane prevažujícl
ekOnomický redukcionismus totiž
zpusobil, že ODS si duležitost
mimoekonomické
transformace
neuvedomovala a že ji v mnoha
oblastech dokonce úmyslne brzdila.
Ke vší smule ODS mimoekonomické otázky nejenže nabývaly
logikou vývoje na významu, ale
navíc se ukázalo, že s ekonomikou
velice úzce souvisejí a že bez jejich
rešení nedosáhne ceské hospodárstvi nikdy skutecného zdraví. Znacná cást volicu se tak chtela v letošních volbách rozhodovat podle
jemnejších kritérií, než nabizelo
dost anachronické dilema ano-ne
ekonomické traniformaci.
Krátkodobá ztráta jedné strany
muže být v tomto prípade dlouhodobým ziskem spolecnosti. Fakt, že
ODS postupne ztrácí monopol na
reformu, je totiž nejen šanci pro
Miloše Zemana a CSSD vyhrát
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príStí volby, ale predevším šancí pro
celou spolecnost zbavit se mentality jedné alternativy ("kdo nejde
s námi ...'') a vybudovat normálne
fungující demokracii.
Pred všemi demokratickými stranami, koalicními i tou opozicní, ted
stojí duležitý úkol: prestat se chovat
anachronickya vytvorit mezi sebou
skutecné soutežní prostredí, jak ho
známe ze západních demokracií. Je
to predevším v zájmu této zeme, ale
v horizontu príštích voleb také
v zájmu stran samotných.
Pokud si totiž ODS bude dál hrát
na jediného garanta reformy (která
pro ni pritom údajne skoncila!) a
vylucovat z diskuse všechny ostatní,
bude její sestup pokracovat, cas
tady pracuje proti ní. Pokud se
CSSD nechá chytit do pasti radikální a neduveryhodné
strany,
která jen profituje z chyb druhých,
ale sama nic kloudného nevymyslí,
nebude mít její letošní sláva dlouhého trvání. (Chování vudcu CSSD
tesne pred senátními volbami je v
tomto smeru vážným varováním.)
Také úspech (ci spíS prežití) dvou
menších koalicních stran závisí na
tom, do jaké míry se jim podarí
zbavit se povesti vetrných kohoutu
a predložit skutecne autonomní
politické vize, nezávislé na obou
hlavních politických
rivalech.
Zbývá otázka, zda na to politické
strany se svými dnešními politickými vudci skutecne mají.
(cam)

Jak zahubit politologa
Není to tak dávno, co se ve vysílání
ceských televizních stanic poprvé
objevil polito log. Od té doby využívají jeho služeb snad všechny trochu vážnejší noviny, casopisy i rádia. A protože mediálne zdatní jsou
v Ceské republice snad dva nebo tri
politologové, mají peknou honicku.
Zajímavé ovšem je, jak se s výsledky polito logických analýz pracuje:
Nejprve politologové vykládali
sociologické pruzkumy, na jejichž
zadání se vetšinou podíleli. Poté se
zacaly objevovat desítky menších
autorských komentáru. A nakonec
se po senátních volbách predevším
noviny uchýlily ke zpravodajství:
Polito log XlX vcera na chodbe jisté
televize rekl ... Polito log lXY nám
vcera telefonicky sdelil ...
Tento posun lze vnímat nejméne

ná hnutí byla ideálním nástrojem
v boji proti komunismu, avšak vize
budoucnosti potrebovala údernost
a mobilitu politických stran, vertikálne organizovaných a ideove
soudržných. Václav Klaus pochopil
tuto skutecnost dríve a jasneji nežli
"disidentské" krídlo Obcanského
fóra, což melo pro další vývoj
v zemi celou radu následku. Volby
v roce 1992 totiž neznamenaly jen
vítezství technokratu nad humanisticky orientovanými politiky, ale
i vítezství vize rychlé transformace,
redukované prevážne na ekonomické aspekty a okleštené o duraz
na budování právního státu a
obcanské spolecnosti.
Rozsáhlé prevody majetku a
nakládání
s nove vznikajícím
kapitálem nebyly dostatecne regulovány právem. To se nyní vrací
jako bumerang v podobe nejruznejších skandálu a - prenesene
- v poklesu duvery obcanu ve
smysl transformace.
Volby v roce 1992 vyústily nejenom ve vítezství pravicové koalice;
znamenaly i fragmentaci levicové
opozice. Koalice tak po ctyri roky
vládla bez efektivní opozice, takže
ji nikdo nenutil k zavádení kontrolních mechanismu.
Politická
kultura v zemi zamrzla na urcitém
bode. O nicem se príliš nediskutovalo. Vážné strety mezi koalicními partnery byly castejší než
vážné strety koalice s opozicí.
Zbytecné polarizaci mezi koalicí a
bývalými disidenty i ostatními
politiky Obcanského fóra, stejne
jako polarizaci mezi efektivní
koalicí a neefektivní levicovou
opozicí, padly za obet nekteré
duležité koncepty a instituce, jako
napríklad obcanská spolecnost,
decentralizace
ci ombudsman.
I prezident Václav Havel byl politiky ODS podezríván, že reprezentuje "prekonané"
politické
zájmy, jejichž cílem je ruznými
mimopolitickými zpusoby oslabit
moc vládních
stran. Diskuse
o techto konceptech tak byla zbytecne zpolitizována ješte pred tím,
než mohla vubec vážne zacít.
Nedostatek spolecenského prostoru pro nepolitické
aktivity,
v kombinaci s volebním systémem
pomerného zastoupení (který byl

navzdory Havlovým námitkám
prijat v roce 1990), mel pak na
svedomí bytnení moci politických
stran. To, co zacalo jako v podstate
správný duraz na budování životaschopných politických stran, vyústilo pri absenci obcanské spolecnosti do jakési "partokracie". Bezduché partajnicení
casto dominovalo a dominuje ceskému politickému životu.
S existencí senátu byly spojovány
nadeje na omezení stranictví.
Naneštesti prišly volby do senátu
príliš pozde, v dobe, kdy volicovo
znechucení politikou prerostlo
v apatii. Nejenže byl senát zvolen
podle stranických linií, ale nízká
volební úcast navíc podemlela jeho
legitimitu. Senátori jsou voleni na
základe vetšinového
systému,
takže by mely být se stranami
spojeni méne než poslanci. Zdá se
ale, že prinejmenším první Senát
bude jen težko plnit pozici rozvážného, do jisté míry nadstranického
arbitra.
Kde jsme, kam jdeme
Podíváme-li se na makro úroven,
má naše zeme fungující systém
demokratických a tržních institucí.
Hlavní makro ekonomické ukazatele jsou také vesmes pozitivní. Na
mikroúrovni
najdeme spoustu
mokvajících ran a problému. Nejde
pouze o ekonomické neduhy, jako
jsou rozkradené banky, nedotažené
ci zpackané privatizacní projekty ci
korupce. Jde predevším o pretrvávající nedostatecnost právní regulace v mnoha oblastech a o neúctu
k právu.
Aje zde ,iurcité oslnení z mnohobarevného
sveta, do nehož se
spolecnost vynorila po nekolikaleté
jízde transformacním
tunelem.
Staré cernobílé kategorie najednou
selhávají, ale my si zatím neumíme
poradit bez nálepkování, kádrování
a slepého partajnicení. Nedostatek
tolerance je všudyprítomný: projevuje se v pokleslé politické kulture
stejne jako v každodenním rasismu
prumerných obcanu.
Sedm let po sametové r,evoluci si
ceská spolecnost potrebuje odpovedet na to, jaké má být její další
smerování, co je jejím hlavním
organizujícím prvkem, jaká je její
identita. Budeme muset ucinit veci,
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které již nekolik let odkládáme:
napríklad se podívat do tváre sobe
samým prostrednictvím poctivého
zhodnocení naší vlastní historie.
elze formulovat životaschopné
vize budoucnosti, dokud jsme se
nepokusili odpovedet na otázky
naší minulosti. elze opravdu vzít
budoucnost do vlastních rukou,
dokud se poddáváme falešnému
pojetí našich dejin, podle nehož
jsme nebyli skutecnými strujci
svého osudu, ale vždy pouze "obet-

mi" nekoho
nebo neceho jiného.
Težko se staneme soucástí Evropy, k níž se tak deklarativne hlásíme, pokud si na takové základní
otázky neodpovíme. Musíme také
vedet, co od Evropy vlastne chceme
a co Evropa ocekává od nás. První

dvaporevdlucní roky byly
venovány predevším prebudování politických institucí, další
ctyri roky pak ekonomické transformaci. Onech nekolik let, které
nás delí od kýženého vstupu do EU,
musí být venováno predevším
transformaci právního systému. A
musíme též projít mentální promenou, na kterou zatím jakoby
nebyl cas.
JI/\I PEHE

•
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ve dvou významech:
1. Polito log se stal pro média vážným subjektem politiky. Co si myslí,
je podobne duležité, jako jde-li
o ministry ci úredníky, tedy o ty,
kterí rozhodují.
.
2. Média a priori prijala politologovu metodu. Posun od analýzy
ke zpráve napovídá, že je už nezajímá zpusob myšlení. Ne cesta k názoru, ale výsLedek. Politolog tvrdí,
že politická scéna merí tricet metru,
nejsilnejší strana váží sto kilogramu a za rok bude o tretinu lehcí, a
když to tvrdí on, je to pravda.
Težko ríci, zda duvodem popsané
zmeny je ulehcování si práce, nebo
nedostatek rozmyslu v deníkové
rychlosti. Každopádne je to nejlepší
zpusob, jak smysl politologovy
zkušenosti znicit. Nás prece nezajímá, jak rychlé má reakce, nezajímají násjednoveté soudy. Ale argumenty a predevším zpusob, jak
k nim dospéL, zkrátka, mimo jiné,
metodologie.
\
(mr)

Bez nich, ale s nimi
Sociální demokracie si prý prímo
rekla o hlasy komunistu pro kandidáty do Senátu. Strana, která kvuli
tomu nejvíc kricela "Hruza!", šla na
pražské radnici s komunisty na
holport, aby zachránila svého šéfa
policie. Paradoxu bez konce, a
všechny mají jedno spolecné: jak žít
a soucasne nežít, jak jednat a
soucasne nejednat s dnešními komunisty. Na rozdíl od svých slovenských bratri si totiž dostatecne
neposypali hlavu popelem. Bereme-li však vážne presumpci neviny
v demokratickém
státé, pak bychom jim snad méLi duverovat, že
pokud nehlásají zmenu neústavními prostredky, zrejme ji ani nechtejí (to samozrejme nevylucuje
proverování, jak to oni sami svého
casu žádali).
Skutecnosti je, že takrka každý
politik jim rituálne nadává a takrka každý se s nimi na nejaké
úrovni a nejakým zpusobem paktuje. Jakkoliv se to muže jevit
nechutné, je jen otázkou casu, kdy
se tak bude dít zcela verejné. Volá-li
se proto dnes po zpruhlednení a
zkulturnení ceské politické scény,
nezbude asi než zatnout zuby,
obrnit žaludek a prát si, aby se tak
stalo co nejdríve.
(kum)
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Kdo by se bál BIS

Koho, kam a proc

Na celé nechutné afére kolem BIS
mne nejvíc vadí to, že vlastne nikoho nevzrušuje. V novinách se
o ní sice píše, ale velmi nezúcastZtráty a nálezy senátních
neným tónem, rozhodne se na ni
nevrhají, nepátrají po ní, jak by se
na hlídací psy demokracie slušelo.
Petr Príhoda
Média prenášejí svuj postoj na lidi
a naopak. Fakt, že tajná služba
predložila parlamentní
komisi,
která má na ni dohlížet, falza,
nikdo patrne nepokládá za dostaPrvní
svobodné
volby
v mém
do
spelém
živote se
konaly
na jare
tecne burcující. Ze se ozve Lux, není
1968. Vblázinci, kde jsem pracoval,
divu - když se falšovalo
kvuli
jsme volili závodní výbor ROH. Lidí
sledování jeho osoby, to se dá
ocekávat. Ze se ozve Zeman, to je prišlo hodne, doba byla taková. Na
naprosto v porádku - kdyby to hlasovací listine byla jména kanneudelal, selhal by ve své roli
didátu. Lidé mohli škrtat a dopiopozicního vudce (i kdyi by nemel
sovat podle svého, ale jasné jim to
prehánet a mluvit o policejním
nebylo. Vedle me sedely ženské
státu, kde není). Ale kdo dál?
z kuchyne. Zlomeným hlasem
Asi porád nám predstava o funcetly jména, vesmes pronáknuté
gování tajné služby splývá se vzpoeróhácké firmy:" ojo, Cermák, to
mínkou na StB. Pokládáme jaksi za
je jasný," nebo: "Šulcová, to sasamozrejmé, že se dopouští nezámý ..." Ale neškrtly je. Svatá prostokonností, delá to tak koneckoncu
to! Vždycky si na to vzpomenu.
všude na svete. Skutecné, na máloÚcast pri senátních volbách byla
kterém míste jsou lidé vystaveni
menší. Záhy se objevily pokusy
takovému pokušení a tlaku porušit
o výklad. Prý únava (druhé volby
zákon, jako je tomu v tajných
v
jednom roce apod.). - O tu fyzicslužbách. O to pecliveji jsou však ve
kou
nejde. Volební akt nestál ani
vyspelém svete kontrolovány nejen
tolik
námahy, co návšteva holice.
parlamentem, ale predevším médii
Že by únava mentální, jakou pua verejností, o to prísnejší dusledky
jsou vyvozovány z toho, když se sobí chronická zátež, kdy motinejaký poklesek provalí. Ten ceský vovanost i psychická výkonnost
by vydal na porádnou explozi.
klesá, protože jsme z toho už
Kdyby se prihodil ve Washingtonu,
zpitomelí? To taky není ten prípad.
Psalo se též: masivní neúcast
padla by leckterá jiná hlava než jen
hlava (prozatímního) reditele.
volicu je zpuso~ena relativní spoNejen proto, že tajná služba sle- kojeností se stávajícími pomery.
dovala politika. Predevším proto,
Ano, pri volbách do snemovny se
že lhala parlamentu. Bývá u nás
to stávalo. "Stejne vyhraje ódédobrým zvykem oznacit každou
eska," pravil politicky nikoli lhoaféru po vzoru Watergate; také této
stejný podnikatel - a odjel za
Nkali novinári BISgate. Pokud
kšeftem nebo na chalupu. Pred
nemá být toto prirovnání jen velice
temi
senátními jsem nic podobpovrchní, pak musíme mít na .
ného
nezachytil.
pameti, že po Watergate odstupoval
To spíš otrávenost, znechucení
prezident Nixon ne proto, co jeho
tím, jak "to tam vedou", a vzápetí
muži provedli, ale proto, že lhal
padala jména pánu Zemana a
Kongresu a zatajoval pred vyšetrujícím výborem dokumenty.
Klause. Šetrení renomovaných
(cam)
.
agentur tento motiv nepotvrdilo.
Verím, ale nejsem si jist, zda na ne
Beloruské drama
dát. Agentury nesdelily, jak si
predvedlo skutecne ucebnicový
overovaly spolehlivost odpovedí.
príklad, jak referendum v rukou
Pri podobných šetreních, byt anoambiciózního politika muže ohronymních, mají nekterí lidé sklon
zit demokracii samu: prezident
odpovídat konformne, resp. nenáLukašenko vypsal referendum, jež
padne. Snáze zaškrtnou rubriku
"protože senát je neduležitý", než

jsme vlastne (ne)volili?
voleb

aby priznali "protože me to s... a já
se na to vy ...". Taková uprímnost
totiž predpokládá duvernejší vztah.
Dynamická psychologie zná obranné mechanismy, jedním z nichž je
tzv. racionalizace: clovek sám sobe
(tím spíš tem druhým) zduvodnuje
své postoje a ciny radeji zpusobem,
který vypadá rozumne.
Vzpomínám na ženské z kuchyne, a proto verím agenturám, že významným duvodem neúcasti mohlo být nejasno ohledne principu
vetšinové volby, nadto dvoukolové,
a zejména pochybnost o užitecnosti
senátu. Vždyt nám byla vštepována
ctyri roky!
Málo platné, zjištovat pohnutky
jednání je nekdy nesnadné. Clovek
se casto nevyzná ani v tech vlastních. Behaviorální psychologie,
o niž se opírají standardní sociologické metody, s~ analýzou subjektivity lidského prožívání moc nezabývá. Nekdy to nevadí. Ptám-li
se, proc lidé nekupují urcitý výrobek, patrne se to dozvím. Mohu
vsadit stejným zpusobem na zduvodnení, proc ten ci onen voW ci
nevolil tu ci onu politickou stranu?
Dokážu zachytit volicskou ambivalenci?

A

tak se pridržím
hypotézy otrávenosti,
resp. znechucení,
protože s projevy tohoto postoje jsem
se setkával v poslední dobe casteji.
Ano, v prostredí mne dostupném,
jehož reprezentativnost je sporná.
Oproti agenturám byli moji respondenti méne pocetní, zato raport
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byl duvernejší. Nebyli jsme ve
všem zajedno. Mnozí z nich nešli
k volbám, já ano. Ti, co šli, volili
vesmes jinak; já chtel osobnost, a
tou byl v mém obvode kandidát
ODS. Z jejich referencí jsem vyvodil tento výklad neúcasti, nepochybne dílcí:
Všichni byli presvedceni o vhodnosti transformace, ale nekterí pochybovali o jejím zdaru. eupírali
její nejvýznamnejší spoluautorství
ODS, jíž ale prisoudili i bankovní
krachy, a stále víc jim šla na nervy
"klausovská arogance". Od CSSDsi
slibovali, že klepne ODS pres prsty,
ale Zeman je zklamal. Nestal se
rozvážným šéfem silné opozice,
nýbrž pokracoval ve svém kohoutení a paktoval se s KSCM a sládkovci. Patová situace v nich vyvolala pocit bezvýchodnosti. Nekterí
dali hlas ODA a KDU, ale ti nejotrávenejší - mladší - nešli k volbám.
Výsledky prvního kola na ne neudelaly dojem a oni se v druhém
nesnažili je potvrdit, ani zmenit
Sládka nemilovali predtím ani
potom, ale s horkostí poznamenávali, že má kus pravdy. Toto je
mi nejvýznamnejším mementem
neúcasti v senátních volbách:
zklamání politikou muže zvýšit
vnímavost vuci demagogii. Leccos
lze napravit, pripomenme si však
varování Adama Michnika: nejvetší hrozbou postkomunistických
spolecností není komunismus, ale
populismus.
Klást pred volbami otázku ,,0 cem
vlastne budou" a pokoušet se odpovedet, to je úcelový manévr. Vnaší
neustálené
situaci se to pozná
vždycky až potom. Co hýbe politicky zainteresovanou cástí verejnosti nejvíc, to napovídá tichá
koalice všech proti ODS. Trebaže
CSSD zklamala nadeje do ní kladené, k potrebnému okriknuti ODS
a jejího šéfa užila Prozretelnost
práve Zemanových nevymáchaných úst. Obema nejvetším stranám byl dán významný pokyn,
ODS dokonce podruhé. Další už
bude záležet na tom, co se v nich
bude dít v nejbližším pulroce. Pro
CSSD to bude možná snazší, je
nestmelená, chaotická, ale plastická. aproti tomu Klaus se v ODS
opevnil lidmi vybranými k jeho

vlastnímu obrazu.

Prevratné
postkomudo
nistickém zmeny
svete vvynesly
popredí osobnosti s výraznými
narcistickými rysy (Jelcin, Walesa,
Meciar, Tudžman, Miloševic ...).
Není divu, tíže problému byla
výzvou tem, kdo oplývali sebejistotou, kterou nebrzdila autokriticnost Ti pak umožnili konjunkturu
specifickému typu politiku (žurnalistu), nekde vtáhli do hry své
klany. Ani naše spolecnost se
tomuto mechanismu nevyhnula,
jakkoli zde fungoval kultivovaneji.
Jeho produktivnost, zdá se, koncí.
Pokud neúcast v senátních volbách
signalizovala i tuto okolnost, není
to s námi tak zlé.
Treba to není jen okolnost, ale
naléhavá potreba. Vždyt vynesla
dve malé strany na místo neúmerné jejich dosavadnímu významu.
Uvidíme, zda jim to stoupne do
hlavy, anebo zda si uvedomí, že se
staly nástrojem neceho, co je víc
než ony samy. - KDU profitovala
nejvíc. To však odhalilo její hlubinnou spríznenost ("...z pradávné
známosti," jak zní Holanuv verš) s CSSD.Až to jejímu clenstvu dojde,
budeme možná svedky jejího "vnitrostranického prekvapení", jehož
dusledky nelze predvídat.

Pouhá
komunistická
torská dve
kresla
by nás mela senápotešit Je treba pocítat s tím, že zbytkoví komunisté budou postupne
absorbováni s()ciální demokracií.
Jak budevy:padatvýsledná vzájemná adaptace, nevíme. Zdá se však,
že spekulace o údajném volebním
handlu CSSD-KSCM jsou mrháním casu. Že komunistickým volicum nezbylo než podporit Zemana
nebo Luxe (snad i Kalvodu?) - je
snad lepší zpusob vyhynuti dinosauru?
Privykneme vyhlídce, že casem
bude stále méne záležet na tom, že
nekdo byl v KSC (nebo dokonce "na
seznamu"). Obojí je prece duvodem dalšího tázání, nikoli odsudku!
Pravicová verejnost to prominula
pánum Dlouhému, Ježkovi, Stráskému aj., odborárum
nevadí
"lustrák" pana Falbra ... Úhlavní
neprátelé ceské spolecnosti a její
demokracie se formují jinde,; zlo,
jemuž bude treba v bu- ~. str. 8
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mu prodlužuje mandát a podstatne
mení ústavu - napríklad tak, že mu
dovoluje jmenovat znacnou cást
poslancu parlamentu (I). Wc seješte
komplikuje lim, že béloruský prezident je volen prímo a na parlamentu nezávisí. Sedmdesát procent
volicu hlasovalo pro, nekde dokonce manifestacne. Legitimní parlament i ústavní soud referendum
odmítly, protestovala Rada Evropy
i prezidenti všech sousedních zemí
a mnoha dalších. Co bude dál?
Ambici6zní Lukašenko delá poslední dobou chybu za chybou a
možná se v dohledné dobe sám
odepíše: doba není takovým postupum príznivá. Ale co referendum
vubec? Kdy se dá rozumne použít?
Alžírská vojenská vláda chce referendem zakázat fundamentalisty.
Mnoho jiných možností jí totiž
nezbývá. Je to dobre nebo špatne?
A proc?
Z demokratického axiomu, že
moc vychází z lidu, nelze proti
referendu mnoho namítat: vyjadruje práve vuli lidu. Anebo ne? Jak
kdy. Referendum predne klade
otázku, a na tu se volicu neptá. Ti
mohou odpovedet jen ano nebo ne.
"Vule lidu" je tedy vždycky hodne
omezená. Referendum ji muže
vyjádrit jen tam, kde "lid" nejakou
vuli skutecne má. Kde má názor a
ví, o cem hlasuje. Kde to neví nebo
kde je mu to jedno, je referendum
proste podfuk, protože nevyjadruje
vubec nic. Ze všeho nejméne nejakou vuli lidu, nebof žádná taková
neexistuje.
(sok)

Markiza na slovenských
obrazovkách
Reklamná kampan, ktorá predchádzala zaciatok vysielania novej súkromnej televíznej spolocnosti na
Slovensku, sa snažila presvedcit
potenciálnych divákov, že na obrazovkácah uvidia cosi nevídané. Pre
tých informovanejších sa naznacovalo, že to "nevídané" bude akousi slovenskou obdobou ceskej Novy.
Ako Bratislavcan zhýckaný níelen
programami rakúskej, madarskej a
ceskej televízie, no aj ako abonent
káblovej televízie si možem vyberaf
z desiatok programov a mám co
porovnávaf.
Lenže pre zvyšok
Slovenska, ktoré malo na výber
medzi dvoma programami oficiál-
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nej televízie, je Markíza naozaj
šokom.
Markíza je a zároven nie je prvou
súkromnou televíznou spoloénostou. Mala dve predchodkyne DCTV
a VTV. Obe boli šírené z druzice a
teda ich mohli prijímat iba vlastníci satelitných prijímaéov, prípadne abonenti káblovej televízie.
DCTV z viacerých dovodov skrachovala. Okrem technických problémov mala chablí programovú
ponuku. VTV doteraz vysiela. Spoéiatku sa zdalo, ze bude prijatelnou
alternativou oficiálnej televízie.
Ponúkala nielen dobré satirické
programy s Nogom a Skrúcaným,
ale aj Anna Vargová sa ukázala ako
vynikajúca moderátorka zaujímavých diskusných programov
o ožehavých politických témach.
Teda ani Noga so Skrúcaným éi
Vargová už vo VTV neúéinkujú.
VTV sa dnes liší od oficiálnej
televízie iba tým, že je šírená z družice.
Markíza používa siet vysielaéov
bývalého federálneho tretieho programu. Preto v mnohých oblastiach
by mohla byt naozaj alternatívou.
Lenže samotný názov éosi naznaéuje. lnšpiráciou bola naozaj povestná Angelika - markíza anjelov.
Mne na filmoch s nou vadilo, že
anjelská markíza neukázala to, éo
som chcel vidiet. Za bývalého režimu sa filmy s markízou zaradovali do televízneho programu na
odpútanie pozornosti od iných vecí.
Bojím sa, že to s tevíznou stanicou
Markíza, ktorej programoví tvorcovia slubujú jej absolútnu apolitickost, dopadne podobne: neuvidím tam to, éo by som chcel vidiel,
a naopak to, éo sa bude ukazoval,
bude slúžit v najlepšom prípade na
odpútanie pozornosti od politiky.
Mimochodom blízkost vlastníkov
Markízy k terajšiemu vládnemu
hnutiu moje obavy iba potvrdzuje.
(grg)

doucnu celit, bude mít jinou podobu než KSCM. Dochází nám to
obtížne. Nechut k analýze naší
minulosti a struktury bývalé moci
se msti.
Cím ale bude samotný senát?
Byly zmíneny ctyri možné podoby:
(a) rada moudrých, tj. "dospele"
jednající instance vyvažující "infantilní" chování snemovny; (b)
soustredení protekce lokálních
zájmu, kdy senátor vymáhá maximum pro svuj obvod; (c) další
zápasište dvou nejvetších politických stran, tedy filiálka snemovny; (d) terapeutické zarízení
pro odcházející politiky.
Nejpracnejší je první možnost (a),
zcela bezpracná je ta poslední (d).
Znamená to, že (a) je nejméne
pravdepodobná
a (d) nejpravdepodobnejší? - Stran možnosti (b)
toho kandidáti naslibovali nejvíc a
volicská poptávka jev tomto smeru
nejvetší. Vyhovet jí - to je to nejlepší, co lze udelat pro své další
zvolení. Proto k tomu budou sená-
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tori citelne J1I0tivováni. Senát jim
sice neskýtá mnoho príležitostí,
protože je konstruován pro neco
jiného, ale tuto prekážku lze obcházet. - Pravdepodobnost možnosti
(c) je nejasná. Tato konstelace by
odpovídala politické tradici let
1992-1996, ale tichá živelná koalice
"všech proti ODS"jí nepreje; vznikla totiž z nechuti vuci tomu stylu
politiky, jehož projevem je i sama
možnost (c).
Senát dostal do vínku od každého
trochu. Bude záležet na nem, pro
kterou z možností se rozhodne.
Také se bude potýkat s nedostatkem vážnosti, k nemuž ho predem
odsoudil nezájem volicu. Kdokoli
muže jeho sebevedomí srazit kdykoli na tretinu.
Senát bude k užitku, nenechá-li
se tím odradit, bude-li usilovat
o maximalizaci funkce (a), o rozumné omezení funkce (b), a zakáže-li si možnost (c). Jinak hrozí
možnost (d).
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Na pražské burze zatím klid
Ceši stále verí v nemecký model kapitálového trhu, zatímco Nemci sami ho opuštejí

Vlad Jenkins
tuaci se Spojenými státy, Velkou Bri- Deustche Bank byla dlouho predtánií nebo Polskem," uvedl Wood.
metem závisti kVuli svým vlast"V nadcházejících letech budeme
nickým vztahum k nekterým z hnamožná poslední šance, jak ho oživit.
Pokud tato revoluce nezacne v Praze, následovat nemecký model, takže
cích motoru nemeckého hospodárburza bude pro rust trhu relativne
ského zázraku, jako je napr. BMW,
mohly by ji s trochou štestí zažehmálo duležitá. Myslím, že je to Daimler-Benz, Mannesmann a Sienout události probíhající ve Frankfurtu.
škoda, a domnívám se, že by pro tuto mens. Nekteré z techto vztahu se
však dnes už jeví spíše jako pasiva
zemi bylo lepší, kdybychom respekSpíCÍpanna, pražská burza
než aktiva.
tovali práva lidí, kterí nám prokázali
Reditel pražské burzy Tomáš Ježek
Nejvetší nemecké banky se nyní
svou duveru [v kuponové privatimomentálne pripravuje ceskou
daleko více zamerují na pujcování
zacil, ale nic takového nedeláme."
verzi americké kontrolní instituce
penez prumyslovým podnikum než
Nemeckého modelu kapitálového
Securities and Exchange Commission
na jejich vlastnictví. Je však treba,
trhu se - vetšinou v privátním roz(pod pracovním názvem Komise pro hovoru - dovolává mnoho ceských
aby nová generace investoru vzala
cenné papíry), která má regulovat
na svá bedra vlastnictví akcií. A ti to
predstavitelu, kterí se snaží blokovat
kapitálový trh v CR.Prichází ovšem
neudelají, dokud nebudou managejeho reformy. Tito lidé tvrdí, že
s málem a navíc príliš pozde, protože
menty podniku dostatecne -hájit
k
poválecnému
ekonomickému
zátento orgán má vzniknout nejdríve
jejich akcionárské zájmy.
zraku v Nemecku došlo díky tomu,
v letních mesících príštího roku. I tak
Tím si zatím nemohou být jistí.
že
místo
burzy
byly
hlavním
zdrozústanou zahranicní investori patrNapr. nový predseda predstavenstva
jem
kapitálu
banky.
Argumentují
ne nadále skeptictí, nebot mají stále
Daimleru Jiirgen Schrempp musí
tím, že oproti vrtkavým akcionárum
v živé pameti, jak dopadly letos na
celit obvinení, že jeho spolecnost
prokázaly banky více trpelivosti
jate Ježkovy legislativní zmeny na
zatajila informace o své skutecné
ochranu minoritních akcionáru, a to s nemeckým prumyslem a byly
financní situaci. Vprubehu roku byli
schopny
rozumne
a
výhodne
dloupredevším kvuli neochote Ministotiž investori nejprve informováni,
hodobe investovat.
terstva finanCÍ uvést tato nová
že mají ocekávat zisk, ale pozdeji
Tento
model
má
však
jednu
vadu:
pravidla do života.
vyšla k jejich nesmírnému prekva- zatímco ceští bankéri a vládní
Pražská burza nyní stagnuje vlipení
najevo ztráta ve výši 6 miliard
cinitelé jsou do nej celí žhaví, jejich
vem nezájmu zahranicních invesDM.
Vsoucasné
dobe probíhá v této
nemectí kolegové se ho již pomalu
toru, obchody na varšavské a budasouvislosti
trestní
vyšetrování nektep~štské burze naopak dosahují díky vzdávají a volají po nové kulture
rých
reditelu
Daimleru.
akciového kapitalismu.
zahranicnímu kapitálu rekordních
SpolecnostiDaimler-Benz a Deutsche
výšek. Burzovní index se v BudaBank se rozhodly postupne prevzít
Jak
je
tomu
v
Nemecku
pešti tento rok zvýšil o 70 % a ve
kulturu akciového kapitalismu z jedVaršave dokonce o 1SW %, címž zís- Svetový hospodárský tisk oznacil
.
noho prostého duvodu: vstoupily na
soucasnou privatizaci spolecnosti
kaly tyto dve burzy vedoucí postaglobální
financní trh. Daimler v roce
vení na stredoevropském trhu. Praž- Deutsche Telekom za pocátek nové
1993
jako
první nemecký podnik
éry. Odhaduje se, že akcionári firmy
ský burzovní index naopak nejspíše
zaregistroval
své akcie v USA
v hodnote 17,5 mld. DM se stanou
uzavre rok na té úrovni, na které
Deutsche Bankse tento rok stala prvnÍ
bezmála
dva
miliony
Nemcu.
Reditel
zacal, takže se pražská burza své poDeutsche BankRolfBreuer
to oznacil nemeckou bankou, která zacala
vesti spící panny hned tak nezbaví.
používat mezinárodní úcetní stanza poslední velkou šanci založit
dardy, a navíc se pyšní tím, že 40 %
V tichosti volíme nemecký
v Nemecku novou akcionárskou
jejích
akcií vlastní zahranicní firmy.
model
kulturu.
Dokonce i tem nejlepším obchodVedle halasné privatizaceDeutsche
Spolecnosti, které se snaží vydelat
Telekom se však v Nemecku odeníkum s ceskými kmenovými akciepeníze
na svetovém kapitálovém
mi už zrejme došly nápady, jak
hrávají i méne nápadné, presto však
trhu, musí zacít používat mezináprilákat zahranicní investory. Riduležité zmeny. Rolf Breuer nyní
rodne uznávané standardy na ochrachard Wood v nedávném rozhovoru
nahradil Hilmara Koppera vcele
nu zájmu svých akcionáru. Nemecprohlásil, že možnosti rustu jeho
dominan tní Deutsche Bank, zároven
ké
podniky se to nyní ucí. Ceští
maklérské spolecnosti Wood & Co. predsedá správní rade Deutsche
vládní
cinitelé a reditelé spolecností
se sídlem v Praze pricházejí hlavne
Borse a je oznacován za hlavního
by
meli
jejich príklad následovat.
z Polska a Ukrajiny. "Domnívám se,
zastánce silného kapitálového trhu
(pfel.
L.
Bauerová,
mezititulky
že kapitálový trh nebude duležitým
v Nemecku. Breuer prichází ve
redakce)
prvkem ceské ekonomiky, tak jako
chvíli, kdy se Deutsche Bank transnení duležitý ani pro nemeckou
formuje podle vzoru amerických
VLAD JENKINS
•
ekonomiku - pokud srovnáme si- a britských investicních
bank.
Séfredaktor casopisu Prague Business Journal.

Pražský
kapitálový
V soucasné
dobe trh
se skomírá.
naskýtá
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Príbeh jednoho fondu
Jak u nás (ne)funguje právní stát
Lubomír Mlcoch
Story,
kterou
predkládám,
vypadat
trochu
pohádkove. muže
Tedy
bylo, nebylo ...
Události pred sedmí lety mne zastihly
mj. pri pri zakládání družstva, které si
kladlo zcásti výdelecné, zcásti charitativní cíle. K dílu jsem byl prizván
jako ekonom. Vroce 1990 to šlo docela
jednoduše: družstvo bylo povoleno a
zaregistrováno.
Clenové meli jedinecnou šanci vložit družstevní podíl
1000 Kcs s vedomím, že nemohou
cekat žádný zisk - jenom zprávu, co
bylo behem roku prospešného vykonáno. Techto "podnikatelu" se kupodivu sešlo nekolik set
echci zde hodnotit onu zvláštní
kombinaci dobrých úmyslu a vetší ci
menší neprofesionality,
nadšení a
proher, pochybností, zda lze vubec
spojovat podnikání se sociální charitou ... Samotný fakt, že družstvo
prežilo do dnešních dnu s temito
úmysly a v tomto p·odnikatelském
prostredí, považuji za událost hodnou
zaznamenání.
Když prišla kuponová privalizace,
považovali jsme témer za svou povinnostnabídnout clenum družstva, jejich
príbuzným a príznivcum pomoc v této
veci. Založili jsme investicní privatizacní fond. K tomu bylo treba jednoho
milionu korun, vklady cinily 350 Kcs.
K necelým trem tisÍCum zakladatelu se
pridali další, výsledná akciová spolecnost však zustala v kategorii "malých
fondu".
Opet zde nehodlám popisovat proces
ucení clenu predstavenstva a nepatrného "aparátu", úspešnost investování, ani správu portfolia. Po zaregistrování první vlny bylo zakladatelum nabídnuto,
zda chtejí svuj
"vklad" promenit na 1 akcii navíc,
anebo venovat onech 350,-Kcs na
charitativní úcely. Cást se rozhodla pro
variantu první. (Ješte jsme museli
presvedcit ministerské úredníky, že
nejde o nic nekalého.) Cástzareagovala
tak, že jim "nejde ani tak o to zvítezit,
ale zúcastnit se". Zúcastnit se s námi!
To jsme považovali za dost zavazující.
Kursy akcií - všech, tedy i našich zaznamenávaly až na výjimky volný
pád. Když klesly dost hluboko, objevily
se snahy o skupování. Pres všechnu

profesionální nezkušenost nebylo tedy
portfolio fondu asi tak špatné.
Jedna "burzovní spolecnost", jejíž
praktiky se posléze dostaly i na stránky
denního tisku, oslovila naše akcionáre
osobním dopisem. Podali jsme na
policii trestni oznámení pro podezrení
ze spáchání trestného cinu neoprávneného nakládáni s osobními údaji. Po
ctrnácti mesících se nám dostalo od
policie odpovedi, že se naše oznámení
odkládá, nebot "pri vytežení" podezrelých se mj. zjistilo, že "adresy
obcanu získali ze Zlatých stránek" (!?).
Podepsáni pplk. JUDr. a policejní rada.
Musí mít pánové zlaté oci, když
dovedou ze Zlatých stránek vycíst, kdo
investoval do kterého konkrétního
fondu!
Mezitím "burzovní spolecnost" když pHliš neuspela, prodala nekolikaprocentní podíl našich akcií do dalších
rukou. Po roce se na obzoru objevili
další zájemci: o správu fondu (za
pomerne slušné "všimné" pro cleny
predstavenstva), o kooptaci do pred stavenstva a "pomoc" pri rízení fondu.
Nabízeli i pomoc u rejstríkového soudu, kde již pres rok vázla registrace
zvýšení jmen í fond u na základe druhé
vlny privatizace. Mezitim se u pHpadu
vystrídaly tri soudkyne, aby konecne
ta tretí odmítla registraci provést, nebot
jsme mj. pred rokem nedodrželi lhutu
30 dnu pro pr'edložení žádosti.
Soudcovská nezávislost je velká vec.
Jestliže zákon naváže soud urcitou
lhutou pro vyrízení registrace a zrejme
neplatí ani vnitrní smernice "kdo drív
prijde, ten drív mele", muže se nezávislost lehce zmenit na zvuli: v tisku
se clovek dovídá zcela bežne, že nekterí
štastnejší a také shodou okolností
movitejší klienti dosahují registrace

u rejstríkových soudu i za nekolik dní,
ba našli se i štastlivci, kterí dosáhli
registrace ješte dríve, než jejich spolecnost vubec vznikla.

Aleakcionárum,
vratme se kterí
k našim
agilním
se snažili
nejprve o "prátelské prevzetí" fondu.
Když neuspeli, prešli do útoku. Zahrnovali ty ostatní akcionáre nabídkami
na odkoupení akcií a také pomluvami
predstavenstva, které ani neumí zarídit
registraci
u rejstríkového
soudu!
Adresár akcionáru, "získaný ze Zlatých
stránek", patrne koupili od "burzovní
spolecnosti" spolecne s akciemi. Odkup
od drobných akcionáru organizovala
spolecnost, která se smutne proslavila
v jiném prípadu: akcionáre jistého
fondu kdysi získala tim, že jim vyplatila
"zálohu na budoucí dividendy". Za
nejaký cas jim ovšem vyhrožovala
soudem, pokud nevrátí onu zálohu,
nebot - svete div se - dividendy zatím
žádné nebyly!
Tento precedens dával tušit, co by
cekalo naše ovecky v momentu, kdy by
vlci v rouše beráncím ovládli fond.
Vyvrcholením snah o prevzetí fondu
pak - krome vyhružek - byl poslední
dopis našim puvodním akcionárum,
k nemuž si ti dobrí mužové vypujcili
dopisní hlavicku s logem našeho fondu,
aby jim uverili, že se odkup akcií deje
s vedomím predstavenstva fondu ...
Když náš právník nepochodil na
rejstríkovém
soudu, ani u policie,
pokusili jsme se o získání vehlasnejšího muže zákona, který by nám pomohl dobrat se práva a spravedlnosti.
Obrátili jsme se na známého odborníka, zkoušejícího
štestí i na poli
politickém. Kupodivu - možná práve
proto, že veci rozumí - nám podání
dalšího trestního oznámení rozmluvil:
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naše šance videl jako malé, a navíc
zdlouhavé a nákladné.
Clovek-neprofesionál si mane vybavuje, jak by asi takový "case" probíhal
na Divokém Západe: postižená právnická osoba by navštívila šerifa a
porovnáním dopisu s hlavickou fondu,
podpisem dole na dopise a výpisem
z podnikového rejstríku by se snadno
ukázalo, že jde o podvod. Šerif by si
pripnul hvezdu, kolt umístil níže pod
pasem a vydal by se do místního
saloonu a bez otálení zatkl neznámého
cizince ... Žel Bohu, nežijeme na Divokém Západe, Byl jsem ješte u toho, kdy
celé predstavenstvo podepsalo dopis
našim akcionárum,
kterým se jim
stvrzovalo,
že predchozí dopis je
podvrh. Pak jsem už ale navrhl ukoncení cinnosti fondu, doporucil jsem
jeho likvidaci (rozprodej akcií a rozdelení cistého obchodního
jmení
akcionárum) a rezignoval jsem na další
úcast ve statutárním orgánu fondu moji kolegové chtejí bojovat dál. Já to
beru jako prohru, prohru osobní, a
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prohru myšlenky.
zázraky se dejí....

I když - kdo ví,

Toto
osobní 2.zamyšlení
píšu v den
zahájení
kola senátorských
voleb. Starosti rádného obcana jsou i
mými starostmi - nejen volebního
billboardu ODS, a to již delší dobu.
V záveru roku 1992 jsem si behem
studijního pobytu v Cambridge pripravoval habilitacní prednášku "Ekonomická transformace a pojem rádu". Po
docentské habilitaci v lednu 1993
prednášku zverejnil S-obzor, sociologický casopis redigovaný mýrn1
kolegy z fakulty. Publikaci v casopisech
s vetším nákladem mi odmítla jak
redaktorka Ekonoma, tak šéfredaktor
Perspektiv se shodným zduvodnením:
clánek by mohl zpochybnovat politiku
koalice ... V prosinci téhož roku jsem
dostal príležitost toto své poselství
zopakovat na výrocní schuzi Ceské
spolecnosti ekonomické - jako jeden
ze dvou koreferátu k hlavnímu referátu
premiéra. V léte roku 1994 potom
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prednášku zverejnila Politická ekonomie (a v angl. verzi Prague Economic Papers). Na podzim tohoto roku
- tedy se zpoždením skoro ctyr let - se
myšlenky mne jaksi povedomé ocitly
na billboardech nejsilnejší politické
strany ... Práve jsem se rozhodoval, zda
má smysl podnikat v zemi, kde zrejme
nefunguje právní rád ...
Je asi pravda, že z jedné "prípadové
studie" nelze odvozvat obecné závery.
Také nechci tvrdit, že se nacházíme
v situaci úplne výjimecné. S podobnými jevy se lze jiste setkat i jinde.
Pokud však takové jevy ne-rádu (disorder zni lépe) prekrocí urcitou hranici
(v ruzných zemích ruznou), dostavuje
se nevyhnutelne
jedno vyústení:
politická krize, krize duvery v existující
politické strany, u nekterých krize
duvery v parlamentní demokracii vubec. Obávám se, že se k této hranici
zacínáme povážlive približovat
LUBOMIR

MLCOCH

•

Profesor ekonomie na Fakulte sociálních ved UK,

Vetšinový systém - ceská premiéra
Ruzné druhy vetšinové volby a ruzné volební strategie na pozadí voleb do senátu

Jirí Kunc

,

U

stava predepisuje
ustavení
horní komory
vetšinovou
formullm. pro
Co to
však znamená,
si každý
vysvetluje jinak. Každá strana usiluje o takovou formulaci
volebních pravidel, která by maximalizovala její vlastní
perspektivy. Podle toho se i zápas o volební zákon odvíjel
mezi ctyrmi alternativami
(vládní-ODS, prepracovaný
vládní, KDU-CSL s podporou ODA a KDS a nakonec Hirš
s podporou ODS a ODA).

Jak urcit vetšinu
Nelze jednoznacne
urcit, zda je lepší vetšiná nebo
pomerná formulka. Nicméne k posuzování optimální
varianty uvnitr vetšinové formulky máme k dispozici
apriorní kritéria. To nejduležitejší: optimální varianta je
ta, která zajistí vítezství kandidátovi, jehož preferuje
vetšina volicu. Avšak jak zjistit vuli vetšiny volicu, když
je více kandidátu a žádný nezíská absolutní vetšinu? Pri
jednokolové volbe s relativní vetšinou, tedy první konskou
hlavou v cíli v dostihu deseti závodníku (puvodní varianta
ODS), se zdá, že máme jasného nejlepšího, i když muže
jít o outsidera, na nehož nevsadilo devet desetin minus
jeden sázející. Ve volbách tedy rekneme, 11 % takovému
kandidátu duveruje, zato 89 % volicu ho nechce. Která z
tech projevených
vuli je vetšinová? Pri jiné skladbe
závodníku by i distribuce sázek byla odlišná. A pri volbách
není kýženým momentem pravdy rychlejší kun, ale práve
prání sázejících, kdo má zvítezit. V praxi muže nastat, že

ten nejméne volený kandidát je paradoxne osoba, kterou
preferuje vetšina volicu. Jaké taktické postupy zvoli
trenéri-volební inženýri? Do jakých volebních obvodu a
proti komu nasadí stranické sekretariáty své favority, a
kam naopak pošlou outsidery a kandidáty do poctu?

Condorcetuv kandidát
Prijatelné kritérium k rozhodnutí, kdo je nejlepší (nebo
nejhorší), nabídl nekdy v roce 1785 matematik J. Condorcet. Jeho vítez (poražený) je ten, který by býval zvítezil
(prohrál) v každém z párových utkání se všemi ostatními
soutežícími. Takový turnaj "každý s každým" ovšem nelze
zajistit a problémy zustávají. Existuje vždycky takový
Condorcetuv kandidát? A jestliže existuje, jakou variantou uvnitr vetšinové volební formulky ho zjistíme?
Bezpochyby jsou situace, kdy takový kandidát neexistuje. Jsou to ty, v nichž A zvítezí nad B, ten zase nad C a
ten nad A. Bludný kruh se samozrejme
týká nejen
fyzických osob, ale všech subjektu v politickém soutežení
(stran, jejich programu ...),
Pokud Con40rcetuv
kandidát existuje, je treba ho
vhodným výberem volebních pravidel zjistit (což lze
pomocí optimálního volebního zákona), pokud neexistuje,
je treba ho vyrobit. Tady jde o o zmínené praktické
(neformalizované)
koalicní dohody, pakty o neútocení
mezi kandidáty (stranami), prísliby povolební spolupráce
a kuloární jednání atd. Ale i pravidla takového ~ str. 12
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praktického dohadování jsou predmetem zákonné úpravy,
a tedy i politického boje predcházejícího
volebnímu
zákonu. Všimneme si hlavních promenných.

Jednotlivé varianty
Je jasné, že pro nalezení Condorcetova kandidáta, jestliže
existuje, je relativní vetšina jako palma vítezství tou
nejméne vhodnou metodou. Pro ODS to však byla volba
logická. Znamenala
témer nudnou vidinu vlastního
jednobarevného
senátu,
v každém
prípade
s
neotresitelnou
výchozí vyjednávací
pozicí. Avšak
s nebezpecím v obvodech s geograficky koncentrovanou,
tedy silnou menšinou - tady by se díky malé relativní
vetšine mohly prosadit zcela nejruznejší strany anebo
opravdu nezávislí kandidáti. Proto se ODS odpocátku
neuzavírala jednáním o možném druhém kole.
K naprosto jiným volebním výsledkum se dochází práve
pri existenci druhého kola s balotáží, tedy s utkáním dvou
nejvyšších relativních vetšin. Tato varianta nakonec v našem zákone prevážila. Obecne vždy umožnuje, aby se v
druhém kole sjednotily sprátelené strany, které predtím
do prvního kola nominovaly každá svého kandidáta.
Hlavní výhodou druhého kola je to, že umožnuje výber
"nejlepších" kandidátu nejen podle prvních preferencí
volicu, ale i tech druhých preferencí: vítez verneji odráží
strukturu preferencí volicského sboru. Z toho plynou další
dusledky: vetší šance umírnených kandidátu, schopných
dosáhnout co nejvyššího konsensu, tedy dostredivá
tendence volicského klání.
Ale šestidenní lhuta pro druhé kolo, to je príliš málo na
seriózní jednání o postupu ve druhém kole, a znovu to
predeni trestá osobnosti. Je to další pobídka k dohodám
stranických sekretariátu - už pred prvním kolem - o tom,
koho kam nominovat:
vskutku
je snadnejší
si s
prátelskými stranami rozdelit obvody, než usilovat o
programové sladení.
Druhé kolo ve vetšinových
soustavách
však není
jedinou možností, jak zjistit druhé preference. Je možné
zustat u jednoho kola, avšak poskytnout volici možnost,
aby již v tomto jednom kole svou vuli vyjádril úplneji,
bud urcením poradí všech kandidátu
(alternativní
hlasování, jádro návrhu KDU-CSL, ODA a KDS), nebo
právem použít více hlasu bez stanovení poradí (aprobacní,
schvalovací hlasování).
Tuto poslední metodu považuje rada autoru za ideální
pro zjištení Condorcetova kandidáta, protože vítezem je
ten, s nímž nejvíce volicu "souhlasí" - volic ovšem poradí
neurcuje, tedy nesmí dát více hlasu jednomu kandidátovi.
Pro volice je to možnost uprímné volby, muže dopredu
rezignovat na svou první preferenci a volit ihned druhého
nebo tretího oblíbence proste proto, že mu sdelovací
prostredky prisoudily vetší šance. Rozhodne-li se jen pro
jednoho kandidáta, hlasování se mení v prosté vetšinové,
rozhodne-li
se dát svuj souhlas všem, je to, jako by
nehlasoval, dá-li své hlasy jen nekterým z nich, prirozene
zvítezí ti, s nimiž vetšina volicu souhlasí. V praxi to
znamená, že se neprosadí "excentrictí" radikálové, ale
umírnení z celého politického spektra, s tendencí k
politickému stredu.
Na rozdíl od toho všechny varianty alternativního
hlasování takríkajíc nezjištují Condorcetova víteze, nýbrž
Condorcetova poraženého. K získání mandátu se požaduje
absolutní vetšina, což se pri vetším poctu kandidátu
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dosáhne zrídka. U všech, co zbyli, se zkoumá poradí
prvních preferencí, poslední je vyrazen a jeho hlasy se
pripoctou tem, které jeho volici oznacili na druhém míste.
Vyrazovací postup a presun hlasu se opakuje tak dlouho,
dokud není absolutní vetšiny dosaženo a všechny mandáty
prikázány. Zámerem je tedy eliminovat ty nejméne
prijatelné, respektive kandidáty, kterí mají treba znacné
množství príznivcu, ale také hodne vyhranených odpurcu.

Volební strategie
Varianta druhého kola zakládá ctyri možné strategie, které
se týkají jak apelu, který strana vysílá, tak aliance, kterou
uzavírá s jinými. Tou první strategií je orientace na
masivní vítezství v prvním, a pak tedy sjednané (z pozice
víteze) mírnejší vítezství v'kole druhém. Joseph a Mildred
Schlesingerovi ji nazvali primární stranou;a jako prototyp
analyzovali pocínání francouzských gaullistu (RPR). U nás
je to samozrejme ODS.
Neco jiného je mírne schizofrenní
strategie, která
predpokládá apel na nekteré volice jako na první preferenci, a na jinou skupinu volicu jako na druhou volbu
(duální volební strana). To byla cesta KDU-CSL a ODA.
Snad v tomto prípade s urcitou, byt velmi omezenou šancí
pro osobnosti,
protože tato strategie
predpokládá
heterogennejší seskupení, které jednotlivcum poskytuje
v jednomandátových obvodech více svobody. Podle teorie
i tato strana hodlá maximalizovat výsledek v prvním kole,
k cemuž sjednává jako juniordohody s primární stranou,
ale práve k tomu v našich senátních volbách nedošlo:
Kalvodu i Luxe vydesilo, že návrh predvolební dohody s
ODS doprovází projekt stranické fúze.
Strana druhotná neznamená
v tomto prípade nic
podružného, pouze strategii soustredenou na druhé kolo,
to znamená na druhé preference volicu, jejichž první
kandidáti neprošli. U nás to byla tápavá cesta sociálních
demokratu. Tápavá proto, že tato strategie vyžaduje
velkou pružnost a prizpusobivost - uspokojit nekteré
skupiny, aniž to rozladí jiné. Vyžaduje to i systematickou
spolupráci mezi volebními obvody. Treba francouzští
socialisté ve volbách v roce 1993 nezískali v prvním kole
ani jediný mandát, ve druhém 52.
Ctvrtá myslitelná strategie zakládá marginální stranu.
edá se nic delat, vetšinová formulka nekteré strany
vysunuje na okraj, a ony to vedí, proto se proti ní bourí a
na výber mají bud oslovení om~zeného, ale koncentrovaného okruhu volicu, nebo spolupráci s druhotnou
stranou, s níž muže jednání pro druhé kolo prinést nejaké
mandáty. U nás s komunisty nikdo oficiálne nejednal, byt
pro druhé kolo poskytli hlasy sociálním demokratum a
objevila se podezrení, co za to bude muset CSSD zaplatit.
Další strategií marginálních stran je bojkot, který zvolili
Republikáni. Nelze tento prístup podcenovat. Skutecnost,
že se k senátním volbám dostavila tretina oprávnených
volicu, je predzvestí
katastrofickou.
Avšak bežné
vysvetlení, že samu existenci senátu vlivní aktéri dlouho
zpochybnovali nebo že jde o únavu z více politických aktu
v roce, je nedostatecné. Dostredivý efekt druhého kola se
jasne uplatnil, ale jen u té cásti verejnosti, která se k urnám
obtežovala. Ty zbylé dve tretiny preferencí byznysu nebo
chaluparení nevyjádrily neduveru v senát jako instituci,
ale neduveru v politický establishment,
v celou sféru
politiky. A to je horší.
JIRI Ku c
•
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Britský týdeník THE ECO 0MIST z 19. ríjna '96 se zamýšlí
nad vztahem hospodársk,ého
rustu a distribuce príjmu a klade
otázku, zda spolecnosti s velkou
sociální nerovno'stí dosahují
vyšššího ci nižšího hospodárského rustu ve srovnání se spolecnostmi, v nichž jsou príjmy a
bohatství distribuovány rovnomerneji.
Už v 50. letech americký ekonom ruského puvodu Simon
Kuznets prišel s hypotézou, že
v chudších zemích hospodárský
rust propast mezi chudými a
bohatými zvetšuje, a teprve až
hospodárství patricne vzroste,
zacne se tento rozdíl
snižovat. Naposledy se
tímto problémem zabývali ekonomové Svetové banky Klaus/Deininger a Lyn Squire ve
studii Measuring Income
Inequality: A New Database, World Bank Economice
Review, Sept.'96.
Problémem všech takových
studií je získávání dat. Zatímco
bohaté zeme sledují presne príjmy jednotlivých domácností,
chudé zeme mají tato data k dispozici jen zrídka. Kritériem srovnání je "koeficient Gini", vyjadrovaný v hodnotách od O do
1. Nula znamená absolutní rovnost, zatímco jedna absolutní
nerovnost, kdy jediná rodina
získává príjem celého státu.
Územím s nejvyšší nerovností je
podle studie Jižní Amerika s
koeficientem Gini kolem 0,5,
následuje subsaharská Afrika a
východní Asie (cca 0,4). Ve vyspelých zemích koeficient Gini

lehce prevyšuje 0,3, zeme strední
a východní Evropy jej mají nižší
než 0,3. Ve srovnání se 60. léty
jeho hodnota ve vetšine zemí
mírne klesá, ve strední a východní Evrope roste.
Autori studie došli srovnáním
vývoje zkoumaných ekonomik
k záveru, že hospodárský rust
nemusí nutne zvyšovat nerovnost distribuce príjmu. Z 88
zkoumaných zemí s rostoucím
H P ve 45 prípadech nerovnost
vzrostla, ve 43 se naopak snížila.
Autori však nalezli jistý vztah
mezi nerovností príjmu a tempem rustu: zatímco napr. v Latinské Americe s nejvyšší príjmovou
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tríde"; tu definuje jako 40 % príjemcu ze stredu škály. Dochází
k záveru, že pokud strední trída
získá 5 % z HNP navíc, muže se
tempo rustu zvýšit o 0,6 procenta.
Perottiho studie rozebírá i nekteré príciny, proc nerovnomerne rozdelované príjmy mohou
ohrožovat hospodárský rust.
Vede to napríklad ke snižování
investic do vzdelání, zejména na
stredoškolské úrovni. Nerovnost
ovlivnuje i politickou stabilitu a
teoreticky i fiskální politiku:
spolecnost s velkými rozdíly
v hrubých príjmech by mela více
redistribuovat vzhledem ke snaze
získat si volice prostrednictvílp
daní. To však zdaleka
neplatí ve všech spolecnostech.
Jakým zpusobem mohou vlády na tato zjiste í
reagovat, ptá se T
ECO OMIST v záveru.
Ve vyspelých spolecnosnerovností je tempo rustu nižší, tech není nerovnost príjmu takov príjmove vyrovnanejší východ- vá, aby to ovlivnilo hospodárský
ní Asii je naopak vyšší. Soudí, že rust. Naopak, další snižování
nerovnosti by mohlo prinést
tento vztah mezi nerovností
distribuce a tempem rustu je dán mnoho škod: napríklad Evropa
neschopností chudší cásti oby- platí za štedrý sociální systém už
vatel pujcovat si - jak na hospo- ted vysokou cenu.
Chybná redistribucní politika
dárské investice, tak napríklad na
muže ohrozit hospodárský rust v
investice do vzdelání, pricemž
rozvíjejících se zemích. Jejich
dusledkem je v obou prípadech
politici by se meli soustredit
zpomalený hospodárský rust.
Studie Roberta Perottiho z Ko- napríklad na rozširování prístupu
ke vzdelání, což sice prímo nelumbijské University (Growth,
Income Distribution, and De- rovnomernost príjmu nesnižuje,
mocracy: What the Data Say, avšak perspektivy hospodátského rustu rozhodne pozitivne
Journal oj Economic Growth,
ovlivní. Do které skupiny zemí
June '96) je ješte jednoznacnejší.
patríme my?
Autor merí nerovnost príjmu
rozdílným zpusobem, zajímá ho,
Gv)
co je distribuováno
"strední
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Bundesbanka není
státem ve státe
DlE ZEIT hned dvakrát zaútocila na
prezidenta bundesbanky Tietmeyera.
V prvním clánku mu vytýká francouzský sociolog Pierre Bourdieu
"veleknežská" gesta neoliberalistické
víry. Jestliže Tietmeyer žádá kontrolu
verejných rozpoctu a vetší pružnost
evropského pracovního trhu, aby tím
vznikla duvera investoru, pak Bourdieu v jeho rétorice vidí odbourávání
sociální síte, hromadné propouštení,
"sociální dumping". Koncentrovat se
na maximální rust, produktivitu
a
soutež muže podle neho ohrozit
civilizaci, strašení globalizací, novou
variantou "žlutého nebezpecí" zastírá
Fakt, že se tri ctvrtiny evropského
obchodu odehrávají v Evrope. Sjednocování financních
trhu omezuje
možnosti jednotlivých vlád, redukuje
"soucitný" stát na policejní úkoly.
Nejde však o Falešnou nacionalishckou alternativu, nýbrž o tOj proh
Evrope bank postavit evropský sociální stát, nadnárodní instituce, které by
mohly celit náladám financních trhu.
Konkrétnejší je otevrený list bývalého spolkového kanclére Ilelmuta
Schmidta, který Tietmeyera obvinuje
z poškozování zájmu celé Evropy i
emecka: v zahranicí rozširuje názor,
že bundesbanka
rozhoduješírío evropské
integraci,
a v Nemecku
pochybnosti o funkcnosti evropské meny bez
skutecné politické unie. Schmidt
Tietmeyerovi pripomíná jeho drívejší
omyly, napr. rozhodnutí z roku 1990
zhodnotit východonemeckou marku,
címž zpusobil zhroucení tamního
prumyslu,
dále Faktické pohrbení
dobre zavedeného ECU.
Ekonomická konvergence je podle
neho sice žádoucí, ale pro funkcnost
jednotné meny nikoli nezbytná, stací,
bude-Ii menová polihka uchránena
dílcích zájmu a polihckých direktiv.
Dramaticky
diskutovaný
problém
nemeckého ekonomického stanovište
podle Schmidta predevším souvisí
s politikou vysokých úroku, která sice
zhodnocuje
marku, ale nicí celá
odvetví nemeckého prúmyslu, bez
euromeny dojde k dalšímu zhodnocování s podobnými dúsledky. Naopak
až euro vytvorí skutecný spolecný trh,
odpadnou nákladné prevody z jedné
meny na druhou (30 mld. DM rocne),
budou srovnatelné ceny a vznikne
protiváha pl'Oti dolaru a egoistické
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DIE.ZEIT
menové politice Washingtonu. Euromena je nutným krokem, který potáhne za sebou i kroky politické. Jestliže
Tietmeyer - v neposlední rade vyvoláváním nechuti verejnosti
vuci
"maastrichtské"
politice úspor jejímu zavedení v roce 1999 zabrání,
octne se Nemecko samo a príležitost
se nemusí vráht
(hl)

Demontáž identity?
Každý nezamestnaný je ztracený pro
demokracii,
soudí Ch.Dieckmann
(DlE ZEIT, 25. 10. 1996): všechna
odhalení, všechny argumenty proLi
komunistickému
režimu se ve východním
emecku míjejí cílem
a jakoby jen nechtene vrhají ružové
svetlo nostalgie
na ztroskotavší
experiment zvaný NDR. Fakta, jak se
ví z náboženství, nevyvracejí víru.

,

t

H OS
Maestro

(ríkejme

Antifašismus,
který NDR získal
mnoho zastáncu na pocátku, byl
zál'Oven její slepou skvrnou, která umožnHa prerod pronásledovaných
v pronásledovatele.
Nová kniha J.
Walthera sice podrobne vysvetluje
postupnou promenu anhfašishckého
patosu v novou totalitu, ale prumernému východnímu Nemci mnoho nerekne. Ten žil v jiném sociálním prostredí než disidenští a kolaborující spisovatelé - svým pomerne
normálním všedním dnem a mezi
sVými. To je hlavní duvod, proc se
citove staví na zadní proti "demontáži" toho, co tvorilo kus jeho
identity.

•

(bl)

do mu

do

Serebrjakov

Takže cokoli se dnes nezdarí pri
sjednocování
emecka, vede "Nemce druhé trídy" k tomu, aby ospravedlnovali aspon "dobrý puvodní
zámer" NDR.

mu tak),

ubytován, kdy ho vyhledá který koncertní

témer svetoznámý ruský pianista, se v strí-

manažér, kdy se sejde s dirigentem a kdy

brolesklém

bude zkouška.

i1jušinu, pardon, boeingu, blíží

ku Praze, aby svým virtuázním
rozezvucel

prostory

vaná pražská
služební

Rudolfina.

koncertní

šestsettrináctku

letište.

Zkušený

trímaje

neprehlédnutelnou

Renomo-

agentura

vysílá

na ruzynské

ridic se postaví

stojí: "Mr. Serebryakoff".
už trousí

umením

pasažéri,

Vtom

spasibo,

izvinite,

žizn prosto

takája."

na níž

proplete se mezi auty do Kaprovky. Daváj

ceduli,

elegantní

s prírucní brašnou. Znalecky se

rozhlédne,

zaostrí ridice a zamírí k nemu.

vperjod,

zrejme tu není poprvé.

Teprve

nyní nás napadne, copak má v té brašne.
Noty asi ne. Matrjošky?

Kalašnikovy?

Zatímco pravý Mr. Serebryakoff

šílí na

a jakoby

letišti, ridic udýchane doráží do kanceláre

ridici jsou slovanské

agentury. Zakrátko se dovídá, že pojede

"Hallo, my name is Serebryakoff,"

jazyky bližší, dodá: "Serebrjakov,

eto ja."

Krátké zdvorilé privítání, "nu-ka, pašli" - a
šestsettrináctka

na námestí u Rudolfina.

maestro zahlaholí: "Mne pará itti, baršoje

Bleskurychle vystoupí, a nedbaje cervené,

. ctyricátník

vytušil, že postaršímu

cervenou

Vuz míjí Hrad, sKlouzne

silnicí a zarazí se teprve na

do haly

Z útrob letište se

též statný

Chotkovou

mekce klouže Evropskou,

znovu. Vysvetluje pak skutecnému maestrovi, co se to stalo. Nemusí se namáhat,
pravý Mr. Serebryakoff

je rád a ví, jak to

co se predtím jmenovala Leninova (a ješte

chodí, u nich doma to prý rozhodne není

predtím Velvarská).

lepší, spíš horší. Žizn prosto takája.

Maestro
verzaci.

vede lehkou

prerývanou

kon-

Dovídá se, v kterém hotelu bude

PETR PRíHODA
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Kapitalismus
Ulrich Beck

PRíTOMNOST

II. cást - Co delat?

bez
,
prace

V

predchozím
císlevýznamného
Nové Prítomnosti
jsme otiskli
první
cást studie
nemeckého
sociologa Ulricha Becka (prevzato z týdeníku DER SPIEGEL
20/96) o nebezpecích soucasného vývoje vyspelých
spolecností: s moderním hospodárstvím a technologiemi nutne roste i nezamestnanost. Globální firmy
presouvají výrobu do zemí s nízkými platy a svá sídla
do zemí s nízkými danemi. Jejich manažeri a majitelé
však 'žijí tam, kde je to nejpríjemnejší: v bohatých
zemích s nákladnou spolecenskou infrastrukturou
(vzdelání, zdravotnictví, kultura, príroda, bezpecnost,
doprava atd.). Oba trendy podkopávají základy
moderní demokracie, založené na náhledu, že jen ti,
kdo mají zajišteny základy životní úrovne, mohou být
presvedcenými demokraty. Ve druhé cásti ukazuje
Beck ruzné alternativy rešení a diskutuje o jejich
schudnosti.

Co S tím
Vzastaralém svete prumyslové spolecnosti dominovali
dva "zamestnavatelé": kapitál a stát. Oba budou v této
své roli v budoucnosti selhávat. Kapitalismus bude
potrebovat méne a méne práce. Slovo "prázdný" je pro
pokladny verejného sektoru rouhavým eufemismem.
Nad tím mužeme bedovat - nebo zacít utváret nové
centrum aktivity a identity, které oživí demokratickou
životní formu. Je-li "verejn'ost" umení zapojit cizí lidi
do trvalého rozhovoru o jejich nejvlastnejších záležitostech, pak je verejná práce umení nechat po techto
slovech následovat skutky. Co to znamená?
1. Cinný soucit: ríkají si "zplodinové opice", "ekopometla" nebo "ekorakve". Nepohání je však pouze
strach z rozkladu, spíš vztek, že vetšina lidí nepremýšlí
o tom, co delá. Tento aktivní odpor proti lhostejnosti
má mnoho cílu a podob: práci se starými a postiženými, bezdomovci a nemocnými AIDS, analfabety
a lidmi vyloucenými ze spolecnosti, ženské domovy,
Greenpeace, Amnesty International atd. "Verejná
práce" v tomto smyslu znamená hybrid mezi politikou,
pécí o druhé a každodenní spoluprací.
2. Praktická kritika: mnoho advokátu, danových
poradcu, lékaru, manažeru, správních odborníku atd.
chce svoji profesní odbornost použít jinak - mít vliv
na verejné mínení a prijímání zákonu, navrhovat
hospodárské plány pro svépQmocné skupiny, zverejnit
zpusoby, jak docház·í k danovým únikum, radit
dlužníkum, upozornovat na zaretušovaná nebezpecí
atd. Proc neudelovat vyznamenání a rády za obcanský
odpor?

3. Aktivní demokracie: podíl obcanu na správe
verejných vecí, decentralizace - ve správe mnoha mest
a obcí vypukla malá kulturní revoluce. Slibuje nejen
vetší hospodárnost, ale i více demokracie. "Tyhle
obcanské iniciativy delají paralelní parlamenty,"
stežoval si jeden radní. To je presne ono: chut na
demokracii prichází s jídlem. Svoboda vytvárí,
podporuje a posiluje svobodu.
To znamená: musíme investovat do obcanské
spolecnosti. Musíme jí delegovat kompetence i moc, a
to ve všech ohledech. Technologicky (informacní
média), ekonomicky (financování), ve vzdelání (certifikáty, které budou platit na trhu práce).

Solidární individualismus
V jakém pomeru jsou hodnoty a cíle "spolecnosti
výdelecné práce" a "sebeorganizace obcanské spolecnosti"? Ne jako bud - anebo, ale souradne jako jedno
- i druhé. V budoucnosti by se melo stát rozhodujícím
faktorem prolínání formálni práce a dóbrovolné samoorganizace, odstranení právních bariér mezi obema
sektory, vytvárení možností vstupovat a prestupovat
(v rocním, mesícním ci týdenním rytmu).
Tento zpusob by umožnil dvojí: zlomil by se
monopol, který smysluplnou, uznávanou verejnou
cinnost ztotožnuje s prací za mzdu. Pracovnímu trhu
.by se ulehcilo, zmenšila by se nezamestnanost.
Zadruhé by se ve fragmentované spolecnosti (a proti
ní) prostrednictvím verejné práce vytvorila politická
centra jednání a identifikace. Vznikly by (hmotné i kulturní) základy pro "solidární individualismus" - vec
v Nemecku, kde donedávna platilo "ty sám nejsi nic,
tvuj národ (trída) je vše", historicky dosud neznámou.
V tomto modelu aktivní spolecnosti nejde o to, co se
stále navrhuje, tj. placenou práci nahradit neplacenou.
Takové modely zustávají stále v gravitacním poli
spolecnosti výdelecné práce. Zde se neskáce dost
daleko: na místo práce nastupuje - práce (péce o rodinu, domácnost atd.).
Duležité rozlišení provedla Hannah Arendtová: proti
práci, jejíž cíle a produkty za sebou nezanechávají
žádné stopy, protože se spotrebovávájí v každodenní
spotrebe, staví jednání, které zprítomnuje dejiny a
v soucinnosti s jinými zakládá smysl a politické
instituce. Proti dobe rozkladu, jak to videl už Alexis de
Tocqueville pred 150 lety, je treba bojovat rozšírením
politických svobod, protože jsou to práve politické
svobody, které v posttradicní spolecnosti zakládají
sociální smysl a soudržnost.
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Ctyri námitky by mely tyto na první pohled až
podezrele krásné myšlenky zaostrit a priblížit realite:
1. Neztroskotá takový projekt už na sobectví, jemuž
tato spolecnost propadla? 11. Je neco takového
v podmínkách globalizace vubec možné? III. Kdo to
zaplatí? IV. Nedelá "tvurcí nezamestnanost"
(Ivan
Illich) lidi neštastnými? Nerozpadá se s výdelecnou
prací také identita cloveka?

I. Solidarita existuje
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organizací, se angažují ve prospech narušeného
životního prostredí. 73 % mladých vidí bezdomovce
jako klícový problém a jsou ochotni proti tomu neco
delat; 71 % požaduje vetší práva pro postižené; 71 %
jich hodnotí feminismus pozitivne a verí, že to je
duležitá vec pro oba - muže i ženu.
"Úpadek hodnot a lhostejnost mladých", na než si
ostatne stežoval už Platón, plynou zcásti práve z toho, že instituce "blokují angažování". Mladým se sice
priznávají práva - ale jakmile je chtejí uplatnit, zacnou
se okrajovat. Stát obcanským iniciativám stále víc
utahuje šrouby. Moc se ve skutecnosti nedeleguje. To
míním "blokádou angažování": mnozí se neangažují,
protože si vyzkoušeli, "že se tím stejne nic nezmení".

Jak je to vubec s "egospolecností", na niž se tolik
naríká? Bez dobrovolného angažování pro druhé, jak
ukazuje americký sociolog Robert Wuthnow, by se
všechny moderní spolecnosti okamžite rozpadly.
80 milionu Americanu, tedy 45 % dospelých, se
nejméne 5 hodin týdne angažuje v dobrovolné cinnosti . Kdo by mel investice do "sociálního kapitálu" aktivní
a dobrocinnosti. Vycísleno v penezích to znamená 150 spolecnosti financovat? Máme ve Spolkové republice
miliard dolaru za rok.
na privátních kontech 4000 miliard marek - rozdeTato studie soucasne ukazuje, že 75 % Americanu
lených velmi nerovnomerne. 10 % procent domácností
má skoro 49 %, dalších 40 % zase skoro 49 %, naproti
prisuzuje solidarite, ochote pomáhat a orientaci na
verejný prospech stejné poradí na žebrícku hodnot
tomu 50 % domácností disponuje pouze 2,4 % majetku.
Podnikatelé objevili kámen bohatství. Nová kouzelná
jako touze po sebeuplatnení, úspechu v povolání a
rozšírení prostoru pro osobní svobodu. Teze o "ego- formulka zní: kapitalismus bez práceplus kapitalismus
bez daní. Výnos dane ze zisku právnických osob se od
spolecnosti" predpokládá,
že se vylucuje, co ve
skutecnosti spolu souvisí: sebeuplatnení a bytí pro
roku 1989 do roku 1993 snížil o 18,6 %, její podíl na
druhé.
celkových danových príjmech státu poklesl na
Že by tomu u nás bylo jinak, to si myslí jen ti, kdo
polovinu (ze 6,4 na 3,7%), kdežto zisky zároven
mylne ztotožnují angažování s clenstvím v orgastouply o 10 %. Zde se prosazuje nová mocenská hra
nizacích. Zatímco práve mládež se víc a víc vzdaluje
globalizace. Mnoho podniku platí jen virtuální dane.
Kapitál je pohyblivý, a to globálne, státy jsou vázané
církvím, stranám, odborum a spolkum (vekový prumer napr. britské konzervativní strany je víc než 60 na území. Tím, že se výrobek vyrábí v ruzných fázích
rozptýlene po celém svete, stává se lokalizace zisku
let), nejruznejší obcanské iniciativy vykazují príliv
sympatizantu.
stále obtížnejší - a pritom umožnuje podnikum
Titíž mladí, kterí se vyhýbají nude kolektivních
všelijak minimalizovat dane.
~ str. 18

II. Kapitalismus bez daní
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Internacionalizace výroby poskytuje podnikum dve
strategické výhody: vzniká globální konkurence mezi
drahou a levnou pracovní silou, a mezi výškou daní a
úrovní danové kontroly v ruzných zemích. Vtéto nové
moci podniku mužeme videt úspešný prenos zákonu
trhu na oblast politiky. Ve skutecnosti je situace ješte
daleko pikantnejší: vzhledem k tomu, že použití
cetných spolecenských služeb (drahé univerzity, nemocnice, dopravní systémy, právní systém, financování výzkumu) není vázáno na místo výberu dane,
muže mnoho podniku minimalizovat danové zatížení
a zároven se usazovat v zemích, které nabízejí nejlepší
infrastrukturu.
Místo, kde se investuje, vyrábí, platí dane a bydlí, lze
vybírat oddelene. Mnoho podnikatelu využívá nízkého
danového zatížení chudých zemí a užívá vysoký
životní standard tech bohatých. Platí dane tam, kde to
je nejlevnejší, a žijí tam, kde to je nejkrásnejší. Jsou to
cerní pasažéri drahé infrastruktury.
To je ovšem znacná sociální výbušnina. Vyvstává
rozdíl mezi virtuálními a reálnými plátci daní (ješte
zamestnaní, malé podniky, které nejsou tak pohyblivé,
takže podléhají bežnému danovému dohledu). To jsou
ti "hloupí", kterí globalizací ztrácejí.
Na druhé strane práve gladiátori hospodárského
rustu, obskakovaní politikou, podrývají autoritu státu
tím, že si sice nárokují služby, poskytované státem,
ale nechtejí mu dávat dane. Noví virtuózové virtuálních daní pohrbívají legálním, lec nelegitimním
zpusobem verejné blaho, politiku a stát. Pozice
neoliberální politiky, která prísahá na trh, se podobá
sebevražedné ironii racionalizátora v urcité firme,
který pripravuje a provádí svoje vlastní propuštení.
Z toho plyne pouze jeden dusledek. Zdroj sociální
nespravedlnosti musí prestat být tabu a v nejvlastnejším zájmu politiky se musí stát predmetem verejné
debaty. Problémy rozdelování patrí na porad dne. Ty,
kterí na globalizaci vyhrávají, musíme znovu primet,
aby plnili závazky k obecnému prospechu. Systém
sociálního zabezpecení vyžaduje v mnoha ohledech
reformu. Záver je však paradoxní: musí se rozdelovat
ne méne, ale více penez, jenže je treba správne vkládat
a rozdelovat! Pro investice do verejné práce platí: málo
pusobí mnoho. Spolecnost vzkvétá, verejné bohatství
roste.
Je zrejmé, že potrebujeme novou definici "bohatství".
Ta musí mj. obsahovat i takové indikátory jako sociální
participaci, politickou svobodu atd. Spolecnost, jejíž
hospodárství sice kvete, ale za cenu nezamestnanosti
a vytlacování obcanu na okraj, není "bohatá": je to
jen zbytková spolecnost pro bohaté.

III. Kdo to zaplatí?
Ale ted musí králík z klobouku ven: kdo to zaplatí?
K tomu ctyri experimentální úvahy:
1. Model "danových úlev". Ti, kterí se verejne
angažují, by meli platit znacne nižší dane (podobne,
jak si už dnes lze odepsat náklady nebo jak jsou obecne
prospešné spolky osvobozeny od daní). Námitka: tento
model predpokládá na úrovni príjmu domácností

výdelecnou práci. Ti, kdo už slušne vydelávají, by tak
mohli udelat verejnou prací svuj život rozmanitejší.
2. Model "základního zajištení financovaného z daní". V nem by se tem, kterí by pusobili v dobrovolných
organizacích, vyplácelo "verejné stipendium" (v Sasku
se to už zacíná praktikovat).
3. Model "volba mezi nezamestnaností a cinností
v obcanské spolecnosti". ezamestnaní by meli v budoucnosti novou volbu: mohli by se rozhodnout, jestli
chtejí být nezamestnaní nebo pracovat v dobrovolných
organizacích. Tento model nabízí prekvapení: mohl
by, promyšlen do dusledku, snížit nezamestnanost - a
to ne prací na cástecný úvazek, ale tím, že oživí
sebeorganizaci spolecnosti.
"Americký model" vede ke kombinaci plné zamestnanosti a "workingpoor". Nemecký (evropský) model
by mohl mít za cíl kombinaci výdelecné práce a
cinnosti v obcanské spolecnosti, za niž by obcan
dostával jakési základní zajištení. Ti, kterí by se
úcastnili práce v techto organizacích, by už nebyli
k dispozici trhu práce a v tomto smyslu by nebyli
nezamestnaní. Byli by to aktivní obcané, kterí se
angažují v zájmu verejného prospechu, a za to by
dostávali (casove omezené) základní zajištení.
4. Model "obcanské peníze pro všechny", financovélflÝz daní. Výše by byla jiste predmetem sporu. Mnozí
se obávají, že tento typ základního zajištení by zpecetil
vyrazení ohrožených - žen, chudých, postižených z práce a ze spolecnosti. Bylo by proto duležité, aby
se peníze nevyplácely "na drevo", ale byly vázány na
spolecensky prospešnou práci.
Muže s takovou reformou na staletí vubec zacít jedna
zeme? Je-li naše diagnóza správná - kapitalismus
vytvárí nezamestnanost -, pak se jedná o globální
výzvu, pred níž budou dríve ci pozdeji stát všechny
rozvinuté zeme. Ta, která nalezne schudnou odpoved
jako první, a bude tím celit ohrožení demokracie, buJe
mít dlouhodobe v každém ohledu (i hospodárském)
náskok.

IV.Promena postoju
Co se konecne týce monopolu výdelecné práce na
vy'tvárení identity, už dnes ukazují empirické studie,
že tomu tak není. Dochází k hluboké promene postoju:
stále více lidí hledá obojí, tím ovšem také angažmá
mimo práci. To zakládá, je-Ii spolecensky ohodnoceno
a je-li slucitelné s výdelecnou prací, nepochybne
identitu a sociální soudržnost.
Z nacrtnutého scénáre plyne .požadavek, že se
neviditelná praxe sociální svépomoci a politické
sebeorganizace musí zviditelnit, aby dostala ekonomickou, organizacní a politickou váhu. To je ovšem
možné jenom tehdy, budeme-li do obcanské spolecnosti investovat - a tím také demokratizovat demokracii. Co potrebujeme, je spojenectví mezi obcanem
a státem pro obcanskou spolecnost - v krajním prípade
i proti práci a kapitálu. Toto spojenectví by melo ležet
na srdci každému, komu je demokracie drahá.
(Prel. V. Žák, mezitituLky

redakce.)
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POROZUMET ŽIVOTNíMU PROSTREDí - STUDUJTE ...
NA THE OPEN UNIVERSITY,
nejvetší evropské univerzite distancniho vzdeJ6v6rií,
kter6 umožnuje vystudovat v Ceské republice a získat Profesion61ní diplom v životním prostredí

i

ŽIVOTNí PROSTREDí

(UZC 206)

• predmet naucí porozumet prírodovedním, technickým a technologickým problémum z oblasti rízení
dulních, hutnických, chemických, zemedelských a energetických provozu, a jejich vz6jemnému vlivu
na množství produkovaných odpadu.

ENVIRONMENTÁLNI

POLITIKA

(DT 210)

• Spolecensko-pr6vní predmet zamerený na vz6jemné vztahy ekologie, ekonomiky, technologie,
a na praktickou aplikaci principu environment61niho pr6va v Evrope.

politiky

• Predmety jsou urceny široké verejnosti, rídícím pracovníkum v oblasti prumyslu, služeb, zemedelství,
st6tní spr6vy a samospr6vy, jakož i všem, kterí chtejí rozvijet svoji kariérU'.
•
•

studium v anglictine i v prekladu
bez prijímacích zkoušek

Prosím o zaslání Informací o možnostech studio
Jméno:

Prijmení:

Telefon:

.

Adresa: ................••...................................•................•.....................

Zacátkem mesíce ríjna zahájila provoz firma MUBEA spol. s r. o. Žebrák.
Jedná se o dcerinou spolecnost nemecké strojírenské firmy
MUHR und BENDER se sídlem v Attendornu.
Firma s již více než 75 letou tr(,ldicí se specializuje na výrobu pružin
pro osobní automobily. Mezi nejvetší odberatele patrí, vedle renomovaných svetových
znacek, také automobily Volkswagen a ostatní znacky tohoto koncernu.
Príchodem automobilky ŠKODA Mladá Boleslav do koncernu VW
zapocala spolupráce firmy MUHR und BENDER a firmy ŠKODA.
Logickým vyústením této vzájemné spolupráce, v souladu s filozofií firmy
MUHR und.BENDER, bylo vybudování nového závodu v Ceské republice
a prenesení technologie i výroby pro automobilku v Mladé Boleslavi
do malebného mestecka Žebrák.
V soucasnosti zde již pracuje cca 80 zamestnancu
a v brzké budoncnosti SP.nl;lnnip. tlaHíi 1'1l'7~írpnívv-rllhv

12/1996

NOVÁ

PRíTOMNOST

Kolik obcanství?
Spojené státy vypovedely starou smlouvu s Ceskoslovenskem,

která uplatnovala princip jediného obcanství

Ondrej Jonáš
obcanství) zavedl do mezinárod1996
predložilo
zahranicní
USA ního práva práve George Bancroft,
ríká se smlouvám souhrnne Banceskému velvyslanci Michaelu
Žantovském u jednostrannou výpocroftovy smlouvy (The Bancroft
ved Smlouvy o naturalizaci, sjedTreaties). Smlouvy symetricky
nané v roce 1928 mezi tehdejším • predpokládaly ztrátu amerického
obcanství, pokud se emigrant
Ceskoslovenskem a USA.Tento výnavrátí do zeme puvodu, takže
znamný právní dokument o nabýv praxi omezily výskyt dvojího
vání a pozbývání obcanství tedy
obcanství (výjimky zahrnovaly obnejpozdeji do roka prestane platit.
dobí, kdy byl stát puvodu ve válecUSA podepsalo koncem minulého
a zacátkem tohoto století celkem 26 ném stavu).
Až do druhé svetové války byly
takových
smluv: s výjimkou
Bancroftovy smlouvy obecne uznásmlouvy s Bulharskem však byly
vanou soucástí mezinárodního
již všechny ze zásadních duvodu
práva. Nekteré clenské státy ve
vypovezeny. Osud a duvod ukoncení techto úmluv vrhá nové svetlo
Spolecnosti národu se bezúspešrte
snažily princip jediného obcanství
na ceský zákon o obcanství C. 40/
1993 Sb. (o nem též NP 2/96 a 3/ revidovat. Samotné USA zacaly
o smlouvách pochybovat nálezem
96).
Nejvyššího soudu (US Supreme
Court) v prípadu Kawakita v. USA
(1952), ve kterém soud konstatoval,
smlOUVY
že
dvojí obcanství má dlouhou
Princip jediného státního obcanství
tradici v zákone a že každý clovek
v moderním mezinárodním právu
muže být soucasne obcanem s náje prisuzován americkému diploroky na práva a povinnosti v obou
matovi George Bancroftovi (1800státech. Nejduležitejší nález Nej1891). Z jeho iniciativy vznikla
vyššího
soudu, který znemožnil
v roce 1867 dohoda s Bismarckem,
aplikovat principy Bancroftových
která 'vyjasnila, že nemectí muži,
smluv týkající se automatické
kterí emigrovali do USA, nepodztráty obcanství USA, byl prípad
léhají vojenské povinnosti v PrusAfroyim
v. Rusku (1967): nikdo
ku. Vyskytovaly se totiž nezrídka
nesmí být zbaven obcanství ciste
prípady amerických obcanu prusadministrativním
postupem. Pokého puvodu, kterí byli po návratu
kud
ješte
zbývaly
pochybnosti,
zatceni a donuceni sloužit v pruské
nález Vance v. Terrazas (1980)
armáde. Proto Bancroft koncipoval
definitivne vyjasnil, že Bancroftovy
a prosadil bilaterální smlouvu,
smlouvy
nesmejí být v USA aplikterá umožnila automatickou ztrákovány.
tu obcanství
v zemi puvodu
(v Prusku) pri naturalizaci v USA.
Po jejím -schválení v roce 1868
v Reichstagu, Bancroft a jeho koleMinisterstvo zahranicí USA bylo
gové sjednali podobné úmluvy
s radou státu vcetne Belgie (1868), tudíž nuceno ukoncit platnost
techto smluv. Nekteré byly ukonŠvédska a Norska (1869), Velké
ceny již dríve: napr. smlouva
Británie (1870) a Rakousko-Uhers Brazilií (1951), s Velkou Británií
ska (1870). Další smlouvy byly
podepsány zacátkem dvacátého
(1953). Do roku 1981 byly vypovezeny všechny smlouvy s výjimstoletí, vcetne nástupnické smlouvy s C~skoslovenskem
(1928).
kou smlouvy s Albánií (1932),
Protože princip expatriace (zbavení
Bulharskem (1923) a Ceskoslo19. zárí
DneMinisterstvo

Bancroftovy

Nezbylo než
vypovedet

venskem (1928). Formální zrušení
posledních trí smluv muselo pockat až na pád komunismu. Americké vláde se podarilo ukoncit
smlouvu s Albánií (1991). Šest let
se Spojené státy neúspešne pokoušely o dohodu s ceskoslovenskou a posléze ceskou vládou
o okamžitém rozvázání smlouvy
výmenou diplomatických nót ("exchange of diplomatic notes"). akonec bylo ministertvo zahranicí
USAnuceno smlouvu jednostranne
vypovedet s tím, že pozbude platnosti o pulnoci 18. 9. 1997. Ceská
vláda má ale možnost souhlasit s
jejím ukoncením již pred tímto
datem.
Platnost úmluvy z roku 1928 byla
pozastavena
behem válecného
stavu, který americká strana pocítá
od 1. 9. 1939 do 2.9. 1945, a ceská
strana od 17.9. 1939 do 7.5. 1957
(kdy Ceskoslovensko podepsalo
mírovou dohodu s Japonskem [!]).

Dvojí obcanství
nevadí
Ke státum, které umožnují dvojí
nebo vícero obcanství, patrí mimo
USAtaké Švýcarsko, Francie, Velká
Británie, Holandsko, Kanada, Švédsko, Japonsko, Madarsko, Polsko a
mnoho dalších zemí. Dvojí obcanství má napríklad 500 000 (7 %)
ze sedmi milionu Švýcaru a
1380000 (9 %) z patnácti milionu
Holandanu, aniž by to komukoli
bylo zásadne na obtíž.
Významnou výjimku ale predstavuje SRN, možná ze zmínených
historických duvodu. V SRN totiž
vedle principu jediného obcanství
existuje ústavne zakotvený nárok
na nemecké obcanství pro toho,
kdo muže doložit nemeckého, i
mnoho generací vzdáleného predka. Tento nárok na obcanství
"podle krve" umožnil v minulých
desetiletích napr. mnoha ruským
potomkum nemeckých kolonistu
ze 17. a 18. století "návrat" do
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zeme, jejíž jazyk a kulturu už ani
neznali.
Praxe vetšiny demokratických
státu naznacuje, že pádné argumenty mají jednoznacne na své
strane odpurci principu jediného
obcanství. I casto uvádené námitky
proti dvojímu obcanství, napr.
komplikace s plnením danové ci
vojenské povinnosti v nekolika
státech soucasne, mají ve zmínených demokratických státech praktická rešení. Argumenty proti
jedinému obcanství, tedy právo
obcana být soucasne obcanem
dalšího státu, se jednoduše ukázaly
z hlediska ochrany základních
lidských práv presvedcivejší.

Problematický
zákon
Mnoho ceských obcanu dvojí obcanství nebo právo na dvojí obcan-

ství již má. Patrí k nim Ceši, kterí
uzavreli nebo uzavrou snatek s cizincem, deti narozené do obcansky
smíšeného manželství, emigranti,
kterí z mnoha ruzných duvodu
neprišli o ceské obcansví (nebo jim
bylo vráceno), a rada známých
osobností, jako jsou Pavel Tigrid a
Karel Schwarzenberg. Presto zákon
c. 40/1995 o nabývání a pozbývání
státního obcanství CR v § 17 stanoví: "Státní obcan Ceské republiky
pozbývá státní obcanství Ceské
republiky okamžikem,
kdy na
vlastní žádost nabyl cizí státní
obcanství."
Mužeme se ptát, zda toto ustanovení neporušuje ústavne zarucenou rovnost obcanu pred zákone.m, nebot zavádí dve skupiny
obcanu s ruznými právy. Jedné
skupine právo na dvojí obcanství
nejen priznává, ale pripouští i
možnost je v budoucnu získat.
\

Yá I k a
rT

7roce
561 se severne
odehrálaodumesta
CoUdrummanu,
Sligo v Irsku, tragická válka, jak
. praví cituplný historik. Vdlku vedli
místní svetci, jiný kraj, jiný mrav,
naši svetci bývali z dqfinice plaší a
mírumilovní
a starali se spíše
o varyto než o koryto a spíšeo slovo osvícení než. o blýskavý dvojsecný mec.
Nuže irský endemický svatý Columba (prosím nezamenovat s inspektorem podC!bného jména) si
zapujcil od svatého Finiana zánovní žaltár a tajne si jej opsal. Když
se to svatý Finian domákl, žádal
kopii, ale St. Columba že ne a ne.
Procež se oba odebrali k Vysokému Králi Diarmudovi,
aby to
rozhodl.
Oni tehdy irští mocipáni byli nadmíru kulturní, jejich dvorní básníci
smeli nosit barevný šat,jako by byli
urození, a za každou podarenou
básen obdrželi krávu ci vola. To se
to psalo a bucelo! Král Diarmud
rozhodl stylove: kopii dostane
Finian, protože každé kráve náleží
jeji tele.
Zavilý 'svatý Columba ovšem
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Druhé skupine naopak stanoví
administrativní,
automatickou
ztrátu ceského obcanství za získání
neceho, co je jiným spoluobcanum
povoleno nabýt bez tak drastického
následku.
Ministr zahranicí J. Zieleniec
v poslanecké snemovne v únoru
1996 v odpovedi poslanci J. Štolerovi uvedl: "Naše právní úprava
stanovila princip jediného státního
obcanství. Není zde ani prostor pro
to, abychom tyto duvody podrobne
diskutovali. "
Vzhledem k výše uvedeným
skutecnostem a praxi jiných demokratických státu je zrejmé, že by
tato diskuse nebyla tak zcela jednoznacná. Je nejvyšší cas znovu
otevrít otázku právní definice
ceského obcanství.
ONDREJ

•

JONÁŠ

Investicní bankér, mezinárodní

banka JFC.

k ni h

neposlechl, odešel do opozice a
sebral vojsko, aby St. Finiana privedlo na jiné myšlenky. Bylo pobito
nekolik tisíc mužu, St. Finian dostal
na frak a St. Columba si kopii
nechal. Neužil si jí, nebot jako
porádný svatý byl jat výcitkami
svedomí a odešel zemrU na malý
ostruvek u skotského pobreží.
Tato dávná válka o copyright v
nás vzbuzuje dvojsecné myšlenky.
Na strane jedné nám tady chodívalo
nikoli o žaltáf, nýbrž o Pravdu Boži.
Nastranedruhévšakcopyrightb~
zde odedávna pojimán velmi liberálne v rámci buditelského nadšeni.
A samozrejme za ruskéh? samoderžaví byl copyright neco jako
buržoazni prežitek a predmet trídního boje, nebudeme prece podporovat ideologickou diverzi pomocí
mocných socialistických honoráru
citovaným západním
autorum.
Podnes prežívá oznaceni obrázlf,u
»archiv redakce'~ což znaci, že to
jakýsi cipera vystríhal a okopíroval
z National Geographic ci Geo,jakož
i »archiv autora", což znací, že to
autor okopíroval ze zimbabweského
vydáni Brehmova Života zvifat ci

z Kancionálu arciknežl1{YKunhuty.
Nedávno jsem v Plzni (kde jinde?)
našel zcela nové vydání pfibehu
trpaslíc1w Kulihráška, což byla má
prapuvodní poetická inspirace.
Zcela nové vydání melo stejné
obrázky od Artuše Seheinera oznacené zcela stejným A.Seh. texty
byly zcela stejné, jako ve vydáni
z let tricátých, ale autor byl zbrusu
nový, uveden pod jménem jistého
soucasného básníka ceského. Podepsal neco, na co ani nesáhl,
honorár však shrábL
U St. Finiana, zvolal jsem sám
k sobe, Vdlku knih na tebe, svatý
Columbo casu tohoto. Kdo už má
státi v slove, když ne nomenklatorický básník ? Chápu, že podnikatelé podnikají s jistou ambivalenci. Ale jedinou obligaci básníka casu tohoto jest nepodnikati
s ambivalencí. Kdyby panovaly
podmínky šestého století, války
knih by zde zurily už sto padesát
let a velmi mnoho literárních
svatých by vyhubeno bylo. Jen ta
stáda irského skotu by zbyla na
nivách literárních.

I

MIROSLAV HOLUB

•
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Bezpecnost po studené válce
Rozšírení NATO je nutné, ale nedostatecné
Stephen Heintz
Debata
kolem
vyvolávala

vrozširování
posledních NATO
peti
letech velkou pozornost - možná až
príliš velkou. Pochopitelne. Rozšírení
Severoatlantické
aliance je velmi
duležitá a komplikovaná
otázl,a
vyžadující peclivé uvažování, schopné vedení a hluboké praktické reformy vojenských a politických struktur. Zdlouhavá a obcas i hašterivá
debata vynesla na svetlo otázky historické mise Aliance a její budoucí
smysl. Tato debata mela za následek
duležité zmeny v zahranicní politice
NATO a jeho clenu, ve vojenské doktríne a v roli ATO jakožto instituce.
ositelem techto zmen byl napr.
program Partnerství pro mír a také
obratná diplomacie.
V nejbližší dobe se ocekává, že
ATO ucini klícová rozhodnutí týkající se prvního kola jeho rozšírení,
která osvetlí celý proces a upresní
casový rozvrh. V první polovine
príštího
roku má NATO zahájit
formální rozhovory s prvními kandidáty. To bude nepochybne velmi
duležitý, ale pro evropskou
bezpecnost stále ješte nedostacující krok.
Je treba soucasne rozširovat NATO
a zároven se soustreditna vytvorení
širšího, skutecne pevného euroatlanticl,ého bezpecnostního systému.

Proc je rozšírení nutné
Rozšírení NATO je jedním z duležitých prvku v širším procesu evropské integrace. Napravuje se jím to, co
se zkazilo na konci 2. svetové války.
Rozšírení NATO posílí bezpecnost a
prohloubí kontakty mezi dosavadními a nove príchozími cleny. Krome
toho podporí reformu a modernizaci
armád nove prijatých clenú, jejich
obranyschopnost
a civilní demokratickou kontrolu nad vojenskou
mocí. NATO je totiž nejen vojenskou,
ale i politickou
organizací.
Jeho
rozšírení tudíž semkne Evropu pevneji dohromady, pricemž ji zároven
blíže pripoutá ke Spojeným státum.
Rozšírení NATO má ohromnou
symbolickou sílu. Bude signálem, že
se nový clen stal plne uznávanou
demokratickou spolecností s tržním
hospodárstvím, která sdílí se Západem podobné hodnoty a ambice do
budoucnosti. Rozšírení tudíž pod-

trhuje obtížný a bolestivý proces
reforem v zemích aspirujících
na
clenství. Expanze NATO je nutná
také proto, že nelze dopustit, aby se
opakovaly roky 1939, 1948, 1956,
1968 a 1981. Západ vždy jen necinne
prihlížel tomu, jak nejprve nacisté a
potom komunisté
berou svobodu
miliónúm Evropanu.

Proc je rozšírení nedostatecné
ATO svým pouhým rozšírením
nemuže plne zajistit bezpecnostní
záruky v Evrope po studené válce, a
to z techto trí duvodu:
1. Tradicní poslání NATO (obrana
proti východní hrozbe) je dnes již
ponekud zastaralé. Poprvé v historii
clenské státy nestojí tvárí v tvár
konkrétnímu nepríteli a nehrozí jim
žádné bezprostrední a jasné nebezpecí. Na rozdíl od Sovetského svazu
se nynejší ruská zahranicní politika
a vojenská doktrína zrekla svých
rozpínavých cílu. Nukleární arzenál
byl dramaticky zredukován na obou
stranách. Rusko je dnes zapojeno do
programu Partnerství pro mír. I kdyby Rusko zmenilo svou zahranicní
politiku a doktrínu, jeho momentální
ekonomická
situace a stav ozbrojených sil vylucuje vetší vojenské
eskapády. Cetné spolehlivé studie
došly k záveru, že i v pNpade nejhoršího scénáre politického vývoje by
Rusko potrebovalo nejméne 10 let,
než by znovu vybudovalo spolehlivou armádu schopnou
ohrozit
strední a východní Evropu. Dnes
tedy nejde o to držet na uzde otevrene
agresívní stát, ale spíše o to povzbudit
a podporit pokracování míro, ého a
demokratického rozvoje Ruska.
2. Evropská bezpecnostjepo
skoncení studené války stále ohrožena.
Potenciální
nebezepecí
se skrývá
v regionálních konfliktech ruzného
druhu a intenzity, v ilegálním obchodu se zbranemi a drogami, v mezinárodním organizovaném zlocinu,
terorismu, v I10tenciální masové mi-

graci, v hrozbe ekologické katastrofy,
v šírení nukleáních zbraní do státu
podporujících
terorismus.
NATO
nebylo vybudováno k tomu, aby celilo takové škále hrozeb, a je k tomu
tudíž nedostatecne vybaveno.
3. Pouhé rozšírení NATO - bez
dalších kroku - b); mohlo zpusobit
pravý opak toho, co jeho stoupenci
zamýšlejí: nové rozdelení Evropy a
izolaci Ruska. NATO nemá žádné
agresivní cíle a nepredstavuje
pro
Rusko žádnou hrozbu. Presto je tak
mnoho Rusu z pochopitelných duvodu vnímá. I umírnení ruští politici,
jako napr. predseda zahranicního
výboru ruské Dumy Vladimír Lukin,
nám neustále pripomínají,
že pro
Rusy je NATO jednoduše "válecný
stroj".
Podívejme
se na tu z hlediska
Moskvy: behem 80. let ucinil GorbacQv Západu ohromné ústupky pri
jednáních
o snížení stavu strategických zbraní (smlouvy Start I a II),
pricemž vetšina Rusu je presvedcena, že Sovetský svaz za to získal
velice málo. Po ctyriceti letech nadváldy nad svými satelity ve strední a
východní Evrope musel SSSR necinne prihlížet rozpadu této své ríše.
O dva roky pozdeji se rozpadl sám
Sovetský svaz. Armáda byla ponížena tvrdými škrty v rozpoctu, návratem vojáku, kterí zustali bez domova,
a prodlužovaným
fiaskem v Cecensku. Varšavská smlouva už neexistuje, ale Severoatlantická aliance
roste. Rusko samo sebe vnímá - a tak
to vidí i mnozí jiní - jako poraženou
stranu ve studené válce.
Prestože nemusíme litovat zhroucení této "Ríše zla", meli bychom se
snažit porozumet jejímu domácímu
i mezinárodnímu dedictví. Jedine tak
se dokážeme vyhnout príštím sti·etum. Meli bychom se pripravit na to,
že se události v Rusku nemusí vyvíjet
dobre, ale meli bychom zároveJ'í
udelat všechno pro to, aby se dobre
vyvíjely. Realistictí pozorovatelé
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priznávají (a nekterí cinitelé NATO
s nimi tiše souhlasí), že první kolo
rozšírení nemuže zahrnout baltské
republiky nebo Rumunsko ci Bulharsko. Ukrajina, klícová zeme na
geopolitické mape Evropy, se aktivne
podílí na programu Partnerství pro
mír, ale doposud se vyhýbala formální kandidature na plné clenství.
A prijetí nejžhavejších kandidátu Polska, CR a Madarska - vyvolává
mnoho složitých otázek pro ty, kterí
zustanou zatím za dvermi.

Jak vybudovat evropskou
bezpecnost
Rozšírení NATO muže posílit bezpecnost nekolika zemí, o to se však
muže snížit. bezpecnost vetšiny
ostatních, pokud nebudou podniknuty další kroky. Dnešní i budoucí
clenové Aliance by se proto soustredit na následující kroky:

1.Vyvíjetširší vizi Evropy·a transatlantických vztahu
Stoupenci rozšírení Aliance by meli
zduraznovat, že NATO jako takové
není bezpecnostním architektonickým celkem pro Evropu 21. století,
ale spíše ústredním clánkem vyvíjejícího se mnohadimenzionálního
bezpecnostního systému. V praxi to
znamená, že kandidáti (stejne jako
clenové) musejí významneji prispívat k práci Organizace pro bezpecnost a spolupráci v Evrope (OBSE),
která jediná vyvíjí úplný bezpecnostní model. Stejne jako KBSE
(predchudce OBSE)postavila v 70. a
80. letech otázku lidských práv do
centra diskuse o bezpecnosti, mohla
by se nyní OBSEzamerit na "lidskou
bezpecnost" jako na hlavní pilír
bezpecnostního modelu pro príští
století. Pojem lidské bezpecnosti by
se mel zamerit na rizika, která
vznikají v prechodových spolecnostech, stale ješte hodnotove a
institucionálne nedotvorených.

2. NATO nejen rozširovat, ale i
transformovat
Rozširování je jen jedním z prvku
celkového procesu restruktw'alizace,
kterým ATO nyní prochází. K nemu mají kandidáti na clenství vzhledem ke svým historickým zkušenostem a vlastnímu vnímání evropské bezpecnosti co ríci. Aliance musí
prijmout za své nové poslání, které
reaguje na nové podmínky. Prezident
Václav Havel - vytrvalý zastánce
rozširování NATO - trvá na tom, že
se Aliance musí menit s tím, jak
poroste, "takže se bude moci zabývat
úplne jinými úkoly, než temi, kterými
se zabývala behem studené války".
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Na transformaci NATO získá celá
Evropa, vcetne Ruska. Príkladem
nové role ATO je mise IFORv Bosne, která dukladne proveruje jeho
schopnost udržet mír, stejne jako
možnosti praktické spolupráce s ruskými jednotkami.

5.Dermovat "zvláštní vztah" mezi
NATOa Ruskem
NATO musí dále usilovne pracovat
na tom, aby termín "zvláštní vztah"
s Ruskem dostal smyslu plný obsah,
a také musí navrhnout podobný postup pro své budoucí vztahy s Ukrajinou. Tento vztah musí obsahovat
specifické závazky a záruky; formální mechanismy vzájemné komunikace (aby nedošlo k žádným "prekvapením"); spolecné aktivity, jako
je udržování míru, kontrola zbraní a
zbrojení a obchodu se zbranemi,
spolupráce v boji proti terorismu a
organizovanému zlocinu. Zapojení
Ruska do programu Partnerství pro
mír se musí co nejvíce využít. Ideální
by bylo, kdyby NATO behem svého
rozširování uzavrelo oddelené dohody ci smlouvy, které by upresnily
vztahy s Ruskem a Ukrajinou.

4. Vyhnout se rozIDÍs(ovánímezinárodních voj sk NATO nebo
nukleárních zbraní na Východe
NATO by se melo zarucit, že behem
svého rozširování nebude rozmístovat jaderné zbrane nebo trvalé
jednotky na území nových clenských
státu. Budování nových velkých
vojenských základen je v rozporu
s odzbroj ovacím procesem, a navíc
je zbytecné. Na druhou stranu si však
NATO musí podržet právo rozmístit
své zbrane na území nových clenu v
prípade, že by vzniklo konkrétní
nebezpecí, a provádet v tomto smeru
patricný výcvik.
,

5. Podporovat subregionální spolupráci
Je treba mnohem více podporovat
subregionální iniciativy, jako jsou
napríklad Rada Pobaltských republik, Stredoevropská iniciativa nebo
Cernomorská zóna pro hospodárskou spolupráci. Vzájemné politické
a ekonomické kontakty, konzultace,
dohodnuté zpusoby krizové komunikace posilují bezpecnost dané oblasti.
Vetšina z techto skupin zahrnuje i
Rusko nebo i další cleny Spolecenství
nezávislých státu (SNS), címž se
v tomto citlivém období rozširování
vlivu NATO udržují otevrené cesty
ke spolupráci.

6. Prosazovat revizi CFE

Meli bychom uznat oprávnené obavy
Ruska z Dohody o konvencních
ozbrojených silách v Evrope (CFE)

z roku 1990, která byla uzavrena za
zcela jiných okolností, tj. pred pádem
Sovetského svazu, a nyní prispívá
k nevyváženému rozmístení ozbrojených sil. Revize této dohody, o které
se jednalo zacátkem tohoto roku a
která povoluje vetší množství ruských vojenských jednotek na jižní
hranici Ruska, reaguje jen na nekteré
nejnaléhavejší zmeny. Není však
žádným tajemstvím, že Rusko, stejne
jako mnoho jeho blízkých sousedu,
je s dohodou nadále nespokojeno.
Ceská republika, která vubec nemá
zájem na naplnení predepsaného
množství vojsk podle CFE, by mela
pomoci NATO pri práci na dukladnejší revizi této dohody.

7. Znovu si rozmyslet politiku
vuci SNS
Mnoho Evropanu a Americanu zustává vuci SNS nadále skeptickými.
Nekterí za ním dokonce vidí snahu
obnovit Sovetský svaz ci ruské
impérium. Úzká politická spolupráce
mezi zememi bývalého SSSR však
muže prispet k evropské stabilite
podobným zpusobem, jako pomohla
regionální a transatlantická spolupráce poválecné západní Evrope.
Západní taktici, kterí neduverují S S,
neprokazují evropské bezpecnosti
príliš dobrou službu. Meli bychom
dát radeji jasne najevo, že od SNS
stejne jako od kterékoliv jiné organizace ocekáváme, že se bude vyvíjet
v citelnou, neagresivní a demokratickou organizaci založenou na
principu dobrovolnosti.
Ceský spisovatel Ivan Klíma psal
o roku 1989 jako o historické príležitosti; byl to pro neho "okamžik, kdy
se lidé domnívali, že se jim podarilo
pretrhnout plynulost dejin a tím si
otevrít nové prostory".
Plynulost dejin byla nepochybne
hluboce a slibne narušena. Každý
krok, který nyní uciníme, bychom
meli cinit se znalostí kroku, které
budou následovat po nem. Nyní
rozširujme NATO, nezužujme si
však tím ony nové prostory.
Ceši, Poláci, Madari a ostatní, kterí
tak dlouho bojovali za svou svobodu,
mohou mnohým prispet k jejímu
zajištení v mnohadimenzionálním
euroatlantickém systému, jehož je
NATO soucástí.
(prel. L. Bauerová)

•

STEPIIEN HEINTZ
Reditel Su·cdiska pro evropská studia (Eul'open
Studies Center) pH Institutu pro studia VýchodZápad (lnstitute for EastWest Studies) v Praze.
ázory v tomto clánku jsou ciste osobní a
nevyjadrují nutne stanoviska Institutu.
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Rusko po operaci
Pul roku po volbách kontrolují Kreml noví lidé

,

"Ríká se, že príští ruský prezident bude
hrát golf. Tento vtip mám moc rád. «
Igor Malašenko, televizní magnát

Magdalena Barlošová
Ustrední
zpravodajská
služba
Spojených
státu pripravila
v roce 1995 pocítacovou prognózu
ruského vývoje v príštích letech. Ve
své predpovedi CIA "odsoudila"
Rusko ke stabilite. Zlom ve vývoji
prý už nebude možný. RUl'ká ekonomika se bez ohledu na výsledek
prezidentských voleb casem sama
postaví na nohy. Chvilku to potrvá,
pak ale Rusko zacne ekonomicky
prosperovat a komunistický sentiment bude postupne vytlacen na
okraj spolecenského dení. Rusko
vkrocí do tretího tisíciletí jako
stabilní, i když ne zcela demokratický stát, s fungujícím, i když ne
zcela volným trhem.
Hospodárský vývoj Ruska nebude
smerovat ke zcela typickému západnímu modelu. Odlišovat se
bude predevším výrazným podílem organizovaného zlocinu, který
odborníci do své analýzy zapracovali vubec poprvé. Pololegální
struktury se budou snažit ocistit svá
jména a srust se strukturami státními, aby rychleji a úcinneji vytvorily prostredí, v nemž se bude
darit jejich vlastním firmám (a
casem prý i firmám tech ostatních).
Vláda bude do ruské ekonomiky
vždy významne zasahovat, ale
znárodnení už nebude možné ani
v prípade totálního zvratu politické
orientace Kremlu.
CIA používá k prognostickým
úcelum od roku 1994 pocítacový
systém Faction. S jeho pomocí se jí
podarilo predpovedet puc proti
Michailu Gorbacovovi v roce 1991,
ale také šlápnout vedle, pokud jde
o rozpad Ukrajiny na dva samostatné státy. Melo k nemu dojít pred
dvema lety.
Bezmála pulrocní historie Jelcinova druhého funkcního období
ukazuje, že prognóza CIA pro
Rusko by mohla být z tech vydarených. Možná se dokonce vyplní
dríve, než kdo cekal. Rozhodujícím
prologem se stal poslední pulrok

v Kremlu, ackoli tomu zpocátku
nic nenasvedcovalo.

Rozpacitý cervenec
Boris Jelcin zahájil své dlouhé
funkcní období výzvou k ruským
volicum: Rusko potrebuje nalézt
novou národní identitu, novou
ideologii, která by sjednotila zemi
rozdelenou
na rudé a bílé, na
komunisty a nekomunisty. Jelcinuv požadavek znel rozumne. Jeho
prevaha nad komunistou Zjuganovem nebyla koneckoncu nijak
oslnivá a volby ruskou spolecnost
bezpochyby do jisté míry rozdelily.
Presto jeho výrok popudil demokraty i nezávislý tisk. At mel Jelcin
na mysli jakýkoliv význam slova
ideologie, demokraté mu pripsali
ten nejhorší: z totalitního období.
Jakápak prý ideologie, copak toho
ješte nemáme dost? Všichni shodne
poukazovali na to, že pred prezidentem stojí daleko konkrétnejší
úkoly, než nejaké hledání ideologie. Ve státní kase hluboké manko, ctvrtina obyvatel pod hranicí
bídy, vyhlídky špatné ... Jelcinovo
slovo navíc dávalo tušit, že "nová
ideologie" bude zase jen snuškou
úcelove vybraných hesel a gest,
zakrývajících bezohlednost, touhu
po moci a vnitrokremelské boje.
Než se na Jelcinovu výzvu zapomnelo, nabídla ješte provládní
Rossijskaja Gazeta dva tisíce dolaru ctenári, který do redakce zatelefonuje nejlepší návrh nové ideologie pro Rusko.
Nikdo nezavolal.

Komunisté uvolnili cestu
bojum v Kremlu
Když Boris Jelcin zmizel krátce po
volbách témer na pul roku ze
scény, zacaly se v kremelském
mocenském vakuu dít podivuhodné veci. Mocenské klany se
pustily do boje pred zraky celého
sveta. Národ uzavíral sázky na
víteze: Lebed, Cubajs nebo Cernomyrdin? Delení na rudé a bílé

ztratilo smysl. Bílí se bili navzájem.
Naopak po komunistech jako by
se po volbách slehla zem. Prestože
jim parlament poskytoval pevnou
pudu k zásahu a Jelcinova nemoc
a pomery v Kremlu jasný motiv
k nemu, vycházela z jejich rad jen
impotentní gesta. Ukázalo se, že
Rusko je jiné, než jen rudé a bílé.
Události po ruských volbách
jasne ukázaly, jak kontraproduktivní muže být v Jelcinove neprítomnosti
specifický sys tém
"checks-and-ballances",
to jest
navzájem se strežících trí "sloupu"
moci uvnitr Kremlu. Dokud byl
prezident
pri síle, mohly tyto
byzantinské (in)triky fungovat:
moc byla rozdelena mezi nekolik
souperících osob a prezidentovi jí
presto zustal rozhodující
díl.
V okamžiku prezidentovy nemoci
se tento systém stal nebezpecným.
Jelcin najednou potreboval monolitní, výkonný tým, na který je spolehnutí. Tuto poptávku dokázal
uspokojit Anatolij Cubajs, šéf
prezidentovy administrativy. Neuspokojoval ji naopak generál Lebed.

Cubajsuv comeback
25. cervence a 2. ríjna vydal Jelcin
klícové dekrety o Administrative
prezidenta Ruské federace. Anatolij
Cubajs dostal zelenou a behe
krátké doby vytvoril z adminlstrativy nejmohutnejší orgán výkonné moci v Rusku, s nímž se Cernomyrdinuv kabinet ci Rada be~'t nosti nemuže srovnat. Administrativa má jedenapulkrát více zamestnancu než vláda a má také
nesrovnatelne vetší pravomoci.
Cubajsova administrativa dnes
pripravuje návrhy zákonu, kte-.;é
prezident predkládá Dume, stejne
jako návrhy všech dekretu, príkazu
a narízení prezidenta. Výhradne
Cubajs predkládá Jelcinovi tyto
dokumenty k podpisu - ani premiér
nemuže prijít k prezidentovI 8.
nechat si od nej podepsat príslušný
návrh dekretu. Administrativa se
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vyjadi'uje ke každému usnesení
ruské vlády(!). Snad nejduležitejší
Cubajsovou pravomocí je právo a
povinnost "realizovat státní politiku v oblasti kádru a státní služby".
To prijde vhod v príštím roce, kdy
se Moskva nejspíše pokusí upevnit
vztahy centra s regiony, kterými
zatím zmítají lokální volby gubernátoru a místy už i odstredivé tendence.
Už 2. ríjna, tedy ctrnáct dní pred
propuštením Lebede, získal Cubajs
právo provádet kádrovou politiku
uvnitr Rady bezpecnosti Ruska.
Je lhostejné, pripíšeme-li Cubajsuv úspech jeho intrikám, šikovnosti, vztahu s Jelcinovou dcerou
nebo treba obvodu pasu. Podstatné
je, že vybudováním silné administrativy ztratila otázka Jelcinovy
nemoci ponekud na významu.
Jednotná administrativa pod silným vedením znamená nyní vetší
akceschopnost
a pružnost exekutivy. To bude churavející Jelcin
potrebovat - už proto, že administrativa je schopna pomoci v príštích volbách muži, jehož si Jelcin
vybere za svého následovníka.
Navíc Cubajs a jeho klika odstranením L~bede a Koržakova a jejich
diskreditací výrazne zpruhlednili
ruskou politickou scénu. Je na ní
videt churavející prezident a zdravá Cubajsova administrativa: silné
centrum reálné moci, zaštítené
masmédii a obrovskými financními rezervami. O tom, kde je vzalo,
se v Rusku dávno šeptá. Vposlední
dobe to prestalo být tajemstvím.
Nová elita ...
Všichni boháci dnešního Ruska
vdecí za své bohatství Anatoliji
Cubajsovi, nebot práve on je otcem
ruské privatizace.
Cubajs si o
techto lidech nedelá iluze. Ochránci lidských práv Kovaljovovi prý
kdysi rekl: "Potíž s dnešními boháci
je v tom, že jenom kradou, kradou
a kradou. Kradou všechno a nedají
se zastavit Ale až budou mít jednoho dne dost, zacnou se starat
o svuj majetek - své banky a firmy.
Nic lepšího si tato zeme nemuže
prát."
Jedním z predstavitelu nové elity
je Boris Berezovskij, majitel kontrolního balíku akcií televize Os-
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tankino a dalších výnosných podniku. Když byla v únoru Jelcinova
popularita sedmiprocentní a volby
se kvapem blížily, spojil Berezovskij své peníze a televizi s Cubajsovým organizacním talentem a
nabídi spolu své služby Jelcinovi.
Pripojilo se k nim ješte dalších šest
byznysmenu, pro které byla predstava návratu komunismu stejne
bolestivá. Berezovskij zcela bez
skrupulí vyjmenoval techto sedm
mecenášu Jelcinova vzestupu
v rozhovoru pro britské Financial
Times. tito bankéri podle nej
kontrolují 50 % ruské ekonomiky.
Jsou to: Michail Friedman a Petr
Aven - ALFABANK, Michail Chodorovskij - banka ME ATEP
Alexandr Smolenskij - banka STO~
LICNYJ, Vladimir Gusinskij MOSTBANK, Vladimir Potanin ONEXIMBANK.
Posledne jmenovaný, Potanin, si
po prezidentských volbách v cervenci vysloužil kreslo prvního námestka vlády za to, že jeho
ONEXIMBANK naplnil vloni na
podzim státní pokladnu, když v ní
chybela hotovost a hrozila krize.
Letos je ekonomická situace Ruska
ješte horší. Ve státní kase chybí
podle odhadu 70 % príjmu z daní.
Dá se predpokládat, že závislost
státu na soukromém kapitálu ješte
vzroste, jinak Rusko sociálne zbankrotuje. Kreml se za to bude muset
odvdecit vcasnými a správnými
rozhodnutími. Tito muži potrebují
takovou legislativu, aby se nemuseli bát investovat své zisky doma,
aby svuj kapitál nemuseli dál ukládat v nemeckých a amerických
bankách. Jedine jejich peníze
mohou zachránit ruskou ekonomiku - úvery z jejich bank, ale
predevším dane z jejich neuveritelných zisku.
Kruh
se
uza-
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vírá. Všeruský úrad pro kontrolu
daní má pod svou kontrolou opet
Anatolij Cubajs.
Rok smírení a velkých kšeftu?
Šestého listopadu se Boris Jelcin
probudil z narkózy po operaci
srdce. Následující den si Rusko
pripomnelo výrocí bolševického
prevratu. Jelcin podepsal dekret,
kterým vyhlásil 7. listopad "Dnem
národního smírení a dohody" a rok
1997 rokem téhož. Myšlence smírení a dohody chce prezident zasvetit celé své dlouhé funkcní období. Z moskevského mauzolea
zmizí príšti rok mrtvola Vladimira
Uljanova. Popravený car Mikuláš
II. s rodinou bude naopak pochován a blahoslaven. Rusko potrebuje
zapomenout...
Taková je nová prezidentova
"ideologie".
Boris Jelcin však
vždycky dokázal respektovat reálnou moc. Mladé kapitalisty bude
potrebovat cím dál víc. Bude potrebovat jejich televizi, jejich peníze.
Jeho a jejich ideologie mohou
smele žít vedle sebe. "Zapomenme
na to, co bylo," bude národu ríkat
Jelcin a kapitalisté k tomu dodají:
"Nechte nás zbohatnout a my vytáhneme Rusko z bídy." Vše nasvedcuje tomu, že se prognóza
americké CIA vyplní. Rok 1997
bude pravdepodobne rokem národního smírení ...a velkých kšeftu.
Rusko je tak odsouzeno ke stabilizaci. Pujde však spíše o stabilní
oligarchii než stabilní demokracii.
MAGDALENA
BARTošovA
•
Redaktorka Rádia Svobodná Evropa.
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Clintonuv fenomén
Podarí se staronovému prezidentovi dovést Ameriku úspešne do Zl.století?
Jirí S. Melieh
Letošní
americké
volby
byly nepochybne
volbami
nejdražšími
(zhruba 860 milionu dolaru) a zároven se vyznacovaly
jednou z
nejmenších volebních úcastí (jen
49 % oprávnených volicu). Volby
byly málo dramatické nejen proto, že
vítez byl vpodstate predem znám, ale
i z toho duvodu, že oba kandidáti
tíhli ke stredu politického spektra a
v mnoha otázkách se shodli. Spojené
státy dnes navíc prožívají pozvolný
ekonomický rust, takže mnoho dríve
palcivých otázek ztrácí své ostré
hrany.
Vítez Bill Clinton se znovu zapsal
do historie - jako první demokratický
prezident od doby F.D. Roosevelta,
který byl podruhé zvolen, a jako nejmladší znovuzvolený prezident.
Nestalo se víc jak 200 let, že by se
demokrat stal prezidentem v dobe,
kdy byl Kongres v rukou republikánu.
A nebyla to jen symbolická návaznostna Roosevelta a jeho tradiciNew
Deal, co prineslo Clintonovi úspech.
Vetšina pozorovatelu se shodla na
tom, že mezi nejsilnejší Clintovy
zbrane patrilo osobní charisma,
efektivní vedení volební kampane a
dobrá strategie pri výberu témat.

vizi. Opakovane se vyslovil pro
vyrovnaný rozpocet - ale s podmínkou, že nebude jednou provždy
vtelen do ústavy. Republikánskému
tažení proti drogám celil tím, že
uvolnil víc penez na boj s narkomafií
(15 miliard v roce 1997). Dalším
ústupkem republikánum byla reforrpa systému sociální podpory (viz NP
Américké

volby
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Clinton dokonce podporil hlavní
požadavek republikánu: snížení
vládní administrativy. "Éra velkého
státu skoncila, ale nemužeme se
Demokrat, nebo umírnený
vrátit do dob, kdy byli naši obcané
republikán?
odkázáni jen sami na sebe," rekl na
Clinton si postupne vypracoval tak- jednom predvolebním setkání.
V otázce zahranicní politiky se
tiku strední cesty kompromisu. VsaClinton s Dolem kupodivu témer
dil na své schopnosti využít chyb proshodli. Clinton své stanovisko structivníka, prisvojit si prostor, v nemž
souper nebyl dusledný. Navíc nekolik ne vyjádril ve svém projevu o stavu
Unie: "Spojené státy nemohou být
volebních témat od republikánu
svetovým cetníkem, ale mohou a
jednoduše prímo prevzal.
Kdyžamerický tisk nazval Clintona mely by být svetovým mírotvurcem. "
Cllnton svedl úspešný boj o "stred"Velkým PNzpusobovatelem", mel
ní trídu", jejíž jádro se pravdena mysli predevším jeho schopnost
prisvojit si mnoho z ideologie umír..,. podobne skládá z jeho generacních
neného krídla republikánu. Prezi- vrstevníku (tzv. boom generation).
Podle pruzkumu verejného mínení
dent napríklad podporil prísnejší
postup proti kriminálním živlum
se asi 90 % Americanu považuje za
príslušníky strední trídy. Ekono(souhlasil i se zastánci trestu smrti)
mický rust a nízká nezamestnanost
a prosadil sto tisíc nových policistu
na ulicích amerických mest. Odsou- byly asi hlavní prícinou, proc se tento
dil také premíru sexu a násilí v tele- nejvetší volicský blok rozhodl neris-

kovat zmenu v podobe nového prezidenta. Jiste také zapusobilo "križácké
tažení" za ozdravení životního prostredí (stalo se doménou viceprezidenta AIGora) a duraz na reformu
školství a vzdelán( Prezident navrhl
nový plán danových úlev pro strední vrstvy, usnadnující napr. porízení
rodinného domku nebo vzdelání pro
studující cleny rodiny. V srpnu
predložil plán v hodnote dvou miliard dolaru na vycištení skládek
prumyslového odpadu.

Problém prezidentovy etiky
Jedna kniha o staronovém americkém prezidentovi nazývá Billa
Clintona s urcitým porozumením
chameleonem. Otázce prezidentova
charakteru však volici neprikládali
takovou váhu, jak se ocekávalo, i
když skandálu kolem prezidenta
bylo víc než dost. Pocínaje stále ješte
nevyjasnenoll aférou Whitewater a
údajné manželské nevery, pres tajné
materiály FBI o nekterých republikánech, jež si z pochybný-ehduvodu
vyžádala vláda, až po zneužití 40
milionu dolaru z fondu Demokratické strany pro Clintonovu kampan.
V dobe konání sjezdu Demokratické
strany rezignoval jeden z prezidentových hlavních poradcu Dick
Morriskvuli dlouhodobému pomeru
s prostitutkou.
Poslední obvinení vznesl Bob Dole
prímo v televizní debate a týkalo se
nezákonných financních príspevktt
od bohatého indonéského obchodníka. Dary od cizích státních príslušníku jsou protiprávní, a nav';fc
existuje podezrení, že v tom prípade
ovlivnily americký postoj vuci politice Indonésie na poli lidských práv.
(prezident se bránil tím, že dárce v té
dobe legálne bydlel ve Spojených
státech.)
Clinton však mel štestí, že sdelovaci
prostredky, jindy velmi kritické, jeho
skandály nerozmazávaly. Sice o nich
informovaly, ale daleko mírneji než
u jiných afér, napríklad Watergate
nebo lrangate. Ani nekteré politické
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premety (napr. to, že podepsal zákon
o zprísnení sociální podpory, o nemž
se vzápetí vyjádril, že je "krutý" - viz
P 11/96) nepoužily sdelovací prostredky proti nemu.
Shovívavý postoj velké cásti americké verejnosti
ke Clintonovi se
odrazil i v jednom predvolebním
pruzkumu.
Potenciálním
volicum
byly položeny dve otázky: 1) Podporujete prezidenta Clintona? 2)Máte
duveru v jeho charakter? 75 % dotázaných odpovedelo bez zaváhání na
první otázku "Yes" a na druhou "No".

Prezidenta cekají težké ctyri roky,
druhé prezidentské
období bývá
·vždy nárocnejší. Jaké šance má tedy
demokrat BilI Clinton dovést USA
úspešne do 21. století? Nesmíme
zapomínat,
že bude muset celit
republikánskému
Kongresu, a to
v zemi, která je konzervativnejší než
v minulosti.
icméne se svou vizí
nového "amerického
snu", v níž
spojuje rozpoctovou a sociální disciplínu s tradicními hodnotami demokratu, si muže zajistit dustojné místo
v rade amerických prezidentu. Ale
jen v prípade, že presvedcí Kongres
o potrebe nadstranického
rešení
vecných problému Ameriky: vzdelání a zdravotnictví,
chudoby
a
kriminality. A pokud pritom zároven
nezapomene
na rešení problému
etických.

Kampan a volby samozrejme charakterizovala invaze nejmodernejší
kacní techniky

probíhající

komuni-

na mnoha

frontách - na sjezdu Demokratické strany
mel každý delegát svuj pocítacový terminál a mohl využívat

"dvojsm~rnou

informacní dálnici". Volici po celé Americe
meli také možnost napojit se na projekt,
jehož prostrednictvím

meli možnost 24

hodin denne, poštou, telefonicky (císlo
1-800-622-SMART), faxem nebo E·mailem
získat jakékoli informace o témer 20 000
kandidátech ucházejících se o zvolení na
všech úrovních. Jinak podle pozorovatelu
kampan na Internetu neslavila prílíš velký
úspech, a to pravdepodobne

proto, že

pocet uživatelu ješte není dostatecne
velký.

JIRI

S. MEL/Cli

Politický analytik, žije dlouhodobe
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Panenství
Adventu je už nakrátce, svatvecer se nám blíží. I zazpíváme si opet pod stromeckem
o Ježíškovi, jeslickách, pastýrích a všem, co k vánocnímu príbehu patrí. Také o narození "z cisté panny".
Panenský ci dívcí stav matky Ježíšovy nemá jen hodnotu sémantickou (o níž
nehodláme špekulovat), nýbrž i sémiotickou, znakovou. Zakládá se totiž ve
starozákonním lzaiášove proroctvl, a je tedyjedním zeznamenl, provázejícich prlchod
Spasitele.
Ovšem úcta k Bohorodicce zpusobila, že v krestanské epoše se panenství stalo
mimorádnou hodnotou samo o sobe.Mnohé svetice byly pannami a panenství vubec
bylo stavem Bohu obzvlášt milým. To ostatne melo oporu i v kulturách pred- i mimokrestanských. Nakonec významnost panenství (symbolizovaného zpravidla veneckem,
vínkem) tematizuje i rada lidových písní. To vše muže vypovídat jen pramálo o
"mravnosti" v živote našich predku; podle horlení karatelu preruzných krestanských
epoch by se dalo soudit, že vlastne skoro nic. Avšak duležité je, že bez ohledu na
životní praxi bylo panenství vnímáno jako hodnota jednoznacne pozitivní. Ostatn~
netoliko panenství, nýbrž pohlavní "cistota", "nevinnost" vubec, tedy i mužská.
Naše doba zaznamenává výrazný posun, ne-li prímo obrat v tomto hodnocení. Ta
zmena pritom není dávná. Pravda, sexuální nedotcenost se už dávno neabsolutizuje
a s predmanželským pohlavním životem víceméne pocítá. Ale teprve v posledních
dvou trech desetiletích se stalo zvykem - verejne a nahlas - panenství bagatelizova
ci prímo ztrapnovat. "Je mi 17 a jsem ješte panna; myslíte, že jsem nenormální?"
Takové a podobné dotazy sezacínají masivne zverejnovat v poradních a dotazních
rubrikách casopisu (napr. Mladého sveta) až nékdy v 70. letech.
Naproti tomu o panictví senemluví vubec; jako by bylo jen trapným prapuvodním
jevem dospívání, treba jako mutující hlas. Zdá se mi, že o tom svedcí napffklad
zpusob vnímání Hrabalova "komple..ru eléva Hrmy". Premena chlapce v muže se tu
ctejako vlastne jen technologický problém. Pritom ejaculatio praecox je zde (podobne,.
jako elévovojméno) predevším znakem; Ostr-esledované vlaky jsou významný iniciacní
príbeh.
Ani to samo o sobe nic nevypovídá o soudobých životních zvyklostech u nás.
Statistické pruzkumy ovšem vypovídají už dost dlouho o trendech k vetší sexuální
volnosti; srovnávají ses podobnými i výraznejšími jinde ve svete.Mluvívá seo sexuálnli
revoluci, navíc je obcas slyšet, že ta k nám doopravdy dorazí teprve casem.Mne však
nejvíc zajímá ten posun v hodnocení.
A za duležité považuji i to, že tomuto posunu seprizpusobuje množství odborníku
(psychologu, sexuologu i pedagogu); nekterí skoro jako by považovali za žádoucí
z nej udelat závaznou normu. To, zdá se mi, je hodno zamyšlení.
Mluví se dnes o zavádení sexuální výchovy do škol. Sexuální osveta je žádoucl, a
nikoli jen na školách. Je však otázkou, jak si ji predstavujeme a co od ní cekáme.
Zatím to vypadá, jako by mela být predevším práve jen technologickým školením,
které mladým lidem umožní co možno bez problému zacít se podílet na urcitém
jednání. První texty - domácí i prekládané - k tomuto tématu jsou opravdu predevším
technickými príruckami, "návody k použití".
Za takového stavu pak není seco divit, že pribývají hlasy nesouhlasné - a zdaleka
ne jenom z rad katolíku. Sexualita a sexuální chování se zde totiž predkládá jako
spotrební zboží, výchova k nim je pak spotrebitelským školením.
Vubec mi nejde o nápravu mravi1 ci menení obecných trendu. Ale považuji pohlavní
život za neco natolik privátního, že vychovávat k chování urcitého typu nelze.
Sexuální postoje má mít právo si každý vytváret sám, konkrétní chování pak v partnerské dyáde. A má ovšem mít i právo rozhodnout si nejen jak a s kým, ale také kdy
s tím zacít A právo vedet, že rozhodne-li sesvuj vstup do sveta praktické sexuálnosti
odložit, tak na tom prinejmenším není nic špatného. Tedy už proto bych uvítal
rehabilitaci toho, co se nazývává pohlavní cistotou, v obecném hodnocení.
"Panenství, nebo kondomomanie?" ptá se plakát vydaný jedním krestanským
spolkem, agitující mladé lidi pro panictví a panenství .až do snatku. Príznacné je, že
mluvcí té spolecnosti se v komentári k oné kampani vlastne omlouvá: jako by se
predem bránil obvinení z Jundamentalismu
a moralizátorství.
Copak je nutné
omlouvat se už jen za pripomínku dobré možnosti?
Zmeny v postojích k sexualite signalizují vetsí svobodu. Jenže svoboda znamená
predevším moci a umet se samostatne rozhodnout. Treba i pro to panenství. Nebo
panictví, ovšem. A nemuset to považovat za nejaký zázrak.
Skutecný zázrak si pripomenme pod tím stromeckem.
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Dr. SAMUELBELLUŠ,nar. 2.10.
1916, bol jeden zo zakladatelov
Demokralickej
strany (DS),
úcastník Slovenského národného povstania a clen povstaleckej Slovenskej národnej
rady. Tzv. Aprílovú dohodu
medzi slovenskými katolíkmi a
evanjelíkmi považoval za nutnost pre zjednotenie demokratických sil vtedajšieho Slovenska proti jeho nastupujúcej
boIševizácii. Bol vtedy clenom
predsedníctva DS. Bol clenom
SNR (1945-1948), poslancom
Docasného a potom Ústavodárneho národného zhromaždenia (1945- 1948) a povereníkom informácií (1946-1948).
Aký bol pomer [(SS a DS pred májovými volbami?

Politická scéna po vojne na Slovensku bol a vcelku jednoduchá.
Národ sa delil na demokratova
komunistovo Bola jednotná DS a
KSS. V tejto jednoduchosti sa súcasne javila istá prezieravost.
Uvedomili sme si, že základnou
myšlienkou povojnového Ceskoslovenska a Slovenska má bezpochybne byt obnova a zachovanie
demokracie a právneho poriadku
v štáte. V období pred vorbami v r.
1946 komunisti vyvinuli všemožné
úsilie, aby rozbili jednotu DS a tým
oslabili celý demokratický front.
Verkodušne dali súhlas k vzniku
nových strán, vrátane strany katoJícky orientovanej,
ktorými by
pozdejšie podra potreby manipulovali. DS, ktorá bola istým
zoskupením
bývalých republikánov, národniarov, soc. demokratov, živnostníkov a pod., sa
nedala rozdelit ci rozoštvat, a po
dohode s predstavitermi politického katolicizmu išla do volieb
jednotne a zvítazila.
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sme
S dr. Bellušom
o pokuse zjednotit povojnové
demokratické Slovensko proti bolsevizácii
Ako ste.vnímali rokovania, ktoré
prebiahali
v marci 1946 medzi
slovenskými katolíkmi a evanjelikmi
a ktoré vyustili do aprilovej dohody?

Nešlo o medzicirkevné, medzikonfesionálne rozhovory. Rokovalo sa
na báze DS. lšlo o dohodu DS so
skupinou rudí, ktorí sa chceli
aktivne zúcastnit verejného života
ako reprezentanti politického katolicizmu. Niektorí z nich boli už
clenmi DS a odtiar ten výklad, že
pri aprílovej dohode šlo vlastne
o vnútrostranícke
usporiadanie
záležitostí, týkajúcich sa katolíkovo
Význam tejto skupiny sa odvodzoval z podpory, ktorú skupina
mala v cirkevnej hierarchii.
Ovplyvnila aprilová dohoda volebný
program Demokratickej strany a jej
vztah k prvej Slovenskej republike a
povstaniu?

Aprílovou dohodou sa nemenil
volebný program DS, v ktorom sme
nekompromisne zdÓraznovali zavedenie skutocnej demokracie,
právneho poriadku, nezávislosti
slovenských orgánov a ich plnú
zákonodárnu a výkonnú právomoc
v otázkach národnej povahy. Išlo
nám o nové základy Ceskoslovenska, v podstate o federatívne
zriadenie republiky, i ked slovo
"federácia" sme nepoužili, lebo by
sa na nás boli vrhli všetky ceské a
slovenské strany a prezident Beneš.
Vo februárovom programe strany
sme boli za súkromné vlastníctvo
k pÓde, za dobrovolné družstvá, za
podporu remesiel, živností. Poštátnenie sme pripustili len v obmedzenej miere u tzv. "kIúcového
priemyslu". Sociálna spravodlivost,
nezávislé záujmové organizácie a
nadovšetko rudské práva a obcianské slobody, vrátane slobody náboženského vyznania, tvorili pods1atnú cast volebného programu,
spolu s pestovaním duchovných,
kultúrnych, národných sloven-

ských tradícií. V zahranicnej politike sme zdÓraznovali nezávislost
štátu a priateIské styky s Východom
i Západom. Aprílovou dohodou
sme nemenili náš postoj k slovenskému štátu a ani k SNP, v ktorom
mnohí z vedenia DS hrali významnú úlohu. Útoky slovenských
a ceských komunistov, že sme
aprílovou dohodou doslova zradili
povstanie, že sme legalizovali a
rehabilitovali "rudáctvo", jednoducho neobstoja.
Ako by ste charakterizovali aprílovú
dohodu? Co bolo jej podstatou?

Aprílová dohoda priniesla závažné
personálne zmeny. Bol zavedený
akýsi "konfesionálny" krúc, akási
kvóta katolíkova evanjelíkov v orgánoch strany a inštitúciach, kde
DS vysielala svojich zástupcovo
podra tohto krúca sa zostavovala
kandidátna listina do parlamentu,
aj do SNR. Generálny sekretariát
DS sa vedra Fedora Hodžu rozšíril
o Jána Kempného a Miloša Bugára.
K personálnym zmenám došlo aj
v predsedníctve strany.
Bola súcastou dohody v tej dobe tolko
pretraktovaná tajná doložka, týkajúca sa záchrany života dr. Tisu?

Tajná doložka neexistovala a nebola ani potrebná. Boli sme proti
poprave z dÓvodov politických ako
aj humánnych. Dr. Beneš prijal
vacšinové odporúcanie vlády a dr.
Tisovi milost neudelil. Den pred
popravou mi telefonoval, ako povereníkovi informácií, minister informácií komunista Václav Kopecký
a kategoricky ma žiadal, aby povereníctvo Tisovu popravu filmovalo.
Žiadost ministra som rovnako
kategoricky odmietol so strucným
.odÓvodnením, že by to bolo surové
a nedÓstojné! Viem, že filmové
zábery predsa boli natocené, a to
pre potreby archívu, úradníkmi
pražského ministerstva vnútra.

NOVÁ

Co bolo hlavnou prícinou tak výrazného vítazstva DS v májových volbách?
V strucnosti povedané, volebný
program strany, úsilie o zachovanie jednoty demokratických síl na
Slovensku, k comu veImi výrazne
prispela už spomínaná aprílová
dohoda.
Co Vám vtedy priniesli májové volby?
VoIby nám priniesli veIké vítazstvo, ale aj veIké starosti. To je však
už iná kapitola. Tu chcem len
dodat, že viacerí signatári dohody
boli už pred komunistickým pucom v roku 1948 a po nom vystavení prenasledovaniu, na základe
vykonštruovaných žalób, súdení a
žalárovaní. Mnohí z nás sa pred
prenasledovaním
zachránili len
útekom do exilu. Tá 62 % viicšina
demokratického, protikomunistického Slovenska bola nám pri zaciatku našej práce v exile dobrou
vizitkou.

PRíTOMNOST

Sám ste sa zúcastnili štátoprávnych
rokovaní, ktoré vyústili do tretej
pražskej dohody, tedy dohody, ktorá
prakticky zlikvidovala slovenské
orgány, minimálne ich nezávislost.
Preco k tomu došlo?
K tretej pražskej dohode došlo po
májových voIbách. VoIby jasne
ukázali, že Slovensko je demokratické a že mu nemóžu vládnut
komunisti z Bratislavy, ale iba ak z
Prahy, kde v ústrednej vláde mala
KSC, za pomoci satelitných soc.
demokratova nestraníkov, viicšinu. A tak komunisti prehodnotili
sv oj doterajší postoj, a iste aj pod
tlakom ceských komunisto v prestali mat záujem na nezávislosti
slovenských národných orgánov a
na rozsahu ich právomocí. BohužiaI, ani ceské nekomunistické
demokratické sily, národní socia~
listi a lid ovci, nešli so slovenskými
demokratmi. Nepodporili ich pri
obrane slovenských národných
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orgánov. Práve naopak! Ceskí národní socialisti a lidovci sa vo všetkých pražských rokovaniach, pri
prvej, druhej a tretej dohode, veImi
vehementne zasadzovali za oklieštenie právomocí Slovenskej národnej rady, ako aj Zboru povereníkov.
DS sa ocitla v posledných rokovaniach úplne osamotená, bez akejkoIvek pomoci, a nezostalo jej nic
iné ako "dohodu" prijat. Mne bolo
z toho veImi smutno. Zvlášt postoj
ceských demokratických strán ma
otriasol. Nemohli alebo nevedeli
pochopit nové, mladé, demokratické sily na Slovensku, ktoré sa zúcastnili Slovenského národného
povstania aj preto, aby prispeli
k obnove demokratického Ceskoslovenska, budovaného na nových
základoch podIa zásady rovný
s rovným.
Rozhovor pripravil slovenský politolog Svatoslav Mathé.
•
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heslár

Bedricha Loew-ensteina

D

vláda vetšiny, muže být hrozbou svobode.
Víme, že "vule lidu" je v kladném prípade
enlOkracie,
definovaná
mechanicky heslo
jako
užitecná
fikce
a v záporném
populistických
demagogu,
kterí
absolutistickou moc panovníka obrátili ve stejne
absolutistickou zvuli "lidu". Demokracie však není stav,
dosažená pravda, nýbrž postup, metoda, nikdy
neukoncený proces hledání. Dvojího je treba si
uvedomit: pluralistického charakteru spolecnosti a
nedotknutelnosti pravidel, podle nichž dochází k boji
za prevzetí odpovednosti a prosazení vlastních predstav
a zájmu. Samozrejme pri maximální ochrane tech, kterí
se octli v menšine. Demokracie se pritom nemuže
redukovat
na hájení skupinových
zájmu ani
"pripsaných" ideologických pozic; v tom prípade
zkornati a ztratí schopnost klást si otázky, natož najít

TI

isidenti: jdou lidem na nervy asi proto, že predstavují jejich špatné politické svedomí. Snad by
se meli naucit
pružná
rešení. být trpeliví: jejich cas prijde, až
budoucí rozhnevaní mladí muži svým rodicum

evatenácté století. Benedetto Croce za
signaturu doby považoval "náboženství
svobody", pri pohledu zblízka se nám minulé
otlucourozloží
o hlavu
zbabelý
konformismus.
století
na jejich
silocáry
ideologií,
historismu,
nacionalismu, pozitivismu, liberalismu, emancipacních
hn utí, industrializace, kolonializace, meštanské kultury,
hudby, románu ... Vším tím "dlouhé století",
zarámované svorkami revolucí 1789 a 1917, jiste bylo
plno, a prece ta hesla klouzají po povrchu epochy, která
se nám ve srovnání s katastrofami našeho století zdá
pri všech svých zvratech a zlomech evolucní a verící v
pokrok, v "happy end". Bylo tedy vekem iluzí? Nebo
jsme jenom zpackali jeho produktivní šance?

:lJ

ci luxus rozmazlených detí blahobytu, si za
poslední ctvrtstoletí od zprávy Rímského
klubu o Mezích rustu (1972) dobyla pozornost
mladší
verejnosti ajako
nakonec
[
kologie, generace,
puvodne denuncovaná
hysteriei
politiku. Vokamžiku, kdy svetové hospodárství
vykazuje recesi, lidé však rázem zapomínají na nové
poznatky, na "postmateriální
hodnoty, na "trvale
udržitelný rust", v globalizované souteži se ukazuje
bližší košile pracovních príležitostí pred zeleným
kabátem environmentalismu.
-

posuzována jako morálne pochybená, na
pokraji národní zrady ("Opustíš-li mne ..."),
je nedoceneným kulturním cinitelem, ba
v ceských dejin.
pomerech
nekdy
faktorem svetových
Prohlášení
lidských práv si vymysleli emigranti v pustinách
Nového sveta, pocátky filosofie vzešly od maloasijských
uprchlíku pred Peršany, její renesancní obnova od

}Emigrace,

byzantských uprchlíku pred Turky, berlínskou
akademii založil Komenského vnuk Jablonský, rozkvet
ved v USA mnoho vdecí uprchlíkum pred Hitlerem

e

útocištem ztroskotaných modloslužebníku
všeho
druhu.
Jejich
~~~'a
byla a zustala
záchrannou
kotvou,
zkompromitovaní
bužkové
dnes namnoze
ožívají ve zmatenych myslich demagogu,
fnukalu a omezencu na Východe i Západe. Evropa,
panorama soucasnosti nesoucasného,
obrovská
pokladnice zkušeností, není jen kulturním prostorem
o mnoha tvárích a trhem, nýbrž záchranou pred novým
nacionálním marasmem. Je ovšem pravda, že její moderní legitimace spocívala v práci, vede a demokracii,
zatímco
dnes
práce
ubývá,
veda
ztratila
"svetonázorovou" kompetenci a demokracie schopnost
svazovat lidi civilizacním kódem hodnot (Lepenies).
Místo rýpalství proti "bruselské byrokracii", oplakávání
slepé ulicky národní
suverenity
a dalších
zkompromitovaných
receptu, místo roznecování
starých strachu a resentimentu bychom meli dát hlavy
dohromady a hledat inteligentní rešení na základe

akta jsou jen zdánlive jednoduchá a nesporná
- jak vedela jistá mladá dáma, pristižená svým
manželem in flagranti, rkouc: "Komu veríš víc,
mnenašich
nebo spolecných
svým ocím?"
Receno
ponekud zájmu.
botce,
hodnot
a spolecných
fakta jsou výsledkem naší volby, toho, cemu prikládáme význam, vnímáme to, oc se zajímlÍme.
Samozrejme "factum" v banálním smyslu je to, cO se
stalo a nemuže se odestát, napr. smrt. Nicméne práve
historik na každém kroku naráží na problém, cemu
prikládat význam, co brát pro svou analýzu na vedomí
a co vyclenit jako irelevantní. Ale i prostí lidé všech
dob tvorili dejiny tím, že fakta vnímali selektivne: že
videli nebezpecí, kde nebylo, že verili v hodnoty nám
dnes nepochopitelné. Manžel v naší anekdote mohl
jednat, jako by soka v ložnici nebylo. Také v.srpnu 1968
mnozí jednali, jako by nebylo okupantu. Jsou však i
"lidé faktu" a "vedy faktu", s despektem poznamenal E.

S

r

anatismus casto vystupuje párove, izraelský
spisovatel
Husserl.

Amos

Oz jednou

doporucoval

nenávistí.

enerace. U k.orene vetšiny revolucí je generacní spor rozhnevaných mladých mužu.
srovnávací
vedu národu,
Mladá
generace,
která sespjatých
nestacilavzájemnou
pošpinit
kompromisy praktického života, je jiste vnímavejší pro
bezpráví, predevším však radostne cítí svou morální
prevahu nad podlým, starým svetem. Bez freudovského
receptu
"vzpomínat,
opakovat,
propracovat"
(predchozí) se však s velkou pravdepodobností vydají
nutkavému opakování otcovských hríchu.

Cf;

(Pokracován[pnst~.
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Milá Janicko,
když mám charakterizovat
CeskoLipsko, odkud píšu, tak mé napadá
výraz, který pouzil v Lidových novinách J(arel Steigerwald: Buh slov je
rád. To pro místní názvy - Tanecek,
//vézda, Peklo a Ráj, také Ulice a
hlavné J(onojedy, Kozly a J(rava;·e.
J( tém J(ravarum, které jsou mým
obcasným víkendoV)'m domovem, je
nutno dodal, co seješté traduje: podle
návrhu novousedlíku z pétactyricátého se mely jmenovat Voloušov prý podle toho, kdo sem tehdy do
Sudet p;'išel, aby vystNdal (leceno
slovy neboztíka panafarMe) "zbozný
Lid némecký". Ten mél samozlejmé pro toto místo SVLlj název,
Graber; ackoliv místní kevniky vzpomínají i jmen ceských kromé f(rava;' také Radoušov a Víska.
Historie Kravar na CeskoLipsku sahá nejméné do evku 1178,
kdy byly povýšeny na mésto. Tehdy tudy vedla obchodní cesta
mezi Cechy a Lužicí, cehoz kromé pocestných lemeslníku
vyuzívali i nepoctivci, pokud ne pNmo loupezníci. Pripomíná
to nedaléký kopec Ronov se zbytky gotického hradu, odkud
vyrázeLi k plepadum loupe:iiví rytiri. Lup si prý potom
uschovávali pár kilometru dál, na He(fenburku neboli Hrádku,
který v údolí nad Úštékem postavil Berka z Dubé. Ale az k
nám nékdy, Jano, prijedete, nehledejte kromé zrícenin na
Ronové príliš staré památky - nejvetší pozoruhodností je
roubená lychta z konce 18. století, nyní muzeum. Za minulého
rezimu byla pékné a dukladné zrenovována s mnohem vétšimi
nez potrebnými náklady a v mnohem delší nez predpokládané
dobe. Ovšem i jiné stavby stojí za pohled - na trojúhelníkovém
nárnéslí barokní kostel, morový sloup a empírová radnice a
také kamenné domy, jejichz zadní trakty sezdénými stodolami
plnily úlohu méstských hradeb.
Zato se moc nedívejte na krabicové bytovky, které nám tady
kazi dojem uz dvacet let, co jsme se v f(ravarích jako možná
vubec první Prazáci zabydleli. Tehdy nám kolem plotu
chodívali vzdycky vpodvecer místni chovatelé králíku s
nákladem trávy a po silnici každé sobotni odpoledne korzovaly
matky s kocárky. Mély na sobé jakési venkovské uniformy
období socialismu - tepláky, šatové zástéry, svetr a natácky
na hlavách. To aby vecer zbavené natácek i potomku mohli
zazárit na zábavé v krimplenových šateckách od domácí
švadleny.
Méli jsme zde také místniho blázna. Bydlil v do mé,
zaplnéném v prízemí starými cihlami, na noc seprý sám poutal
do retézu na ochranu pred zlými duchy. Pres den se
bezstarostné usmival na slunícko i déšt, kdy:t jezdil na kole za
lécivými bylinami; vyprávélo se, ze pro lipový kvét porazil
vzrostlou lípu. Pak tady jako v kazdé správné vesnici byla i
jedna majda-rajda, bujná krasavice, která po ctyricítce zemrela
na cirrhosu jater ("zkamenélý zlucník", jak ríkala) Doby se
mení, z bytovek se nékteré rodiny stéhují - pokud na to mají,
do kamenných domu. Matek na silnici jezdí myslím méné, zato
chodí v džínách a kozených bundách. Blázna vystéhovali pri
jakémsi komunistickém výrocí na druhý kraj vesnice. Kdy:t
ale chodím po nákupech nebo vencit vnoucata ci jejich pejska,
potkávám hned blázny dva - bratry, asi dvacetileté, kterí
dulezité vozí po silnici sem tam prázdnou kárku nebo si hrají
na policajty a legitimují kolemjdoucí. Kdo je momentálné
místní coura, nevím, protoze muj dávný iriformátor, zedník v
duchodu, který - zít v Hrabalové J(ersku, mohl by sedostat do
literatury - je uz také na pravdé Bozí; snad tam tancí polky a
valciky, jejichz kouzlu na stará kolena, krátce pred svou smrtí,
zacal znovu vášnivé holdovat.
f(dyby sedozil dnešních dnu, jisté by sešel podívat na striptýz,

Kravare
který zacal porádat majitel jedné z našich nových hospod.
Máme tady totiz tri, což je méné nez za "zbozného lidu
némeckého", ale víc než za socialismu, kdy bylo na náméstí
jen jedno nevlídné a ušmourané Pohostinství. Pribývá také
obchodu, i kdyz nékteré z nich maji krátký zivot. Nevydarilo
se cukrárce, zkrachoval - lidsky i podnikatelsky - manzelský
pár zemédélských inzenýru: ona méla masérstvi, on vyrábél
rakve. Máme tu velkoobchod s uhlím, jehoz majitel si uz
zarizuje kolikátou prodejnu - po buticích a drogerii nejnovéji
"Vybavení koupelen". UZ nékolik let funguje elektrikárská
firma, zatímco vetešník nyni prodává noviny a nápoje.
/únokavárnu
nahradila herna, kde bývají mezi kulecníky
verejné schuze zastupitelstva. Vlastníka zménilo k dobrému
nákupni stredisko, ale nájemce koupališté bude mít asi potíze
- nejenom kvuli deštum, ale i kvuli trhlinám v betonovém dné
bazénu; stejné tam v posledních
letech rostly rasy a
choulostivéjši lidé po koupání dostávali vyrázky.
Vím, ze si potrpíte na ekologii: u nás tedy kvalitu zivotniho
prostredí pravidelné provérují cápi. Hnizdí na vysokém komíné
za kostelem snad právé proto, ze na lukách u Bobrího potoka
stále ješté nacházejí dostatek zab. Také u nás létají netopýri a
šneku je tolik, ze po dešlích je radno pOhybovat sepo cestách
seznacnou dávkou obezretnosti.
Ostatné obezretnéjši ted tady zacinají být všichni. V dusledku
osvéty seuz u nás králíci nekrmí trávou z príkopu, takže nám
príkopy zarustají plevelem vcetné bolševníku. A poté, co bylo
vykradeno nékolik domu, porizují si Lidékromé psu i varovná
osvétlení. Místnímu Romovi, který mne uctivé a prátelsky
zdraví od doby, co se svým synem u nás hloubil príkop a co
jsem mu privezla z Prahy kamaše pro jeho churavéjící
manzelku, uz podvakrát kdosi hodil do okna kámen. Jeho
soused se domnivá, ze to byl pozdrav od príbuzných. Avšak
právé ten kámen v romské sini i to vysvétlení nasvédcují, ze
ani f(ravarum senevyhýbaji problémy celé spolecnosti a ze i v
nich ziji lidé dobrl i méné dobrí. K tomu ješté jeden príklad: ti
dobrí péstují také u starého kamenného mostku trávnícek
kolem sochy Jana Nepomuckého a za tmy ji osvétlují na
pozdrav poutníkum, ti druzí soše svétce ukradli pozlacenou
svatozár.
Kéz bychom se, milá Jano, potkávali jen s témi dobrými,
to Vám, pánum redaktorum a ctenárum preje
Marie Fleissigová
PS: Pogratulujte za mne, prosim, panu senátorovi Pithartovi.
Snad ho bude zajímat, ze 123 kravarských obcanu volilo do
senátu M Coufala (CSSD), 32 dalo hlas F. Šedivému (ODS),
zbývajicích 288 zustalo doma.
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Stalo se v listopadu 1996
1.11. U obce Tasovice na Blanensku
stíhací

bombardér

Su-22.

Pilot

se zi'ítil
havárii

neprežil.
2.11. V prezidentských volbách v Bulharsku
zvítezil kandidát nesocialistické
opozice Petr
Stojanov._ V parlamentních
volbách v Jugoslávii tesne zvítezila Socialistická
strana
Slobodana Miloševice.

5.11. Do Moskvy priletel špickový americký
chirurg Michael Oe Bakey, aby dohlížel pri
operaci Borise JeJcina. _ V parlamentních
volbách v Rumunsku
utrpela vládnoucí
Socialistická strana porážku.
4.11. Ministerstvo vnitra hodlá zrídil zvláštní
odbor, který bude obcany inFormavoat o údajích, jež na ne shromaždovala
Stb.
5.11. Demokrat Bil! Clinton (49 % hlasu)
porazil v prezidentských
volbách v USA
republikána
Boba Dolea (41 %) i kandidáta
ReFormní strany Rosse Perota (8 %), a povede
tak Ameriku do 21. století. Vetšinu v Kongresu si udrželi republikáni .• Tým dvanácti
ruských lékarú pod vedením Renata Ackudna provedl
úspešnou
operaci
Borise
Jelcina, když do jeho srdce voperoval 5 bypassú.
6.11. Podle týdeníku Respekt ceská vláda
nepocítá pro nejbližší ctyri roky s nákupem
západních stíhacek .• Ministr zahranicí USA
Warren Christopher
podal demisi.
7.11. Podle predvolebního
prúzkumu
agentury
Factum
má nejvetší
šanci na
úspech v senátních volbách ODS.
8.11. Místopredseda
vlády a šéF KDU-CSL
Josef Lux verejne obvinil BIS ze sledování
jeho osoby. Prozatímní
reditel BIS Devátý
poprel, že by BlS porušila zákon a odešel na
docasnou dovolenou. _ Ministerstvo financí

11.11. Prozatímní

reditel

Stanislav

BIS

Devátý odstoupil z Funkce. ODS trvá na tom,
že Devátý se niceho nedopustil.
12.11. Prezident
Havel obvinil
Miloše
Zemana z neodpovedného
chování, a to pro
jeho výroky o policejním státu. Prezident se
tak postavil za ministra vnitra Jana Rumla.
• Srážka dvou letadel poblíž Dilí si vyžádala
351 obetí.

15.11. Vláda jednala o novém šéFovi BIS.•
Protismogové opatrení pražského magistrátu
vedlo k totálnímu
dopravnímu
kolapsu
v hlavním meste .• Tajemník Bezpecnostní
rady Ruska Ivan Rybkin se vyslovil pro
clenství Ruska v NATO.
14.11. V Saint Petersburgu na Floridc opet
vypukly rasové nepokoje .• Podle nekterých
agentu BIS hrozí ceské tajné službe totální
rozklad.
15.11. První kolo senátorských voleb v CR
melo necekane nízkou úcast (35%). Vyšla z
neho nejlépe ODS, jejíž 3 kandidáti
byli
prímo zvoleni a dalších 76 postoupilo
do
druhého
kola. CSSD uspela pouze ve 47
obvodech.
16.11. 17 turistú, z toho 8 Cechú se utopilo
pri katastroFe egyptské lodi na rozboureném
Nilu.
17.11. Víc než púl milionu uprchlíku z kmene Hutu se vydalo na pochod ze zairského
tábora k rwandským
hranicím .• Vlakovou
soupravu
v eurotunelu
pod kanálem
La
Manche zachvátil požár.
ehoda se obešla
bez obetí na životech.

9.11. JoseFLux a Jan Kalvoda požadují hlavu

18.11. Prezident Havel musel kvúli kompli. kovanému
plicnímu
onemocnení
zrušit
cestu na Ukrajinu.
19.11. Václav Klaus telefonoval neúspešným
kandidátum
KDU-CSL, aby v druhém kole
voleb podporilí ODS. JosefLux oznacil jeho
chování za skandální. • Pri havárii MIG 23

Stanislava Devátého za to, že BIS místo údaju
o sledování Josefa Luxe predložilo Parlamentu zfalšované materiály. Václav Klaus
Devátého odmítá odvolat

u Herálce na Ždársku zahynuli oba piloti._
Spojené státy vetovaly setrvání generálního
tajemníka OSN Butruse Butruse Ghálího ve
funkci.

10.11. Výbuch pumy na moskevském
hrbitove si vyžádal 13 mrtvých a 70 ranených. Šlo patrne o vyrizování
úctu mezi
moskevskými
mafiemi.. OSN chystá humanitární intervenci v Zairu.

20.11. ODS nedokázala
presvedcit
své
koalicní partnery, aby jí pro druhé kolo voleb
vyjádIili jednoznacnou
podporu v boji proti
CSSD.

uvalilo nucenou
Trend Y.U.

správu

na investicní

fond

21. t 1. Konflikt

mezi

beloruským

prezi-

Nová Prítomnost
Jméno a adresa

dentem Lukašenkem
a parlamentem
nepomohla vyrešit ani blesková navšteva ruského
premiéra Cernomyrdina.
22.11 - 25.11 Za 30% úcasti oprávnených
volicu probehlo druhé kolo senátorských
voleb v CR.·Zvítezila
ODS, ovšem na tak
presvedcive, jak se cekalo. CSSD se vyhnula
debaklu.
ecekaný
úspech zaznamenaly
menší 25
koalicní
strany.
Výsledky:
32 mandátu
ODS,
CSSD, 13
KDU-CSL,
7 ODA,
2 KSCM,
1 DEU, 1 nezávislý kandidát (Richard Falbr).
24.11. Po celý víkend horel v litvínovské
rafinérii zásobník s benzínem.
Vyžádal si
jeden lidský život a velké materiální škody.
• Belorusové se v reFerendu vyslovili pro
ústavní
zmeny,
které výrazne
posilují
pravomoci prezidenta. PrezidentLukašenko
prohlásil referendum za závazné, parlament
ho odmítá uznat.
Reditel automobilky
Škoda Ludvík Kalma tragicky zahynul ve
svém voze Škoda Octavia.
25.11. Prezident Václav Havel se bude muset
podrobit operaci plic .• Na sto tisíc demonstrantú
protestovalo
pred belehradskou
radnicí proti zrušení výsledku komunálních
voleb, v nichž ve vetších mestech zvítezila
opozice.
26.11. Rozhorel se spor o predsedu senátu.
• Policie zatkla generálního
reditele Poldi
Ocel Vladimíra Stehlíka a jeho syna Marka.
27.11. Kardinál Miloslav Vlk se za katolickou
církev vzdal nároku na Katedrálu sv. Víta v
Praze..
ová mi se v Bosne (SFOR) má trvat
18 mesÍcú.

28.11. Dopravní kolaps a nedostatek pohonných hmot zpusobují
ve Francii
svojí
blokádou ridici kamiónu .• Generál Mladic
se podvolil rozkazu prezidentky Plavcicové
a odstoupil
z Funkce nejvyššího
velitele
bosenskosrbské
armády.
29.11. Demonstranti v Belehrade žádají odstoupení prezidenta Miloševice. Státní televize o nich informuje jako o bande výtržníku .• Alžírané se v referendu vyslovili pro
ústavní zákaz islámských stran.
50.11. ODA oznámila, že nepodporí návrh
rozpoctu
na príští rok, pokud nedojde k
liberalizaci
cen energií a nájemného.
_
Dosud nejvetší demonstrace
v Belehrade
proti režimu Slobodana Miloševice.
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Prítomnost
Vám nabízí inzerci
za výhodných podmínek
Naši ctenári
jsou lidé, kterí sledují
dení ve
spolecnosti, politiku a kulturu. Casopis je rozesílán
po celém svete.
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1/4 strany
7100 Kc
1/32 strany.
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SOCiOLOGICKÉ

NAKLADATELSTVí

NOVINKA
Pavel Machonin, Milan Tucek a kol.: Ceská
spolecnost v transformaci
( K promenám sociální struktury)
Sociologická studie opírajici se o výzkumy sociálni stratifikace a
mobility, jakož i o výzkumy postoju a chováni obyVatelstva,postihuje
historickou dynamiku a živé problémy soudobé ceské spolecnosti.
V Ceské republice vmiká nová sociálni diferenciace. Bude v ni prevládat rozruzneni podle vlastnictvi a majetku, nebo podle kvalifIkace
a výkonu? Jak se sociálnfm postavenfm liši muži a ženy, jednotlivé
generace, typy regionu a sidel, odvetvi a skupiny povolání? Které
sociální skupiny jsou ci budou úspešné a které ne? Docházi u nás
k sociálni a politické ci ideové polarizaci? Je názorový posun doprava
trvalý? Jaké je sociálni postaveni a jaké jsou postoje obyvatelstva
Ceské republiky ve srovnání se Slovenskem a jinými postkomunistickými zememi? Vyšlo v edicní rade Studie.
364 stran, 196 Kc

PRIPRAVUJEME
Miroslav Novák: Systémy politických
(Úvod do jejich srovnávacího studia)

stran

Pojem systému stran je dnes urcujicí pro pochopeni politických
režimu a jejich reálného fungováni. Literatura o systémech politických
stran zatfm v ceštine bohužel neexistuje. Tuto mezeru se predkládaná
prírucka pokouší zaplnit.
Po prvni kapitole, která se zabývá otázkou, co jsou politické strany a
jak vznikly, se rovnou prechází k analýze systému stran. Autor se drži
tradicnfho rozdeleni na systém jediné strany (monopartismus), systém
dvou stran (bipartismus) a systém více (než dvou) stran (multipartismus). Pak následuji kapitoly týkajicí se pomerné velikosti stran,
koalic, vztahu stran k vláde a k opozici.
Tato studijni prírucka je urcena v prvé rade studentum politologie
a prfbuzných oboru (napr. sociologie nebo práva). Poslouží samozrejme i širši verejnosti. Zvlášt užitecná muže být pro ty, kdo jsou
v naši obnovujfci se demokracii politicky cinní. Vycházi v edicni rade
Studijni texty.

264 stran, 235 Kc
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REBEKAH

BLOVO

Studium hodinek
Tvuj cementový prst škrtá
hrnet mé ruky.
*

Znavené manžety na cerném lneném saku.
*

Kresba, abych si pripomnela vrásky
na tvári mého otce.
*

Zahrada opanovaná pestrým psím vínem.
*
Mesíc srpen.
*

Tropická zvlnená fronta chystá
hurikán.
*

Mezi otázkou
a odpovedí, kterou nechci slyšet
*

mas mé matky v telefonu,
každou noc je její dvojce
porád mrtvé.
*

Povzdech.
*

Cekárna.
*

Pach nemoci,
cezený desinfekcí.
*

Drevené podlahy v dome,
který opouštím.

Rebekah Bloyd, americká básnírka,
žije v 5an Francisku.
Preložil Miroslav Holub

