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I .Z. Zidol sl\é organizacea opozicní slrany v I emecku protestovaly proti tomu, že nemeeká vláda vyplácí penzi urcenou obetem váll\y také bývalým nacisllim.
Z.Z. ZelezniMri se I'Ozhodli vstonpit do stávky.
Dlivodem nemá být požadavek na zvýšení plalli,
ale snaha upozornit ver'ejnost na krilid\Ou situaci Ceských drah.
Dve bomby umístené pod
nádržemi ,ultomobilil explodovaly v Olomouci.
5.Z. Srbsl\á policie zranila více než 100 lidí Ilri
zákroku proti denwnslrantlim v cenll'll l3elehradu. Pádem z pátého patra ortopedické kliniky
Na Bnlovce zahynul jeden z nejvetších ceských
spisovatelú l3ohumilllnillill.
4.Z. Zacala stávka železniMhi. Vlal\y se z,lstavily o plilnoci, behem dne nevyjela jediná souprava. Pr'ekvapenícestnjící museli casto strávit noc
ua nádražích.
Na severovýchode IIrancie vykolejil nemecký vlak prevážející jademý odpad.
Bulharští socialisté dali po dvoumesíclch proteslli souhlass pl'edcasuým termínemlistopadových voleb.
5.Z.Zeleznicári prodlužují stávkn o další den, ackoli Meslsl\ý soud v Prazevydal predbežné opatI'ení o prerušení slávky až do doby, kdy bude rozhodnuto o její zákonnosti.
Obcauskoprávní
soud v Santa Monice ucinil O. J. Simpsona odpovedným za I raždu své ženy a jejího pNtele a uložil mu zaplatit odškodné ve výši 8,5 mil. dolarli.
6.Z. Stávka na dráze pokracuje. Zatímco osobní
dopravu pral\licky uahradili antobnsoví dopravci, výpadek nákladní dopravy zplisobnje podnikúm znacué ztráty.
Poslanec Pavel Dostál
(CSSD) byl na ceste z parlamentu prepaden neznámými (Itocull\y, kteN nlll zpt'lsobili mnoho
I'ezných ran v obliceji.
emecký kanclér IleiUlllt Kohl odložill'Ozhodnutí o reforme darlOvé-

Slovo vydavatele,

ho ,I (hkhodového systému, která rozdelila nemecl\Ou politiclwu scénu i samotnou Kohlovu
CDU.
7.Z. Slávka byla opet prodlonžena. Odborári požadují odstoupení generálního reditele ceských
drah I\udollil Mládka.
Podle dol\llmeutl'l I"BI

jsou šéf Iwncelál'e ceského premiéra LneCekVychodil a jeho bralI' Otakar, bývalý poslanec za
ODS,podezi'eli z korupce ve vecí annádních zakázek na vojenská letadla.
8.Z. Pošestihodinovém jednání odbol'Ových predálo"1s ministry Rímanem, Kocárníkem, Dlouhým a Lnxem se železnicál'i rozhodli ul\Oncit
stávkn, protože (Idajne dosáhli splnení vetšiny
SIých požadavkli. Dve t1'etinyobcam"1si mysli,
že se I láda špatne stará o I'OZIoj ceských drah.
9.Z.Sudetonemecké krajanskésdl'llžení potvrdilo
sVlij nesouhlas s ceslw-nemecl\Ou deklarací.
IO.Z. Václav 1(lansse dohodl s Milošem Zemanelil, že Deldarace bude schválena s uvoznjícím
prohl,lšením. Tento k1'0k šokovalminislra zah1"<1niCí Zielniece a další koalicní politiky.
Albánská policiezasli'eiila v meste Vlora dva demonstranty. V doplllOvacích volbách v jihofranconzském meste Vilrolles zvftezila kandidátka litšistické llront 'alional Catherine 1égretová. Známý sloveusl\ý právník JosefMatnla byl zastl'elen
na nlici v Petržalce. Vražda mflže mft politieké
pozadí.
11.2.1(laus se distancoval od své dohody se ZenHlnempo té,co ji osli'e kritizovali poslaneí ODS.
0 ..1.Simpson má zaplatit dalších 25 mil. dola1'1'1
pNbuzn)'m obetí. Srbsk)' parlament uznal

výsledl\y listopadových voleb.
IZ.Z.llwang-cang-jop, vysoký predslavitel severní Koreje, požádal na jihol\Orejské ambasáde v
Pekingu o polilický azyl. Iránšlí duchovnízvýšili odmenn za hlavu autora Satanských veršli
Salmana I\ushdieho na 2,5 mil. dolani.
15.Z. I\epublikánští poslanci svými nekonecnými Ilrojevy veSnemovne obsahnjícími antisemitská a oslre protinemecká prohlášení blokují prijelí ceslw-nemecké deklarace. Slrategid\é mesto Brcko zlislane podle rozhodnutí rímskéarbilráže v rul\Ou bosenských Srllli.
14.Z. Cesl\O-nemeckádeklarace byla schválena
vetšinou 131hlasl'!. K textn Ilylo pripojeno uvozujíelprohl,lšení, podle nehož rml Deklarace "zaImlnit tomn, aby minulost byla záteží spolecné
evropské budoucnosli".
15.Z. Prezident i Iwalicní politici vyzvali k rozhodnejšímu postupu VI ci republikám m.
16.Z. Na porade ministni ustoupil Vádav Klaus
ze své predstavy indivíduálních úclli a umožnil
tak dohodu o zavedení Iwpitacních pateb a plateb za diágnozy.
17.Z. Podle nemed\ého týdeníku DEI\ SpmOEL
nezahynul r'editel a'utomobilky Škoda Ludvík
Kalma náhodne.
18.Z. Americtí vedci našli na morském dne poIIliž II10ridyjasný dukaz o tom, že vyhynntí dinosauni pl'ed 65 miliony Iely zplisobil dopad asteroidn. Dl'Obnístradatelé v Albánii, ožebracení
tzv. pYl"<unidovýmihrami, sestále hlasiteji dožadují vrácení svých vldaMi.
19.Z. Podle I'Ozhodnutí ministerstva zdravotnictví budou nemocnice financovúny systémem platby za diagnózu. Vláda odložila výstavbu dálnice 1)3. Americl\á ministrynezahraniCí Madleine Albrightová navrhla, aby NATO bylo I'Ozšíreuo ješte Ielos. Zemrel TeugSiao Ping, dlouholetý vlidcea reiiJl"lnátorCíny.
ZO.2.Miloš Zemanlituje toho, že se vložil do alery I3ISpr'edcasne,totiž v dobe, kdy byla I'Ozehrúna mezi vládními stranami.
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veroatlantická aliance uzavl'e patrne smlouvu s
I\uskem o rozšírení 'ATO na východ.
ZZ.Z. Ceslw-nemecký lIond hudoucnosli má podle vyjádreuí ministril zahranicí obou zemí zacít
Iilngovat co nejdríve.
Z5.Z. Jednání o mzdúch na železnici zatím krachují, železniCári uvažují o nové stávce.
Z4.Z. Vedeí z Iloslinova (Istavu I' Edinburghu
ohlásili pl'evratý, ale také I elmi uebezpec'nýobjev v genetice. Podarilo se jim klonováním vylvoi'it jehne, které je vernou kopií své matky. Boris Jelcin "vslal z mrtvých" a hrozí I'Ozsáhlými
zmenami v ruské vláde.
Z5.Z. Mnoho pl'Otestli vyvol,lvú v Bavorsku vý-

stava o zlociuech wehrmachtu.
Z6.Z. Podle prezidenta Ilerzoga se l~emecl\Orozhodlo odškodnit obeti nacistického režimu v zemích východní Evropy, Pro tento Ilceluž vyclenilo80 mil. marek. Snemovna schválila (Istavní zákon o hranicích seSlovenskem. Podle neho
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.Pandorina skrínka
Mýtus vypráví o Pandore, první smrtelné žene, která nemohla zvládnout vlastní zvedavost, a otevrela skrínku, z níž
se v ten ráz vyhrnula do sveta všechna lidská trápení; pouze nadeje zustala.
Takovou ceskou Pandorinou skrínkou je systém zdravotníctví. Když dl'llhý polistopadový ministr zdravotnictví
Martin Bojar pootevrel její dvírka, to dobré ze systému uniklo a zbylý zkamenelý bolševický systém zacal nevhodne
reagovat s novým krátkozrakým a nepromyšleným "tržním mechanismem". 01'. Bojar se pokusil vnést do této reakce w'citá pravidla, bohužel bez úspechu. Po Bojarovi se stali obeti Pandoriny skrínky tri další ministri; soucasný
nunistr Jan Stráský, zatím stále ve funkci, otevírá dvírka dokorán.
Když premiér Klaus narídil Stráskému, aby se vzdal ministerstva dopravy a prevzal ministerstvo zdravotnictví,
vyšla v novinách kresba Vladimíra Jiránka. Stráský, v bilém plášti, v I'lIce plácacku výpravciho, vstupuje do cekárny plné pacientu: "Vlak do Plzne odjiždí ze tretího nástupište ...jé, prominte - dalšího pacienta prosim!" Vzhledem k nedávné stávce
železnicáhi a soucasné situaci ve zdravotnictví je ironie silnejší dnes než v dobe, kdy se kresba objevila.
Zdravotnicvi je baromeu'em spolecnosti, byr netradicním. Oefinovat a zorganizovattento systém je kupríkladu mnohem složitejší než
uskutecnit vojenskou akci v Bosne. Pokud chceme analyzovat systémy zdravotní péce vyspelých zemí, musíme zacít u kulturních
predstava zvyku a dostat se pres informacní síte a databáze až ke konkrétnim legislativním krokum a reformám. Systém zdravotnictvi
je prímým odrazem organizacní schopnosti dané spolecnosti, živou entitou, v níž se urcitá rozhodnutí a stanovená pravidl~ hl'y prímo
projevuji pri hojení a lécení lidských bolestí. Podle nedávného pruzkumu je více než 80 % obcanú spokojeno se systémem zdravoulictví, takže by se v souvislosti s tím, co bylo receno, zdálo, že vše je v porádku. A práve tu narážíme na jádro problému.
Staromódni, predimenzovaný a neschopný zdravotnický aparát pokuLhává dál, zatímco jeho uživatelé i nadále cekají ve frontách,
i nadále se spokojují s negativními odpovedmi. Tak to bylo za komunistu, tak to zustalo až do dneška. Ortivá vetšina pacientu si stále
nevšimá (vedome?), že DamokJuv mec visi nad jejich hlavami na velmi tenké niti. Tato bezstarostnost má své koreny v naší mentalile,
v presvedcení, že za naše zdraví l'lIcí stát a že stát se o své obcany vždy postará. Nejak bylo, nejak bude. Ti, kterí tvorí výjimku a upozornují na problém, naši zdravotníci, nepricházejí z jednoho nebo druhého konce systému, jsou prímo v nem. Od lonské lékarské stávky
si Zdl'aVOUlíciuvedomují, že se ocitli na potápející se lodi, po nastávajících rezignacích reditelú nemocnic o tom již nebude pochyb.
Možnost neco zmenit jim ale omezuji jejich profesní povinnosti a urcitý, byr mylný pocit bezmoci.
Soucasná krize ve zdravotnictvi poukazuje na mnohem duležitejší problém neschopnosti premiéra a jeho vlády - dál tuto zellU vést
jasným smerem. Vláda se zabývá pouze tím, že lepí náplasti na rány, misto toho, aby orientovala a nabízela koncepce a predstavy do
budoucnosti, nejen ve zdravotnictví, ale i ve všech ostatních dúležitých oblastech. Jako ceský obcan sám nevím, jak hodlá vláda rešit
problematiku ekologie, jaký cíl považuje za nejduležitejší pri reforme justicního systému nebo jak bude zachovávat hodnotu mých penez, které jí dávám na svou penzi. I když se považuji za dobre informovaného cloveka, i když se vyptávám, stále mi chybí odpoved. A
vfun?
.
Dnešní situace ve zdravotnictví predstavuje naši nejvetší polistopadovou financní krizi. Vláda si teprve ted uvedomuje, jakého "slona" že to drží v oné skrínce. Nedávná schuzka nekolika vybraných ministru k vyrešení soucasné krize
bohužel potvrdila nedostatek profesionalismu vlády. Pouze svolání nezávisLé a odborne zpúsobilé komisesložené z odborníku na zdravotnictví, ekonomii, bankovnictví, ale i ze zástuPI;U verejnosti muže
MAIlTIN JAN STIlÁNSKÝ
nabídnout solidní rešeni.
však musíme mít na pameti jednu velmi podstatnou zásadu. Umení klást otázky je mnohem duležitejší, než umení volit rešeni. Pokud si to my i naše vláda neuvedomíme, ohrozíme tím nejen své zdraví.
Je pravda, že každá mladá demokracie potrebuje svúj cas, aby se stala efektivní. K jejímu dosaženi

Dohody dodržuji
Místopredseda vlády a ministr zemedelství
Jost;/ Lux odpovídal na otázky anglické
verze Nové Prítomnosti. Z tohoto rozhovoru vyjímáme ty cásti, které by mohly
nejvíce zajímat éeského étenáre.

Jakou roli by podle Vás mela hrát v
dnešní ceské spolecnosti církev?
Církev je instituce celospolecenského
významu s obrovským duchovním potenciálem,
který rozumná spolecnost
respektuje a clí. Je to duležité zejména v
dobe, kdy snaha mít bývá zamenována
za snahu být. Církev je strážkyní a pestounkou hodnot, na nichž se vytvorila
naše civilizace, hodnot, které se dnes
casto relativizují. Myslím, že toto vše ji·
staví do významného postavení.

Jste nazýván pragmatikem,

mužem

./

f Y{ j
.../1!Y.l~6HU. 7"

kompromisu, mistrem konsensuálnÍ
politiky nebo méne príjemne i clovekem, na kterého není spolehnutí.
Jak byste popsal svuj politický styl?

bu daných volicum. Bráním se ovšem
tlakum, které mi v tom chtejí brániL.

epovažuji se za pragmatika, ale za realistu. Svet není cernobílý, neskládá se z
hrdinu na jedné a zloduchu na druhé
strane, ale v drtivé vetšine z lidí, kterí se
snaží dobrat pravdy a jednat správne, jak
nejlépe umejí. Tem je treba naslouchat
a vážit jejich argumenty bez predpojatosti. Vždy je duležitejší, co se rekne, než
kdo to rekne. Kompromisy delá každý,
kdo není zpupný a nemyslí si, že každý
jiný f)ázor než jeho je pomýlený. S lidmi
spolecných názoru se snažím najít spolecnou rec nebo alespon vzájemný respekL. Má to ovšem své meze. Se silami,
které zakládají svou existenci na nerespektování druhých, konsensus
nenacházím. A co se týce spolehnuLí - nelžu,
dodržuji dohody a pracuji pro plnení sli-

ehovorme o necem, co není aktuální.
Jsme v koalici s ODS a ODA a tuto koa-

1

Za jakých podmínek byste byl ochoten vstoupit do koalice s CSSD?

lici jsme stvrdiIi koalicní smlouvou,
rá je závazná.

kte-

Co ríkáte tomu, že nedošlo k žádným
postihum v souvislosti se sledováním
Vaší osoby v IOQském roce? Bude Váš
prípad stejne jako mnoho jiných v
minulosti proste zahozen dO/koše?
Mne šlo predevším o to, abych jako místopredseda
vlády dostál svým povinnostem clena orgánu, který je za cinnost
BIS odpovedný. Z chyb, které se staly a
byly následne vyšetrováním potvrzeny,
byly vyvozeny dusledky. Vláda se usnesením zavázala zkvalimit kontrolní cinnost BIS. Zbývá jmenovat
tele, a to co nejdríve.

nového redi-
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Železnicní stávkou
se v éeské spoLeénosti cosi zLomilo, protrhLo, co už nikdo beze zbytku nesLepí. Ne
že by byLa první, aLety predchozí byLyjeste v rukaviékách: s poctivou snahou omezit vydírání tretích osob na nezbytné minimum. Dispeéeri, Lékari i uciteLé se snažiL~ aby se do sporu zamestnancI! se zamestnavateLem verejnost vtahovaLa co
nejmíti. Teprve žeLezniéári se odhodLali
ke stávce, která potrtifi,La a poškodila kde
koho. Kdo jezdí vLakem, meL smuLu: staL
se jejich rukojmím. Takže nadáLe už žádné ohLedy neLze éekat ani od jiných. Rukavicky, posLední pozustatek
sametu,
jsou pryc. Proé? Protože je nikdo neocenil: Lékarum i uciteLum stejne nasazovaLipsí hLavu, at se snažili, jak chteli. Takze žeLezniéári se už nesnaží. Není to škoda?
Je éiré pokrytectví, když se vLádní poLitici a jejich novinári snaží odbory lUl
verejnosti shodit tím, že jim jde o pLaty:
k tomu je totiž nutí zákon. Jinak by se
stávkovat ani nesmeLo. ALe i odbory jsou
až príliš skoupé, mají-Li ríci, o co jim
vskutku jde. Chtejí prý hLavne "koncepci". Budiž, ta by asi opravdu meLa být.
Jenže - jaká? Kdyby dnes vLáda nejakou
rozumnou predLožila, nebyL by to teprve
duvod ke stávce? Rozumná koncepce pro
ten težkopádný, Lhostejný a hodne demoraLizovaný koLos na c. a k. rakouských
nohou znamená
hLavne úspory, a to
úspory na Lidech. To odbory chtejí? Anebo, vkrádá se pochybnost,
chtejí pred
každou rozumnou koncepci vLádu varovat?
At tak éi onak, reforma žeLeznic bude
ted jeste obtížnejší. A pokušení, nechat
veci vyhnívat dáL, daLeko silnejší. Ješte
vážnejší ovšem je, že zeLezniéári by se
mohli stát príkLadem, který táhne. O to
nebezpeénejším, že se chovají presne tak,
jak je k tomu už pár Let naši "pravicoví"
ideoLogové 'vychovávají: každý se prece
má starat jen o sebe a o své zájmy. Jen
žádné ohLedy a žádné "verejné zájmy"!
Jen do toho, každý za sebe a každý za
své! Z konfliktu individuáLních a koLektivních sobectví se (podLe špatne pochopeného Adama Smithe) prý jaksi samocinne vyLíhne verejný prospech. JestLipak
ted vLáde nekdo z jejích "teoretiku" poradí jak? Na to jsme opravdu zvedaví.
(sok)

Temná minulost
švýcarského zlata
DU1ieile esl satiram non seribere - Je težké nepsat satiru. Tak by byLo možno charakterizovat
nedávné rozhodnutí
Svýcarské spoLkové dráhy. K 150. výroéí jejího zaLožení mela být v breznu na BundespLatz (SpoLkovém námestí) v Hernu

,

JAK DAL
VEZ

BA
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Pavel Machácek

Programy
litických

dvou
postran nejsilnejších
se v l,apitole
zdravotnictví
diametrál ne rozcházejí. Pokud zLlstane i nadále problém zpolitizován, zustane i zamlžen a nic se v dohledné dobe nevyreší dobre. Pokud mají obe strany
po kousku pravdy, pak bohužel jenom ve své vzájemné luitice.

Pacient otrok?
Sociální demokraté soudí, že zdravotnictví má být pro nemocné zdarma, respektive že si mají doplácet
jen na blíže nespecifikované
služby, které do základní péce o zdraví
nepatrí. Jsou jiste presvedceni,
že
tak nejlépe hájí zájmy nemocných.
Neríkají ale celou pravdu. Zdravotnictví zdarma je samozrejme možné. Poznali jsme to v uplynulých desetiletích. V takovém systému je pacient bezprávným
objektem péce,
lékar pak úredníkem,
který onu
péci poskytuje. O tom, jak má péce
vypadat, rozhoduje ten, kdo ji platí.
Medicína to nemusí být nutne špatná, je však pro otroky, ne pro svobodné lidi.
Celá spolecnost se transformuje.
Je to proces od otroctví ke svobode.
Bez prímé spoluúcasti
na nákladech lécby zustává pacient nutne
objektem, který nemá co mluvit do
svého vlastního zdravÍ.
Pacienta však neosvobozuje každá koruna, kterou sám vydá. Nekteré platby jsou opravdu jen taháním
penez z našich kapes. Zcela zásadní význam pro transformaci
zdravotnictví, pro zmenu role pacienta,
má prímá spoluúcast v první linii,
v rovine pacient-praktický
lékar. Je
to jediná rovina, v níž muže být pacient v rovném a svobodném vztahu k lékari. V dalších patrech medicíny už pacientovi chybí dostatek

inforamcí, ale svého praktického
lékare si je schopen svobodne zvolit.

Spoluúcast a
pojištení
Kolik by to pacienta stálo? V roce
1995 cinily výdaje na primární péci
necelé tri stovky na hlavu. V tom
roce ovšem vyhledalo praktického
lékare jen asi 10 % všech obcanu.
Vetšina obyvatel celý rok nezastonala. Ti, co stonali, tedy utratili v
prumeru asi tri tisíce korun. Pri dejme tomu tretinové spoluúcasti by
tedy zaplatili asi tisíc korun rocne.
Samozrejme,
prumer je prumer a
individuální situace staršího chronicky nemocného duchodce mLlže
být opravdu složitá. To však prece
není problém systému zdravotnictví. To je problém, a nijak složitý,
systému sociální péce.
Medicína je dnes úplne jinde než
pred padesáti lety a stejne tal, spolecnost. Proti chripce, angíne ci dokonce zápalu plic se nikdo nemusí
pojištovat. Pokrok medicíny však
umožnuje lécil úspešne nemoci, na
které se drív proste umrelo. Taková lécba je však nesmírne drahá, jde
do statisícu, do milionu. Bez solidárního pojištení to znamená katastrofu, reziganci na život. Katastrofu pro
bohaté, smrt pro chudé. Solidární
pojištení zustává páterí financoyání zdravotnictví, jeho význam spíše roste. Žádný jiný systém financování by nebyl schopen shromáždit dost penez na rozvoj medicíny.
Je to myšlenka vznešená a moudrá, kterou by jenom hlupák zpochybnoval.
Prímá spoluúcast pacienta na nákladech lécby ideu solidárního pojištení naprosto nezpochybnuje, na-
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opak ji umocnuje. Ciní z pacienta
svobodnou bytost, která má právo
spolurozhodovat
o své lécbe.
Praktický lékar musí být agentem
svého pacienta, jeho pruvodcem v
bludišti odborné medicíny a nemocnicních
zarízení. Také zde je
spoluúcast
nemocných
nezbytná,
jinak by nefungovala
jako celek.
ávšteva odborného
lékare musí
být pro pacienta dražší, než návšteva praktjka a pak ješte dražší pobyt
v nemocnici. Ale zatímco na úrovni praktického lékare uvažujeme v
desíUtách procent ceny, ve vyšších
a mnohem dražších patrech medicíny v procentech ci jenom ve zlomcích procent ceny výkonu. Je to nezbytné jenom proto, aby spoluúcast
fungovala v celém systému, aby do
neho vnesla citlivost pacienta
k
cene lécby, která jinak solidárnímu
pojištení chybí a prodražuje ho.
Krome nejduležitejší role, posílení postavení pacienta, má spoluúcast také funkci kontroly, a to naprosto nejlevnejší
ze všech možných. Celkové náklady na zdravotnictví (soucet nákladu verejných i
soukromých)
mírne klesnou. Konecne se reší i pl'Oblém ceny kvalitní odborné práce zdravotníka.
Všimnete si, že soucasný systém
vubec nezná pojem dobrý lékar.
Dnes muže lékar zvýšit svuj príjem
pouze zvýšením poctu vykázaných
výkonu. To je však v rozporu s po-

žadavkem
kvality. Verejnost
by
dnes už prála zdravotníkum
vYššÍ
príjmy, mnozí však dodávají: jen
tem dobrým. Pokud však nebude
rozhodovat o tom, kdo je dobrý lékar, pacient sám, není metody, jak
to urcit. Pokud pacient sám neplatí,
nemuže rozhodoval. Prímá spoluúcast pacientu by mela býthlavním,
byt ne jediným motorem potrebné
restrukturalizace
naší medicíny.

Jiný trh
Uplynulé roky transformace
nelze
oznacit jinak než jako než fiasko.
Proc? Chyba musí být nekde v samé
podstate.
Trh ve zdravotnictVÍ! Kde je, co to
je a proc to je? Nebo presneji, proc
to není?
Okolo trhu ve zdravotnictví
je
mnoho ideových a definicních nejasností. V ekonomii
tržní vztah
znamená svobodný a rovný vztah
dvou subjektu, tady služba, tady
cena, oba aktéri se rozcházejí spokojeni. Jenže to nikdo ve zdravotnictví nerekl a neríká, a to, co dosud státní zdravotní politika delá,
nemá s trhem nic spolecného.
Prechod financování zdravotnictví ze státního rozpoctu k pojištovnám byl v tomto ohledu zklamáním. Svobodný a rovný vztah je
myslitelný pouze jako vztah lékare
a pacienta. Pojištovna ci její vedení
nesleduje a nehájí ani zájmy paci-
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vystavena pozlacená historická lokomotiva. Spolkové dráhy nyní své rozhodnutí
zmenily: lokomotiva nemá být pozlacena, ale premalována snad na Jialovo
nebo kostkované, zatím se to tají.
Zlato by patrne v soucasné dobe mohlo být ve švýcarském hlavním meste považováno za provokaci. Již nekolik týdnu totiž nemine den, aby se ve svetovém
tisku nenašla zmínka, ne-li obsáhlé pojednání o nacistickém zlatu, na nemž
švýcarské banky - a švýcarský stát - za
doby Hillerovy vlády tucne vydélávaly.
Nešlo jen o puvodní ríšské zlato, ale zejména o zlato uloupené v obsazených zemích a z ukradeného židovského majetku. Do toho patrí též zatavené zlaté zuby
a umelé chrupy, vytrhávané tid/lm pred
zplynováním v nacistických koncentracních táborech. Krome toho jde o majetky
židovských rodin, uložené kdysi ve švýcarsk-ýchbankách, jejichž vkladatelé byli
nacisty zavraždeni a potomci, pokud
prežili, neznají cisla kont.
Ani predválecné Ceskoslovensko nebylo ušetreno. Jak vyplývá z nedávno odtajnených dokumentu, zverejnených ministerstvem zahranicí Spojených státu,
predvedla Švýcarská národní banka
krátce po podepsání Mnichovské dohody, tedyješte pred obsazením pozdejšího
protektorátu, 1013 zlatých prutu z ceskoslovenského úctu na konto nacistického Nemecka.
Pokud jde o uloupené zlato a zlato z
koncentracních táboru, bylo pretaveno a
opatreno padélanou predválecnou ražbou, aby mohlo platit za puvodní ríšské
zlato. Švýcarské banky - a totéž platí o
švédských bankách, které rovnež obchodovaly s nacistickým zlatem - však musely vedet, že množství presahuje rozsah
puvodního zlatého pokladu Ríše. Padelané oznacení a záruky nacistické banky však sloužilo ijim jako alibi.
Požadavek po zverejnení rozsahu "nezvestného" židovského majetku není
nový. Švýcarské banky pritom postupují
jako školák, který neco provedl a postupne priznává jen to, co je prokázané. První cástka, kterou banky uvedly, bylo ubohých 11 000švýcarskýchJranku. Když se
tato smešná suma ukázala neudržitelnou, zvyšovaly se priznané hodnoty af..
na ctyricet milionu. Soucasné odhady,
které se pohybují v miliardových cástkách, jsou nejspíš skutecne prehnané. te
však cástka zcela urcite presahuje priznaných ctyricet milionu, dokazuje soucasná ochota trí nejvetších švýcarských
bank zríditJond ve výši sto milionufranku k odškodnení preživších obetí holocauslUajejich potomku. Jelikož tylo banky nelze podezírat z jakékoli dobrocinnosti, je to neprímé priznáni, že zadržený majetek pravdepodobne podstatne
presahuje dosud priznané cástky.
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Mezinárodní komise bankéru pod vedením bývalého šéfa Americké emisní
banky Paula Volckera i druhá mezinárodní komise složená z historiku mají
nyn~ kdy pro dobu nacistické vlády bylo
zrušeno bankovní tajemství, zkoumat
skutecný rozsah kolaborace švýcarských
bank s nacistickou vládou. Již predem
však bylo oznámeno, že výsledky mužeme ocekávat až za pet let.
Postoj bank charakterizuje nemilá príhoml nejl'etší z nich, SchLVeizerische Bankgesellschaft.
Clen její hlídací služby
Christoph Meili cirou náhodou objevil
doklady z inkriminované
doby pripravené ke skartaci. Svuj nález zverejnil.
Banka priznala "politováníhodný
omyl",
Christoph Meili byl ovšem propušten.
Byla také zverejnena zpráva o válecných
transportech nemeckých zlatých prutu v
hodnote 250 až 500 milionu dolaru do
Portugalska a Špane1ska. Švýcarské banky t.'Vtotransporty priznávaj~ ovšem -jak
tvrdí - "bez profitu". Aféra se švýcarským
zlatem mela za následek, že se nyní hovorí o úloze této neutrální zeme za války i z jiných hledisek. Na príklad o tom,
že to byl švýcarský požadavek, aby pasy
nemeckých židovských obcanu bylyopatreny razítkem "J" (Jude). Jejich držitelé
tak mohli být ze švýcarských hranic vráceni do Nemecka. Mimochodem Švédsko,
další neutrální stát, rovnež obchodovalo s nacistickým zlatem. Není jiste ná/wdou, že podle francouzského
tisku ani
Francie do dnešního dne nevrátila bývalým židovským majitelum nebo jejich potomkum umelecké predmety, které byly
prokazatelne zabaveny nacisty, dopraveny do Francie a jsou nyní v držení státu.
Aféra se pravdepodobne
potáhne ješte
drahnou dobu. Príznacné jsou ovšem reakce na ni. Odhalená minulost, která je
vlastne známa již delší dobu, jenže teprve nyní se v plném rozsahu vyjevuje pred
svetovou verejnost~ vyvolává u cásti Švýcaru rozpaky a špatné svedomí. Jiná cást
ovšem reaguje známým zpusobem: vinu
prenáší na obeti a dusledkem jsou masivní projevy antisemitismu.
Víc než padesát let po porážce nacistického zlocineckého režimu se minulost
opet ozývá a promítií až do zcela cerstvé
prítomnosti.
(utz)

Neomluvitelná vada
Jaká? Paní poslankyne1Juzková
to prohlásila doslova takhle: "Nezastupitelnost
je u politika neomluvitelná vada."
, Rekla to, pravda, v odpovedi na otázku o predsednictví CSSD. Ale jiste to mlla
:iformulované i rozmyšlené šíre. Nemyslím, že chtela jen vyslat vnitrostranický
šíp, ani blýsknout se jen q{orismem. A i
kdyby - ta slova stejne stojí za Ii-vahu.

enta, ani zájmy lékare, sleduje pouze svuj vlastní zájem, vyrovnanou
platební bilanci. Ackoli má reditel
VZP mnohem víc penez, mnohem
víc informací a tedy i v jistém smyslu mnohem vetší moc než ministr

Rozhoduje, kdo platí

vaného v pnlmyslu - a ono to nefunguje. Nefunguje to proto, že zdravotnictví není podnikání. Že realita je
jiná než poucky. Zdravotnictví prý
uzdraví konkurence a privatizace.
Jak dopadla privatizace nemocnic, je
obecne známo.
emocnici prece nelze chápat jako výrobní prostredek.
A konkurence? Ta má v medicíne už

nimální síte. To není problém jednotlivých praxí, jde o to, kolik a kde
magnetických rezonancí, "cétécek",
dializacnich stredisek, mikroinvaznich operací,
transplantací
atd.
Chce-li a má-li o tom stát rozhodovat, musí to financovaL.
llIavní tok penez porád poplyne
pres kanceláre pojištoven, spravujících solidární zdravotn í pojišten í. Je
na nich, aby si uhájily své rozhodovací právo, aby prezentovaly smysluplný program, jak spravovat "své"
verejné peníze. Rozumná zdravotní
politika pojištoven by mohla velmi
urychlit potrebnou strukturální prestavbu naší medicíny. pojištovnám
však uvolní ruce k racionální zdra-

Pozitivní rešení? Pevne doufám; že
ho najdeme, pokud se ovšem vzdáme všech cistých ideologických prin,CipLI. Je jenom pragmatické rešení.
Jsme limitováni ekonomickou reazdravotnictví, selhala pojištovna i v
litou, protože už ted dáváme do zdraroli spolutvurce zdravotní politiky
votnictví víc penez, než by odpovístátu. Pojištovna se ani nepokusila
dalo soucasné síle naší ekonomiky.
uvažovat v kategorii ceny, pouze
a liberální zdravotnictví ci la USA
delí množství penez poctem vykápeníze nemáme.
eco musíme rídit
zaných bodLI. To je ovšem úkol pro
direktivne. Soucasne je však treba
cvicenou opici, na to netreba zrizodát pacientum tolik svobody, kolik
vat pojištovnu.
unesou, financne i vecne. Je nekolik
Faktem zLlstává, že ve zdravotnicrozhodovacích
stupnu. Na každém
tví vubec neexistují
ekonomicky
konstruované ceny. Pojištovna stastupni at ~ozhoduje ten, kdo platí.
noví cosi bez ohledu na náklady, což
Pacient múže a má rozhodovat,
kterém u praktickému lékari dLlVerunemá s tržn ími mechanismy nic spoje. Sveruje se mu do lécení a na zálecného a navíc zpusobuje zdražoklade jeho rady rozhodne, kde se
vání. Prakticky všechny nemocnice
nechá odborne vyšetrit ci do které
mají dnes nnancní problémy, vina
tedy asi nebude v jednotlivých manemocnice pujde stonaL. K tomu všemu je naprosto nezbytná prímá panagementech, ale v systému.
cientova spoluúcast.
Vládní ekonomové postupovali poStát má rozhodovat o existenci midle univerzálního
receptu uplaLno-

po staletí velmi kráUwu otež, znamená tu naštesÚ neco jiného než v produkci pracích prášku. Daleko vetší
význam má kolegiální spolupráce.
Zákon nabídky a poptávky ve zdravotnictví príliš nefunguje. Takže, je
to trh? Má to být trh?
V medicíne má být trh, ale jeho
podstatou by mel být svobodný vztah
subjektu, lékare a pacienta. Není to
trh podnikatelský.
Nove zavádená kapitacní platba se
týká jen praktických lékaru, je 7 % z
celkové sumy penez ve zdravotnictví. Opet však "lepšího" lékare poznává jen podle kvantity. Bez spoluúcasti pacientu samých a vytvárení
ceny prímo lékarem v urcitém rozmezí nelze ocenit kvalitu.
Nemocnice mají prejítna platbu za
diagnózu. Jejich chování se Úm zmení - nekde k lepšímu, nekde k horšímu. Predevším, však bude príležitost
hovorit o cene. Tu totiž nesmí pojištovna urcovat svévolne.
4

I

votní politice flnancní spoluúcast pacientu.
Dnes uzavírá pojištovna primárne
smlouvu s pacientem a dle zákona
mu zarucuje zdravotní péci zdarma.
Na to však nemá dost penez. Zatím
reší nerešitelné uzavíráním nerovných a vynucených smluv se zdravotníky. emocnice, kde se tocí nejvetší peníze, tiše a pozvolna bankrotují. Že tato cesta schudná do nekonecna není, už je všem zrejmé.
•
PAVEL MACHÁéEK
Emeritni

primár

Thomayel'ovy
I'evmalolog.

(1935)

,'evmalologického

nemocnice

oddelení

v """ze, nyní soukromý
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Nezastupitelnost

politika. Když zesnul
po svete miliony lidí - dodnes mnozí z nich pripouštejí, že v otresu z obav konce urcitého sveta, urcitéjormy bytí. Vnímali vožde jako
nezastupitelného; on zosobnoval (zastupoval) urcitý rád, a nikdo jiný ho v tom
zastoupit nemohl.
No dobrá: Stalin zosobnoval stalinismus. Zkusme však jinou osobnost. Dokážeme
si predstavit
zastupitelnost
W. S. Churchilla za druhé svetové války?
Churchill sám kohosi zastoupil; být pan
Chamberlain nezastupitelný, svet by byl
pokracoval
ve volném pádu do pekla.
Ten, kdo ho nahradil, jedinecne ten pád
zastavil.

J. V. Stalin, plakaly poruznu

Erazim Kohák

Má sarykem?
vubec ješte
smyslsezabývat
se MaZapsal
do dejin,
jenže stát, který založil, se podruhé rozpadl, a tentokrát se zdá, že definitivne. Ve
zpetném pohledu se Ceskoslovensko
jeví jako prechodné stadium mezi Evropou nadnárodních ríší a Evropou operetních ministátecku, ze kterých se dnes
rodí nový nadnárodní útvar, Evropské
spolecenství. Na velkou ríši byio Masaryk~vo Ceskoslovensko "od Jasiny až do
Aše" príliš malé, na malý národní stát
príliš ruznorodé. Proc se tedy ješte zabývat jeho zakladatelem?
Rekl bych, že ze dvou duvodu. Z cásti
proto, že pro naše národy nebylo Ceskoslovensko jen prechodným státním
útvarem. Predstavovalo také úsilí o moderní demokratickou totožnost, na které dodnes stavíme a kterou si poneseme
do Evropy. Predevším však proto, že
Masaryk zdaleka nebyl jen zakladatelem
Ceskoslovenska, a do svých šedesáti let
ani na nic takového nepomýšlel.
Masaryk totiž dovedl Rakousko ocenit.
Jako poslanec Ríšské rady usilovalo
Rakousko co nejlepší ješte v roce 1913.
Ceští nacionalisté ho opetovne vylucovali z národa a castovali ho prídavky
jako "ohavný zrádce" ci "zaprodanec
nemeckých Židu", kterého prý "nezrodíla ceská matka, ale lítá san". Presto práve tento vyslovený outsider ceské politiky se po ctyrech válecných letech vrací v cele vítezných legií jako PresidentOsvoboditel nove zrozeného Ceskoslo. venska, "tatícek" Masaryk a doslova milácek davu. Jak je to možné? Kdo vlastne byl ten Tomáš Masaryk pred založením republiky?

Cechem z vlastní
volby
Od mládí to byl ceský - ci presneji, ceskoslovanský - vlastenec ci" vlastimil", ac
nikdy nebyl nacionalista a už vubec ne
nekdo, pro nehož je cešství samozrejmostí. Po otci byl Slovák, jeho matka byla
ponemcená Moravanka. Své detství Ma-

saryk prožíval na moravském Slovácku,
kde sotva kdo zaznamenával nejaký rOzdíl mezi Slováky ze Slovácka a Slováky
~ Uher. Masarykuv kout Moravy zacínal být predmestím nemecké Vídne,jenže ta zas byla z jedné tretiny ceská. Jazyková a etnická odlišnost tu byla spíš
pro pestrost než k boji.
Základní národnostní rozdíl v dobách
Masarykova mládí nevyvstával mezi
Slováky a Cechy, nýbrž mezi "Slovany"
a temi druhými, Nemci v ceských zemích a Madary v Uhrách. Odtud pochází pojem "ceskoslovanský". Nemcina totiž odlišuje zemepisný pojem "biihmisch" a jazykový pojem "tschechisch".
Ceština má jen jedno slovo, ceský, proto zacali vlastenci užívat pojem "ceskoslovanský" jako oznacení pro Cechy slovanského jazyka, od nichž se odlišovali
deutschb6hmisch Ceši, pozdeji "ceští
Nemci". Rostoucí význam spolupráce se
Slováky pak vedl zmenou jediné hlásky
ke vzniku slova ceskoslovenský. Na moravském pomezí, kde moravští Slováci
tvorili prirozený prechod mezi Cechy a
Slováky, mohla spolecná "ceskoslovenská" národnost pripadat mladému "Slovanu" Masarykovi zcela prirozená.
Ostatne Masaryk vychodil v ceském
jazyce jen základní školu. Pak nastoupil
na nemecké gymnázium v prevážne nemeckém Brne a ve studiích pokracoval
na Akademickém gymnáziu ve Vídni,
které tehdy vychovávalo elitu rakouské
diplomacie. Ve Vídni se úcastnil krajanského života a hrde se hlásil k národnosti
"ceskoslovanské", avšak na jeho cešství
nebylo nic automatického. Pro svou národnost se musel rozhodnout a svou volbu neustále obhajovat v nárocném prostredí svetové vzdelanosti. Pražští hejslované se mohli uzavrít do svého jazykového ghetta a navzájem se ujištovat o své
kvalite a nedocenenosti. Masaryk žil jako
svobodný clovek v otevreném svete,
v neustálém dialogu se vzdelaností své
doby. Snad proto nemohlo být jeho vlastenectví nacionalistické ci xenofobní.
Ostatne sám to vyjádril nejlépe: "Vlaste-

5

Težko si predstavíme Churchilla v jeho
tehdejší roli jako zastupitelného.
Však
také, jak jen byl zastoupen panem Auleem, se svetem se to zhouplo. T1ílku sice
Británie vítezne doválcila, pri expanzi
bolševismu však už W. S. Ch. scházel. Byl
tedy nezastupitelný?
Byl - zejména pro jisiou dobu - nepostradatelný. On sám si své dejinné nepostradatelnosti
býval dobre vedom, a v
tech nejduležitejších momentech své postavení zcela pragmaticky posiloval. Nikdy se však nedeklaroval, a myslím ani
nepovažoval za nezastupitelného.
Znal
svou cenu, pro Británii i pro svet. Ale,jakkoli patriot, antifašista i antibolševik,
znal i svou cenu pro princip nadrazenejší: pro demokracii. A její podstatou je
zastupitelnost: nejen obcanu skrze vynikající politiky, ale i zastupitelnost
tech
politiku.
Ano; politik, státník muže snad být nezastupitelný v urcitých svých rolích; ale
sám o sobe by veru být nemel. Málo naplat, ta paní Buzková to vyslovila docelapresne.

(hor)
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Jak nenalézt rešení
Jako lev bojoval poslanec ODA Daniel
Kroupa v televizní Aréne. Což o to, u diváku vyhrál a podarilo se mu "dokázat",
že komunisté a republikáni jsou e.xtremistické strany. Kdo by ostatne pri takto
poloi,ené otázce nevyhrál? Sám se sebou
ovšán prohrál, protože rada jeho vývodu a tvrzení se potácela /Ul hrane zdravého rozumu. Když argumentoval rasistickými texty z casopisu Republika, jeho
komunistický
protivník v Aréne se rád
pripojil k jejich odsouzení. Když argumentoval totalitní minulosti komunistu,
nemohl poslanec Jan Vik nei oprávnene
tvrdit, že s tím on prece nemá nic spolecného.
Sotva co by dokázalo lépe ilustrovat
nesmyslnost soucasného m6dního házení obou uvedených stran do jednoho pytle
když se obe
s nálepkou extremismus.
uvedené strany nekterými vnejšími znaky podobají, stací se podívat blíže a na
povrch vystoupí zcela zásadní rozdíly.
Jak republikáni, tak komunisté staví samozrejme /Ul nenávisti: v prvém prípade je však zakotvena mnohem hloubiji - v podvedomé xenoJobii, v druhém
"jen" na závisti, která má mnohem melcí koreny a bývá více podmínena vnejšími okolnostmi.

I

Nemelo by se též prehlížet, že ;'ada komunistických príznivcu jsou lidé spjatí s
minulostí, které soucasné zmeny poškodily. (Vcetne napNklad duchodcu, které
již tolik nezajímají nove získané svobody, jako spíše kupni síla dlichodu a bezpecnost na ulicích.) Ti všichni budou prirozeným zpusobem
ubývat. Meli jsme
všichni velmi osobní príletitost poznat,
že komunisté ze své ideologie dokáží vyvodit takrka všechno, od internacionalismu k lÍzce vymezenému nacionalismu.
Jakot i to, te omluvou "na pul huby"
pokládají politický stlU za uklizený. Presto všechno jim však jejich minulost a
desetiletí vlády kladou jistá omezení do
soucasnosti a do jisté míry i linkují budoucnost.

nec miluje svuj národ, nacionalista
návidí jiné."

ne-

Masaryk realista
Snad i proto mohl Masaryk ocenitmnohonárodnostní Rakousko. Své J3redstavy
o Rakousku cerpal z Palackého, známého svým výrokem, že "kdyby Rakouska
nebylo, museli bychom je vytvorit". Ten
výrok pochází z revolucního roku 1848,
kdy Palacký za ceské Cechy odmítl úcast
na všenemeckém frankflll'tském sjezdu.
Byl toho názoru, že tehdy ješte velmi slabý ceský národ muže obstát nikoli ve
velkém, národnostne homogenním
emecku, ale jedine v mnohonárodnostním Rakousku. ( emectí Ceši tehdy pozvání prijali.) Palacký tím zameril ceskou státoprávní politiku dvojím smerem
- na podporu Rakouska a na jeho vnitrní prestavbu ve spolecenství rovnoprávných národll.
Masaryk byl presvedcen, že to je skutecne jediná realistická ceská politika.
Zústal presvedcen i po trpkém zklamání z císar'ova zamítnutí pokusu o ceskou
obdobu rakousko-uherského
vyrovnání
v roce 1871, které vyvolalo vzdorný výrok Františka Palackého.
("Byli jsme
pred Rakouskem, budeme i po nem".)
Masaryk si nedelal iluze o rakouských
politických pomerech. Realisticky však
hodnotil alternativy, jimiž se nechávali
unášet ceští nacionalisté. "Ceskoslovanskou" samostatnost považoval za nereálnou, vždyt sotva polovina obyvatel ceských zemí a Horních Uher mluvila cesky ci slovensky. Navíc Masaryk znal ruskou zaostalost a považoval panslavistické iluze o ceském království jako soucásti ruské ríše za stejne naivní.
Masaryk zdúraznoval predevším "práci drobnou", které zasvetil tricet pražských let svého života: od príchodu na
nove zrízeno u ceskou univerzitu v roce

Sládkovci se naproti tomu zrodili pouze z Jrustrací a strachu dneška. Nemají
minulost a mohou proto prakticky bez
omezení cerpat z jakéhokoliv
zdroje a
zakormidlovllt kamkoliv. Jedním ITUllým
dokladem toho budit jejich prvotní snaha spojit se se svými nemeckými duchovními bratry. Tato tvárnost je ciní do budoucnosti daleko nebezpecnejšími,
než

1882 až k podveceru svetové války. Pecoval o ceskou vzdelanost, založil Delnickou akademii, usilovalo ceský naucný slovník, vydával casopisy, psal clánky a studie, prednášel na univerzite i jin,de. Bylo toho neuveritelne mnoho, avšak
nebylo na tom nic dramatického.
Svúj
úkol vlastence nechápal jako zakládání
státu, nýbrž jako vzdelávání národa a
výchovu obcana.

mohou být komunisté. A jedním si tritom rozhodne mui,eme být jisti: pred touto zemí stojí ješte m/who vátných problému.

Ceský národ a ideál
humanitní

Pripomenme ješte soucasnou evropskou zkušenost. Zatímco i tam komunisté
trvale slábnou, tamní obdoby republikámi sílí. Snad proto se tam, pokud vím,

To je neco, pro co meli ceští nacionalisté pramálo pochopení.
árod chápali
jako danou skutecnost, dostatecne urcenou spolecným jazykem. Jenže pro Ma-
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saryka "slovanský" jazyk samozrejmý
nebyl. Má opravdu smysl vynaložit tolik
úsilí jen k tomu, aby se v ceských zemích dál mluvilo cesky a ne nemecky?
Vždyt nemcina byla po tolik staletí dmhým zemským jazykem. Byl to jazyk velké kultury a brána do sveta.
ebylo by
pro celý ceský zemský národ výhodnejší prijmout nemcinu tak, jako irský národ prijal anglictinu a stal se tím soucástí
svetové kultury? Mladý ceský publicista
Hubert Gordon Schauer tuto otázku položil prímo - v anonymním clánku, dlouho phcítaném Masarykovi. Sokolové na
ni tenkrát odpovedeli veršem pochodové písne: "A kdo se od rodí, cepelem v tu
zrádnou hmd."
S takovou odpovedí se Masaryk nebyl
ochoten spokojit. Odpovedel proto jinak
- ztotožnením "cechoslovanství"
s humanitou: úsilí o zachování a prosazení
ceskoslovanské
národní totožnosti má
smysl proto, že ceský národ je povolán
být nositelem ideálu vyspelého lidství.
Humanita, ideál humanitní, zárný, lec
abstraktní,
se ~tává necím skutecným
teprve v živote a svérázné forme urcitého národa. Je treba být clovekem,
avšak to nelze obecne. Clovek se stává
clovekem teprve vtelením, teprve láskou
k necemu tak hmatatelnému,
jako je
rodná zeme, rodná rec. A op,acne, ty mají
cenu ne o sobe, nýbrž jako ztelesnení lidskosti.
To ovšem platí o každém národu. Rozdíl je v tom, že národ ceskoslovanský si
to podle Masaryka mnohokrát ve svých
dejinách uvedomil, usilovalo národnost
prolnutou humanitou. Proto je Masaryk
kritický vuci všemu, co je na našem národním bytí zapšklé, necestné, malicherné, xenofobní. Naše rec, naše vzpomínky, naše nadeje jsou krásné ne proto, že
jsou "ceské", nýbrž proto a do té míry,
do které se v nich ztelesnuje ideál humanitní. To pak ovlivnuje Masarykuv
výklad ceských dejin. Váží si v nkh všeho, co ideálu humanitnímu
dosvedcuje,
za cizí považuje všechno, co jej popírá.
Masaryk odmítá jednoznacné
stanovení, co presne si máme predstavovat pod
pojmy "ideál humanitní" a "demokracie
v nás". Pravdu chápe jako neco, co nelze zavrít do klece vet. Pravda je vždy víc,
než co o ní rekneme. Nekdy má jeho
humanita až romanticky plebejský nádech - znamená posun od aristokracie k
demokracii, od panství k rovnosti. Jindy v ní zazní osvícenský dúraz na jasné, kritické myšlení. Spolecným prvkem
je neco, co bychom mohli oznacit Komenského pojmem všenápravy. Masaryk je presvedcen, že vyspelé lidství ne-
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spadne cloveku do klína; je treba o nej
usilovaL Je to úkol smerování ke svobode a k odpovednosti.
Pro toto pojetí se nesnadno hledá nálepka. Snad Masarykovi nejbližší mi pripadá tehdejší americký personalismus.
Základem všeho je tu budování lidské
osobnosti. Demokratický clovek je ten,
který nepotrebuje /lad sebou dozor, protože nosí odpovednost za svou svobodu
v sobe. Demokratická je spolecnost, která se z takových lidí sestává a takové lidství podporuje. A ješte neco: clovek sebe
sám nalézá tehdy, když svCJjživot zasvecuje službe vyššímu ideálu. Klícem
k naplnení života je sebeprekracující
láska.

Pro národ, proti
davu
Z této základní predstavy vychází Masarykovo celoživotní úsilí. Projevuje se
v nem Masarykovo zásadní pojetí pokroku. Máme pokl'ok chápat maximalisticky jako pokus o dokonalost, nebo melioristicky, jako stálé úsilí o nápravu konkrétních zloi"ádCJ bez iluzí o dokonalosti? V pokrokovém hnutí došlo práve v
tomto bode k rozkolu mezi komunisty
a sociálními demokraty. Masaryk, demokrat do morku kostí, jednoznacne odmítl
komunistickou altemativu a úcinne podpoi'il sociální demokracii. Vúbec odmítal grandiózní gesta a paušální rešenÍ. Žil
doopravdy: šlo mu o každodenní posilování obcanského a národního života.
Proto také vedl spor s tehdejším nacionálne-romantickým
proudem o rukopisy, Byl presvedcen, že národ a svobodu
proste nelze budovat na lži,
Podobne tomu bylo i v Hilsnerove prípade, Pro Masaryka predstavoval antisemitismus souhm všeho špatného, od

ceho se clovek demokratický potrebuje
osvobodiL Predstavuje tmárství, zaslepenost, nesvobodu a nezodpovednost.
V
Hilsnerove prípade se antisemitským
vášním oddal skoro celý národ, Masaryk se tu skoro sám postavil proti vášním davu i zaslepenosti rakouské justice, Díky jeho úsilí ceský národ prošel
hrúzným vzepetím rasismu již na prelomu století a prekonal je, Když vlna antisemitismu zachvátila v tricátých letech
Rakousko a Nemecko, ceské zeme zachránila
odolnost z ockování,
které
pi'edstavovaJa hilsneriáda,
Masaryk byl respektovaný, i když nepopulámí, protože byl nárocný. Byl nakonec nejen filosoFem a politikem, nýbrž predevším ucitelem, vychovatelem
svého národa.

Vytvorit Rakousko
nové
Jak je však možné, že se z takového
muže stal behem pár let zakladatel státu, milácek národa a nakonec "tatícek"?
Sám to nemel tak docela v úmyslu. Masaryk se nezmenil, zmenilo se Rakousko. Starický mocnár sice dál mluvilo
rovnosti svých národll, avšak moc se
presouvala do I'llkou nemeckých a madarských nacionalistu.
V parlamentu
jim Masaryk vzdoroval parlamentními
cestami. Válkou se situace zmenila,
ví-

I

denští politikové potvrdili jeho odhad,
Pokud Rakousko válku vyhraje, dostanou se k moci vojáci a prosadí politiku
tvrdé germanizace. Pokud prohraje, rozpadne se. Masaryk se tedy dal jediným
možným smerem: rozhodl se vytvorit
nové "Rakousko" - mnohonárodnostní
stál založený tentokrát na demokratických zásadách, který by poskytl záštitu
všem svým nál'odúm.
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žádný demokratický
politik nepokouší
obe uskupení srovnávat, natož mezi ne
klást rovnítko. Alespon tato skutecnost
by mela posloužit našim do Evropy rozhledeným politikum jako vodítko. Predevším proto, že jakákoliv snaha potýkat
se s obema diametrálne rozdílnými extrémy politické scény soucasne muže vést
k jedinému: nakonec se nenajde úcinný
prostredek ani proti jednomu z nich.

(kum)

Extremisté
Bylo receno a napsáno mnoho odsuzujících slov na adresu republikánu a jejich
ohavného vystupování ve Snemovne. To
je jiste záslužné a potrebné, k úcinnému
omezení rasismu a xenofobie v naší zemi
to však nestací. Ono totiž, když se rekne
extrémní, znamená to stojící na okraji
nejakého hlavního proudu, stredového
názoru, prumeru. Když je ten náš ceský
stredový postoj k rasovým a etnick.fm
otázkám sám o sobe dost vych.flen.f oproti prumeru tech zem~ li nimž chceme jednou patrit, nedivme se, kam ai se mohou
dostat ti, které naz.fváme "extremisty".
Sládek a jeho parta jsou predevším
provokatéri, šašci - tím je vubec nezlehcuji, naopak, o to jsou nebezpecnejší. Je- .
jich základní
metodou je upoutat a
zmást volice nejakou provokací, udelat
ze všeho, co si zaslouží vážnost, odpudivoufrašku
a tím celou vec v ocích verejnosti zcela zdiskreditovat.
Zatím se jim to v.fbome daN. Jak by
ne, kdyi jim k tomu ostatní, "neextrémní" strany vytvárejí ty nejlepší predpoklady. Co všechno muže napNklad posúmeerepublikán vypustit z úst poté, co ze své
lavice uslyší od svého kolegy za "stredovou" stranu (KDU-CSL) Viléma Holáné,
b.fvalého ministra obrany (l), následující výrok: "V Ruzyni nebyl mucen konkrétní národ, byl tam mucen pan Novák. Do
koncentracního
tábora v Osvltimi odvezli konkrétního pana K/wna, neodvezli
tam [iidovský} národ." Jak zareaguje?
Rekne patrne nlco radikálnejšího, má na
to prece jako pravicový radikál nárok.
Patrne nlco o :lidech, Polácích a sudetsk.fch Nlmcích ve vládl. A je to vubec radikálnejší? A muže b.ft vubec 8 % národa"extrém"?
Thrdím, že pravicovým "extremistum"
zvetšujeme kaid.f den prostor tím, jak se
sami chováme. Jak jsme kupríkladu lhostejní (v lepším prípade) ke stupnujícímu
se násilí vuci Romum, cízincum, "jinak"
vyhlíiejícím mlad.fm lidem. Když ríkám
násil~ nem:yslím tím pár facek, mám na
mysli vážné újmy lut zdraví a vraidy. V
kterých velk.fch novinách jsou pravidelne zvet'ejnovány statistiky tlchto cinu? V
žádn.fch, pouze v bulletinu Most, ktelý
vydává Hnutí obcanské solidarit.r a tolerance. A kolik lidí tento casopis cte?
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Dokud nebudeme každý takový rasove motivovaný útok považovat za útok
na svou vlastní svobodu a integritu, dokud nebudeme tlacit na naši justic~ aby
takové ciny úcinne postihovala, žádnou
slušnou spolecnost nevybudujeme a naše
distancování se od sládkovcu zustane jen
polovicatým gestem. Psali jsme o tom v
Nové Prítomnosti už mnohokrát a budeme o tom psát dál.

(cam)

Víra tvá te zaslepí,
kdykoli ji tasíS coby zbran. Nevyrovnané úcty budí i po letech silné emoce, jak
stále znovu ukazuje sotva zapocatá ceská debata o sudetských Nemcích. Tech
pod poklickou držených duchu máme v
našich nedávných dejinách plné police.
Kolaborace za války, kolaborace v padesátých letech, osmašedesátý,
svazky
StB ...Ani Charte 77 se nikdy nechtelo jasne se vyslovit k zrádcum ve svých radách.
Nejsme v tom ovšem sami. Francouzi, Nemci, Poláci stáli ci dosud stojí pred
podobnými zásilkami z minulosti. A jak
se jen tem Francouzum nechtelo zacít se
probírat Alžírskem nebo Vichy!
Ceský historik Karel Bartošek se vrhl
do archivu a v Paríži vydaJ rozsáhlou
studii o nepekné spolupráci ceskoslovenských ajrancouzských
komunistlt
Knihu nedáVIlO predstavil pri verejné diskusi
v Praze. Skoda, že ceské vydání ješte nemáme, vetšina aktéru tak ponekud absurdne polemizovala
"naslepo". Prudkých cilli vzbudil Bartošek zase mnoho,
zvlást kapitolou
venovanou
Arthuru
Londonov~ legendární obeti /lrlkého procesu, se kterou to však vubec nebylo jednoduché.

I

Reakce v Paríži i v Praze prozrazuje
jazyk. Padla slova, která jsme už dlouho
neslyšeli. "Hanebná a urážlivá kampan",
"jsou ocerltováni bojovníci za sociální
spravedlnost", kniha plná "inkvizicních
soudu" prý nahrává krajní pravici atd.
- ale pozor: k temto ideologickým pratvarum se uchylují i lidé, kterí nejsou
apriori zabednení ci morálne zavrzeníhodní. Jsou v panice a pNmykají se k jazyku jako k mrtvému praporu. (Stejne
jako celá rota "osmašedesátníku" existuje
jen na papíre a stmeluje ji pouhá oba'va
pred kritikou.)
Nejde vlastne o Bartoška ani o Londona. Je to jen další príklad, jak Ir1álo se
zatím dokážeme domluvit o vlastní minulosli. Ta ale, jak víme, už hezcí nebude. Takie s nechutí do toho.
(Lmv)

Boj O Hrad podle KliInka
Antonín Klimek napsal výtecnou knihu
o velikosti, ale i genelických vadách demokracie za První republiky. Dal jí dramatický název Boj o Hrad. I'ldome ho

Pro ceský a slovenský národ melo
Masarykovo
rozhodnutí
stežejní význam. Bez ceskoslovenské altemativy by
se po rozpadu Rakouska stal ceský národ menšinou v souvislém nemeckém
osídlení. Slovenská republika rad naznacila, jaký osud by cekal Slovensko. Stát.,
který Masaryk vytvoril, splnil v poválecné dobe svuj úkol. Poskytl všem svým
národum potrebnou záštitu ve zmatcích
doby.
Dlouhodobe ovšem Ceskoslovenskou
republiku poznamenal
její "ozpolcený
puvod, totiž propojení Masarykova humanistického idealismu s ceským nacionalismem. Velká cást Cechu Masarykovy ideály ani neznala, ani neuznávala.
V nemeckých spoluobcanech
videla pokoreného, lec obávaného nepi'íLele. Slovensko se mnoha Cechum jevilo ne jako
rovnoprávný
partner, spíš jako vcelku
sympatická zaostalejší provincie. Masarykovo Ceskoslovensko,
spolu s Jugoslávií poslední pokus o mnohonárodní
stát., žilo v napetí mezi Masarykovým

INFLACE

idealismem a švejkovskou omezeností.
Je tragické, lec vcelku pochopitelné, že
se rozpadlo na své národnostní složky.
Jenže rozpad Ceskoslovenska
nezmenil skutecnost., které si poprvé všiml Palacký: malé státy, zvlášte když jsou oslabené vzájemnými spory, težko oddolávají mocným sousedum. Tentokrát tedy
platí, že kdyby Evropy nebylo, museli
bychom si ji vytvoriL. Masarykovo Ceskoslovensko cestne sehrálo svou úlohu
a odešlo. Prál bych si, aby na jeho místo
nastoupila Masarykova Evropa. V tom
vidím dnešní duležitost Masarykova odkazu. "Tatícek" Masaryk, zakladatel zaniklého státu, patrí minulosti, cestné,
prece však minulé. Budoucnosti
patrí
onen méne známý Masaryk, celoživotní Iilosof obcanské demokracie.
abízí

.

nám model obcanské vyspelosti a humanistického pojetí národa, se kterým mužeme vstoupit do Evropy a neztratit svou

~~
ERAZIM KOIIÁK
~'ilosor, pedagog na katedre fiJosofie FF

K.

- SKRYTÁ HROZBA
CESKÉ EKONOl\UKY

Martin Kupka

O

dáblu
se ríká, že nebo
je nejradeji,
je
podcenován,
když je když
prímo popírána jeho existence. Muže potom kout své pikle lépe, než když se ho
lidé bojí. Totéž platí v preneseném.
smyslu také o neosobním zlu každé tržní ekonomiky, o inflaci.

Lékijed
Inflace, neboli všeobecné a dlouhodobé vzlínání cen, mlHe být pri nízkých
úrovních zajímavým zpestrením jinak
fádního makroekonomického
vývoje
vyspelých ekonomik. Známe rozumné
teorie, podle nichž je primerené
tempo cenového pohybu dokonce žádoucí, nebot odráží a usnadnuje pohyb relativních
cen v ekonomice,
který je
sám zase vyvolán zmenami, pokud jde
o relativní vzácnost omezených
ekonomických
zdroju. Podle této logiky
inflace napomáhá
cenám plnit jejich
nicím nezastupitelnou
signální funkci. Teorie o užitecnosti primerené
inflace jsou zajímavé napríklad pro postsocialistické ekonomiky, vstupující do
období ekonomické transformace
prá-
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ve s výraznými
deformacem
i cenových relací.
Na druhé strane, pokud míra inflace
dlouhodobe
prekracuje
urcitou mez
(která není exaktne definovatelná a jiste není ostrá, odhaduje se však na 20 %
za rok), stává se nepochybným
ekonomickým bremenem a v rádu dosahujícím stovek procent rocne pak skutecným ekonomickým
morem, rozkládajícÍJn tkán národního
hospodártsví.
Byla to práve bolestná zkušenost meziválecné hyperinIlacev
Nemecku, která významným
zpusobem
formovala
dnes príslovecný
nemecký duraz na
stabilní marku, jenž se naposled projevil napr. tlakem Nemecka na prijetí
Paktu stability na dublinském
summitu Evropské rady v prosinci 1996.

Každému škodí
jinak
Proc je vysoká inflace skutecným zlem?
Odpoved se nutne liší podle zorného
úhlu respondenta.
Z národohospodárského hlediska náhlé silné výkyvy re-
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lativních cen ztežují orientaci podnika~
telú na trhu. Z hlediska domácností
znamená vysoká inflace útok na kupní
sílu úspor, který lze sice cástecne odrazit snahou o jejich permanentní
relokaci do co nejvýnosnejších
aktiv,
ovšem ta nemusí být vždy úspešná a v
každém prípade je spojena s nemilými
u'ansakcními
náklady. Komu by predcházející veta pripadala príliš komplikovaná, pripomenu nedávný hon ceských stradatelú
na malé ceské banky
nabízející
nejvýhodnejší
úroky. Tito
lidé pak rychle vystrízliveli, když museli honem presouvat ohrožené vklady
z jednoho
krachujícího
financního
ústavu do druhého. Stálo je to hodne
casu, penez a nervu.
Pro osoby výdelecne
cinné i osoby
pobírající u'ansferové
platby od státu
(napríklad pro dlkhodce,
invalidy, sirotky) znamená vysoká inflace snižování kupní síly bežných príjmú. Je
pravda, že transferové
dávky bývají
ZpeUle valorizovány a mzdové dohody
zpravidla zahrnují odhad budoucí inflace, ovšem snadno roz poznatelné problémy jsou zabudovány
ve slovech
ZpeUle a odhad.

Žádná sláva,
žádná tragédie
Jak to ve svetle výše uvedeného vypadá s inl1ací v Ceské republice?
Je již
dostatecne nízká? Byl lonský rok z pohledu inflacního rokem úspešným, ci
spíše neúspešným?
Jaký inflacní vývoj
mužeme
ocekávat v roce letošním?
V odpovedích
na tyto otázky lze najít
pozitivní
negativní u'endy:
.
Prúmemý
nárúst
spotrebitelských
cen v CR v uplynulém roce (tj. prúmer
dvanácti mezirocních'cenových
nárústú za mesíce leden až prosinec), cinil
8,8 %. To je jen o málo lepší výsledek
než v roce 1995 (9,1 %), ale na druhé
strane je to zretelné méne, než hrozilo
v léte minulého roku (v samotném srpnu 1996 predstavovala
mezi rocní míra
inflace 9,6 %). Hodnoty inflace okolo
9 % jsou dnes snem napríklad pro Polsko nebo pro Madarsko, potýkající se s
inflací více než dvojnásobnou;
ve srovnání se zhruba 2 % inflací v Evropské
unii jsou však stále ješte neprípusme
vysoké. Výška inflace spolu s príbuznou
výškou úrokových
sazeb patrí mezi
známá maasu'ichtská kritéria vstupu do
Evropské menové unie, takže bychom
meli obema ukazatelum
venovat pal!'jcnou pozornost.

i

Bohužel

ani v roce 1997 nemúžeme

ocekávat, že by došlo na naší inflacní
fronte k zásadnímu
prúlomu. Zabrání
tomu mimo jiné pokracující uvolnování cen u energií a nájemného (které je
samo o sobe jiste potrebné), zvýší se
dan z pridané hodnoty u energií, rychlým tempem zrejme nadéle porostou
reálné mzdy. Velkou neznámou je dopad budoucího vývoje kursu meny na
inflaci, který je v ekonomikách s výrazným podílem dovozu na HDP nezanedbatelný. Pokud se napríklad bude koruna v pru,behu roku 1997 znehodnocovat, prinese to s sebou dodatecné inflacní tlaky v národním hospodárství.

Cert nespí
Nejdisku,tovanejším
makroekonomickým problémem
dnešní Ceské republiky je stále se prohlubující
schodek
obchodní bilance. Pozornost vúci kdysi tak akcentované
inflaci jako by zacala ochabovat. To by ovšem byla chyba. V podnlÍnkách stabilního menového kursu je totiž práve boj proti inflaci
strednedobe nejlepším nástrojem hospodárské politiky na podporu konkurenceschopnosti
domácích
výrobcú.
Rostou-li totiž v jakékoli ekonomice
ceny rychleji než v zemích jejích obchodních partneru, pri stabilním menovém kursu to znamená, že domácí výrobky se oproti zahranicním
prodražují
a ztrácejí cenovou konkurenceschopnost. Nezapomínejme
tedy na inflaci.
Nezapomínejme,
že cerl nikdy nespí.
MAI\TIN KUPKA

(1962)

Makl'oanalytik,

pusobí v Investicní bance
li v Patl'ia Finance a.s.

CEM

SE

NE MLUví

prevzal z titulu jedné polemické brožury Ladislava Kunteho, ve které tento muž
dosti demagogickým perem vylíéi[ ideový pudorys boje o Hrad a podal i tomu
odpovídající charakteristiku jeho aktéru. Predmet zájmu Antonína Klimka je
podobný, ovšem ve zpusobu práce a podání je rozdíl nebetyéný. Klimkuv Boj o
Hrad je nejdukladnejší a dokumentaéne
nejpodloženejší výklad, který lze o budování éeskoslovenské demokracie u nás
éist.Klimek má smysl pro ideály, za níchž
"Masarykova" republika vznikla, ale neoddává sejejich pouhé kontemplaci. Neméne totiž sleduje jejich politickou praxi a promenu mnohých idejí mravních v
idejeapologetícké. Klimek tuto politickou
pra.ri studuje a rozebírá seznalostí veci,
která proniká až ke kostní dreni a mnohou ideu pak zanechává ohlodánu. A je
to k dobru veci.
Hlavní Kunteho apologetická teze, že
idea Hradu je dúnokratická a idea protihradní míN k diktature, se však podle
mého soudu udrží na nohou i po Klimkove rozboru, který v hradní linii odhaluje i nekteré nedemokratické zvyky a
zvlášte u Beneše pak nachází predznamenání nekterých pozdejších selhání éeskoslovenské demokracie.
První republika byla nepochybne demokracie s vadami na kráse. Véetne Masarykových autoritativních sklonu daných tím, že pro nej mravnost stála nad
každou politikou - i nad demokratickou,
a véetne Benešovy náchylnosti k socializující demokracii a duvery v politiku
strohé kalkulace a nekdy i intrik. Byla
to však nejlepší demokracie z možných,
vždyt podobné vady se u u dalších éeských politiku a stran vyskytovaly éasteji. Nic naplat, byl to hlavne Hrad, kdo
vedel o dvojím hlavním nebezpeéí pro
naši demokracii: o autoritárském nacionalismu a komunistickém socialismu.
Obe altemativy se draly na scénu. A jejich hlavním neprítelem nebyl ani Svehla, natoz Srámek, ale Hrad.
Kdo z bežných obéanu, neškolených
historiku, se chtel dríve zaéíst do peripetUdemokracie 'Zll První republiky, sahal
neo'mylne po Peroutkove Budování státu. Nyní si takový élovék bude muset doplnit a upresnit své predstavy Klimkovým Bojem o Hrad. Upresnit ale neznamená zviklat.
(zno)

Autori rubrik ,,0 cem se
mluví" a Observatorium":
Jakub Camrda (cam), Jan Horálek (jh),
Daniel Kumermann (lmm), Bedrich Loewenstein (hl), Jan Sokol (sok), Bedrich
Utitz (utz), lbmáš Vl'ba (tmv), Milan Znoj.
(zno).
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Ceská ústava v
PÁTÉM
Pavel Rychetský
v

Práva cloveka a obcana

C

eská
republika
vznikla
jako samostatný
nezávislý
vlastním
ústavním
porádkem
pred ctyrmia lety.
Nikoli stát
všaks
jako výslcdek touhy obcal1l'! po samostatnostném
ceském státu, nýbrž jako vynucená reakce ceské politické reprezentace
na emancipacní
kroky Slovenska, která byla provázena pasivním, spíše odevzdaným postojem ceské verejnosti.

llmotneprávní
normou jednoznacne
vymezující jednotlivá
základní lidská a obcanská práva a svobody je tedy predevším
Listina a mezinárodní smlouvy podle cI. tO Ústavy. Ústava je
prevážne normou organizacní, upravující principy tvorby a
interakce soustavy orgánu státní moci.
Listina patrí nepochybne mezi nejmodel'l1ejší pokusy o formulaci individuálních
práva svobod jako základu právního
státu. Zakotvuje tzv. práva absolutní (napr. právo na život,
princip rovnosti), která se aplikují prímo a bezprostredne, dále
upravuje i taková práva a svobody, u kterých sama stano~í
zásady jejich možného omezení (vlastnictví, osobní svoboda,
nedoknutelnost
obydlí apod.), a u nekterých vyjmenovaných
práva svobod stanoví, že se jich lze domáhat pouze v mezích
zákonu, prijatých k jejich provedení. Práve toto rozlišení ciní
Listinu živým zdrojem práva a nikoli pouhou deklarací.
Absence zákonu stanovících meze pro uplatnování vyjmenovaných práv ovšem tato ústavní práva neruší - cl.2 Listiny
totiž explicitne zakotvuje, že každý krome státu a jeho orgánú
mllže cinit vše, co mu není zákonem zakázáno, a podle cI. 3
nesmí být nikomu zpusobena újma pro uplatnování jeho práv
a svobod. Interpretace techto ústavních principú je nekdy znacne obtížná - napr. v p~ípade stávky železnicárll. Absence zákona ovšem nemuže jíl k tíži toho, kdo své ústavní právo realizuje, ale jen k tíži státu, který mel možnost takový zákon vydal.

Ústava z nouze
Zpusob a okolnosti rozpadu Ceskoslovenska
se projevily
mimo jiné v novém ústavním systému. Predevším byla apriori odmítnuta možnost složeného státu: federalismus byl považován za prítež a nikoli za demokratickou
formu vyjádrení
plurality státoprávního
usporádání. Krize cesko-slovenských
vztahu byly a dosud jsou vnímány jako krize a slabost federalismu. Jde o poveru, která je jednou z možných prícin soucasného velmi tuhého centralismu ceského státu.
Ceská politická reprezentace, vzešlá z voleb v léte roku 1992,
byla prinucena v neuvefoitelne krátké dobe konstituovat ústavní
systém nového státu. Uvedené skutecnosti stejne jako spech
patme poznamenaly
konecnou podobu ceské ústavy. Východiskem z casové tísne a možných názorových stretu se stala
Ústavní listina Republiky Ceskoslovenské z roku 1920. Jde nepochybne o východisko dostatecne nosné, avšak s ohledem
na moderní ústavní vývoj evropských zemí ponekud zastaralé.

i

Organický zákon CR
Dobrá ústava musí plnit minimálne dve funkce. Predevším
funkci spolecenské smlouvy vymezující vztah obcana a státu
požadavkem ochrany obcanských práva svobod. To znamená, že deflnujc stát jako instituci zrízenOll práve za úcelem této
ochrany. Musí tedy obsahovat katalog základních, to jest nezcizitelných, prirozených práva svobod cloveka, doplnených
i o práva civilizacní (sociální, ekonomická, kulturní atd.). Druhou neméne významnou funkcí ústavy je organizacní usporádání státu jako velice složitého mechanismu oddelení i vzájemného propojení moci zákonodárné, výkonné a soudní.
edostatkem rady ústav je práve jejich vnitrní disparita - neschopnost obe funkce ústavy spojit, vyvážit a dát jim jednotícího ducha. Nikoli nadarmo je ústava bežne nazývána "organickým
zákonem státu".

Šátrající spravedlnost
Zárukou pro nerušený výkon práva svobod je fungující a nezávislé soudnictví a zejména pak ochrana ústavnosti, kterou
vykonává Ústavní soud. V judikature obou soudních systému
se projevují výrazné rozdíly - zatímco obecné soudnictví má
prirozenou tendenci k pozitivistickému
pojímání práva, což
mu ostatne ukládá Ústava (cI. 95), Ústavní soud se pri aplikaci
zásadních ústavních principu a preklenování mezer v právním systému rídí predevším zásadou prirozených práva svobod cloveka jakožto základního kamene právního státu. Vlivem této tendence se Ústavní soud obcas nevyhne "dotvárení" práva, což mu nepochybne neprísluší, zatímco obecné soudy se kvuli pretíženosti až príliš casto spoléhají na soudy' vyššího stupne, aniž by skutecne "nalézaly právo". Následkem toboto nesouladu mezi judikaturami obou soudních systéml! se
Ústavní soud postupne stává jakousi ctvrtou instancí k obecným soudúm, což není žádoucÍ.
Základní prekážkou skutecne reálného naplnení práva svobod cloveka je však nedostupnost
soudu. Vedle obecne známé zdlouhavosti soudních rízení uzavírají rade subjektum
soudní síne i nesmyslne vysoké soudní poplatky. Zatímco v
rade evropských státú jsou spíš symbolické a soudy jsou tak

Ústavní systém Ceské republiky je tvoren tremi vnitrostátními dokumenty: Ústa'vou Ceské republiky, Listinou základních práva svobod a ústavním zákonem c.4/1993 Sb., kterým
je prijímán právní rád bývalé CSFR do právního porádku Ceské
republiky. Nedílnou soucástí ústavního porádku naší zeme
jsou i všechny ratiJikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Ceská
republika vázána a které clánek 10 Ústavy klade nad zákon,
tedy na úroven zákonu ústavních.
10
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obecne prístupné každému, u nás - zejména v majetkových
sporech - je rada sporu eliminována již samotnou výší poplatku. Zákonodárce Hm chtel omezit pocet zbytecne vedených
sporu.
cinil tak ale neštastne, protože zbytecnost sporu nelze vyjádrit jeho majetkovou hodnotou.

Díry

V
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jehož resortu se prezidentovy akty týkaly a který za ne nes]
odpovednost (napr. ministr školství spolu podepisoval jmenování univerzitních pt'Ofesoru). Tehdejší predseda vlády tedy
nemohl konu'asignací poverit libovolného ministra. Dnešní situace umožnuje jmenovat do vlády ješte jednoho ministra, kterého premiér poverí, aby na prezidenta dohlížel a svým podpisem schvaloval nebo zamítal jeho rozhodnutí.
5. Ústava nerespektuje fak~ že vlivem pomerného volebního systému budou vznikat koalicní vlády složené ze spíše rovnoprávných osobností, a pojímá vládu jako tým bezpodmínecne závislý na vuli premiéra. Kteréhokoli clena vlády muže prezident jmenovat jen na návrh premiéra a na jeho návrh jej
dok.once musí odvolat. Pres tyto lIstavní principy se vládní praxe prizpllsobila faktickým pomerum v koalici a menšinoví clenové koalice vytvorili vlastní ústavní praxi, podle které text
koalicní dohody a výsledky jednání koalice prev.áží nad textem Ostavy.
6. V ústave není zakotven konflikt zájmu pro lIstavní cinitele, to ani na út'Ovni ústavy z r. 1920, která zakazovala clenum
vlády clenství v rídících orgánech všech obchodních spolecností nebo i jiných výdelecne cinných právnických osob. Takový ústavní princip nelze plne nahradit. pouhou zákonnou
úpravou.
7. Dosavadní soustava prokuratury, nyní nazvaná státní zastupite]ství, je nesystémove zarazena do soustavy výkonné
moci. Závažnejsí nedostatek ovšem spocívá ve zrušení !.zv.všeobecného dozoru prokuratury,
aniž by tuto nezastupitelnou
funkci lIstava sverila jinému státnímu orgánu.
8. edostatkem ústavy je i skutecnos~ že neupravuje podmínky vyhlášení stavu ohrožení státu a rozsah prípustného
omezení ústavních práva svobod pro takový prípad.
9. Naprosto nedostatecnou pozornost venuje ústava lIzemni
samospráve. Jde pritom o zák.lad pro vytvárení obcanské spolecnosti a podílu obcanu na správe vecí verejných. Soudím,
že lIstava mela zakotvit právo obcí na pNmý podíl z daní, které plátci z dané obce odvádejí do státního rozpoctu. Ozemnímu usporádání státu a státní správe pak není venována pozornost žádná.

ústave

Ústavní zákon c.1I1995 Sb. - Ústava Ceské republiky - predstavuje vcelku zdarilý pokus o položení základll demokratického státu s parlamentní formou vlády. Odborníci na ústavní
právo vsak nemohou prehlédnout nekteré její nedostatky, ze
kterých zminuji alespon ty, u nichž by bylo žádoucí hledat cesty
k náprave:
1. Z lIstavy je znát snaha odstranit hlavní neduh klasické
parlamentní demokracie, tj. extrémní pr'evahu moci zákonodárné nad mocí výkonnou. Ceská ústava se však uchýlila do
opacného extrému. Postavení vlády je stabilizováno natolik,
že se z parlamentu stává orgán spíše jen schvalující vládní
osnovy zákon li, a to bez možnosti lIcinné kontt'Oly výkonné
moci. To na druhé strane umožnuje relativne stabilní pomery, i když v cele výkonné moci stojí menšinová vláda.
2. Standardním prostredkem rešení prípadných politických
krizí je v parlamentním
systému rozpuštení parlamentu a vypsání nových voleb, nebo jmenování docasné !.zv. lJrednické
vlády, která není parlamentu politicky odpovedná. Prvý z techto institutu se v platné Ústave objevil ve velmi omezené podobe, druhý do ní nebyl zahrnut, ackoli oba tvorily páter lIstavy
z roku 1920. Teprve prípadné budoucí krize ukáží, zda máme
i lIstavu do nepohody.
5. Pomerne nedokonaJá je i koncepce dvoukomorového
parlamentu. Pro Senát se bude teprve dodatecne hledat politické a
lIstavní zduvodneni, když skutecným motivem jeho ústavního
zakotvení byla jakási vejicka pro federální poslance v okamžiku jejich rozhodováni o rozdelení ceskoslovenského
státu. Paradoxne byl pro komoru, která nemá kontrolní právo vuci vláde a neschvaluje státní rozpoce~ zvolen vetšinový zpusob volby. Ten by ovšem odpovídal spíš Poslanecké snemovne.
Deficit.emje i ctyrletá prodleva do jeho ustavení. Naopakjeho
výhodou je skutecnos~ že díky vetšinové volbe mají do Senátu zHžený prístup clenové extremistických seskupení. Skutecný význam Senátu bude záležet na Senátu samém. Pocátky jeho
cinnosti jsou pres neblahé prognózy vcelku slibné. Ústava
predpokládá, že bez Senátu nelze zasahovat do ústavního systému zeme, zvolit prezidenta, ratifikovat vybrané mezinárodní smlouvy, vyslat ozbrojené síly mimo lIzemí CR, vyhlásit válecný stav a jmenovat soudce Ústavního soudu. Za úvahu nepochybne stojí okamžik, kdy budou konecne ustaveny vyšší
územne samosprávné celky - bylo by logické, kdyby se Senát
stal jejich prirozeným reprezentantem.
V souvislosti s vymezením pusobnosti Senátu se rozšírila
povem, že jeho hlavnim posláním bude pllsobit jako kontrolní
mechanismus
(ústavní pojistka) proti Poslanecké snemovne.
Takovou nezbytnou roli ovšem muže jen obtížne plnit jedna z
komor parlamentu, zejména pokud bude mít analogickou politickou strukturu. Senát sice muže do 50 dnll odmíulout zá-

Ústava nebyla ani po více než ctyrech letech své existence
naplnena. Predpokládala zrízení vyšších územne samosprávných celku a s tím spojenou reformu verejné správy. Pocítá se
zavedením institutu refer'enda, ve kterém by obcané rozhodovali o zásadních otázkách verejného života. Mezi nejvyšší orgány soudní moci radí Nejvyšší správní soud. Žádný z techto
institutu nebyl dosud ustaven a polilické vule k tomuto kroku
se nadále nedostává. Jde o projev nellcty k základnímu zákonu státu.
Stejne jako ostatní postkomunistické
zeme, ani Ceská republika se nevyhnula prohlubování
neduvery verejnosti v parlamentní demokracii, v její právní rád a lIstavu. Nedostatek úcty
k právnímu rádu je vlastní také mnohým stáulím a samosprávným institucím i konkl'élllím ústavním cinitelum. Vetšina obcanu stále hledá jistoty spíše v osobe charismatického
vudce
než v osvedcených ústavních institucích, ve stabilite práva
svobod, ve skutecne nezávislé soudní moci, v nezastupitelné
kontrolní roli sdelovacích prostredku. To je ovšem živná puda
pro obnovení nedemokratických
forem vlády i pro omezení
práva svobod cloveka, kterým je tr'eba se vždy postavit. Ceská óstava by"v lIsili o demokratický
právní stát mela sehrát
rozhodující roli.
•

kon pt'ijatý Poslaneckou snemovnou anebo jej s pozmenovacími návrhy vrátit, ale Poslanecká snemovna jej pt'Osadí v opakovaném hlasování prostou vetšinou zvolených poslancu.
4. Zdánlive rozsáhlé pravomoce prezidenta jsou prevážne
symbolické, nebot jejich uplatnování podléhá v drtivé vetšine
prípadu souhlasu predsedy vlády nebo jím povereného clena
vlády. Ostava z r. 1920 obsahovala sice také princip konlJ'asignace, ale spolupodepisoval
premiér nebo ten clen vlády,

PAVI<:L RYCIlIi:TSK

Ý

(1943)

Právnlk u polilolog, 1990-1992 mislopr'edsedu
lIsl11vneprávního výboru Senátu.
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Co všechno chcete vedet
o zdravotnictví
Tentokrátsi

chceme všimnout domácího po-

tovala financování

thema

ceského zdravotnictví

z

Ii'ancouzského systému, o nemž na stránkách

kte-

90 %, což stalo svetovou rarito,u. Na tuto roli

revue Tli EM A referujeTltomas

rou v Praze vydala ceská sekce Asociace ev-

nebyla vubec pripravena, zvlášt když se ne-

!francii dnes sledujeme opacnou tendenci -

cinu: cesko-francouzské

revueTIIEMA,

Kergall. Ve

ropských novináru ve spolupráci s !francouz-

konal puvodne plánovaný dukladný dohled

predávání systému zdravotní

ským strediskem pro výzkum spolecenských

ministerstva1inancí

a zdravotnictví.

Pojištov-

rukou státu. !francouzské zdravotnictví

ved (CE!fRES). Premiérové císlo nutno bohu-

na ve svých pocátcích investovala

neúmer-

vždy pluralitní, duležitou roli v nem hrál sou-

žel považoval zároven za derniérové - na jeho

né protredky do nákladných budova zaríze-

kromý sektor, presto se dostalo do obrovské-

další vydávání zatím nejsou peníze. Krome

ní, podobne jako její mladší a ješte nezodpo-

ho deficitu. Zdravotní pojištení vykazovalo v

tématických

blokll venovaných

kulture a významu

roli slátu v

umeleckých

sbírek pro

péce zpet do
bylo

vednejší sestry. Následovaly bankroty men-

roce 1995 schodek 36,6 mld. franku. Na jeho

ších pojištoven, platby zdravotníkllm

eliminaci zavedla vláda v loriském roce nový

se zpož-

národa casopis prináší i

dovalya rostlo zadlužení velkých nemocnic.

poplatek,

clánku o zdraví a zdra-

Navíc mela být VZP podle puvodního plánu

(ROS). ROS bude cinit plll procenta z pmk-

votnictví, které by si zasloužily, aby se o nich
dozvedeli i ctenári Nové Prítomnosti.

tovnou. Mela vybudovat dusledný kontrolní

budování

identity

nekolik zajímavých

TIIEMA

se nesnaží vynalézt zázracný re-

po dobu peti let jedinou verejnoprávní

pojiš-

systém, jenž by dokázal omezit na minimum

tzv. "splácení

sociálního

dluhu"

ticky veškerých príjmu poplatníka. Tento poplatek se má vybíratl3leL!
!francie jiste není jediným

západním stá-

"honbu za body", a tím by zabránil devalva-

tem, který má potíže s financováním zdravot-

to ocima Martina Bojara, muže, který stál

ci hodnoty bodu. Ta mela být naopak každým
rokem valorizována vuci inflaci. Pocítalo se

stále více, ovšem také za stále víc penez. De-

pred šesti lety coby šéf resortu u zrodu dneš-

také s prechodem od výkonového systému na

mokratické spolecnosti už dále nemohou pla-

ního churavejícího

systém smíšený, s výrazným

cept na reformu ceského zdravotnictví,

pri-

náší však celkový pohled na dnešní situaci, a

systému. Bojar se snaží

odpovedet na otázku, kde se stala éhyba. Pripouští, že urcitým signálum

mela být veno-

podílem kapi-

tacních plateb.

n ictví. Problém je všude stej ný. Med icína um í

tit všechno, co lékari dovedou - stojí poprvé
pred rozhodnutím,

Tyto kroky se bud neuskutecnily,

nebo se

v omezeném rozsahu a se zpož-

co všechno lze záradit do

státem garantované péce a co už proste verejné rozpocty neutáhnou. S tím souvisí i další

vána pozornost od pocátku. Mezi ne radí teh-

uskutecnily

dejší varování Svetové banky pred kompli-

dením. Presto Bojar uvádí i nekteré pozitivní

kacemi, které s sebou prináší pojištovnický

zmeny ve zdravotnictví.

K nim mimo jiné

cíne. Christian Byk, generální tajemník Me-

systém: nestabilitou a dnes všem dostatecne

radí predevším odstátneni více než 90 % am-

zinárodní spolecnosti pro právo, etiku a vedu,

etické otázky, které vyvolal pokrok v medí-

známou honbou za body. Presto byla podle

bulantních

zdravotnických

zarízení, a tedy i

informuje

jeho názoru koncepce kombinující

vznik 20 tisíc soukromých

praxí. Bojar také

právní úprave, kt~rá byla dosud v této oblas-

nický systém s rychlým odstátnením zdravot-

doporucuje konkrétní opatrení, která by nám

ti prijata. Zdaleka tu nejde jen o euthanasii a

nictví logická a správná.

mela pomoci na ceste z dnešní pasti: redu-

umelé prerušení

kovat pocet zdravotních

meze lidského rozumu v jeho rozhodováni o

pojištov-

Za první závažnou chybu považuje záme-

pojištoven; neplatit

o evropské

debate o bioetice a

tehotenství,

ale vubec o

K plá-

zdravotní pojištení velkým skupinám obyva-

vecech, které ho presahují. Vetšina západo-

novanému odstátnení krajských a okresních

tel prímo ze státních prostredku, radeji zvý-

evropských státu prijala již v této oblasti po-

nemocnic a jejich premene na verejne pro-

šit temto lidem sociální dávky; omezit platby

merne rozsáhlé úpravy, existují i spolecné ev-

spešné (neziskové) instituce nedošlo. Místo
toho nastoupily pokusy o privatizaci nemoc-

za výkon a prejít na smíšenou platbu; posílit

rospké normy a je nejvyšší cas, aby rozumná debata na toto téma zacala i v naší zemi.

nu odstátnení za masovou privatizaci.

roli pmktických

a rodinných

nic, které v roce 1992 provázel !I hlasitá pro-

nalizovat lécbu; pi'ijmout

pagacní kampan. Zdánlive tO'znelo rozum-

oblasti

ne: každá nemocnice má mít majitele, který

apod.

by ji spravoval ku prospechu ... Koho? ptá se

kontroly

lékar'u; racio-

doporucení

rustu nákladu

EU v

na léciva,

Oddíl o zdmví a zdmvotnictví
revue TIIEMA

na stránkách

pak uzavírá sociální demo-

grafka Pavla Horská. Pi'ipomíná

Bojaruv pohled doplnuje

dekan lékarské

ctenári

zdánlive banální, ale naší verejností stále ješ-

Bojar. Obce? Pacientu? Nebo ku prospechu

fakulty UK Michal Andel. Podle jeho názo-

te málo uvedomovaný

majitele? Podle jeho názoru se mely privati-

ru je dnešní krizový stav prímým dusledkem

ví príliš nepomuže sebelépe fungující zdl'él-

fakt, že našemu zdra-

zovat jen menší nemocnice a nadbytecná za-

naprostého nedostatku odborníku, kterí by se

votnický systém, pokud neprijmeme

rízení, jež nebyly prokazatelne !lutné
funkci základní zdravotnické síte.

prpblematikou

zdravý životní styl. Pavla Ilorská na konkrét-

pro

systému verejného zdravot-

nictví a sociálního

K tomu je ovšem treba doplnil, že stát v té

lékarství (vcetne otázek

ních demografických

za svuj

císlech ukazuje, jak se

sociální chování ceské populace behem mi-

dobe nemel (a dodnes vlastne nemá) po ruce

zdravotního pojištenO dukladne zabývali. V
dobách minulých se na lékarských fakultách

jinou možnost odstátnení. Výjimkou

vyucovalo pouze strukture "pavouka ústavu

západních spolecností. To se odrazilo prede-

národního zdraví". Z této doby zbyla jen ur-

vším ve vetším výskytu nekterých nemoci (v

vod vlastnictví

zdravotnických

je pre-

objektu

na

obce, s nímž ovšem bez další legislativy stát
rovnež ztrácí konu'olu nad dalším osudem

nulého režimu výrazne vzdálilo od chování

citá klišé, jako je treba mýtus o "bezplatném

prvé rade kardiovaskulárních

zdravotnictví",

který dodnes brání politické

a tudíž i v nižší prumerné délce života. V po-

onemocnení),

dané instituce. Ukazuje se, jak "resty", které

prllchodnosti

návrhu na rozumnou míru pa-

revolucní dobe lze vysledovat urcité zmeny

má vláda v jiných oblastech, konkrétne je to

cientovy spoluúcasti. Po revoluci byla výuka

neexistence zákona o neziskových organiza-

sociálního zdravotnictví

k lepšímu, napr. prumerný vek vzrostl v letech 1990-94 u mužu o 1,2 roku a u žen 00,5

na lékarských fakul-

cích a zákona o vyšších územne správních

tách ješte více omezena a nezávislému

celcích, zpetne negativne ovlivriují
zdmvotnictví.

zkumu v této oblasti nevenuje pozornost ani

i oblast

Další chybou bylo podle Bojara opuštení
puvodního principu vícezdrojového financování. Všeobecná zdravotní pojištovna zajiš-

vý-

žádná jiná instituce. Znalost západních i jiných systémll zdravotnictví

je tak mezi léka-

ri samými velmi povrchní...
Kdyby nebyla, poucili by se možná z chyb

12

roku. Dlouhodobé zaostávání za Západem se
však stále ješte projevuje.
Zajímavé ctení. Kdo se chcete dozvedet víc,
mužete se obrátit na !francouzský
Praz~
(cam)

institut v
•
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Odlišné
kliDla
Adam Krzeminski, redaktor varšavské PoIityky, se v DlE ZEIT (7.2.) pozastavuje nad
odlišným sLavem polsko-nemeckých a cesko-nemeckých vzLahu. Polsko od 60. let zacalo rozvíjet pomerne intenzivní dialog, na
nemž se podíleli publicisté, církev, ale i
osvícenejší politici. Už v 70. letech bylo
usLaveno spolecné fórum, kde Laké zasedali zástupci vyhnaných
emcu; v 80. letech i konzervativní nemecké Slrany objevily užitecnost techto vztahu, které i na
úrovni menších mest vedly ke stále hustším stykum, mj. k zájmu mladší generace
o nemeckou minulost Slezska, Pruska, Pomoran, kde se zakládají spolecná muzea a
místa pro setkání mladých lidí.
Zatímco polsko-nemecké VZLahyzhoustly do té míry, že se lidé zdráhají používat
otrepaného výrazu smírení, opozdil se cesko-nemecký dialog o ctvrt století. Ilavlova
slova o vzájemném odpuštení vyslovili
polští biskupové už v roce 1965. emecký
komplex Cechu pochází z uzavrenosti a
sebeklamu, z nedostatku zkušeností a sebejistoty, Laké z nešikovnosti sudetonemeckého krajanstva a instrumentalizace
otázky vyrovnání pro stranické potreby.
Krzeminski cituje záverem Aleše Novotného, který v Gazete Wyborcze uznal urcitou opodstatnenost ceského strachu, že se
Ceši zlratí nejen v nemeckém mori, ale i v
pseudoliberálním
shonu za blahobytem,
který národní stát a národní identitu degraduje na handicap.
icméne i tak doporucuje skocit do studené vody: prežili jsme
horší pohromy.
•
(bl)

Zrazený
odborový
VUdce
Pred posledními volbami vydal odborový
svaz AFL-CIO (American J?ederation oj
Labour and Congress oj lndustrial Organization- Americká federace práce a Kongres prumyslových organizací), v jehož
cele stál prezident John Sweeney, skoro
ctyricetmiHonu na podporu tech kandidátlI do Kongresu a na další volené funkce,
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kterí hodlali rozširovat velikost a pravomoci vládních úradu. Byl to dosud nejambicióznejší politický program, jehož se
svaz AFL-CIO chopil. Tento program však
byl zcela v rozporu s predstavou, jakou o
funkci odborového hnutí choval jeho prukopník Samuel Gompers.
Gompers se narodil v roce 1850 v Londýne a formálne ukoncil vzdelání, když mu
bylo deset le4 nebot ho bída donutila odejít z židovské školy a najít si práci v obuvructví. Ta ho rychle unavila, a Lakpremluvil otce, aby ho naucil delat doutníky. Ani
dodatecný Samueluv príjem však nesLacil,
aby rodina dokázala s penezi vyjíl, a tak
Gompersovi v roce 1865 udelali to, co tehdy delaly tisíce jiných rodin po celé Evrope - porídili si lodní lístky do New Yorku.
Doufali, že v Americe dostanou príležitost
k životu alespon o neco lepšímu.
Gompers brzy zacal pracovat v továrne
na výrobu doutníku. Podílel se na založení odborového svazu tohoto odvetví (National Cigarmakers Union) a ctyri roky byl
jeho viceprezidentem. V roce 1881 se tento svaz spojil s jinými odbory ve Federaci
odborových svazu Spojených státu a Kanady. V roce 1886 prošla tato federace reorganizací a prejmenovala se na Americkou federaci práce - AFL. Gompers byl zvolen jejím prezidentem
a pobíral rocní
"plat" tisíc dolaru. Rychle prokázal své
schopnosti a s výjimkou roku 1895 byl rok
co rok znovu zvolen, takže rídil AFL až do
své smrti v roce 1924. Celou tu dobu pocet
clenu odborového svazu rostl, až presáhl
ctyri miliony. Rostly také jejich reálné
mzdy, pracovní týden se krátil a pracovní
podmínky v jednotlivých továrnách se lepšily.
Prestože Gompers podporoval takové
ochranné právní náslroje, jako byl zákon
o detské práci ci zákon o povinnostech zamestnavatelu, odborárskou sílu považoval
za lepší nástroj na zlepšování hospodárského pOSLavenípracujících než vládní regulaci. Podle Gomperse mohou "spojené
ruce stejne smýšlej ících delníku" zvýšit jejich "moc a vliv pri jednání o vyšších
mzdách, jež jim zajistí vetší materiální
uspokojení". Ve spojení s "osobní svobodou a sobestacností jim to pomÍlže stát se
schopnými a odpovednými obcany svého
spolecenství".
Gompers od pocáLku varoval, že se AFL
nemá nechat zatáhnout do žádné politiky,
slranické ani jiné. Všímal si, jak konkurencní odborárská organizace, Knights oj
Labour, uzavírá chybná politická spojenectví, a obával se, že by se totéž mohlo
stáli AFL. Ješte podSLaLnejšívšak bylo jeho
presvedcení, že vládní zásahy jsou pro pracující škodlivé.
V roce 1915 Gompers napsal: "Udelat pro
lidí to, co pro sebe mohou a meli by udelat

sami, je nebezpecný pokus. Koneckoncu
blaho delníkú závisí na jejich vlastní soukromé iniciative." A tuto víru uplatnoval i
v konkréLIúch problémech. Trval na tom,
že "povinné nemocenské pojištení pracujících se zakládá na teorii, že se nedokážou postarat o vlastní zájmy, a tudíž musí
svou autoritou a moudrostí zasáhnout stát
a musí na sebe vzít roli rodice nebo slrážrúka. Takový vztah predstavuje velké pokušení - je to politika nehodná svobodne
narozených obcanu".
Pokud šlo o programy verejné sociální
péce, byl Gompers presvedcen, že "sociálrú pojištení nemuže chudobu odstranítaní
jí predejít". Ba co víc, tvrdil, že takové programy jsou nedemokratické, nebot smerují
"k vytvorení a upevnení dvou tríd obcanú
a dlouhodobe nastolují systém, který má
sklon toto rozdelení ješte více fixovat".
Krome toho se obával, že by sociální programy mohly podvracet etiku zodpovednosti jednotlivce za vlastní osobu. Už v letech 1915-1920, tedy ješte pred uzákonením státního sociálrúho zabezpecení, kategoricky tvrdil: "V dusledku lenosti ci neschopnosti roste sklon prenášet odpovednost za osobní pokrok na vnejší cinitele.
Co jiného múže tato tendence prinés4 než
oslabení lidské morálky?"
Gompers by nepochybne neschvaloval
ani moderní státní regulaci. V clánku pro
American Federationist napsal, že "regulace prumyslových vztahu není politika,
která by se prijímala lehce - zavedení regulace jednoho typu vztahu vyžaduje i regulaci vztahu jiných, a nakonec ztuhne regulacemi veškerý prumyslový život". Když
dostal v roce 1916 otázku, zda se mu zajlllouvá zákon, který zavedl osmihodinoVll pracovní dobu, odpovedel: "Víte, odkud
tento zákon pochází? Prišla s ním Socialistická strana Kalífomie." Gompers byl nelítostným kritikem amerických socialistu
a komunistlJ a Lato odpoved mu tedy pripadala docela postacující.
Samuel Compers byl celý život oddán
odborovému hnutí a JelIersonovým politickým zásadám - obojí zlepšovalo životní
podnúnky milionu pracujících mužu a žen.
Právem zaslouží být nazýván nejvetším
prítelem delníkú, jakého známe.
•
AARON STI'ELMAN

Z amerického dvoumesícníku
Policy Review (Leden-únor f 99 7)
pfeLožiLaPelruška Šuslrová.
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Co ohrožuje
otevrenou spolecnost?
George Soros uvažuje o povaze dnešního kapitalismu
a lidské omylnosti
Známý madarsko-americký milionár a obhájce otevrené spolecnosti George Soros, kterého i u nás mnozí znají jako mecenáše Charty 77 a pozdeji Slredoevropské
univerzity, napsal nedávno do americ1{ého casopisu
The Atlantic MonLhly zásadní clánek "Kapitalistická
hrozba" (který pretiskla také další periodika, u nás Lidové noviny z 31. ledna), v nemž nove hodnotí vyhlídky otevrené spolecnosti a nebezpecí, která jí hrozí. Pro
ctenáre, Iilerí dosud nemeli možnost se se Sorosovým
textem seznámil, prinášíme výtah jeho nejduležitejších
myšlenek.

Teorie laissez-faire mají s totalitními ideologiemi spolecné, že se dovolávají vedy jako zdroje poslední pravdy. Už
tím se prohrešují proti axiomu otevrené spolecnosti. Vedecký nárok marxismu Popper vy,vrátil, u dnešních teorií
je to obtížnejší, protože se opírají o ekonomii. Puvodní teorie dokonalé souteže a prirozené rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou však predpokládaly dokonalou znalost a
velký pocet úcastníkLI trhu, aby ceny nikdo nemohl významne ovlivnovat. Když se ukázalo, že predpoklad dokonalé znalosti nelze udržet, zacali ekonomové oddelovat
nabídku a poptávku, jako by to byly dve na sobe nezávislé
veci; jen tak totiž dovedou vysvetlit, jak se tvorí ceny. To
však - zejména na kapitálovém trhu - rozhodne neplatí:
krivky nabídky a poptávky nelze pokládat za nezávisle
dané, nebot do obou se promítají ocekávání události, jež
tato ocekávání ovlivnují. To je typický príklad reflexivity.
Proto financní trhy nesmeJ'ují k rovnováze, nýbrž kolísají
podle ocekávání úcastníkú.
Potom ovšem také neplatí, že volný trh vede k optimální
alokaci zdrojú. Ekonomie však ve snaze napodobit prírodní vedy predstírá dokonalou znalost, která odporuje predpokladum otevrené spolecnosti a z dúvodu reflexivity ani
není možná. Jak tato skutecnost spolecnosti ohrožuje, ukazuje Soros na trech príkladech.

V dobe, kdy psal Karl Popper, to byly totalitní ideologie.
Dnes je to podle Sorose magická víra v blahodárné pusobení trhu, sociální darwinismus a domnenka, že "bezuzdné sledování vlastních zájmú múže vést k rovnováze a
míru". Vedle techto omylú, které Soros vecne vyvrací, je tu
i pohodlnost politikú, kterí promarnili príležitost vybavit
náš svet "mechanismy a nástroji, které jsou k ochrane otevrené spolecnosti nezbytne treba".
Otevrená spolecnost je pojem, který Karl Popper prevzal
od Bergsona. Otevrená spolecnost na rozdíl od totalitních
odmítá monopol na pravdu: rúzní lidé mají rúzné názory
a zájmy a je úkolem institucí, aby jim umožnily žit spolu v
míru.
Prírodn í vedy mohou predpokládat, že jejich tvrzení poznávanou skutecnost neovlivnují. O svete, v nemž žijeme,
nemúžeme nikdy zjistit poslední pravdu, protože každé
naše zjištení ovlivní jeho skutecnost Mezi lidskou spolec. nostÍ a vedami o ní je tedy to, cemu Soros ríká "reflexivita": obousmerná zpetná vazba.
Od sedmdesátých let zacal Soros otevrenou spolecnost
podporovat svými nadacemi, které se zejména ve Východní Evrope osvedcily: lidé tu vedeli dobre, co nechtejí. Po
pádu komunismu se ukázalo, že pojem otevrené spolecnosti potrebuje urcitejší a pozitivní vymezení. Soros je totiž presvedcen, že je i nadále tím nejlepším vodítkem pro
politickou praxi, jenže se dnes ocitá v jiném prostredí a je
konfrontován s jinými hrozbami.

Ekonomická stabilita
Z historie víme, že financní trhy se mohou zhroutit a že to
znamená katastrofu. Proto vznikly ústrední banky a jiné
regulace. Ideologové laissez-faire tvrdí, že krachy vznildy
nesprávnou regulací, a protože se drží predpokladu dokonalé znalosti, vyvozují z toho, že správný je opak - totiž
žádná regulace. Jenže naše znalosti dokonalé nejsou, a tak
múže být špatné obojí: regulování i neregulování. O stabilitu je totiž nutné cílevedome pecovat. Krach se nikdy vyloucit nedá, protože lidé chybují, je však treba se z neho
poucit - a regulovat lépe.
Pred dvema sty lety se dalo predpokládat, že lidé se rídí
pevne danými hodnotami, a Adam Smith svou ekonomickou teorii spojoval s mravní filosofií, jež tržní mechanismus presahuje. Když se však tržní mechanismns zacal šírit do reklamy a marketingu, které se snaží preference kupcú ovlivnit, predpoklad prestává platit. Lidé dnes v nejistote dokonce pokládají pen~e za kritérium hodnoty: dražší bude i lepší. Tak dnes posuzujeme umelecká díla druhé lidi: bohatý zasluhuje obdiv. To, co melo sloužit smene,
se stává základní hodnotou, takže se pomer, postulovaný
ekonomií, staví na hlavu. "Víru v principy nahradil kult
úspechu. Spolecnost ztrácí své' zakotvení."

Nový neprítel
Jednou z nich je obecné presvedcení, že spolecným zájmúm
nejlépe slouží, když každý sleduje jen své vlastní. Pokud
se však ztratí sám pojem obecného zájmu, musí se spolecnost zhroutit. Soros peclive rozlišuje, že zatímco totalitní
režimy potíraly otevrenou spolecnost cílene, postoj laissez-faire ji ohrožuje nevedomky. Nicméne soucasné spolecnosti, které se otevreným velice blíží, nechtejí hájit hodnoty a instituce, na nichž jsou postaveny.
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Sociální darwinismus

Príslib omylnosti

Predpokladem pevne dané nabídky a poptávky i odmítáním vládních zásahu potlacila ideologie laissez-faire prerozdelování príjmu. Také zde predpokládá dokonalou znalost, takže je-li prerozdelování prícinou neefektivností a
zkreslování trhu, nevidí jinou možnost, než je odstranit.
Jenže bohatství -se hromadí a nerovnosti pak mohou prerust mez únosnosti. Podobnou úvahou o duplicitách výroby odstranili komunisté konkurenci a zavedli centrální plánování.

Dnešní svetová spolecnost má sice jakési spolecné zájmy,
treba v životním prostredí, jsou však velmi slabé. Spolecnosti drží pohromade sdílené hodnoty, jež vyrustají z kultury, z náboženství, z tradice a dejin. Sdílenou hodnotou
dnešních spolecností by mohla být otevrená spolecnost ovšem vymezená trochu jinak. Místo Popperovy dichotomie otevrené a uzavrené spolecnosti vidí Soros otevrenou
spolecnost jako kompromis mezi právy jednotlivce a tím,
co drží spolecnost pohromade. Není ohrožena jen z jedné
strany, ale odevšad: jednak komunismem a nacionalismem, ale také nestabiLitou kapitalismu laissez-fajre "gangsterským" kapitalismef!l nekterých postkomunistic~ých
zemí. Tzv. asijský model chce zase spojit tržní ekonomiku
a opresivní stát.
Otevrená spolecnost je otevrená pro zdokonalování. Stojí na uznání lidské omylnosti a na ochote se z chyb poucit.
Lidská spolecnost se nemuže rídit vedou, protože v ní chybí objektivní a nezávislá fakta. Presto potrebuje spolehlivá
kritéria pravdy, aby proces pokusu a omylu mohl pokracovat. Taková kritéria mají všechny kultury a všechna náboženství, jenže je pokládají za absolutní. Otevrená spolecnost uznává, že její sdílené hodnoty jsou vecí diskuse a
volby. K tomu stací, abychom se shodli, že otevrená spolecnost sama je žádoucí.
Clovek potrebuje clánky víry, protože jeho poznání nemuže být úplné. Takovým clánkem by mela být i víra v
otevrenou spolecnost. Ta ovšem není snadná: "je-li neco
jako pravda a spravedlnost - a dospeli jsme k presvedcení,
že ano - chceme je všichni mít." Pro otevrenou spolecnost
jiste mluví její úspechy: prosperita, vynalézavost. Ale to
není dobrý argument: platí-Ii to, co jsem rekl o reflexivite,
úspech ješte neznamená pravdu. Kult úspechu podkopává
smysl pro dobré a špatné, címž ohrožuje samy základy spolecnosti.

V argumentu proti prerozdelování je zhrnuta i teorie o
prežití schopnejšího. Tu zde vyvrací už skutecnost, že majetek se dedí a potomci úspešných a bohatých lidí vetšinou
už nebývají tak schopní. Rozhodne je sociální darwinismus, založený na zastaralé teorii evoluce, špatným vodítkem pro civilizovanou spolecnost. Ostatne evoluce se deje
mutacemi, jimž v lidské spolecnosti odpovídají chyby. Mezi
živocišným druhem a jeho prostredím je také reflexivita:
každý je soucástí prostredí PI'O ty druhé. Slogan o prežiti
schopnejšího zastírá také skutecnost, že spolupráce je stejne
duležitá jako soutež.

i

Mezinárodní vztahy
Podle jiné podezrelé vedy, geopolitiky, státy nemají principy, nýbrž jen zájmy, urcované jejich zemepisnou polohou. Tato deterministická teorie, odvozená ze zastaralé
vedy, však nemá odpoved pro prípad, kdy se stát rozpadne. Krome toho neuznává žádný zájem vedle vlastního. Po
pádu komunismu vznikla jiste nedokonalá, ale globální otevrená spolecnost. Tu dnes neohrožují vnejší neprátelé, ale
domácí tyrani, kterí chtejí vnitrní potíže rešit vnejšími konflikty.
Bipolární svet byl velmi stabilní. Když se zhroutil, teorie
laissez-faire nedovolila využít toho k zavedení nového svetového porádku. Postkomunistickým spolecnostem nikdo
n.epomohl a príležitost ucinit z OSN úcinný nástroj míru
jsme už promarnili: ochota' k reformám je pryc. Bosna až
príliš pripomíná Ilabeš 1936, ale k rešení chybí poljtická
vule. Pritom otevrená spolecnost nevznikne pouhým odstranením vládních zásahu a útlaku. Je to složitá struktu-

Otevrená spolecnost vyžaduje, aby jí byli obcané oddáni,
ale ani to ješte nestací. Sama totiž nemužé predkládat pevné názory na spolecenské cíle (nebof by prestala být otevrená), a to znamená, že v otevrené spolecnosti musí lidé
verit ješte v neco jiného. V otevrené spolecnosti nevadí,
jsou-li jejich víry ruzné. Ale nestací být demokratem: každý musí být liberální, sociální, kresfanský nebo jiný demokrat. Víra v otevrenou spolecnost je nutná, ne však postacující podmínka.
Chtít odvozovat politické a spolecenské jednání z filosofických základu se muže zdát beznadejným pocínáním.
Máme tu však historický precedent. Osvícenství bylo oslavou možností rozumu a i když vedlo k hruzám Francouzské revoluce, práve z neho vzešla i moderní svobodná spolecnost, lidská práva a americká Deklarace nezávislosti. Po
dvou stoletích vlády rozumu bychom meli uznat, že i rozum má své meze. Je na case vypracovat koncept, založený na lidské omylnosti. "Kde se rozum zmýlil, omylnost
muže mít úspech," uzavírá Soros svuj text.

ra, o niž je treba pecovat.

Diskusi, která se k tématu tohoto clánku vede v západním tislm, bychom rádi prenesli do ceského prostredí. Požádali jsme o první komentáre nekolik renomovaných autoru ruzných profesí a ruzné názorové
príslušnosti.
•
(red)
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že dodávají vážnosti troufalým výrokÓm pana Sorose v oblasti ekonomické teorie a spolecenských ved vubec. Kdyby
muj student na Vysoké škole ekonomické re.kl,že 1<'.A. lIayek
je apoštolem doktríny laissez-faire, jež je založena na tvrzení o dokonalé znalosti, sklidil by LI spolužákll smích. Když
totéž napíše pan Soros, otisknou to v The AUatic Monthly, v
Guardianu, v Zeitu. A ani se nazacervenají.
lIayek se problémem lidských znalostí skutecne zabýval,
ale tak, že rozpoznal urcující význam naší neznalosti, zlomkovitosti našich znalostí. Faktu, že "každý clen spolecnosti
muže mít pouze malý zlomek znalostí, které mají všichni,
a že každý je tudíž neznalý vetšiny faktu, na nichž fungování spolecnosti spocívá. Charakteristickým znakem pokrocilých civilizací je však práve toto využívání mnohem
vetšího objemu znalostí, než kdokoli sám má, a tudíž faktu, že se každý pohybuje uvnitr soudržné struktury, jejíž
vetšinu determinant nezná. Civilizace spocívá na faktu, že
my všichni máme prospech ze znalostí, které nevlastníme".
"Z nezbytné neznalosti vetšiny jednotlivostí, která vstupují do rádu velké spolecnosti, pramení ústrední problém celého spolecenského rádu."
I<'.A.Hayekse skutecne stal jedním z intelektuálních zdroju spolecenské transformace ceské spolecnosti. Avšak proto, nebo také proto, že silne napadal práve doktrinulaissez-fatre: "Jako by nekdy existovala doba, kdy se nevykládalo
žádné úsilí na zdokonalení právního rámce tak, aby trh
fungoval prospešneji nebo aby se jeho výsledky doplnily."
"Laissez-faire nebylo nikdy nicím víc, než jen ryze praktickou zásadou. Vyjadrovalo vskutku protest proti zneužívání vládní moci, avšak nikdy neposkytovalo kritérium,
jehož pomocí by bylo možné I'Ozhodnoul, které jsou ty pravé funce vlády." I-Iayek ukázal, že pravou funkcí vlády je
vedle poskytování verejných statku vynucování pravidel
správného chovánÍ. Teprve vynucování techto pravidel je
s to vytvorit ve spolecnosti rád.
Souhlasím s panem Sorosem, že po pádu komunistického systému prišla všeobecná deziluze. Nebyla to však deziluze z univerz;álních konceptu, jak si myslí on, není pravda, že by zklamala otevrená spolecnost a hayekovské principy liberálního spolecenského rádu. Zklamání prišlo proto,
že cást postkomunistické ceské spolecnosti a jejích politických predstavitelu pochopila svobodu chybne jako neprítomnost pravidel správného chování a jejich vynucování.
Z psychologického hlediska se to dá pochopit: stát mel z
komunistické minulosti špatné svedomí a tak chtel ukázal, že s donucováním je konec. Práve neporozumení liberalismu (kapitalismu, svubodnému systému, otevrené spolecnosti, tržnímu hospodárství) jako rádu, který stojí a padá
s vynucovánín a soustavnou kuJtivací pravidel správného
chování, je zdrojem zklamání uvnitr ceské spolecnosti. Ta
má totiž od poloviny 90. let I'Ostoucí pocit, a pan Soros jí
dodává "svetové" argumenty, že trh je nutne rejdištem podvodníku a tech, co jdou bezohledne za svými sobeckými
zájmy. Ve skutecnosti "jen" selhává základní funkce vlády, která by mela udržovat rád svobodných lidí, tj. vynucovat pravidla správného chování. Náprava tedy není v
odhození "kapitalismu", nýbrž v tom, aby vláda zacala razantne delat to, co má, tj. vynucovat dodržování zákonu a
pravidel. Jenom to dává nadeji.

Marion. von Donhotr,
vydavatelka nemeckého
týdeníku Zeit:
Superkapitalista Soros si delá starosti, že "neomezené stupnování kapitalismu laissez-faire a rozšírení tržních hodnot do všech oblastí života ohrožuje naši otevrenou a demokratickou spolecnost".
Je to tak? Domnívám se, že ano. Pred dvema lety jsem v
Kadsruhe dostala otázku, co drží moderní spolecnost pohromade. Odpovedela jsem, že to, co ji nakonec znicí - nebot pokud se kapitalismus nepodarí zcivilizoval,. musí zaniknout stejne, jako pred ním už socialismus.
Proc músí zaniknout? Protože jádrem tržního hospodárství je soutež a motorem souteže egoismus. Chci-li prežít,
musím být lepší než ostatní, musím podávat vetší výkon a
víc vydelat - jakýmikoli prostredky.
Tak se ztrácí veškerá vnímavost pro právo: roste korupce, mnohde zasahuje až do vlády; klima celé spolecnosti,
všedního dne, stále víc ovládá brutalita. Práve takové laissez-faire, tržní hospodárství bez uzdy, bez etických mezí, v
sobe nese zárodek zániku. Bez minimální etické shody
všech nemuže spolecnost prežít Každé spolecenství - treba i spolek - musí mít pravidla hry a normy chování, jinak
se všechno rozpadne a nakonec zustane jen volání po vláde silné ruky, aby zjednala porádek.
Hospodárskému systému laissez-faire odpovídá docela
urcitá predstava cloveka. Je to homo oeconomicus, který
si prísne racionálne a presne vypocte maximum možného
zisku. IIlásá svobodu bez sebeomezení a individualismus,
který nezná meze ohledu na spolecnost
ásledky principu laissez-faire jsou nejlépe videt na východe. Hovorila jsem s profesorem llarvardské univerzity
Geoffrey Sachsem - zastáncem neomezeného trhu - v dobe,
kdy se chystal ke spolupráci na reformách v Polsku a pak i
v Rusku. Abych ho trochu vyprovokovala, rekla jsem: "Nedovedu si predstavit, že by se bez predchozího ustavení
politických struktur dalo skocit po hlave z rízeného hospodárství do trhu a z autoritativní spolecnosti do spolecnosti permisivní." a to Geoffrey Sachs: "To je úplný omyl.
Potrebujete jen dva predpoklady: soukromé vlastnictví a
volné ceny. Všechno ostatní zarídí trh."
Výsledkem tohoto postupu, který se nezdržuje otázkami
spolecenské spravedlnosti a solidarity, jsou na Východe
mafie a na Západe spolecnost, v níž za posledních 10 let
bohatí v USA a ve Velké Británii o 20 % zbohatli a chudí o
10 % zchudli.
Myslím, že Soros má pravdu.

Tomáš Ježek,
predseda Burzovní komory Burzy
cenných papíru v Praze:
Pan George Soros je úctyhodný muž, který venoval veliké
peníze na to, aby se východoevropské spolecnosti po pádu
komunismu co nejdríve zbavily jeho dedictví.
Tyto peníze však mohou být také velmí nebezpecné. Tím,
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zabránil sobeckým zájmem vedeným skupinám získat potrebnou formální vetšinu k podržení svého postavení a výhod. Jediná teoreticky predstavitelná prekážka tomuto postupu - široce založená prímá demokracie - má jen malý prostor k uplatnení v komplikované strukture moderní spolecnosti. Tam, kde ji lze použít k urcení celospolecenské orientace, je však mocí odmítána jako veci ci státu škodlivá, a i
tam, kde se jí využívá, je vetšinový názor velmi casto konstituován nikoli poznáním omylu, ale výrazným skupinovým
zájmem prosazovaným dezinformací, sliby nebo zatrašováním.

Ivan Dejmal, ekolog:
Svedectví uvnitr systému mají vždy nesmírnou hodnotu. Ani
ne tak objevením nového sveta nebo naopak potvrzením
podezrení a soudu, které jsme s danou vecí my ostatní spojovali, ale predevším v náhledu chyb a limim systému ze strany tech, kterí s ním tím ci oním zpusobem spojili svou existenci. Z techto svedectví se dozvídáme, proc nedošla naplnení ocekávání s daným zámerem ci konceptem spojovaná.
Struktura, predpoklady a podmínenost samotných ocekávání však nejsou ve svedectvích tematizovány stejne pronikave, což je nutné mít na pameti zejména pri hodnocení pronášených soudu a doporucení.
George Soros ve svých cláncích spatruje nového neprítele
otevrené spolecnosti ve víre v blahodárné pusobení trhu, v
sociálním darwinismu a v príklonu k predstave, že sledování individuálních zájmu muže vést k rovnováze a míru. Vetšina ekologu bude jiste s kritikou techto jevu betvýhradne
souhlasit, zvlášte když je mu ohrožení otevrené spolecnosti
ohrožením spolecnosti vubec.
Demaskování teorie laissez-faire jako vnitrne nepravdivé,
protože založené na ideálních, v realite nedosažitelných podmínkách, je od nadmíru úspešného príslušníka'nejvyšší svetové financní oligarchie velice silné. O to vetší rozpaky budí
apologetika otevrené spolecnosti jako dejinne podmíneného východiska z naší vychýlené existence. Nejenže koncept
otevrené spolecnosti nevystavuje stejne neúprosné kritice
jako praxi tržního hospodárství, ale pro její optimální fimgování se domáhá ideálních, v praxi i z logiky veci nedosažitelných podmínek. Ba co víc, požaduje, aby sama existence otevrené spolecnosti byla dotována vírou v otevrenou spolecnost a ta sama aby pocházela z jiných, na otevrené spolecnosti nezávislých transcendentálních
ci metafyzických
zdroju.
Nejzávažnejší chybou Sorosem zastávaného konceptu otevrené spolecnosti je jeho zakotvení ve stejných základech
jako odmítaná teorie laissez-faire, totiž v liberalismu 19. století, který odmítá kriteria pravdy daná tradicí kultury a náboženství a na jejich místo staví literu spolecenské smlouvy, která je vecí diskuse a volby a principiálne je uzavírána
vulí vetšiny proti menšine. Správnost tohoto postupu podporuje Soros nerelevantním, ale jinak správným poukazem
k tomu, že rozhodcím a nositelem objektivní pravdy není a
nemuže být veda, protože její poznáni není a nemuže být
ani sdostatek úplné a objektivní.
Uniknout konfrontaci konceptu otevrené spolecnosti se
strukturou pravdy a pominout nepríjemnou skutecnost, že
pravda muže být jen jedna a že k jejímu zjištení nevede hlasování, nýbrž poukaz k evidenci, se však Soros snaží hlavne
priznáním omylnosti takto nalézané spravedlnosti a pravdy. Dokonce volá po vypracování takového konceptu otevrené spolecnosti, v nemž by platilo "Kde se rozum zmýlil, omylnost muže mít úspech". Tuto svoji perspektivu však nedokládá analýzou predpokladu rádné funkce takového systé. mu, a tudíž ani analýzou její reálné dosažitelnosti.
Tím ovšem zustává opomenuta rada vážných námitek, které zásadne zpochybnují nabízený zpusob zastavení soucasného rozpadu spolecnosti a eliminace trendu vedoucích k
nerovnováze sveta. Víra, že vetšina dá hlasováním pruchod
naucením z omylu, je neudržitelná práve s ohledem na Sorosem zminovanou reflexivitu. Není mechanismu, který by

Koncept otevrené spolecnosti založený na poucitelnosti z
chyb také opomíjí nenávratnost rady prírodních procesu.
Nelze obnovit vycerpané zdroje ani nahradit vyhynulé druhy ci vuci lidským vlivum neadaptabilní ekosystémy. Mešec
této dane, žádané omylnou spolecností, není nevycerpatelný. Sorosuv koncept proto je - obrazne receno - i ekonomicky nereálný, nebot již dnes v mnohém ohledu saháme na
dno pytle a pomocí obezlicek typu "prírodní zdroje jako ta-'
kové neexistují, a lÚdíž je nemužeme ani vycerpat" se snažíme od dábla získat sílu sáhnout pro penízky za samu pro
život existenciální mez.

Jirí Musil,
sociolog, Univerzita Karlova:
George Soros se behem nekolika let stal komentátorem promen soudobého sveta, címž vyvolal pozornost vlád, mezinárodních organizací, ale také tisku, od britského casopisu
Economist, pres nemecký Spiegel až ke kanadskému The
Globe and Mail. At již s ním souhlasíme nebo ne, není pochyb o tom, že Soros klade sobe i nám otázky, které jdou k
jádru svízelu naší soucasné západní civilizace.
Avšak, jak už to bývá, významné clánky, které se snaží co
nejúsporneji vyjádrit složité skutecnosti dnešního sveta,
mohou být proto ponekud zkratkovité, a ne zcela srozumitelné. Predevším je nntno se ptát, z ceho pramení Sorosova
neduvera k standardním názorum hlavního a poUticky nejvlivnejšího proudu soudobé ekonomické teorie. Zkoumat,
kde se vzala jeho skepse, kterou vyjádril již v roce 1994: "Verím ve volné trhy a demokracii. Liším se však od zastáncu
laissez-faire v jednom bode: nestací pouze sledovat vlastní
zájem. Musíte nadradit spolecný zájem svobodných trhu,
demokracie, otevrené spolecnosti nad vlastní zájem, jinak
tento systém neprežije." (Soros on SOI'OS,1995, str. 228.)
Soros tyto své závery opírá o dva základní zdroje. Prvnínl
je jeho studium filosofie na London School of Economics,
kde ho rozhodujícím zpusobem ovlivnil Karl Popper. Druhým je jeho dlouhodobá osobní zkušenost z fungování kapitálových trhu a z chování úcastníku techto trhu. Oba tyto
zdroje formovaly jeho obraz dnešníl10 sveta. Jeho jádrem je
filosofická teorie lidské omylnosti. ejde pritom jen o omylnost jedince. My všichni si musíme uvedomit, že naše vedení o svete, zejména o spolecnosti a o jejím fungování, je neúplné a nedokonalé. Svet a spolecnost nás vždycky nejak
prekvapí a zaskocí. Naše obrazy sveta jsou jen nedokonalé
modely. Pokud však jsou budovány na základe zkušenosti a
rozumu, pak jsou nepOChybne lepší než obrazy opírající se
o jiné zdroje, o nekontrolovatelné dukazy, o zcela subjektivní soudy.
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Soros nevyzývá k módnímu mravnímu a kulturnímu relativismu. Naopak, vedomí omylnosti našeho poznání nám
muže pomoci budovat pevnejší soustavu hodnot, s jejichž
pomocí mužeme cinit svá rozhodnutí. Vtom byl Soros velmi
blízko jednomu ze zakladatelu sociologie, Maxu Weberovi,
který zduraznoval, že veda je nástrojem a že nám tudiž sama
o sobe neríká, co máme delat. Naše rozhodnutí mají samozrejme pocítat se svými dusledky - to platí zejména v politice - ale konec koncu jsou oprena predevším o naši volbu
hodnot, kterým dáváme prednost pred jinými, cili o naše presvedcení, nebo chcete-li o naši víru. emužeme se spoléhat
výlucne na rozum, musíme mít nejaké presvedcení, musíme nekterým hodnotám prikládat vetší duležitost než jiným.
Soros správne poznal rozdíl mezi prírodními a sociálními
vedami. Prírodní vedy se zabývají událostmi, které se dejí
nezávisle na tom, co si o nich kdokoliv myslí, jsou to fakta.
Když však soucástí událostí jsou myslící úcastníci, je vše jiné.
Aktivní úcastník není nikdy jen pozorovatelem. Skutecnost
poznání mení samotnou skutecnost. To nazval reflexivitou.
Co to znamená v praktickém živote a zejména v ekonomU? Prevážná cást dnešní ekonomické teorie je konstruována bez ohledu na tuto retlexní teorii o chování cloveka a
lidských vztahu. Podle Sorose je ekonomická teorie platná
jen jako hypotetická konstrukce, která nepocítá s touto reflexivitou. Když pak použijeme závery takové ekonomické
teorie na reálný svet, muže to vést k falešnému obrazu. A o
to Sorosovi jde, tvrdí, že ekonomické teorie, o které se dnes
opírají cetné vlády, mezinárodní organizace, jsou velmi elegantní teoretické konstrukce. Jejich aplikace je možná, vytvorí snad "dobrou ekonomii", ale nevytvorí otevrenou spolecnost. Schází jim další hlediska, osobne bych rekl hlediska
sociologická a politická. Spolecnost není stroj složený z jednotlivcu nepretržite odhadujících prospešnost svých rozhodnutí. Tento obraz je nebezpecným zjednodušením. Jeho aplikace do všech dusledku nám muže zpusobit mnohé obtíže.
Sorosuv obraz soucasnosti se mi zdá srozumitelnÝ. Jako sociolog bych ješte dodal, že moderní spolecnost muže dobre
fungovat a zustat svobodná pouze na základe dohody - jakési obnovované spolecenské smlouvy, v níž se její jednotlivé
složky pokusí sladit své casto velmi odlišné zájmy.

ny, takže žádné otevrené hledání toho, co je rozumné a podle dosavadních zkušeností dobré, není treba podstupovat.
Aby Soros doložil svou tezi, musel by ukázat, že teorie
laissez-faire je nevedecká v popperovském smyslu. K tomu
ovšem nestací doložit, že je to teorie nereálná, mylná nebo
škodlivá. Pokud jsme totiž schopni škodlivost dané teorie
prokázat a rídíme se jí i nadále, muže to svedcit o naší hlouposti, nikoli však o tom, že žijeme ve spole<;,nosti,kterou laissez faire pripravila o otevrenost.
Troufám si tvrdit, že neoklasická ekonomická teorie, jež
laissez-faire obhajuje, je vedeckou teorií, a není ani totalitní
ideologií, ani neprítelem otevrené spolecnosti. Konec koncu
je stále možné, že ji na základe zkušenosti a rozumu odmítneme. Dá se ukázat, že laissez-faire škodí, ale není to otevrenost spolecnosti ve výše uvedeném smyslu, která by šírením volného trhu zacházela na úbyte. Udeláme-li z celého
sveta tižište, otevrený zrejme zustane. Za své ale nejspíše
vezme lidská a obcanská sounáležitost, zakrní otevrený verejný prostor, kde by se jinak melo utváret spolecné mínení
lidí, kterí spolu pracují a žijí v urcité spolecnosti.
Dokonce lze tvrdit, že práve teorie laissez-faire je teorií otevrené spolecnosti. Sám Popper byl toho názoru, jak dokládají jeho poznámky o Hayekovi. Vedel ovšem též o škodlivosti kapitalismu volné souteže, jak o tom svedcí jeho rozbory Marxe. Obe teorie, Popperova a Hayekova, mají spolecný liberá1l1íkabát. Obe pripouštejí pluralitu v hledání dobra a pluralitu v hledání pravdy. Zatímco Popperova otevrená spolecnost je sdi'užení jedincu, kterí v racionální diskusi
hledají rešení svých problému, je llayekova svobodná spolecnost sdružení jedincu, ktei'í k dosažení svých cílu využívají úsilí druhých lidí sledujících zase své cíle. Pouto, jež je
drží pohromade, je lržnice.
Laissez-faire je z tohoto hlediska liberalismem prepjatým,
který se vskutku muže stát hrobarem obcanské spolecnosti,
nebot v tržnici obcana nepotkáš, tam se honí jen obchodnící. Ve finále je možno dát Sorosovi za pravdu. Není ale treba
popírat, že trh je efektivním mechanismem distribuce statku ve spolecnosti - efektivním, nikoli optimálním. e každé
efektivní rozdelení statku je rozdelením spravedlivým a ekologicky šetrným. Liberální koncept otevrené a svobodné spolecnosti je treba prekrocit smerem k obcanské spolecnosti,
ve které je pouto mezi lidmi silnejší.
. Budeme-li hledat tímto smerem, je treba dát pozor, abychom se nedostali do opacného extrému, Mnozí rádoby príznivci obcanské spolecnosti by jí totiž rádi vepsali do cela
nejaké nejvyšší mravní dobro, které by z neotesaných obchodníku patricnou prevýchovou udelalo pravé obcany. Naštestí i bez toho muže být spolecnost spravedli vá a ekologicky šetrná. V tom je jistá nadeje do budoucna. Chce to ale proplout mezi Skyllou neomezeného trhu a Charybdou mravního lyrismu.

Milan Znoj,
filosof a politolog,
Filosofická fakulta UK:
Sdilím sice presvedcení, že laissez-faire muže škodit demokracii, nicméne Sorosova hlavní teze, že neprítelem otevrené spolecnosti se nyní stává kapitalismus volné souteže, se
mi jeví nedostatecne doložena.
Podle Poppera se neprítel otevrené spolecnosti pozná podle toho, že není ochoten predložit své teorie, návrhy a požadavky k otevrené racionální diskusi. V ní nemá nikdo patent na rozum, vše je kritizovatelné na základe racionálních
argumentu a zkušenosti a za platné je prijato jen to, co v této
racionální zkoušce obstojí. Teorie, které hlásá neprítel otevrené spolecnosti, se takové zkoušce vyhýbají a jsou racionálne nevyvratitelné. Nelze v jejich prípade zjistit, jaká empirická zkušenost je vyvrací. Všechny argumenty tyto teorie
obracejí ve svuj prospech. Proste vedí, co je dobré pro všech-

/

Petr Pithart, predseda Senátu:
Spekulant, který dokázal na burze za jednu noc "vyhrát" na
britské vláde miliardu dolaru, varuje pred kapitalismem.
Muž, který jako soukromník investoval do cílených procesu
rozkladu totalitních režimu nejen ve strední a východní Evrope více než celé státy, tvrdí, že ncregulovaný tržní kapitalismus je dnes pro svobodu nebezpecnejší než komunismus
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ci fašismus. - Je to snad príbeh pro sentimentální levicové
spisovatele ci triviální príbeh pro psychoanalytiky, ci la Bedrich Engels? Neverme tomu, není.
Soros tvrdí, že neexistuje žádná objektivní realita, o kterou by se mohla oprít ekonomická teorie, aspirující na to,
být vedou. Samo teorií inspirované ekonomické chování,
chování na trhu, totiž ekonomickou realitu utvárí, je její soucástí, takže lze ríci, že veda je pak toliko iluzí, cili pohledem
dvou zrcadel nastavených proti sobe.
Vždyt Soros vydelal prece své miliardy tím, že využíval chyb
tech, kterí si namlouvali, že si pocínají vedecky ci alespon
raciolnálne - a on vskutku nejednou uhodl, jaké chyby budou muset udelat, budou-li chtít být opravdu duslední. Jeho
ohromující bohatství je neprímým dukazem, že život je
vždycky složitejší než všechny teorie a doktríny.
Jakákoli teorie se stává ideologií, bere-Ii sama sebe príliš
vážne. Podlehnu-Ii pokušení vnést do idejí vedu, prinejmenším logiku, putuji do krajiny ideologie, at chci ci nechci. Co
je ostutne ideologie, než prvopléínová "logika idejí", jak postrehl již Masaryk? Taková logika me svádí, abych z poznání, že trh je nutnou, nikoli však postacující podmínkou svobody, vytrhl a absolutizoval jen první (vedectejší) cást vety.
Ve chvíli? kdy tomu uverím, udelal jsem z pravdivé vety vetu
ideologickou a položil jsem základy tržní ideologie. Jinde a
jindy taková logika svádí, abych z poznatku, že regulacní
mechanismy jsou nedokonalé, dovodil, že ty neregulované
jsou dokonalé. V tu chvíli jsem ze základní smernice transformace postkomunistických zemí, z privatizace, zacal vytváret ideologii. Podobne mohu zabloudit, když neudržím
pohromade celé tvrzení, že bez politických stran je politická
svoboda nemožná, ale že politické strany ji samy o sobe garantovat nedokáží. Je-li pravda nedosažitelná, nemusím z
toho prece dovodit, že pravda vúbec neexistuje.
Ideologie je velká netrpelivost, a zároven velká pýcha lidského rozumu: když už toho tolik vímc, dokonce si myslíme, že to hlavní ("trh je nutnou podmínkou"), neodolámc a
vyrušíme ten neznámý zbytek ("nikoli však podmínkou postacující"), a neštestí je hotovo. Takový logický zkrat vždycky vcde k utopii - ale velmi nás dnes klame, že to nemusí být
jen utopic ráje na zemi, utopie spruvedlnosti a rovnosti. Muže
to být tr'eba i utopie neomezeného rustu celkového bohatství. Spolecná temto utopiím je iluzc, že lze nepocítat s omylem, s nevedomostí jako s necím, co není nahodilé, nýbl'ž co
je podstatné a neodstranitelné.
Sorosovi lze namítnout, že spolecenská, ekonomická realita není dnes nikde ve svete tak tržne ideologická, jak on
o ní tvrdí. Že život si všude vynutil korektury. Prinejnenším rétof'Íka však leckde b.ere ideologii stále velmi vážne.
Ostrý hlas Margarety Thatchel'Ové ucinil tuto ideologii svého casu v Británii témer realitou. Na zacátku bylo prece
vždycky slovo.
George Soros se oznacuje za žáka a pokracovatele Karla
Poppera. Myslím, že po právu. Popper uznával za prínosné
jen teorie, které samy sebe konstruují tak, aby je bylo motné vyvracet. Ideologie je naopak vždycky odmerene neosobní, koherentn í, bez mezer. Mela by odl)uzovat svou hotovostí,
uzavreností, ale casto práve tím, totiž svou "instantností",
pr'itahuje trustrované. Takovou vedou muže být i teorie tržního kapitalismu, jakkoli ve svém pojmovém aparátu pocítá
se spontánností a s omyly. Její logický celek múže být stejne
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neprústrelný jako celky jiných ideologií. Když je prece predpoklad "nutný", tak proc by musel být "nikoli postacující"?
Ani ne tak rozum, jako pýcha rozumu tu kapituluje tím, že
zdánlive vítezí.
Chytrý burzovní spekulant Soros volá si tak za svedka, za
spojence lidský sklon k omylu, omylnost, cili onu prazákladJlí
vedomost o tom, že co víme, je, že nevíme nic. A to, co Soros
prece jen ví, je jistota, že bez víry je rozum slepý.
Sokrates, to byl ten opravdu svobodný clovek. Ovšemže
svobodný znamená nekdy až do horkého konce.

Václav Klaus, predseda vlády:
Clánky a vystoupení G.Sorose sleduji již delší dobu, ale je
fér ríci, že s nimi zásadne nesouhlasím. Vetšinou mu to ríkám prímo do ocí. Presto je težké vúbec nekde a nejak zacít
polemiku, mimo jiné proto, že pro jeho texty je typický zcela
beznadejný pojmový chaos. Již to, jak smešuje pojem "Iaissez-faire" (oznacující doktrinu) s pojmem "kapitalismus"
(oznacujícím hospodárský rád spocívající na zcela urcitých
pravidlech a institucích) je diskutabilní a v podstate chybné.
Pr'inej menším zarážející je však zpusob, jakým autor staví
proti sobe "volnotržní kapitalismus" a "otevrenou spolecnost". Otevrená spolecnost v tom smyslu, jaký jí dali Helll'i
Bergson a Kart Popper, -znamená spolecnost otevrenou nejen pluralite myšlenek a hodnot, ale také spolecnost otevrenou lidské iniciative, hledání a využívání príležitostí. Autori
tohoto pojmu staveli otevrenou spolecnost do protikladu k
autoritárským a totalitárským spolecnostem, jakými byly fašismus a komunismus. V jakém smyslu však muže G.Soros
klást otevrenou spolecnost do kontrastu se svobodou jednotlivce a s principy tržní souteže? Cožpak nejsou práve svoboda a trh temi nejvlastnejšími znaky otevrené spolecnosti?
Nedovedu si také predstavit, jak hy si mohla doktrína "Iaissez-faire" osobovat nárok na "absolutní pravdu", jak píše
G.Soros. Chce tím snad ríci, že je víra v cloveka, v jeho rozum, v jeho schopnosti absolutní pravdou, nebo si snad myslí,
že je pi"ekonaným dogmatem? Tím méne si umím predstavit, že by spolecnost svobodných jednotlivcú, založená na
volné souteži a tržní smene, mohla obsahovat zásadní rozpor mezi zájmy jednotlivcu a zájmy spolecnosti.
Zastánci svobodné spolecnosti se také nevyznacují slepou
vírou v jakousi abstraktní ci nadpi"irozenou "magickou moc
trhu", jak naznacuje G.Soros. Pouze vidí v cloveku jedince,
schopného samostatne hledat a volit své pi"í1ežitosti,a verí v
jeho racionalitu. Nevei"í naopak v racionalitu kolektivního
rozhodování za cloveka a místo cloveka. [ everí v "kolektivní hodnoty", ani v konsn'ukce "nových rádu", v nichž by nové
elity a jejich reprezantanti (noví páni Sorosové) vnucovali
cloveku své predstavy o morálce a o jakýchsi všeIidských
hodnotách.
Lidské dejiny jsou bohaté na katastrofické vize a proroky
"nových rádu". Ukazují nám rovnež, že snahy (jakkoli vedené dobrými úmysly) dát lidem" víc než pouhou svobodu"
vedly vždy k omezení této svobody.
Otevrená spolecnost nemúže být ani "stredovým polem"
mezi svobodou a totalitou, ani "tretí cestou" mezi kapitalismem a socialismem. Má-li G.Soros skutecne na mysli neco
takového, moc bych si prál, aby to tímto pojmem neoznacoval.
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NEJDE JEN O NOVU
Proc byla oslabena verejná kontrola nad kInitocty?
Když tento návrh obehl všechny výbory, objevilo se v nem nové
ustanovení. Podle neho každý, kdo pokrývá méne než 70 % území, si
muže požádat o zrušení podmínek, které mu Rada kdysi uložila, a
Rada mu musí vyhovel.
Pri projednávání návrhu se situace vyvinula ve stretnutí dvou táboru, z nichž jeden usilovalo to, aby CT byl pridelen druhý program,
zatímco tomu druhému ležela na srdci predevším deregulace. výsledkem byl kompromis, kdy CT dostala druhý program "na vecné
casy" a deregulace nastala témer absolutní.

Kdyby
nedávné
o TV
ova,jakou
oznacené
cílenou
kampanpolemiky
proti jeho
stanici,
prý vreditelem
ceských

ovy za
médiích
od dob Charty nepamatuje, skoncily jenom tímto výrokem, bylo by to
trochu málo. Bohužel, v propletenci problémových okruhu a vatmosfére obtežkané emocemi nekdy zaniká podstata celého sporu. Zopakujme si proto základni fakta.

Zacínáme u Adama - licence TV Nova
Vúnoru 1993 udelila Rada CR pro rozhlasové a televizní vysílání (dále
jenom "Rada") licenci 001/1993 k vysiláni na frekvencích bývalého
federáJniho televizního programu, a to spolecnosti CET-21 s.r.o., kterou založilo pet fyzických osob.
V kvetnu 1993 schválila Rada spolecenskou smlouvu o vytvorení
Ceské nezávislé televizni spolecnosti CNTSs.r.o., kterou tvorí CET-21
12 %, CEOC/CME 66 % a Ceská sporitelna 22 %.
Rada tehdy vedela, že jakýkoli ceský držitel licence se bude muset
spojit s nejakým silným kapitálovým partnerem. Proto se snažila formulovatlicencní podmínky tak, aby si tento držitel zachoval urcitá
rozhodovací práva.
Spolecenská smlouva stanovila, že k nekterým rozhodnutím, zvlášte
programového charakteru, bylo v CNTSzapotrebí 90 % hlasu. To znamenalo, že CET-21, byt malá a nemajetná spolecnost (na investicích se
podílely pouze CEOC/CME a Ceská sporitelna v pomeru 3:1), si mohla
ríci své k vysílanému programu a ke jmenování reditele stanice.
Mezitím CET-21 prijala do svého stredu Vladimíra Železného, který jim licenci "vyjednal", a ustanovila ho reditelem. Rovnež CEOC
prodelala zmenu. Z investicní spolecnosti financované spolumajitelem kosmetického koncernu Estée Laud~r Ronaldem Lauderem se
vydeWy mediáJní aktivity do spolecnosti CME, tedy Central European
Media Enterprises, která se v roce 1994 registrovala na Bermudách, s
pobockami v Nizozemsku a na Holandských Antilách.
CNTS se dockala registrace 8.7.1993 a o sedm mesícu pozdeji,
4.2.1994, zahajuje TV Nova své vysílání.

Lobbing pO cesku
Když tento návrh projednávala Stálá komise pro sdelovací prostredky, známá nekdy jako "Kasalova komise", rozhodla se vypustit z odstavce o rušení licencních podmínek slova "pokrývajícího nejméne
70 % území Ceské republiky", címž rozvolnila regulacní režim nejen
pro lokální nebo regionální stanice, ale i pro celostátní televizní a rozhlasové síte.
O motivech se mužeme dnes jenom dohadoval. Kasalova komise
se sice ve vecech mediálních zákonu povýšila na úroven parlamentního výboru, ale na rozdíl od výboru záznamy z jejího jednání chybejí, je tu jen zápis.
Zrušení podmínek mohlo být- a také asi bylo - deklarováno jako
ochrana lokálních a regionálních stanic pred "sekýrováním" Rady,
ovšem hranice byla stanovena vysoko, na 70 % území. 00 tak vysokého limitu se mohla vejít i Premiéra, které by se tak podmínky zrušily, zatímco TV Nova by s nimi musela žít i nadále. Možná práve
proto nakonec padla i tato hranice s následky, které se projevily až o
rok pozdeji. Novela císlo 301/1995 byla na svete.
S velkou pravdepodobností šlo skutecne jen o shodu okolností, protože tomu, komu nejvíce záleželo na zrušení podmínek, hranice 70
procent vÍlbec nevadila. Kupodivu, nebyla to ani TV Nova ani její patron CME, ale americký filmový a kabelový prumysl, který v obavách pred povinnými kvótami tzv. evropských audiovizuálních del
vyvinul v tomto smeru velké úsilí.

Deregulace výmenou za druhý program CT

Intermezzo - PrOCregulovat?
Proc podmínky?

Když se koncem roku 1992 delilo Ceskoslovensko, rozhodli se poslanci -tehdy ješte CNR - zmenit puvodní koncept duálního systému
televizního vysíláni z roku 1991, který pocítal s tím, že verejnoprávni
subjekt bude mít k dispozici dva celoplošné programy.
Novela C. 36/1993 - predkládal ji dnešní námestek ministra kultury
Vladimir KoronLhály- stanovila, že Ceská televize bude mit v budoucnu jenom jeden celoplošný program. Aby to CT snad tolik nebolelo,
sverili jí poslanci docasne, do konce roku 1995, do správy také nekdejší program OK 3.
V roce 1995 se tedy muselo rozhodnout, jak dál. Titíž poslanci došli
nyn1k opacnému záveru. Snad na základe zkušeností s fenoménem komercní televize se rozhodli Ceské televizi druhý program ponechal.
Objevil se však ješte další problém - kabelová televize. PÍlvodni zákon o vysilání C. 468/1991 se ke kabelovému vysílání vyjadruje velice
zbežne. Navíc zákonná definice pojmu" vysílání" se vztahuje nejen
na tvurce televizních programÍl, ale na toho, kdo provádí jejich pouhou retranslaci. Podle staré úpravy tudíž každá kabelová sít presahující dve ste úcastníkti musela žádat Radu o licenci - se všemi odpovídajícími náležitostmi. Kabelový prÍlmysl pro testoval.
Taková byla východiska návrhu Martina Pribáne a dalších poslancÍl novely zákonu o vysílání. Poslanci zde navrhli, aby nejen kabelové, ale ani družicové vysílání napríšte o žádnou licenci žádat nemuselo, prý na to stací pouhá registrace.

Z jednoduchého duvodu: Kmitoctové spektrum jakožto fyzikálne a
geograficky limitovaná velicina se ve svete pokládá za verejný statek, national assel, neco jako vzduch, voda, prírodní bohatství. Je
majetkem verejnosti a tudíž i predmetem verejného zájmu.
Prevedeno do praxe: v Ceské republice mÍlže teoreticky vzniknout
neomezený pocet celostátních deníkÍl, ale nikoli neomezený pocet
celostáLnich televizních programu. Vysílací ti'ekvence tak, jak jsou
sestaveny, u nás vystací zhruba na tri a púl síte. Ani u rozhlasu nelze
v jednom míste terestricky provozovat neomezený pocet vysílacÍl.
Pokud na jednom míste vycerpáme maximum frekvencí (viz Praha),
mohou nám chybet v blízkém okolí (príhranicní oblasti).
Nezbytnost ingerence státu ci státem poverené autority vyplývá již
z praktické nutnosti koordinace vysílacích frekvencí, jejich teritoriálniho rozdeleni, stanovení výkonú apod., nemluve o tom, že prostrednictvím této ingerence mÍlže stát obhajovat verejný zájem, prosazovat plw'alitli nabídky v éteru, bránit monopolizaci v oblasti médií apod.
[ve velice liberálním prostredí USA,kde První dodatek Ústavy prímo zakazuje prijímat jakékoli zákony omezující svobodu projevu,
existuje federální orgán FCC, který prideluje licence k tereslrickému
rozhlasovému a televiznímu vysílání a urcuje nekterá obecná pravidla jeho programové skladby.
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Tahanice o podmínky
Vratme se však do ledna 1996. Vladimír Železný vycílil svoji príležitost. Novela 301/1995 mu otevrela nové vyhlídky na zrušení podmínek, o kterých tvrdil, že jsou "nástrojem vazalství" smerem k Rade
(Volejte rediteli 16.12. 1995), preslože tyto podmínky v naprosté vetšine pouze kodilikovaly to, co pl"OjektCET-21 kdysi sliboval.
Již 2. I. 1996 se na Radu dostavil zástupce CET-21 s oliciální žádostí o zrušení licencních podmínek. Rada odmítla, nejprve z formálních dihodu, pozdeji i z duvodu vecných. SpolecnostC TS, která nikdy licenci nevlastnila, si 10tHdo obchodního rejstríku nechala jako
predmet cinnosti zaregistrovat: "celoplošné televizní vysílání podle
licence c. 001/1993 Rady CR pro R a TV vysílánÍ."
Rozvinula se témer celorocn í tahanice o zrušení podmínek. Do PI"Oblému byli zataženi právníci, soudy, parlament a prostrednictvím
poradu Volejte rediteli i široká verejnost.
Za nevyjasneného právního stavu a vnitrních rozponi uvnitr CET21 se podle nekterých clenu CET-21 pokoušely nhné cizí subjek.ty k
licenci pl"OniknouLTo vše probehlo bez vetšího zájmu vel'ejnosti, stejne jako oznámenJ, že Ceská sporitelna v srpnu pl'Odala svúj podíl v
CNTS americkému investol'Ovi CME za jednu miliardu korun.
Stalo se tak v dobe, kdy stále ješte platila licencní podmínka císlo
17, která zní: "jakékoli zmeny právnické osoby, která je dl"Žitelem
licence, skladby kapitálu investon'1, vedoucí ke zmene kontroly
nad jejich cinnosti, a ustanovení spolecenské smlouvy mezi držitelem licence a investory, predloží predem ke schválení Rade.
Tato spolecenská smlouva je soucástí podmínek licence. Úcastníky
této spolecenské smlouvy jsou držitel licence, CEOC a Ceská sporitelna, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto spolecenskou
smlouvou."

Média se probudila - Železný kupuje licenci
Od roku 1994, kdy CME vstoupila se svými akciemi na burzu, podléhá celé rade informacních povinností, které od lÚ vyžaduje dozor nad
kapitálovým trhem USASecul'Íty Exchange Commission.
14. 11. 1996 CME odevzdala hlášení za 3. ctvrtletí na formulári 10-

na nekdejší program OK 3, tak ten byl v éteru 24 hodin denne a jeho
vysílání programove zabezpecovalo ne více než tucet programových
pracovníkú. Také OK 3 se dala oznacitza televizní program, ackoliv
jenom "stahovala" volné satelitní progrflmy a kombinovala je s lim,
co dodal dum, tedy vetšinou regionální stanice.
Zabránit tomu, aby nejen Nova, ale jakákoli další televizní stanice,
at už se jmenuje Prima nebo Galaxie, nezdegenerovala v laciný retranslátor zahranicních produktll, a dosáhnout toho, aby za získané
cenné vysílací frekvence se poskytovala verejnosti co možná nejpestrejší nabídka, k tomu mely sloužit licencní podmínky.
Ceský parlament ovsem tuto možnost ingerence svojí novelou 301/
1995 odebral. Tím nejen dobrovolne prenechal cenný spolecný statek - kmitoctové spektrum - na pospas obchodním zájmum jednotlivých vysílatelu, ale také vzdálil naši zemi od právních norem aplikovaných na média v zemích Evropské unie.

PesiInismus a optimismus
Pusobí trochu sklicujícím dojmem, když poslanci, kterí nesou za soucasnou situaci odpovednost, svádejí vinu na nekoho jiného nebo tvrdí, že všechno je v porádku. Je u'apné videt predsedu mediální komise Kasala v televizi, jak papouškuje argumenty o placení daní a zamestnávání lidí odposlouchané z poradú Volejte rediteli.
Clovek se musí divit verejnému prohlášení poslance Pribáne (MF
DNES30.1.1997), že je správné, když platí "pouze zákon, a ne na hrane zákona stojící konstrukce zvaná dodatecné licencní podmínky".
Kdyby toto mel být názor celé legislativy, pak "na hrane zákona" by
muselo být napríklad jakékoli stavební ci jiné povolení vydané orgánem Stá111ísprávy, protože
se v nem stanovují konkréulí podmínky,
\
.
které v textu zákona neJsou.
Naštesli je tu i duvod k optimismu. Ceská republika jako asociovaný clen Evropské unie má povinnost uvést své právní normy do souladu s tzv. kom unitárním právem. Novela c. 301/1995 je s tímto právem v rozporu. Lze tedy dúvodne predpokládat, že nejpozdeji do roku
2000 se ztracená vláda nad kn1itocty opet do rukou ceské verejnosti
M~~

Q vcetne príloh, jež obsahují nejrúznejší právnJ dokumenty. Mezi nimi
byla i smlouva z 1.8.1996 mezi Vladimírem Železným a CME B.V.o
pujcce zhruba 5 miliónú dolarú, kterou reditel Novy získal na vykoupení cásti podílu od svých spolecníkú v CET-21 tak, aby zde získal
rozhodující vetšinu.
Za vypújcené peníze se Železný zavazuje v rámci CET-21 hlasovat
ve prospech veritele CME a krome toho v clánku 9 slibuje prevést na
CME získané podíly CET-21, které má tato spolecnost v CNTS. Tím
by fakticky melo padnout právo veta CET-21 v CNTS dané hranicí 90
% a CME by se tak stala suverénem TV Nova. Za své služby by mel
Železný dostat 100000 dolarú.
18. 12. 1996 se adresa uvedeného dokumentu v SEC objevila ve ctenárském fóru internetového casopisu Neviditelný pes. Tématu se okamžite chopil Jan Culík v Glasgow, který informaci zprosu'edkoval do
Svobodného slova. Nicméne už den predtím se Rada na svém zasedání rozhodla zrušit i licencní podmínku císlo 17, prestože k zapsání
zmeny podílu na CNTS do Obchodního rejstríku stále ješte nedošlo.
Culíkúv clánek a lednová tisková konference Rady rozvírily v ceských médiích diskusi. Verejnost a politici se konecne zacali zamýšlet
nad dúsledky mediální politiky ceského parlamentu.

Nejde jenom o Novu
Averze vÍlci televizi Nova a jejímu rediteli castokrát odvádí pozornost od podstatnejších otázek, než jsou "korektní lži" Vladimíra Železného nebo bulvární charakter zpravodajství Novy. elze totiž vycítat TV Nova, že je televizí komercní, a že se snaží podbízet vetšinovému divákovi. Konec koncu, TV Nova to nedelá tak špaule, o cemž
svedcí císla diváckých prúzkumú, nemluve o tom, že vstup TV Nova
na naši mediální scénu prinesl urcitou pluralitu a v mnoha ohledech
její oživenÍ.
Problém je v necem jiném. Celodenní televizní program lze sestavovat rúzne a s rúzným vynaložením sil a prostredkú. Nova se chlubí
tím, že má jenom 400 zamestnancú. Pokud si pametníci vzpomenou
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Je Jugoslávie pripravena na pád Miloševicova režimu?

Jan Pelikán

V

kontextu
evropského
posledních
desetileti
bychomvývoje
jen steží
hledali obdobu nekolikamesícních
pokojných protestu v Srbsku, behem nichž demonstranti dusledne trvali na splnení
svých oprávnených požadavkú a zámerne se pritom vyhýbali konfrontaci s brachiální mocí.

Arogantní krok vládnoucích struktur
byl poslední kapkou, kterou pretekla léty
nakupená
nespokojenost
obycejných
Srbu s katastl'Ofálními výsledky Miloševicovy vlády. Frustrace protestujících je
o to vetší, že rada z nich se pred osmi,
deseti lety s nadšením
úcastnila ješte
pocetnejších manifestací na Miloševicovu podporu.
Obdiv nad statecnosti obycejných Srbu
nám vsak nesmí zabránil., abychom si
kladli otázky týkající se daJSího vývoje.
ení totiž vúbec jasné, kam bude Svazová republika Jugoslávie (SRJ) po pádu
soucasné naprosto zdiskreditované
oligarchie smerovaL

Co zmuže opozice
Požadavky demonstrantú
se v zásade
omezují jen na uznání výsledku voleb
do orgánu místní samosprávy a na zpNstupnení hlavních televizních a rozhlasových stanic opozici. Predáci srbských
tzv. demokratických
opozicních stran
sdružených v koalici Za jedno, kteN se
postavili do cela protestll, hovoN o dalších závažných
politických
tématech
pouze v obecné rovine. K celé komplikované škále pl'Oblémú dnešní J ugoslávie se zámerne vyjadrují dosti vágne,
nekdy zámerne Inystifikuji.
Opozicní vúdci Vuk Draškovic ci Zoran Djindjic se snaží srbským obcanúm
i zahranicním
partnerum plamennými
projevy vsugerovat,
že po odstranení
Miloševicovy kliky automaticky
zmizí
všechny problémy a opozice povede Srbsko prímou cestou k prosperite. Z lloskuJí o nastolení skutecné demokracie,
hospodárské liberalizaci a pr'iblížení Srbska západní Evrope se však nedovíme
nic o tom, jak chtejí opozicní strany skutecne vyvést zemi z dnešní katastrofální
situace. Není jisté, zda k tomu vúbec mají
predpoklady.

i

Vady na kráse
Masové projevy nespokojenosti
umožnovaly vudcúm srbský m opozicních
stran do urcité míry predstírat vetší vliv,
než jaký skutecne mají. Mlcky se prechází, že demonstrací
se až na výjimky
úcastnili jen jugoslávští obcané srbské
národnosti. Srbové a Cernohorci pritom
tvoN jen asi dve tretiny celkové jugoslávské populace. Príslušníci dalších v SRJ
usídlených národnosti - predevším AIbánci v Kosovu, Muslimové v Sandžaku,
Madari ve Vojvodlne - se v protestech neangažovali. Politické strany, které reprezentují zájmy albánské, muslimské a
madarské komunity, zaujímají (krome
Svazu vojvodinských Mada"rú) k protestnímu hnutí i k tzv. demokratické srbské
opozici velmi zdrženlivý postoj.
Opozice úspesne nadsazuje
výši popularity, které se teší mezi Srby. Lonské
listopadové volby do federálního parlamentu organizované Miloševicovým režimem nebyly bezesporu rovnoprávné
a mely velmi daleko k evropskému standm"du. Koalice Zajedno však v nich ne.byla diskriminována
o nic více než šovinistická Srbská radikální strana Vo-
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jislava Šešelje, který již dávno není Miloševicovým
oblíbencem.
Ve volbách
pritom mdikáJové získali témer tolik hlasú jako spolecná kandidátka
Zajedno
(Srbské hnuli obnovy, Demokratická
strana, Obcanský svaz Srbska a Demokratická strana Srbska). Lze predpokládal., že ve skutecne korektních volbách
by se pro koalici Zajedno vyslovily maximálne dve petiny voliM srbské národnosti, tedy méne než ti'icet procent všech
obcanu Srbska.
Všichlu proti všem
Jednota masových protestu v Belehrade
navenek zakryla hluboké rozštepení srbské spolecnosti do trí ostre neprátelských
politických táború. Tzv. demokratická
opozice nedokázala v posledních letech
oslovit volice tradicne hlasující pro socialisty ci pro Šešeljovu fašizující stranu.
V roce 1996 získala koalice Zajedno
méne hlasu než byl soucet volicú, kterí
v predcházejících,
stejne nekorektních
volbách v letech 1992 a 1995 vyslovili
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podporu tehdy jednoUive kandidujícím
stmnám této koalice. Úspech v lonských
komunálních volbách podmínila pritom
predevším zmena volebního systému. Ve
druhém kole voleb odevzdalo totiž své
hlasy kandidátum
Zajedno i mnoho
stoupencu šovinistické radikální strany.
Tzv. demokratická opozice není v žádném prípade homogenním
uskupením.
KoaliceZajednovznikla
víceméne z nutnosti, k vuli zmene volebního zákona
preferujícího silné strany. Utvárela se po
nekolik mesícu s velkými problémy. Jejich dúvodem nebyly zásadní rozdíly v
programových koncepcích ci v názorech
na aktuální politické problémy. Základní prícinu obtíží predstavovala
osobní
revnivost vúdcu trí velkých stran opozicní koalice: Vuka Draškovice (Srbské
hnuti obnovy), ZOI'ana Djindjice (Demokratická strana) a Vojislava Koštunici
(Demokratická
stmna Srbska). Dnes se
již i v Srbsku pomalu zapomnelo na to,
že všechny tyto politické pl'Oudy se postupne vydelUy z jediné opozicní organizace - Demokratické strany.
V prúbehu sedmi hektických let, které
Srbsko od roku j 990 prožilo, se opozice
nekolikrát pokusila vytvorit spolecnou
organizacní plaIJ'ormu. V polovine roku
1992 dokonce taková koalice (Demokratické hnutí Srbska - DEPOS) vznikla.
Krome Demokratické
strany do nej
vstoupila všechna politická seskupení,
která jsou dnes cleny Za jedno. DEPOS
se však po púl roce rozpadl. Spolecný
odpor proti Miloševicovi nedokázal prekrýt osobní animozity a mocenské rozpory mezi jednoUivými predáky. Ostré
rozpory mezi opozicními stranami PI'Opukaly v mnoha orgánech lokální samosprávy. V nekolika obecních radách vcetne dvou obvodú v Belehrade - vedly tyto kon!likty dokonce k rozpadu opozicní fronty a k vytvorení místních koalic Demokratické
strany ci Srbského
hnutí obnovy se Socialistickou stranou
Srbska. Draškovic s Djindjicem se potom
nekolikrát - a mnohdy nikoliv neoprávnene - vzájemne obvinovali z pokusu
kolaborovat s Miloševicem a vstoupit do
jeho vlády.
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Peripetie, kterými v posledních šesti
letech prošly vztahy mezi stranami sdruženými v opozicní koalici Zajedno, napovídají mnohé o nadejích na její dlouhé trvání. Vytrvalost a nadšení belehradských demonstrantu
stejne jako viditelná labilita Miloševicova režimu jiste velmi prispely k její stabilizaci. Draškovic,
Djindjic a Koštunica ješte nikdy nebyli
tak blízko prevzetí moci. Není však jisté, zda jednota opozice odolá manévrúm
a trikúm, které Miloševic misu'ne ovládá a kterých na svou záchranu jiste použije.
Soudržnost koalice múže ovšem narušit i pád soucasného režimu. V prípade
prevzetí vlády v Srbsku by vedení Zajedno bylo okamžite konfrontováno s obrovskými
problémy, které boj proti Miloševicovi docasne zasunul do pozadí. Rozdíly v názorech na
jejich rešení by krehkou jednotu koalice s velkou pravdepodobností rychle narušily.
Kdo je kdo
Postoje vudcu opozicních
stran v klícových momentech jihoslovanské u'agédie v
tomto smeru mnoho záruk
nedávají. Všechny tN velké
opozicní strany byly v minulosti mnohdy velmi vzdáleny programu
demokracie a obcanské spolecnosti, kterým se dnes zaštitují. To ovšem neplatí
o sociálne-demokraticky
orientovaném
Obcanském svazu Srbska, který skutecne vždy dúsledne hájil antinacionalistická a demokratická stanoviska. Tato sU'ana, vedená Vesnou Pešicovou, má však
v srbské spolecnosti zcela zanedbatelný
vliv a bez podpory silnejších parulerú by
se do parlamentu nikdy nedostala.
a zcela jiných základech než Obcanský svaz Srbska se konstituovalo Draškovicovo Srbské hnutí obnovy (SPO).
Výchozí platformou se stal exu'émní srbský nacionalismus
a odpor k jugoslávskému fedemlismu. Vuk Draškovic cílevedome navazoval na velkosrbské antichorvatské a antimuslimské
tradice cetnické protifašistické rezistence z období
druhé svetové války.
a prelomu 80. a
90. let podnecoval nenávist vuci kosovským Albáncum. Dnes by si jiste velmi
prál, kdyby si již nikdo nevzpomnel napríklad na jeho projev v Novém Pazal'll
z roku 1990. Tehdy na adresu tamních
Muslimu prohlásil, že ten, kdo bude v
Srbsku vyvešovat zelený prapor, prijde
nejen o nej, ale i o ruku, která ho drží.
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Srbské hnutí obnovy vytvorilo v roce
1991 vlastní paravojenské
oddíly, které
se zúcaSlJ1ily války v Chorvatsku i v Bosne.

ásledný Draškovicúv príklon k protišovinistické a protiválecné frazeologii
nebyl zrejme nicím jiným než vnejškovým taktickým úkrokem. Charismatický spisovatel se domníval, že se mu tak
podarí získat podporu západních státú.
Nacionalistických
koncepcí se však nikdy nezrekl.
Kontroverzní predseda SPO nedokáže
potlacit vudcovský komplex. Jeho~úsilí
o mocenskou dominanci bylo jednou z
hlavních prekážek, které dlouho blokovaly spolupráci opozice. O jeho pojetí
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vlaslJ1ictvím, se Srbsko z hospodárské
krize dostat nemuže.
Odchod Miloševice ze scény a privatizace státních podnikú však automaticky nepovedou ke stabilite a blahobytu.
Nová mocenská garnitura bude predevším muset rešit složitý hlavolam nacionálních dilemat, pred nimiž dnes opozice ukrývá hlavu do písku. ikdo z opozicních vúdcu však zrej me nebude schopen vyrešit ani vztah Jugoslávie k bosenským Srbum, ani potenciálne nejvýbušnejší balkánský problém - kosovskou
otázku.
Po zhi'oucení Miloševicova režimu se
tenze v Kosovu nevyhnutelne
vyhrotí.
Nikdo z opozice není ochoten akceptovat oprávnené
požadavky
dvou milionu zdejších AIbáncu, kterí již nechtejí mít
se srbským státem nic spolecného.
abídky autonomie dnes již nic nereší. Bez
uznání práva kosovských
Albáncu na plné sebeurcení není stabilizace situace v
Srbsku možná.
Prípadná vláda nesocialistických sil by se prit{)m
neobešla bez podpory šovinistické Srbské radikální

demokracie nejlépe svedcí to, že polovinu clenll hlavního výbol'll SPO jmenuje jako predseda on sám.
Také Zomn Djindjic - ve srovnání s
Draškovicem bezesporu kultivovariejší
a vzdelanejší politik - dlouho koketoval
s šovinistickou
platformou.
Zvolení
Djindjice na vedoucí místo v Demokratické su'ane provázely spory o její národní orientaci. Djindjic tehdy kritizoval
zakladatele su'any D. Micunovice za laxní pNstup k obhajobe srbských národních zájmu. V roce 1994 napadl MiJoševice za to, že prestal podporovat bosenské Srby. O rok pozdeji, v dobe, kdy se
pripravovaly útoky sil ATO na vojska
bosenských Srbu, odjel spolu s V.Koštunicou do Pale vyjádrit Karadžicove skupine solidaritu.
Puma tiká nejen v Kosovu
Pád soucasného belehradského
režimu
nesporne predstavuje základní podmínku sanace situace ve Svazové republice
Jugoslávii. Opozice oprávnene prosazuje
požadavek zásadní reformy ekonomických pomeru. Beze zmeny vlaSlJ1ických
vztahu, v jejichž rámci dnes politické
špicky a na ne napojené klany nakládají se státním majetkem jako s privátním
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strany. Svoji politiku vúci
nesrbským
komunitám
by
proto musela prizpusobovat
jejím nesmiritelným stanoviskúm.
Behem protesLli se nezformovala politická plaÚ"orma, která by se mohla stát
reálnou, akceschopnou
a minulostí nezatíženou alternativou zdiskreditovaného režimu. Urozí nebezpecí, že se promarní ohromný mlboj pozitivní energie
vložené do pokojných demonsu'ací.
Situace se nakonec múže vyvinout podobne jako v Jugoslávii konce 80. let. I
tehdy se zdálo, že pouhé odstranení kolabujícího komunistického systému otevre široký prostor pozitivním zmenám.
Masy Srbu, Chorvatu a Muslimú s nadšelúm podporovaly MiJoševice, Tudjmana ci lzetbegovice. Byli si jisti, že práve
oni se stanou garanty radikálního zlepšení situace. Záhy se ukázalo, že degenerující režim nahradilo neco ješte daleko horšího. Rád bych se mýlil, ale na
základe dosavadních zkušeností s politikou prominenlJ1ích predstavitelu srbské opozice nelze vyloucit, že i taková
varianta múže v Srbsku po .pádu soucasného establishmentu
nastat.
•
JAN PI!:L1KÁN

(1959)

Specialista na moderní dejiny Balkánu.
Púsobí v Ústavu svetových dejin 1111
UK.
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Jirí T. Kotalík
vují módní trend, ale z hlediska architektury nejsou nicím
jiným než derivací pocítacových modelu a nabídky prefabrikátu vetšinou zahranicních stavebních firem, které tak
domácí stavební výrobu priblížují prumernému vkusu našich sousedú v emecku a Rakousku. Je pritom lhostejné,
zda jde o typový alpský domek, rádoby historizující vilu ci
zjednodušenou variantu hollywoodského snu.
Smutné je, že to co se dnes v obecném povedomí považuje za módní, je de facto epigonským odvarem druhé vlny
postmoderních excesú, které mohly jako sveží zaujmout
tak pred patnácti lety. Komercní standard však slouží ke
spokojenosti všech a zdánlive je všechno v porádku. Historik architektury se však nemúže zbavit uLkvelé predstavy, že nevídaným polistopadovým stavebním boomem byla
promarnena jedinecná príležitost. Musí se ptáL,proc se dnes
staví zrovna takhle.

Ažarchitekturu
budou jednou
naši nástupci a kriticky
hodnotit
sedmdesátých
osmdesátých
let ceskou
na základe poznání masové stavební produkce, bude jejich soud
velmi kritický. Neinvencí panelová sídlište, zrudné a naddimenzované kulturní domy, obchodní strediska a stranické sekretariáty, které se vlámaly casto až do historického
jádra sídelních celkú, budou vypovídat o aroganci ideologie vykupované iluzí konzumu. Jak asi budou s odstupem
hodnotit léta devadesátá, architekturu doby, kterou dnes
žijeme?

Jsme v Cechách, v Alpách nebo
v Hollywoodu?

Pramenem jejich poznání a tématem jejich reflexe bude
predevším bežná dobová produkce. A ta se vetšinou odlišuje od mimorádných soliLérních výkonu, které jsou prezentovány na stránkách architektonických casopisu, odmeArchitekt více manažerem, méne
novány pri ruzných soutežích a které vytvárejí jakousi poumelcem
myslnou špicku ledovce. Globální pohled na ceské stavitelství je v mnohém tristní. Porozhlédeme-li se kolem sebe,
Klasická odpoved z intelektuálních elit mírí na hlavy zazjisUme, že mezi novostavbami, které vznikly po listopabednených investoru a architektonických živnostníku, nadové revoluci, kvantitativne dominují tri výrazné skupiny.
plnujících bez uzardení své zcestné a nevkusné predstavy.
Do té první lze zaradit procovské novostavby a rekonstrukce penežních ústavu a bank, které vyrosLly jako houI Foto Zdenek Sedlácek K omeréní banka v Benešové
by po dešti a definují naši soucasnost jako dobu obrovského rozmachu financních institucí. Jsou mezi nimi prirozene i zajímavé a invencní stavby, valná vetšina z nich však
predstavuje jen pokleslou a formální variantu pozdní postmoderny, charakterizovanou navíc okázalou nestrídmostí
pri používání nejruznejších drahých materiálu. Do druhé
skupiny lze volne zaradit cetné motoresty, benzinové pumpya zejména interiérové úpravy nových kancelárí, obchodu, restaurací a hotelu. I zde jsou osobitá invence a individuální prístup výjimkou, prevládají uniformní a osvedcená schémata s katalogovými prvky a noblesne se tvárícími
lacinými povrchy. Projevuje se to negativne i v obchodních portálech, výlohách, reklamních náveštích. Promena·
mestského parteru tak navozuje zásadní zmenu atmosféry obchodních center našich sídel, a to nejenom z hlediska
estetického, ale z pohledu sociálního a psychologického.
V menších mestech to možná není tak nápadné, ale Praha
se skutecne v posledních letech nejvíce promenila práve v
horizontu chodce, který ji nekdy doslova nepoznává.
Konecne tretí velkou svébytnou skupinu staveb tvorí in- .
dividuální rodinné domky sdružované v podobe satelitních
vesnicek, které v dalším prstenci postupne obkružují hradbu panelových sídlišt. Je o ne prekvapivý zájem, predsta-
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Zmenit tento stav všeobecným apelem na osvetu, vzdelapro své politické vize a sblížit tak spolecnost s opravdovou
nost, vkus, estetické kategorie a profesní cest je iluzorní. . architekturou. Je zarážející a smutné, jak málo verejných
Hlavní problém soucasného stavu je podle mého názoru
staveb u nás v posledních nekolika letech vzniklo. Cestjinde. Je jím predražená stavební výroba. Otec nové cesnou výjimkou je kategorie rekonstrukcí, která je však spíše bitevním polem kompromisu než nových smelých ideí.
koslovenské ekonomiky Alois Rašín považoval ve své dobe
Snad ale pre ci jen nastává, soude podle výsledkú prestižní
stavebnictví za motor celého prúmyslu a velmi cílevedoGrand Prix, mírný obrat k lepšímu, prinejmenším v tom
me usilovalo to, aby stavební výroba byla všeobecne doohledu, že pribývá staveb zadávaných obecními úrady kvastu pná. lmpozanln í výsledky kvalitativne vyrovnané archilitním architektllm.
tektonické produkce první republiky správnost této konMnoho dnešních problému pramení v legislativní oblascepce potvrzují. [-Jypotecní politika, podpora stavebních
družstev i pomoc státu a obcí v rámci rozsáhlého prograti. Stávající stavebni zákon je príliš komplikovaný a nejasmu bytové výstavby umožnovala i radovým obcanum stát
ný, boj s úrady nerovný, chybí instituce stavební policie.
Je na míste žádat od kompetentních stavebních úradú vetse stavebníky a osobne ci prostrednictvím najatého archiší rozhodnost pri nekompromisní eliminaci hrúzných podtekta obohatit pluralitní obraz architektonické tvorby.
Tak vznikly pražská Orechovka, Sporilov ci Zahradní
nikatelských a architektonických projektu typu Hotel Sen
mesto, tak odlišné od dnešních neosobních ghett "miliov Senohrabech. Tešíme-li se svobode a demokracii, zdaleka to neznamená, že si každý múže postavit kde chce co
nárských vesnicek". Ceny stavebního materiálu v posledchce. Verejný zájem na zachování integrity sídelní strukních letech astronomicky stouply, na každé cihle ci pytli
tury a krajinných hodnot musí být patricne chránen. Pri
cementu profituje nekonecná rada obchodních partnerú.
pohledu na nekteré projekty však pochybuji, zda se tak skuVýsledkem je, že investory staveb se dnes mohou stát jen
tecne deje.
skutecne ti nejbohatší a to jsou predevším banky, realitní
kanceláre ci ješte tak více ci méne zadlužení podnikatelé.
Architektura jako zrcadlo doby
Staví podle svých predstav to, co oni považují za užitecné,
a celkový obraz architektonické produkce je potom verArchitektura byla v minulosti chápána jako urcitá remeslným obrazem doby svého vznikl\.
ná dovednost, pozdeji byla povýšena na umení a 'posléze
Ríká se, že architekt málokdy prekrocí stín svého objeddokonce považována za vedeckou disciplínu. Dnes je v
navatele, že predpokladem dobré architektury je dobré zapohledu trí príslušných ministerstev nejspíše necím mezi
dání. V minulosti bylo toto pravidlo mnohokrát potvrzeno.
úradem a živností. Zásadní zvrat mllžeme ocekávat jen v
Dnešní role architekta je však trochu jiná. Zcela zásadne
prípade promyšlené systémové zmeny. Rehabilitace archise promenil vztah k zakázkám, architektura se promenila
tektury, považované svého casu za královskou umeleckou
v pragmatickou podnikatelskou cinnost. Vlastní architekdisciplinu. Je to v první rade problém politický, jehož retonická profese je dnes stále více týmovou prací propoješení je nanejvýš aktuální.
edojde-li k této zmene, budenou s manažerskou cinností, než spojením umelecké inme se muset smírit s tím, že soud našich nástupcu o archivence se znalostí konstrukcních systému a remesel. Astrotekture, která nás dnes obklopuje, nebude príliš lichotivý.
nomické stavební náklady nutí i architekty pracovat efekProtože architektura je témer výhradne produktem spolecenské objednávky, nejlépe ze všech umení odráží dobu
tivne a sLlacovat rozpocty na minimum, jen aby u klienta v
konkurencním prostredí uspeli. Proto ona uniformita zásvého vzniku. Opakovane bývá konstatováno, že "archikladních pocítacových modulú i prefabrikovaných prvkú,
tektura nelže", a je svým Zpllsobem zrcadlem doby. aše
dnešní spolecnost je proste taková, jaké jsou stavby, které
proto plastová okna, kanadské šindele, zámkové dlažby, šírící se u nás takrka epidemicky.
kolem nás vznikají.
•

Obcan tápe a neduveruje

JIRf T. KOTALlK

Architektura prestala symbolizovat a reprezentovat spolecenské predstavy, výrazne se atomizovala a individualizovala - a pritom paradoxne unifikovala. Vzrostla neduvera
spolecnosti v architekturu a v architekty. Kredit našich
architektú velmi utrpel v dúsledku socialistické kolektivistické výstavby. Architekti prestali patrit mezi umeleckou a
spolecenskou elitu. V minulosti predsedali ctihodným umeleckým spolkúm, zastávali rektorské úrady (Kote'ra, Gocár,
Fragner). Ale dnes? Kdo dnes ví, co je to Obec architekW a
kdo je jejím predsedou? Obcan tápe, s podezrením hledí
na lukrativní zakázky a soucasnou tvorbu považuje za egocentrickou bizarní exhibici. Stací si precíst knihu návštev
na kterékoliv výstave výsledku architektonických souteží
z poslední doby ci zeptat se cloveka na ulici, co si myslí o
tom, co se práve postavilo tady na rohu. Odpovedí budou
zjevné rozpaky, prípadne hysterická kritika. Svuj díl viny
má i stá~ který nedokáže obrovský potenciál tvurcu využít

kultul'níllO prostoru

Ilistol'ik architektury,

Foto Zdenek
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Deklarace chtených i nechtených nedorozumení
Zdánlivý mír mezi Bonnem a Prahou
RudolfHilf
blém skutecne rešen, k tomu by bylo treha prizvat k jednání - a to
jakýmkoli zpl1sobem, nikoli nutne podle mezinárodního práva - tretí
stranu, tedy sudetské Nemce, což žádná z tech dvou nechtela riskovat a cemuž se bránila celková ceská strategie.
Nakonec vznikl text, který vejde do dejin nikoli jako "umelecké
dílo" (Antje Vollmerová), ale spíše jako elaborát, který vec zamlžuje z obou stran nechtenými i chtenými nedorozumeními. Lidove
receno, ani ryba ani rak. Není to mír, na nemž se dá stavet, ale mír
jaksi zdánlivý, "mír jako by", cin pouze diplomatický pro potreby
dané chvíle, nikoli státnický pro budoucnost.
Nemecká strana jednala a rozhodovala, jako kdyby šlo o "poslední
kamínek" mozaiky nemecké Ostpolitik (viz debatu spolkového snemu ze dne 50.ledna 1997). Presneji: o konecnou tecku za válkou a
dobou poválecnou. Nemecká strana nepochopila, že je to križovatka, kde se rozhoduje, kudy do budoucnosti.
Ceská stmna jednala a rozhodovala, jako kdyby štastná budoucnostceského národa závisela pouze na poprení sudetonemeckých práv
a materiálních požadavkll. Jako by se statisíce sudetských Nemcu melo
dát na pochod, pokud by toho nebylo dosaženo.
Výsledkem je klamné zdání, jako by všichni, kdo Deklaraci odmítají, byli eo ipso proti smírení. Proto jsou vyzýváni, aby byli hodní a s tímto "smírcím rízením" souhlasili.
Je však paradoxem skutecného nemecko-ceského smíru, že tu
nejde o poslední kamínek mozaiky minulosti, nýbrž o základní kámen budoucnosti mnohem obsažnejší. Bylo by treba videt tento problém v širších souvislostech. Je nezbytné zacít dvema malými, ale
konkrétními kroky. Na ceské i na sudetonemecké strane musí být
splneny dva predpoklad,Y, které nelze nicím nahradit, žádnými náhradníky, ani vychytralými formulacemi.
První predpoklad musí splnit ceská strana jednoduše tím, že nekompromisne odsoudí vyhnání Nemcú z ceských zemí a že se nebude pokoušet obhajovat to, co lze sice z historického hlediska vysvetlit, nikoli však ospravedlnit. Tento požadavek Deklaracenesplnila, což dokazují vnitroceské diskuse i parlamentní debata. A nemá
smysl podstrkovat tohoto cerného Petra ceské sociálne demokratické, komunistické a fašistické opozici.
.
Nejde jen o sudetonemecká práva. Toto koncící století bylo a stále ješte je vekem šílení národu a národních státú, tedy i vekem násilne vynucované homogenizace státu a národa. Jednou plíživou
nebo nucenou etnickou asimilací, jindy násilnou zmenou hranic a
posléze shúry nadekretovaým vyhnáním. Na poradí nezáleží, cíl
zústává stejný. At je tím "nahore" kdokoli, at jsou uvádeny jakékoli dúvody, tento cin jako takový - tedy nejen jeho "excesy" - je zlocinem proti lidským a mezinárodním právum.
Nejhrúznejší a nejneslýchanejší zlocin byl spáchán na Židech, a
práve to nesmíme my Nemci nikdy zapomenout. Ale i jiné ciny jsou
zjevnou ci plánovanou genocidou, tedy "vraždou a totálním zbavením llráv s úmyslem vymazat etnické skupiny »jednou provždy« z
dejin". To je kapitulace pred rešením probléml1, máchnutí sekerou, vyhlášení bankrotu lidství.
Dnes, na prelomu tisíciletí, se to odehrává skoro na všech kontinentech. Po rozpadu Sovetského svazu tvorí 25 miliónu Rusu menšiny v sousedních státech (nemluve o národnostních skupinách a
menšinách v Ruské federaci). Co jsme zažili ve tricátých a ctyricátých letech zde v Evrope, hrozí i tam, za našimi humny, vcetne válecného, konfliktu. Alexander Lebed, muž pravdomluvný a bezo-

Chválou
se nešetrilo.
Chválou a byla
samo
chvála. ani
Peli protesty
ji, kdo celou
vec naplánovali
uvedlihlavne
do pohybu:
ceské ministerstvo zahranicí a Pražský hrad, i ti, kdo se podíleli z
nemecké strany: nemecké ministerstvo zahranicí, politici z CDU,
FDP, místopredsedkyne spolkového snemu Antje Vollmerová a sociálne demokratická opozice. Nakonec se z rozhodnutí spolkového
kanclére pripojila i CDU a CSU jako celek, trebaže ne všichni s cistým svedomím vuci sudetským Nemcum, o nichi a bez nichi se tu
rozhodlo velmi nedemokl'llticky.
Neprímo to vyjádrila debata spolkového snemu o' Deklaraci, behem níž - oproti minulosti - nepadlo od žádné politické strany jediné príkré slovo o sudetských Nemcích a jejich odmítavém stanovisku k Deklaraci. Naopak, všichni jim vyslovili "uznání" a "soucit
za utrpení zpusobené vyhnáním". Spolkový kanclér, havorský premiér i velká vetšina v CSU je ujistila podporou r'ady jejich požadavku.
Protestovali nejen sudetští Nemci, ale i Ceši. Ohe strany se cítily
zrazené, byt z dl1vodu protichlldných. Jedna proto, že za poslední
dve léta nedošlo k jedinému v.ážne mínenému pokusu zapojit ji do
"mírového procesu", nebot Cechl1m bylo prislíbeno, že se o otázkách minulosti "právne ani politicky" jednat už nebude (cím jiným
jsou tyto otázky než právem sudetských Nemcu?). Také proto, že
byly proste prevzaty historicky jednostranné teze ceské strany.
Druhá strana, tj. ceská opozice sociálních demokratl1, komunistu a pravicových radikáll1, setrvává ješte po padesáti letech na prastarých tezích benešovcl1 a komunistú, že totální zhavení práva
vyhnání více než trí mi1iónú lidí je "oprávnené" a "legální z hlediska mezinárodního práva" (Postupim, 1945). Nadto soudí, že Deklarace škodí zájmúm ceského národa, pro který prý je prímo "hanhou". Na tomto slove se shodnou mnozí Ceši s mnohými sudetskými Nemci. Demonstrující ceská opozice jím vítala spolkového kanclére pri príjezdu do Prahy.
Proc je tomu tak? Protože celé to "mírotvorné dílo" melo protichúdná východiska i cíle. Ceská iniciativa zacala projevem Václava Havla dne 17. února 1995 v pražském Karolinu, jímž jeho autor
odložil aureolu mezinárodne uznávaného zastánce mravnosti a
ušlechtilé postavy ceské politické scény, pripomínající T. G. Masaryka. Tato iniciativa sledovala ve skutecnosti jediný cíl: aby Spolková repuhlika zarucila, že práva trí miliónú sudetských Nemcu
jednou provždy zanikla. Že tedy Spolková republika akceptuje tuto
"etnickou cistku" i její následky (aniž by toho dosáhla cestou práva).
Východisko spolkové vlády hylo jiné. Byl to niterne pocitovallý
závazek uznat ve smyslu raison d'étre nemeckého státu nemeckou
vinu, uzavrít mír s posledním sousedem a ucinitmu zadost. Úmysl
jiste chvályhodný, jehož realizace však není tak prostá, nebot je tu
nejen nemecký podíl viny, ale i ceský, totiž vyhnání sudetských
Nemcú. Dva roky trvalo jednání o tom, jak tuto propast preklenout.
Ceská vláda je nakonec ukoncila tím, že prelstila nejen vlastní parlament a obyvatelstVo, ale i nemeckého partnera sémantickým trie
kem "vyhnání - vyhánení". Mezitím spolková vláda (tj. politické
strany vládní koalice) konejšila sudetské Nemce slihy, že svých práv
nepozhudou.
Strategie obou stran byla nedostacivá, ba nepoctivá, protože obešla dvojsmyslnými slovy vlastní problém: jak se vyrovnat s bezprávím spáchaným nejen Nemci, ale i Cechy. Ahy byl tento pro26
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Hlas z Bojské poušte
Vladimír Vondra
"Ceská plotna ...ciní jeden celek - veleplástev ve stavbe západní Evropy
význacnou. Pouhý pohkd na mapu,
obsahující rysy výhradne prírodní, a
mapu geologickou a horopisnou,
vede k pojetí, že jest to »srdce Evropy« (nehkde ani k nekterým momentum dejinným, kdy naše zeme byly
sídkm žilobití kultunlí Evropy)."
Prof. dr. Václav Dedina, 1950
Ceská plolna, srdce Evrop)' lrpí akulní
nedoslatecnoslí jedné komory. Napadlo
me to, kdyz jsem si uvedomil, ze Bohemia
není název území patrícího výlucne rasove cistým Cechum, ale státního celku se
všemi jeho národnostními vetšinami i
menšinami. Že Nemci v Cechách nebyli
velkonemectí Nemci, ale "cešlí Nemci", klerí p;'ejali mnoho slovanského od Cechu,

jako i Cešiprejali mnohé od nich. Napadlo
me, ze výraz "ceská plotna" je i názvem
cásti kuchynských kamen, na nichž nemecké hospodyne chystaly cesképochutiny:
Schwarkále, Buchtal, Kolalschen, mamteládu z Malinabeeren ci Swalschine pro
sedláka a celedíny na poli. Napadlo me,
ze spolecná hrouda jim vliskla slejný charakter jako generacím jejich krajanu ceského jazyka. Že za jejich pomýlenou volbu "Heim ins Reich" jsme sami pro sebe
pom.ilene zvolili zlo, ne-li srovnatelné, lt(~r
horší. A navíc neplodnou samotu. Že "historicky spravedlivou" operací jsme vyrízli i kus srdce z vlastního tela.
Nechci rozvirovat hádky o prezidenta
Bencšea jeho dekrety, o vyvlastnené chalup.y,les,!',pole ajabriky, o rozkradené zlato, kozichy a vily. Nechci zesilovat spo/~
27

kdo má velší ci menší vinu, kdo komu co
dluží. Chci jen ríct, že máme-li se s kým
usmirovat, pak ne s Nemci z Bonnu ci od
Hamburku, ale predevším s cesk.imi Nemci, se sudetskými Nemci, ci jak je chcete
zvál. Uz proto, abychom mohli postulovat vlastní domova vlastní vlaslenectví,
k nemuž palrí i vedomí všeho, co nám s
nemeckou menšinou spolecnepatrilo jako
spolecná vlast: hmolná i nehmotná kultura, vnímání své'la,telo i duše. Tím spíš,
že i leckdo z mladé "sudetonemecké" generace dodnes cítí, že kO;'enív Cechách.
Nic naplat, jsou tu i dllsledky spolecné
víry, protože už z pradávna doznívá v
Cechách vedle "Hospodine, pomiluj ny,
Jezu Kriste, pomiluj ny" i "Christe ginado
und die hailigen aUe he{fuent unse". Žilobití kulturní Evropy nesoucí Cechám ne-

3/1997

NOVÁ

zbytný kyslík prineslo i nemecké ženy ceským králllm. Premysl Otakar 11., jenž se
ženil s Markétou Rakouskou, ci f.1iclav lI.,
jenž si bral JuUu Habsburskou, byli prece
moudrejší panovníci než Klement Gouwald, který hlásal, že vypuzením Nemcu
napravujeme omyly plJsledních Premyslovcu.
Nikdo z tech "pravých CecM", treba i
skin s hlavu holou až na kost, se nedopátrá, byl-li Cech nebo Nemec mistrvyšebrodský, mistr trebonský ci mistr Theodoricus,
kdo stvoril slavné gotické sochy a obrazy
proslulých madon, kdo nádherné knižní
miniatury misálu, anti/oná;'u a graduálu. Celá staletí nezajímala nikoho národnost, nanejvýš kdo odkud pochází. A tak
víme, že titánští Diezenhoferové prišli z
Bavor, že Jirí Bendl a jeho syn Jan Jirí pocházeli z rodu rakbuských a bavorských
Bendelu, že Jan BrokoJ! prišel z nlmecké
rodiny z Uher, že Matej Bernard Braun
byl Tyrolan, Ignác František Platzer PLzenák, tedy ceský Nemec, stejne jako Josef
a Emanuel Maxové nebo Josef Kranner.
Duch národnostního
dualismu postavil
na Karluv most sochy Jackelovy, Mayerovy a Fuhrichovy. Následovníky ceského
Škréty se stali Nemci Zimprecht aHeitsch,
nemecký Halwachs mel zase vliv na ceského Brandla a Rainera. Historické ná-

chariáš Theobald ze Slavkova napsal Historii husitské války? A když míjíme jména, veky a díla, míjíme Karla Egona Egberta s jeho Vidlním na Vyšehradé, Wlastou, Bretislavem a JuUou, s Cestmírem, A.
Mullera a jeho Kaši a Bivoje i Horymíra
se Šemíkem, Jana Schona s dramatem o
Drahomíre a svatém f.1iclavu - Der Sieg
des Glaubens. Možná si všimneme caso-

stenné malby ve velkém sále královského
letohrádku v Praze jsou spolecným dílem
ces/"jch a nlmeckých malírtl. Cemu ríkáme ceské kulturní dedictví, byly plody vrcholu ruzných dob, které doputovaly k
nám, našly tu domov i se svými tvurci a
zakorenily v dílech domácích autoru. To
všechno je naše dedictví, ale nejen naše, i
ostatních obyvatel ceské plotny, i Židu,
kterí tu meli svuj domov, i ceských Nemcu, protože i oni patrili k celosti našeho
sveta.
Vítezní poválecní politici a diplomati si
snad ani z poválecného obzoru videní sveta nemohli domyslet katastrofickou dusažnost svých projevu a rozhodnutí. Odstranení ceských Nemcu z ceských zemí nebylo jen výkonem jejich "historické spravedlnosti", ale i odsouzením ceské kultury k
jednohlasnému
zvládnutí osamoceného
partu. Naše literatura je už jenom ryze éeská, bez prímesi jakékoli nežádoucí krve.
Nemecky psaná literatura však u nás, jak
ríkal Pavel Eisner, "vždy tvorila kontrapunkt k literalure ceské, pokud byla umením, byla hlasem zeme".
Nemecké knihovny zmizely snad do sberu, snad na podpal. Kdo se dnes dozví, že
první ceský rodák mezi básníky Ulrich von
Eschenbach oslavil krále f.1iclava lI.? Kdo
z milovníku reformace poví svým oveékám, že Michael mise, kazatellanškrounské ceskobratrské obce, prekládal písne z
ceského kancionálu do nemciny pro nemecké Ceské bratry? Že Jan Sandel z Kadane preložil Hájkovu kroniku a že Za-

PRíTOMNOST

pisu Ost und mst a rocenky Libuscha i
mnoha zdárných i nezdarených snah o
zemské vlastenectví nad vlastenectvím žárlive národním. Slovo vlastenec melo tenkrát dvojí význam: milující vlast a vlastník neceho. Pod rouškou prVního významu se egoisticky skryl význam druhý.

nimi nespokojenci, stejne jako zustanou i
u nás mezi rudými internacionalisty
a
Sládkovými rasisty. Mezi temi, kdo stále
znovu rozhoupávají poplašný zvon, burcujíce dáblíka nacionálního
egoismu k
nové národní revoluci. Bojím se, že správnou míru vecí poztráceli i ceští Nemci, protože co jim - dnes obcanum prevelikého nemeckého státu - muže vrátit neopakovatelnost nemecké menšiny v malých ceských
zemích?
A tak se zase vracím do minulosti v nadeji, že se v ní doberu rešení. Naše pýcha,
ceské národní obrození, nebylo prece namíreno proti Nemc~m v Cechách, ale mírilo k duchovní kvalite a hospodárské prosperite Cechu. Negerman.izovali nás ceští
Nemci, ale vládní úrady ve Vídni. Vyjadruje-li i tehdejší lásku k ceské vlasti Škroupova píserí Kde domov muj, pak je treba
vedet, že Šroup nenapsal jen opery Dráteník, Oldrich a Božena, Fidlovacka a Drahomíra, ale také Udalrich und Božena,
Der Nachtschauen,
Der Prinz und die
Schlange. Bud jak bud, prapravnuckJa tohoto dó ctvrtého kolena cistokrevného
Východocecha skoncila v transportu jako
sudetská Nemka a nic jí není platno, že
chová škroupovské vecné památk.r v úcte
a tradici škroupovské rodiny ve svém srdci. Predává je potomkum, kterí už nejsou
ani Deutschbohme, ale z ceské vule jen a
jen Nemci.
Chceme-li zaplašit stíny, vítejme treba i
deklarace, ale volme svetlo. Má je i historická pravda, kterou dost dobre neznáme
a kterou se nám všemožní historici nesnatí

K povinným všeobecnym znalostem nepatrí ani díla nejvetší, knihy rodáka z
Horní Plané Adalberta Sti/tera, autora
historického románu pred Trebízským a
Jiráskem, románu o Vítkovi, zakladateli
rotmberského
rodu. Nepatrí k nim ani
zvucný kontrapunkt k dílu Boteny Nemcové, knihy Marie Ebnerové-Eschenbachové. Kdo ví, jak hluboce korení v Pojizerí
osudy lidí v knihách Gustava Leutela?
Od jednoho ministra jsem sl:yšel, te cesko-nemecká deklarace zaplaší stín minulosti, od jednoho poslance, že jejím podpisem prestane být Krajanské sdružení zajímavé. K zaplašení stínu postací videt nejen léta korifliktu, ale i desetiletí a staletí
plodné spolupráce, spolecnou podobu ceských zemí, protože: co zbude po národech
a civilizacích v mlýnici dljin, ne-li zrno
jejich ducha, semleté a pripravené na kvas
budoucnosti?
A Krajanské sdružení? Bude po podpisu deklarace nezajímavé? At chceme éi
nechceme, Sudetendeutsche Landsmannschcift reprezentuje naše bývalé obcany,
kterým ríkám éeští Nemci nebo nekdy Ceši
nemeckého jazyka. Nenamlouvejme si, že
jejich osud nebyl úhelným kamenem cesko-nemeckého usmirování. Zustanou mezi
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dost úcinne sdelit. Je v ní skryto, že z ceské hroudy vzešli a zúrodnili ji i ti, kterí
zdedili jazyk odjinud. Cechu, vldomému
si své hodnoty, musí germanofobie
být
anxiosní neurózou hodnou terapeutického úspechu psychiatra. Fobie je strach.
Desí mé, jak snadno jsme se zbavovali
všech národnostních jinakostí ze strachu.
Jak chceme být sami. Naštestí máme ješte
Romy. Možná se podarí udelat z nich ctné
a hrdé Cechy, možná ...
Myslím, že cesko-nemeckou minulost by
ceské mysli mely otevNt knihovny, nakladatelství, etnogrcifická muzea, obrazárny,
díla historiogroju, školní ucebnice, vysoko~kolská skripta, archivy (i Landsmannschciftu), osobnosti, které ze své výše nepochybují o všem, zvlášte ne o cene lidského srdce. Sedm let protektorálu je jedna
stoctmáctina z osmi set let soužití Cechu
s Nemci, padesát let jejich prebývání v nové
vlasti je jedna šestnáctina jejich existence.
Cítí-li dosud nekterí, te patrí k nám, mají
v sobe ducha této zeme, znají žilobití ceské plotny, srdce Evropy. 1pres hranice bychom si meli jeden druhého zasloužit.
Minulost, soudím, postavila už pevné základy.
•
VLADIMII\ VONDI\A
Ceský spisovatel.

(1930)
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Genitiv Rusa?
At už je to s mamsmem naší spolecnosti jakékoli, jedna oblast ceského bytí zustává konstantní: je to zájem o jazyk. Narozdíl
tónem jásave phtakávacím

od politiky

a ekonomiky,

nebo zas zcela odmítavým,

kde se vo.'!: populi

rád ozývává

interes jazykový tradicne znívá skep-

ticky.
Minul snad už stichovský ,juror

ortographicus",

dosáhnuv dol.{/'ejme kouska srozumení, a

ver'ejná péce o jazyk se od hlásek a písmenek presouvá blíže k skutecnému jazykovému
lépe snad fecovému - dení.
,
V posledních mesících se ozvalo nikoM
jak, A.J.Liehm)

výsostných uživateltlnašeho

k problému, jejž sami nazvali

spojení typu "Praha Kqfky, poezie [Jolana"

jazyka (napr. L. Smol-

ruským (privlaslliovacím)

(tyto príklady

- ci

genitivem, Jde o

uvádí A.JL.)

- mužeme pNspet

treba spojením "projevy I(ohla a Klause", "tvrzení lIavla", další si laskavý ctenár doplní
.najme ze sdelovacích prostredku ad libitum. Oc jde: nekterí uživatelé ceštiny nahrazují v
prípadech daného typu posesivní (pNvlastnovací)

adjektivum

ci Havlovo/Havlova

Kohlovy, Klausliv/Klausovy

- Kqjkova, 1I0lanova, Kohluv/

- druhým pádem, genitivem

príslušného

jména. Otázka "co s tím" není nová; nové je, že se tu shledává jakýsi rusismus - tak totiž byl
onen jev zmínen.rmi

autory pochopen. Pmvda,

ruština posesivních adjektiv neužívá a na-

hrazuje je genitivy - prece však o rus'ismus nejde: tento typ není ani z ruštiny prejat.r, ani
pudle ruštiny v.ytvoren.r. Jeho užívání nutno hledat v ceštine samé.
Predne: posesivní, pNvlastnovací
oznacujících

adjektiva

(dále PA) lu tvoNt vlastne jen od substantiv

osoby mužského a ženského rodu; u ostatních musíme užít genitivu príslušné-

ho substantiva

nebo od nej odvozeného adjektiva

detské oci atp.). Krome toho, pNvlastnovat
tivem (babiccina

(príkop

hradu-hradní

príkop, oci dítete-

lze skrze PA pouze jedinci -pluralite

už jen geni-

truhla vs. tmhly babicek, Capkovo námestí vs. námestí Capku, popr. Cap-

kov.rch). Nadto ph zevšeobecnení osoby, jíž pNvlastnujeme,

genitiv konkuruje

PA-um docis-

ta.funkcne: postavení ženy, role matky, slovo muže není vždy totéž jako ženino postavení,
matcina role ci mužovo slovo.
PA mají v ceštine dost slabou pozici už odedávna. Phtom jich bivalo

The
Source

V prvních stoletích staroceského období existovala
v rade místních jmen. Nap;'. puvodní Zvolelia-(ves),
menalo Zvolenuv

i u podst, jmen

(pánllv).

Reziduum

mimochodem,

Zdroj
Resources

telephone

jmen,

for govern·

faxových císel více než 5000

officials,

obsahuje

seznam

adres, telefonních

a

vládních ufedníku. zahranicních

foreign

pany managers,

bankers,

spolecností,
novináfu.

lomats, journalists,

ustrnulá podoba

bankeru. právníku.

úcetních.

realitních

pruhledná

podoba odolává

inedávn.rm

genitivu na jmenné adjektivum:

Páni je puvodne

Páne";

genitiv mužského rodu. A na
Zvole-

neshodn.rm pNvlastkem.

lormed 01 constant

ních aktualizací
zachytit

umožnuje

všechny zmeny.

snahám o "pretavení"

historického

Odoleny /!ódy, Odolene /!óde atd. se

Ten v genitivu

lze chápat jako výsledek traniformace

genitivu,

nazývanou adnominálnost,

bez slovesa pomer phsuzovan.r

podstatnému jménu

v)'ladruje vztah budto prímo pNvlastnovací,
vety se slovesemmíl

v prísudku

už dnes!

kterj

(muj bratr má knihu

- kniha mého bratra, strom má vetve - vetve stromu), anebo v,rjad;'uje alespon vztah urcité
prináležitosti (zpev ptáku, hudba Leoše Janácka). Adnominální.funkce
charakterizuje
tiv obecne, nikoli jen ve slovanských jaz,rcích (viz napr. "Saský genitiv").
'

Orderyour Resources today!
Resources

normotvom.rm

To vše souvisí s velmi duležitou syntaktickou.funkcí

Propracovaný

changes.

Lhota atp.); už

neujalo.

agentu a mnoha dalších.
systém ctvrtlet·

(J(ráluv Dvul; Rapotina

doporucené sklonování

arterly updates keep you

more.

Objednejte si vaši knihu

"pán clovek"

ve stredoveku jim však konkuroval práve genitiv, a to nejen v typech HmdedDvur
J(rálové
(m. královnin), ale napr. Odolena (ti Odolenova) Voda. Príznacné je, že tato motivicky málo

což je predevším schopnost postihnout

erpreters,and

(lj. kumorníkuv),

okraj: mužeme dnes, pokud vubec, chápat podob)' místních jmen Kneže-, Nelahou-,

1,000addresses,

TIlnt

druh"

staroceského PA pán najdeme ve spojení "andel/chrám/sluha

dochovaná

zna-

Peruc atp. zna-

ne- atp. jinak než jako jakýsi neobv,yklý genitiv?

1esources lists more than

fax numbers

pozdeji Zvolene- (ci Knež/most/)

Perútuv (hrad). - Ojedinele máme mekká PA docho-

obecn.rch, apelativ: "komomíc

Tvrdá PLi v místních jménech zustala pruhledná

md

daleko víc než dnes.

PA, jejichž relikty shledáváme

(resp. knezuv); podobne dnešní jména Bezdez, Litomyšl,

menala puvodne Bezdeduv, Litomysluv,
vána

i mekká

PNcteme k tomu, že PA-um konkurují

v nespisovné mluve tvary adjektivního

geni-

sklonování

(látovej auták, do bráchovýho pokoje, v máminý kabelce atp.) - to snad je zase dáno tím, že
v nekterjch pádech jsou koncovky PA s koncovkami
Jde tedy o dlouhodobý

trend, kteli

tvrdého adjektivního

muže mít v ruštine paralelu,

sklonení totožné.

nikoli

však inspiraci.

Zvlášt ne dnes, kdy povedomí o ruštine predevším mezi mlad.rmi valem ubývá - daleko spíš
p;'ece muže jít o vliv západních
Štepánská 15,12000 Praha 2
Tel: (422) 299 205, 21661419
Fax: (422) 298 024
e-mail: resource@bohem-net.cz

shodneme, že by takovému
napomáhat.

jazyku

ph mechanickém

trendu nemeli pro.fesionální

p;'ebírání

textu. Urcite však se

uživatelé jazyka podléhat

a tudy

Zde prece nejde o žádnou zkratku do Evrop)' ci do sveta, n.rbrž jen o ochuzová-

ní ceštiny - a o prachobycejné jazykové lajdáctví.
JAN lloRÁLEK
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heslár

Bedricha Loe-wensteina
a nešfastný reformátor

Francie Loménie, a nám by

ho myšlení: obef, casto královský syn nebo "princezna" v pohádce, smiruje božstvo, odvrací katavolání po obeti
se vždy
ozýváskutecného
kus magickéstrofu.VeRozzurený
dav také
nehledá
viníka, nýbrž symbol, jehož "rituální" smrtí obnovuje ohroženou
identitu pospolitosti.

áhoda.
Je tolikabychom
náhod, pravil
toulouskýKatolík
arcibiskup
stacila jediná,
se zachránili.
a ate-

ista v jednom, který roku 1787 zavedl volný obchod, nepomyslel na to, že náhody se nekdy kumulují v katastrofu.
áklady. Za všechny pokroky platíme, trebaže si ztráty
casto uvedomíme, až když je pozde. Jenže - kdybychom dobre kalkulovali, zastavily by se dejiny. Úcty
se nicméne predkládají. Na úver žijeme jen krátce.
ásilí. Úspešné násilí je podle Burckhardta skandálem -

Obet.

~/1
@
?fl#}

~

l!V

Th ~ podivné
chápal jako
presvedcení
kroniku skandálu.
pro historika,
Jako ledaže
klasickýsvou
vzdelanec
profesi
ovšem jasne rozlišoval mezi násilím a mocí (v nemcine se obojí rekne Gewalt, a marxismus

myslel nemecky).

Jr

místo hledání vnitrní zkušenosti

zkusí po mne", ríká Macbeth. Príkladu vraždení za
našeho života bylo príliš. Protože lidé svou predstavu
emesis. "Já príklad vraždení dám a ucenlivý svet to
normálního cerpají ze statistiky, bylo by treba názorného vyucování o tom, že vraždení se vymstí.
eprátelé jsou prý nezbytným príslušenstvím každé-

/,;\
\;:::J\
~

válek
jednoznacne
v Kellogove
urcit paktu
zlo, popr.
(1924)
útocníka.
poznamenal
Na zákazKarl
útocnych
Kraus
dpírat
zlému sejeted
vectedy
nesamozrejmá
proto, jako
že nejde
suše:
povedou
samé války už
obranné
ta y
roce 1914. Vuci dnes prevažující obcanské válce jsme bezradní, nebof demokracie pripouští jen obranu vlasti a ne pacifikaci oblastí tisíce kilometru vzdálených.

identita
plotech,
možno s kladná,
ostnatýmnezávislá
drátem, na
za zdech
nimiž acíhají
ti zlípokud
"druho silnejšího života, ale cožpak je tak nepredstavitelná
zí"?

-

pripomíná známý jev, pro který si sociologové vyTA mem
esoucasnosl
s moderne
vyzbrojeným fanatismysleli ponekudSetkání
nevhodný
termín "culturallag".
Ve sku-

~1

ti! po nicotných
vnejškových
zážitcích.
Peklo si
lstivý
lthacan
zasloužil
pro svéproto,
vražedné
dysseus.
Dantespíše
jej vsadil
do pekla
že se
intriky, pohrdání tradicními hodnotami, v neposlední rade pravidly války. Místo rovných souboju Homérových hrdinu mu šlo o znicení protivníka za každou cenu, vcetne premeny kultovního predmetu (povestného trojského kone) na
zbran. Racionalita místo piety!

~ ~

a

žít s "dietním", redukovaným osmyslením; jakoby
se otázka po širším, objektivním smyslu vycerpala,
smyslení. Nekdy
se zdá,
že se moderní
naucili
zkompromitovala
omšelými
odpovedmi.
Náhlelidé
však
znovu vyšlehne témer vyhaslý plamen a lidé svým krátkodobým
aktivitám a životním postojum pripíší absolutní význaJil1. Tato
touha po podmíneném, objektivním smyslu se nejednou stává
branou destruktivity a nesmyslu, sebezmocnením k cemukoli.

tecnosti se kultury donedávna vždy pohybovaly v nestejném
historickém case. Ješte dnes jakoby byla zkušenost obetí Hillerových nekompatibilní s obdobnou zkušeností obetí Stalinových.

Ad: Ministrovo deravé dilema
(NP 10/96)
Nedbalost se trestá
Dilema, o nemž se kolega Príhoda zminuje, se zdaleka netýká jen názoru ministra
Rumla - obhajobu neúspešných podnikatelu a jiných aktéru transformace dnes slyšíme ze všech stran.
Na diletantismus a neschopnost rídících
pracovníku jsme u nás zvyklí (...), vždyf
jsme tento zpusob práce považovali pro
minulou totalilu za príznacný. Jak se zdá,
mýlili jsme se: místo kádrového puvodu
dnes sice rozhoduje drzé sebevedomí a
cenená bezohlednost, ale výsledky jsou
stejné jako kdysi. Pripomínají loterii: tehdy i dnes lze nakonec nalézt hrstku zbohallíku a zástupy ožebracených. Nepredvídatelné výsledky marxistické pseudoekonomie jen byly nahrazeny nepredvídatelnými výsledky (...) tzv. svobodného trhu.
A ješte k beztrestnosti té "podnikatelské
neúspešnosti". Jak Príhoda správne zduraznuje, nejde o neúspešnost, ale o nedba-

zvedave pach-

(Pokraéováníprísté)

lost, a ta je v civilizovaných zemích trestná. Povídat by nám o tom mohli nejen viníci dopravních nehod, ale treba i lékari,
kterým je - na rozdíl od prumyslníku nebo
bankéru - jen málokteré odbdrné pochybmí odpušteno.

MUDr. LudVl'k Kychler, Valtice

Ad: dopis Ladislava Dubnéqo
(NP 2/97)

" ebyli jsme u toho!"
Tak zní predhuzka ctenáre pana Dubného
autorum píšícím v NP o cesko-nemeckých
vztazích, tedy i mne. Nejsem si jist, zda "být u
toho" znamená automaticky "být pravde blíž".
Byl jsem s pány Ransdorfem, Grebeníckem a
Klanicou "u toho", címž míním sovetskou okupaci i následnou "normalizaci", a presto jsou
tamti blíž docela jiné pravde než já.
Kdyby pan Dubný studoval matriky pecliveji, zjistil by, že jsme u neceho prece jen být
mohli. Pithartuv táta byl v Dachau, vrátil se.
Muj se nevrátil. Jako dustojník letectva utíkal do Anglie, chylli ho, odsoudili na pet rokli,
30

ale prežil tam jen dva. Z detství mi zbyl renex na cernou uniformu SS i na polní šed
Wehrmachtu. Táta mi velice chybel. Pf'ipomínají mi ho všichni, kdo se nevrátili. Zprvu
i ti, co se vrátili, ale casem jsem se naucil rozlišovat. Z nekterých, co se vrátili, vyzaf'ovala
zvláštní moudrost. Jiní si ze svého utrpení
udelali beranidlo pozdejší kariéry, nebo náhražku chybejícího svetonázoru, anebo dispens pro pozdejší kJ-ivárny. Nekterí dokonce
ty krivárny ospravedlnovali utrpením obetí
nacismu, aniž se odtud vrátili, protože tam
vubec nebyli (doufám, že si pan Dubný všímá, že stále píšu o "nekterých", ne o "všech").
Všechny ty úcelové manipulace s koncentrácnickým, frontovým a protektorátním utrpením mi pripadají jako vyderacské, vnímám
je jako nestoudnost. Taky mi vadí zabednenost. Napríklad: "Jak dojemná starost o krutosti spáchané na sudetských Nemcích. Ani
zmínka o poradí a dimenzích krivd. Oc elegantneji zabíjeli Nemci. .." Pof'adí a dimenze
jsou známy. Jde o to, že ty krutosti postihly
jiné Nemce než ty, co tak elegantne zabíjeli,
pane Dubný.

Petr Príhoda
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Milí prátelé!
U nás na Morave, stejne jako v celé republice, je zima. Hodne
lidí si ríká, že jih Moravy je nejteplejším územím naší zeme, ale
není tomu tak. V léte je tu teplo, dokonce vedl'o a v zime je tu
zima, dokonce velká zima. Ale to je asi v porádku. A tak je ted ve
Valticích spousta snehu a je to docela pekné. Udržované silnice i
chodníky, strechy a stromy pokryté snehem - vypadá to docela
hezky.
Dokáže me strašne naštvat, když po udání jména mého rodište
a trvalého bydlište nekdo rekne: "Aha, tam je ten Ju'iminál!" Plést
si Valtice s Valdicemi je proste nehoráznost! Jedno mají prece spolecné: v obou místech byly kláštery. Ve Valdicích kartuziánský,
ve Valticích byli (a v roce 1990 se sem zase vrátili) milosrdní bratri. Ale tím veškerá podobnost koncí.
Cím je naše mesto nejproslulejší? Jiste svým vínem, které se tu
už nejaký pátek (neco pres 300 let) vyrábí a pije. Máme u nás
vinarské závody a spoustu, spoustu vinných sklepll. Prebývají v
nich vinari dobrí i špatní. Ale tech dobrých bude zrejme víc, protože valtické je všude vyhledávané a oblíbené. Ovšem po letošní
zime to s úrodou nebude asi príliš skvelé.
Když se ohlédneme do minulosti, byly VaHice sice starobylé,
ale nijak významné jihomoravské mestecko. Krásný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek s rozlehlým parkem, který
se táhne až k rakouským hranicím. K Rakousku také·Valtice až
do roku 1919 patrily. Po druhé svetové válce byla vetšina rakouského obyvatelstva vysídlena a jejich domovy zaujali obyvatelé
noví. Ale debaty o cesko-nemeckých
vztazích, o vyrovnání,
krivdách, odškodnení a podobne se ve Valticích príliš nevedou,
snad proto, že u nás nebyli Nemci, ale Rakušané. Nejstarší obyvatelé vzpomínají na knížepána Liechtensteina a nedá se ríci, že
vezlém.
Foto autor

Valtice vlastne nejsou mestem pohranicním, ale "na hranj cním ",
od posledního domu na "cáru" je to neco kolem kilometru. V minulosti mesto patrilo k bežnému pohranicnímu standardu. Dve
strední školy, nemocnice, pár hospod, kino, nákupní stredisko.
Po roce 1989 se zacalo vzmáhat, vyhledávali ho turisté i podnikatelé. Tvár mesta zkrásnela, vznikla lepší sít služeb, podarilo se
obnovit hranicní prechod s Rakouskem. Z pocátlm se zdálo, že
ve Valticích bude i bohatší politická struktura. Po sametové revoluci se jednotlivé politické strany predhánely ve slibech, co všechno pro mesto udelají. Vzpomínám si, jak se nekolik desítek valtických obcanu shromaždovalo v listopadových a prosincových
dnech roku 1989 na námestí (tehdy Julia Fucíka, dnes Svobody)
pod lucernou u farního kostela a uvažovalo, co by bylo pro mesto
dobré a prospešné. Pak se politické strany samozrejme rozhádaly a dnes je jejich cinnost témer neviditelná. (Pardon, vlastne sestavují volební kandidátky a dodávají cleny zastupitelstva.)
O psyché valtických obcanu se stará i nadále kino a sem tam
nejaký projíždející umelec. V minulosti chodila hrstlw milovníku
hudby na koncerty do zámecké kaple, kde vystupovali umelci jako
Felix Slovácek, Janáckovo kvarteto, houslista Václav Sníti!. Casto
jsme v kapli mrzli, ale krásný zážitek stál za trochu té zimy. Dnes
se ve Valticích porádají dva velké hudební podniky. V cervenci je
to Škola staré hudby, na kterou se sjedou milovníci muziky z celé
republiky, aby si spolecne zazpívali a zahráli, pobavili se a vymenili si zkušenosti. V zárí se koná další hudební festival, tentokrát
ovšem velice výpravný a komercní. Nechci jej snižovat, ale pohled na lidi, kterí po celý rok o hudbu nezavadí a v zárí opráší
své smokingy, aby naslouchali hudbe, dívali se na ohnostroj a
najedli se, je ponekud smutný. Ale pár set korun to stojí, tak ukážeme, že na to máme, ne?
V roce 1994 se k nám z Lednice prestehovalo reditelství zemedelského muzea, vznikly nové výstavní prostory a muzeum se
uvedlo nekolika zdarilými expozicemi. Na kveten pripravuje výstavu o Rudolfu II.

Valtice
Víno - nejduležitejší plodina našeho kraje, a já se o nem ješte
ani porádne nerozepsal. Každorocne se v našem meste konají
VaHické vinné trhy, kde se predstavuje to nejlepší, co uzrálo na
vinicích a dalo vzniknout vzácnému nápoji. Ale život ve vinarském kraji není jen pití, ochutná vání, prodej. Je to predevším tvrdá
drina. Vinohrad chce péci po celý rok, clovek ho musí hlídat a
velmi dukladne o nej pecovat. Vinobraní - to není (jak si mnozí
lidé predstavují) opít se do nemoty a vyzkoušet všechny druhy,
které se nabízejí, ale nárocná práce pod pálícím sluncem, dlouhé
hodiny strávené ve vinohradu, vell\á péce o to, aby se v sudech
objevilo opravdu dobré víno. Svou úlohu tady hraje pocasí, vinarské umení, ale i štestí. Nekdy se to zkrátka povede, jindy zase
ne. Ale zárící oci vinare, který se mtlže.pochlubit výbornou kvalitou, jeho vyprávení o tom, co všechno musel udelat, aby se víno
povedlo - to cloveka nutí jednak obdivovat a nekdy i tiše závidet.
Je zajímavé, že se ve sklepe mluví takrka výhradne o vínu, nepretrásá se politika, ani fotbal, ale to, co cloveku nalijí do koš tovacky a co pije.
Tak me napadá, že je dost obtížné psát o míste, které clovek tak
dobre zná. A tak radeji prijedte. Podívat se na VaItice, projít se
lesem a vinohradem, prožít svatbu ci zabíjacku, okoštovat naše
víno. Anebo si v dobrém obchode kupte láhev pravého vallického vína, otevrte si Bezrucovy Slezské písne na strane s básní Valtice a snad na vás dýchne aspon trochu jihomoravské atmosféry.
Ale kdybysre se prece jen rozhodli prijet, tak vystupte na vlakové
zastávce Valtice-mesto, ne na nádraží Valtice. Odtamtud je to do
mesta hrozne daleko.
Srdecne Vás zdraví
Váš
MaTioBohme
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K PRONÁJMU

Prítomnost

•

Kancelárské

prostory, 3. patro, dvakrát 100

m2•

prízemní obchodní / výstavní prostory s kanceláremi,

656

m2•

sklepní kanceláre, výstavní prostory, depozitní schránky, 513
(možná kombinace

m2

s prízemím)

Ideální pro banky, brokerské firmy, prodejny obchodních

firem,

menší spolecnosti.
Prestižní centrální poloha v kompletne
100 telefonních

rekonstruovaných

linek. Pocítacová

mesícll, 249 KC/I'ok, 35 Kc/minulé císlo. V SR: 190
SK/6 mesícu, 320 Sk/I'ok, 40Sk/min. císlo. V EVl'ope
(letecky): 11.00 USD/6 ml'sícú, 20.00 USDIJ'ok, 3.50
USD/min,císlo.
Ve Spojených
státech, Kanade a
ostatních
zemích (letecky): J5.00 USD/6 mesícu,
29.00 US[)/I'ok, 4 USD/min.cislo.

sít. Výtah.

prostorách.

Vám nabízí inzerCÍ
za výhodných podmínek
Naši ctcnári jsou lidé, kterí sleduji dení ve spolecnosti, politiku a kultul'u. Casopis je I'ozesílán po
celém svete. Vychází cesky a anglicky.
Ceník inzel'ce do obou jazykových
I stl'ana
22500 Kc
1/8 stl'any
112stl'ana
12600Kc
1/16stl'any
1/4strany
7100 Kc
1/32stl'any

mutací
4000 Kc
2500Kc
1400 Kc

Ceník inzerce
I strana
1/2stl'ana
1/4 strany

do jedné jazykové
mutace
12900Kc
1/8stl'any .. ,. 2500 Kc
HOOKc
1/16stl'any
1400Kc
4300 Kc
1/32 stl'any
800 Kc

Cena

na 3 a 4 strane

inzerce

obálky

dle doho-

dy.
Oznamovatel:
do 25 slov (Hádky)
do J2 slov (2 rádky)

VELICE PRíZNiVÁ CENA

450 Kc
250 Kc

Uvedené
ceny jsou vcetne DPII. Za gralickou
úpravu inzerátu
úctujeme
5 % prirážku.

MOŽNOST DOHODY
O PODMíNKÁCH PRONÁJMU

Slevy:
jednou opakovaná
dvakl'át ,
thkl'át
Clyrikl'ál

inzerce

,

5%
10 %
15%
20 %

Uzáverl,a
objednávek:
Do patnáctého dne každého mesice. Nové císlo vycházi vždy v polovine dalšího mesíce.

Tel. 26 62 16 nebo 22 075 101,
fax 26 68 25

Objednávky
zašlete na: Nová Prítomnost,
Nál'odní 1 1,11000 Pl'aha 1,
tel. 26 62 16, fax 26 6825.
Tešíme
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JNIÁIRo IDMIT
blUl<dlO>\Ytal, lP'mlhltal

U Knihomola Bookshop

lL

79 Manesova, Prague 2
Tel. 6277767

Všeobecná, rodinná a specializovaná
24-hodinová péce
•

25 privátních specialistu, hovorících plynule anglickým

Art Roth Torst History MIT Film

jazykem
•
•

Souckova Music Szymborska Yale

všichni lékari mají prímé spojení s nemocnicemi

kompletní krevní a laboratorní vyšetrení a služby k dis-

Psychology Kundera Judaica Borges

pozici

Literature Weston Penguin Poetry
French Topol Adorno RandOlTIHouse
Hynek Eliot Czech Music Children's

J. Stránský, MO, FACP
Asistent na Yale School of Medicine

Odborný reditel: MUDr. Martin

odborné diplomy získané v USA
Tel. 22 075120,

fax 26 68 25

The bookshop, gallery

Otevreno: 8:00 - 18:00 hod.

and gourmet cafe are open
Monday - Thursday 10-23
Friday and Saturday lO-24
Sunday 10-20

pondelí - pátek
Možnost vyšetrení
bez predem sjednaných

V mimorádne

urgentních

po pracovních

schuzek

prípadech

hodinách volejte:

0600111, operátor

Metro

& Tram stops Jiriho z Pode brad

140533

'jsme poslední generací, která žije ve spolecnosti
konzumu, plýtvání, honby za hmotou. "
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ROCNíK

PROBOUZENí
Casopis Hnutí DUHA pro obnovu prirozených

vLtahu

Prostrednictvím
našeho casopisu chceme ukázat
soucasný svet jinak, než jak je nám obvykle predkládán.
Chceme upozornovat na skrytá i otevrená nebezpecí
našeho životního stylu a zároven nabízet možnosti jiné
cesty. Casopis je clenen do nekolika rubrik:
Pl'Ojevy krize - o ekologických problémech, Koreny
krize -o spolecenských prícinách techto problému, Koreny
budoucnosti - o možn)'ch v}'chodiscích. Dále zde naleznete
polemiky. recenze na knihy a casopisy s ekologickou
tématikou, zajímavé rozhovory, informace o cinnosti
ekologicki'Cllorganizací.
l)oslední generace vychází jedenkrát mesícne v rozsahu 32 stran A4. Cena 20 Kc, rocní predplatné 200 Kc.

Naše adresa: Hnuú DUl IA - Prátdé

Zeme CR,

nakladatelství
generace,
Jakubské nám.Poslední
7, 602 00
Brno,
1'el::<)5/4221 04~H, Fax: O.~/4221 0347
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Básen o ztraceném
pod uhlím, pod snehem; mužeš se rozhlížet bez ustání;
jak hmyzí kridélka - pod zemí, pod snehem, pod uhlím
vahadla plotu a hrazení, cernavé cihly tání
a v metrech zvlhlého dreva ctverhranné krystaly zim;
tak vzklícené rostliny svých vzdálených brázd dosahují,
svých belostných adres v sklenicích sblížená semena;
sám sebe dosáhnu, vysetý, v odpocinkové sluji
pod stokou a zvonicemi, ústa zapecetena;
tak se kymácí prázdnota, svíraná deseti prsty
své hlavy, rostlinou vítaná o zlomek chvíle drív
pod nebem odsud až potud, kdy pramen vzbouzí se cistý
a všude je mrazne husto plachet a kopyt a hrív;
tak se ucíme nacházet vcelíny s popraškem medu,
tvárí se dotýkat, trubkou jitrit setrvalý stav
a ostrím rozvírat zarputilou mlcenlivost ledu,
pod nímž se šírí oci a rostou trsy ryb a trav
Preložil Jaroslav Kabícek
za jazykové spolupráce Aleny Vlckové

