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Znáte Ekolist?
Objednejte si císlo zdarma! ~LIST

Ekolist je mesícník o životním prostredí. Naleznete v nem aktuální zpravodajství o
životním prostredí, informace o našem približování k Evropské unii

v této oblasti, rady pro ekologicky šetrnejší život, prehled knih, kalendár akcí,
rozhovory, aj. To vše ctivou formou, s durazem na objektivitu.

V poslední dobe jsme infor
movali napríklad o jaderné havárii
v Japonsku, o stavbe prehrad na La
bi nebo o devastaci prírody behem
jugoslávského válecného kofliktu.
V rubrice Zelená domácnost jsme
uverejnili seznam útulku pro za
toulaná domácí zvírata, v Kalendári
akcí informujeme o výstavách, se
minárích, workshopech. V EkoListu
najdete také informace o legislative
životního prostredí. V rubrice Roz
hovor jsme v poslední dobe hovorili
s clenem Spolecnosti pro trvale

. udržitelný život Ing. Igorem Mícha
lem ci s hercem pražské Ypsilonky
Petrem Vackem.

Pokud Vás náš mesícník
zaujal, mužete si ho predplatit

na adrese:
BEZK, Malírská 6,

17000 Praha 7.
tel.: (02) 37 7425,
fax: (02) 37 70 27,

e-mail: ekolist@ecn.cz

EkoList stojí jen 99 Kc na rok,
54 Kc na pul roku, jednotlivé císlo
je za 9 Kc. Peníze mužete poslat

složenkou typu C na výše
uvedenou adresu. Zaplatit lze i

prevodem na úcet.

A navíc - jsme i na Internetu.
Ekolist po dráte:

http://www.ekolist.cz
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Co prinesly New York Times
Tbe New York Timespatrí mezi nejrespektovanejší a nejctenejší novilzy na
svete. Vycházejí v nekolikamilionovém nákladu, pi'icemž kvalita jejich
žurnalistiky je naprosto špicková. jejich zprávy jsou skutecne zprávy, ni
koliv nekompletní informace propletené redakcními názory, jako tomu
bývá velice casto u nás. Nedelní vydání TbeNew York Times v rozsahu pár
set stran, vcetne týdenního casopisu, je svetovým unikátem.

Ctul1éholistopadu vyšel v techto novinách ponekud zvláštní clánek. Po
divný ze dvou dtwodu. Za pnJé ackoliv se objevil na titulní stráne, neza
býval se aktuální zprávou, ale širokou analýzou svetoznámé osobnosti.Za
dmhé mel mimorádný rozsah, pres polovinu celé tiskové strany. Analýza,
psaná Stevenem Erlangerem, hlavním korespondentem listu ve stFední Ev
rope, byla tvrdá, ale objektivní. Titulek "Havel zjištilje, že jeho role se me
ní z národního hrdiny na bývalého hrdinu ".Pro ceského ctenáre clánek
predstavLlje rekapi/ulaci bodu, které u nás již proš~ydomácím tiskem: Ha
vel se cítí být obcas unavený; lituje vlastní nestrannosti a toho, že neza
bránil Klausovi, aby dosáhl tak velké moci; Havlol'Odmhé manželství me
lo své vdejné problémy atd ... V šestém odstavci clánku nalezne ctenár
hlavní myšlenku celého textu, o níž se u nás moc nemluvÍ' "Ni pohledu na
vlastní kariém apokles svého renomé doma je Havel sám metaforou trans
formace postkomunistické Evropy z epické poezie k nudným a špinavým
detaih'tm každodenního politického života. "

jaké jsou tyto naše detairy, o nichž se dozvídá svet?Príklad se dostavil
vzápetí. O ctyi'i dny pozdeji jsem otevrel ten(ýž deník (shodou okolností
v den, kdy bylpremiér Zeman na návšteve ve Spo;ených státech) a narazil
jsem na další raritu listu - inzerát pres celou tiskovou stranu. Titulek znel:
"Rozmyslete si to dvakrát, než investujete v Ceské republice. "A inzerát po
kracoval: "Ceská republika láká investOlY,ale pak je zneužije. " Inzerát,
zaplacený americkou spolecností CME,upozornoval na trvající spor mezi
touto spolecností a TV Nova v cele s Vladimírem Zelezným a podrobne lí
cil postup Zelezného, podporený neschopností Ceské rady pro rozhlasové
a televizní vysílání i samotné ceské vlády tento spor vyrešit.

Vratme se k New York Times. Tyto noviny rozhodne nejsou novinami,
které dovolí, aby se na jejich stránkách ved~yosobní a nekultivované spo
ry, byt by dotycní inzerenti byli ochotni zaplatit pár set tisíc dolani - repu
tace novin to nedovolí. Navíc celoplošný inzerát takového (ypu prochází
nejen kontrololt inzel1ního oddelení, ale i kontrolou redakcní, a pokud to
situace vyžaduje, i kontrolou právní. Je to tedy záležitost, o níž víp,'edem
mnohem víc lidí než jen úzký okm h uvnit,' listu.

Ze svého k,'esla v obývacím pokoji ve Spojených státech, kde jsem v tu do
bu pobýval, jsem hledel na osobu, která mi zrovna podala výše uvedený in
zerát do n/ky. Vedela,že jsem Cechoamerican s ceským srdcem. Vedela to
velice doMe, ponevadž je to moje matka. Nei'íkala nic, alejejí oci se smut
ne dívary do m.ých;žádary vysvetlení.

A já, plný pocitU,vzteku, hanby a frustrace, jsem jí k tomu nemohl Nci
nic. Malost, arogance a úplatnost pánu Zelezného, Klause a Zemana opet
zvítezila nad zdravým rozumem a zájmem národa a jeho obcami.

SLOVO VYDAVATELE

ft/;
Maltin Jan Stránský

Mesli!nlk Nová PrItomnost se hlásí k tradici predválecné Prítomnosti, u jejíhož zrodu stál
v roce 1924 Tomáš Garrigue Masaryk. Vydavateli Jaroslavu Stránskému a šéfredaktorovi
Ferdinandu PeroutkO\~ se podaiilo predstavit na stránkách Pil/omnosti celou generaci demo
kr.llícky smý'h:jíCích aUloril a nahídnout ctenári patrne neilep.~ípolitl<:kýc-asopLssvé doby



strana 2

Zejména vláda ale také potrebuje, aby jí dal nekdo

najevo, že se jí neco povedlo. A každá vláda aspon ob

cas udelá neco, co si podporu zaslouží. Opozicní stra

ny to u nás zatím ani nenapadne a málokteré noviny

se toho odváží. Co kdyby se odvážil Impuls? Hned by

bylo každému zrejmé, že nevstupuje do konkurence.

Mám ostatne dojem, že aspon náznak rozlišujícího

postoje, který kritizuje, ale obcas také souhlasí, by jisté

vecnosti ceské politiky prospel víc než celé to lamento

vání. Nicméne bez politických stran to, obávám se,

pujde težko. A proti nim už vubec ne.

Jan Sokol

Pi'ipomneli jsme si 10. výrocí listopadové revoluce. Ko

naly se oficiální oslavy, státníci recnili, bilancovali,

hodnotili. Spousta lidí si phrkla pád totality jako svou

zásluhu. Presto však nejvetší díl zásluh náleží tem,

kterí až na výjimky nejsou mediálne známí. jde o bý

valé studenty vysok)íCh škol, kterí jako první pozvedli

svuj hlas proti totalitnímu režimu a svojí demonstra

cí 1 7. listopadu 1989 dali do pohybu události, které

vylÍstily až príchodem tolik vytoužené svobody. Byli to

studenti, kterí projevili takovou míru odvahy, již v so

be jejich tátové a mámy nemohli po léta najít. Tito li

dé dnes už samozrejme studenty nejsou. Svou štafetu

však predali dalším.

jak vypadá situace dnes? Lod svobody, demokracie

a prosperity, které studenti pomohli vyplout, zacíná

váznout na melcine nezájmu, frustrace a krátké pa

meti. Hesla, která se s rozechvením volala na Václav

ském námestí na sklonku roku 1989, se už zdají po

nekud vycpelá a radeji si je ani príliš nepripomíná

me. Stejne jako pred deseti lety i ted stojíme na

pomyslném rozcestí. Tehdy jsme volili mezi totalitou

a svobodou a zvolili jsme dobre. Nyní volíme mezi

cestou kupredu a cestou zpet. Ale jak zvolíme tento

krát, zatím nevíme. Ackoliv tesne po revoluci bylo

oznacení "komunista" horší než jakákoliv nadávka,

preference KSCM stále stoupají. Chut k tesnejší evrop

ské integraci také vázne, ackoliv "Zpátky do Evropy"

volal spolecne celý národ. Rozcestí jsou tedy velmi po-

Studentská apatie

Nespokojenost s politikou, s tím, jak se v této zemi

vládne, už nekolik let roste. Není divu. Lidem starostí

pribývá, strany a politici jako kdyby o nich nevedeli:

zabývají se hlavne temi svými, které nám ostatním

pripadají spíš smešné. Strídave mobilizují a demobili

zují, ale do nepríjemn.ých rozhodnutí se jim nejak ne

chce. A tak se letos sešla skupina intelektuálu, kterí to

rekli nahlas: melo by se neco udelat. Nic víc a nic mé

ne. Pár tisíc lidí se k nim pripojilo - a ted právem ce

kají, co z toho bude.

Iniciátornm Impulsu težko radit, co by meli delat

dál. Upouhé výzvy by zustat nemeli - a sami to dobre

vedí. Zvláštní postavení, které si zvolili - totiž mluvit

spolecne, ne jako jednotliví vzdelaní lidé, ale jako

skupina, do verejných vecí, a pritom se nestat politic

kou stranou - v sobe sklývá prinejmenším dve nebez

pecí, která bych rád pripomnel.

První se týká vztahu k politickým stranám. Ze se

Impuls nechce stát stranou, je sice vcelku pochopitel

né, presto vyvolává jisté pochybnosti. Nežijeme v roce

1977, takže Impuls není Charta: tenkrát se nic jiného

delat nedalo. Dnes tu je politických stran dost a Impuls

bude mít težkou práci je presvedcit, že není jejich sou

perem. Snadno by se mohl stát jakousi "negativní

stranou ", sdružením odpurcu nekterých, anebo do

konce všech stran. To by ovšem znamenalo vyradit se

z rámce demokratické politiky. Nekterí agresivnejší

politici už zacali pracovat na tom, aby jej do téhle ne

štastné polohy vmanévrovali. Impulsu tedy nezbývá,

než se bránit úzkostlivou nestranností, vyhýbat se

všem tématum, o nichž se mezi stranami vede spor.

Tím by se mu prostor sice zúžil, nekolik témat tu ale

stále zbývá. První, které si zvolil, totiž evropská inte

grace, mezi ne urcite patrí.

Druhá nesnáz se dá zase ukázat na paralele

s Chartou. Týká se legitimity toho, co Impuls jako sku

pina prohlásí. Kdokoli z jeho zakladatehi jiste muže

ríci a napsat, co si o necem myslí, a vetšinou by to me

lo cenu. Sám si to asp0l7 rád prectu. K tomu ovšem Im

puls nepotrebují. jakmile ale neco prohlásí skupina,

vzniká problém oprávnení: kdo a jak chce zjištbvat,

zda s tím aspon vetšina signatárit souhlasí? I když

Charta vznikla za velice nouzových okolností, jakmi

le se pustila na tencí led, na tento problém tvrde na

razila: vzpomel"íte si treba na dokument "Právo na

dejiny". Pi'itom úvodní prohlášení ChCI/ty bylo obsa

hem daleko urcitejší než výzva Impulsu, takže jako

"program" prece jen dávalo jakousi legitimitu i dalším

krokitm. Co s tím? Tady je dobrá rada drahá: v kraj

ním prípade by to znamenalo, že Impuls muže orga

nizovat diskuse, nebude ale mít žádná skupinová sta

noviska - anebo si bude muset vytvoi'it organizaci, za

vést clenství a volbu reprezentantu. Tím by ovšem jen

posílil podezrení i revnivost politických stran.

Vcelku se mi tedy zdá, že Impuls bude muset spolk

nout horkou pilulku: kdo chce pomoci ceské politice,

musí se pokusit pomoci stranám. V krajním prípade

treba jen nekterým. jak? Mám návrh. Všichni víme, že

strany i vláda potrebují kritiku. Tu ovšem dnes dostá

vají každý den, možná až príliš paušální, lacinou.

Co kdyby se odvážil Impuls 99?

>
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dobná. Vjednom ohledu je však situaci odlišná. je to
role studentt1.

Pokud se podíváme kolem sebe, mladých lidí, kteN

se nejak angažují, je velmi málo. Odhlédneme-li od

skinheadu, kterí volají své "Nic než národ", ackoliv

pravdepodobne ani nevedí, co kricí, a anarchistu,

pro které se obcanská iniciativa smrskla na boj za

squatting a marihuanu, zt~stanou nám jen malé sku

pinky ekologu. Studentské iniciativy zajímající se

o neco jiného než o národ, marihuanu ci šumavské

lesy, najdeme jen težko, pokud Vt~bec.jiste, vetšina

politických stran má své ,.junior kluby". Trebajunior

klub KDU-CSL, Komunistický svaz mládeže ci Mladí

konzervativci. Tyto skupiny však spíše než obcanskou

iniciativu pripomínají pionýrské hlídky u pomnícku

padlých par(yzánu. Mezi studenty panuje naprostý

nezájem o to, co se kolem nich deje. Politika a ob

canská angažovanost jsou pro ne termíny nevero

hodnými. Modla nezávislosti stojí na piedestalu až

neuveritelne vysokém. Výstižným dokladem toho jsou

napríklad nejruznejší studentské noviny vycházející

na vysokých školách. Ackoliv vjejich podtitulech bývá

deklarována snaha psát o tom, co studenty zajímá

a co je pro ne dti/ežité, nejvetším "výkonem" je kriti

ka fungování menzy nebo fronty u šaten. Tento ne

zájem o veci verejné nutne vede ke katastrofální ne

znalosti reálií, které zde panovaly pred deseti a více

lety. Datum vydání Zlaté buly sicilské si pamatuje

každý, ale termíny jako "výjezdní doložka" nebo "de

vizový príslib" nezná devet z deseti studentt~. je to

ostuda, že deset let po listopadové revoluci jako by

dnešní studenti byli práve tou skupinou ve spolecnos

ti, která se o vel'ejné dení zajímá nejméne a za vrchol

své angažovanosti považuje úsilí o to, jak snížit cenu

kolejného a nezavést školné.

Co se s touhle apatií k vecem verejným dá delat? Za

prvé je to pomerne príznivé všeobecné mínení o stu

dentech, kterého oni sami mohou využít a zvrátit tak

predstavu, že angažovaný mladý clovek je bud skin

head, anarchista nebo ekolog. Za druhé je to sklon

k akcnosti a drzosti, ktelý je mladým lidem spolecn.ý.

Pokud se mladý clovek pro neco rozhodne, potom

mu obvykle nedelá problém privázat se ke stromu,

slanit z Nuselského mostu nebo pískat na píštalku ve

Spanelském sále ci na komunistickém mítinku. A té

to specifické schopnosti by meli studenti využít. Meli

by, stejne jako to udelali studenti pred deseti lety,

rozvírit zatuchlé vody zdejší spolecnosti a probudit

ostatní z letargie. Nesmíme dopustit, aby tato zeme

zaradila zpátecku a my se ocitli v dobe pred deseti le

ty. A jsou to práve studenti, kterí vuci svým o deset let

starším ,.spolužákum" mají tuto zodpovednost nej
vetší.

David Špinar, student VŠE v Praze

Den chleba a jiné príbehy

"Odpalme to, jako Gagarin, " povzbuzuje babka za

chumlaná do vatáku ctyri další staríky. jihlavské ki

no Dukla vybuchuje smíchy. Petice se opre do dreve-

ného železnicního vagonu a v nekonecne dlouhém

záberu kamery jej tlací po kolejích zasneženou kraji

nou. Když ho konecne dostrkají až doprostred své vsi,

nahlédne kamera dovnitr. Na podlaze vagonu leží

nekolik prepravek naplnených cihlickami chleba. ja

ko každé útelý prodává pak babka dovezený chléb

v ušmudlaném krámku osvetleném jedinou žárov

kou. Pred pultem se strídají hádaví a priopilí zákaz

níci a prodavacka rozhoduje, kolik kdo dostane. Té

mN vylidnená vesnice nedaleko Petrohradu, která je

každou zimu zásobována tímto zptisobem, inspiro

vala režiséra Sergeje Dvorcevého k natocení snímku

Den chleba. A prát'e tento film, ovencený už cenami

z festivalti v Lipsku, v Krakove a v Amsterodamu, zís

kal na letošním, tretím rocníku festivalu dokumen

tárních filmu v jihlave, ktelý poprvé nesl prídomek

mezinárodní, Cenu diváM.

Kdo prijel, nelitoval. Promíta~y se tu vynikající

snímky, konaly se živé besedy, prijely osobnosti. Ze

zahranicních alespo"í: Rusové Alexandr Krivonos

a Viktor Kossakovskij, Fin Lasse Naukkarinnen. Ceská

režisérka Helena Treštíková zde predstavila doku

ment Deset let v živote mladého muže o herci jaku

bu Spalkovi, Bretislav Rychlík besedoval o svém filmu

Jeden rok, o svých plánech hovorili válecný zpravo

daj]aromír Stetina a Tomáš Pojar ze spolecnosti Clo

vek v tísni. Po dokumentech Svetské deti, Piemule

a Jakub se pNjemne povídalo s neprávem opomíjenou

mžisérku janou Sevcíkovou ... Letos byla poprvé udele

na Cena mesta jihlavy. Dostal ji ruský režisér Viktor

Kossakovskij za SVtij životní prínos dokumentární
tUOI-be.

Koho udolalo celoden ní promítání (od devíti až do

trí ráno), mohl navštívit doprovodný program. V Ho

ráckém divadle cetl ze své poezie básník Miloš Dole

žal, behem festivalu slavnostne otevrel své proSt01Y

zbrusu nov,ý antikvariát Bílá wehyba.

"Festival je príležitostí pro lidi, kteN premýšlejí

o svete kolem sebe, " míní spiritus agens všech IN roc

níM jihlavského festivalu, teprve devatenáctile(ý stu

dent 2. rocníku pražské FAMUMarek Hovorka. Prá

ve on pred tremi lety, ješte jako žák místního gvmná

zia, jihlavský festival dokumentárních jilmu vymyslel
a uskutecnil.

jeden obraz soucasného sveta festival ukázal: ac

nekdy u nás ublížene naNkáme na pomery, žijeme

v blahobytu. V kontrastu s východem a jihem, kde li

dé casto bojují o holé preŽití, A ješte neco - dokumen

ty z východu pusobiZv autenticteji, š~y až na dren

(Den chleba a Highway Sergeje Dvorcevého, Sibirská

lekce Wojciecha Staroneho ci Znamení válecnic Pra

tibhy Parmarové a Alice Walkarové). Zeme bohatého

západu jakoby svá témata naopak obcas spíš hleda~y

(Podzemní orchestr Heddy Honigmanna. Život umel
ce Lasse Naukkarinnena).

Ceské dokumentární snímky obstá~v v mezinárod

ní konkurenci se ctí. A co prijde za rok? Bude vtibec

nejaké príšte? Hlavní organizátor Marek Hovorka za

tím nemuže nic slíbit, záleží na tom, zda sežene pe
níze,

Jan Oulík
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1999: Rok nehybnosti
Jirí Pehe

V knihách historie bude rok 1999 v Ceské republice pravdepodobne pripomínán

jako rok politické a ekonomické nehybnosti zaprícinené opozicní smlouvou, kte

rou po volbách v roce 1998 uzavreli sociální a obcanští demokraté.

Smlouva umožnila vznik slabé vetšinové vlády, která

se stala de facto neodvolatelnou. Její menšinový status

jí bránil v tom, aby dokázala v parlamentu prosadit zá

sadní reformy. ezkušenost sociálních demokratu

s vládnutím pak zase zaprícinila, že nekterí ministri

zjevne nestacili na své funkce.

Amorální mocenský handl
V podloží opozicní smlouvy byl navíc od samého po

cátku zakódován amorální mocenský handl - Obcan

ská demokratická strana se zavázala, že umožní CSSD

beztrestne vládnout výmenou za vysoké posty v parla

mentu a príslib úcelových zmen ústavy a volebního zá

kona. Pruzkumy verejného mínení opakovane ukazo

valy, že vetšina tech obcanu, kterí zpocátku smlouvu

podporovali, dospela behem roku 1999 k názoru, že

smlouva Ceské republice škodí. Nejenže vytvorila ne

standardní politickou situaci, v níž špatná vláda byla

halasne kritizována svým opozicne smluvním partne

rem a zároven jim byla udržována u moci, ale pomo

hla zcela vyprázdnit pojem demokratické politiky.

Politika v Ceské republice se stala prázdným rituá

lem, v nemž politici mluvili vetšinu casu jenom o rúz

ných mocenských kombinacích a zcela ignorovali pro

gramová východiska z ekonomické krize. Ceská re
publika tak zcela zákonite nebyla schopna plnit

nejruznejší požadavky Evropské unie. Posudek EU,

zverejnený v ríjnu 1999, tak vlastne jen zopakoval vý

cet nedostatkú, který obsahoval i posudek v roce 1998.

Co Zeman dokázal a co nedokázal

Nelze pritom tvrdit, že sociálne demokratická vláda se

nesnažila o nápravu nekterých problémú. Kabinet Mi

loše Zemana dokázal zprivatizovat Ceskoslovenskou

obchodní banku a pripravil k privatizaci i Ceskou spo-

ritelnu. Zemanova vláda také dokázala v parlamentu

prosadit Evropskou sociální chartu, zákon o dvojím

obcanství pro exulanty a zákon o ombudsmanovi. Vlá

da rozhodla i o dostavbe temelínské jaderné elektrár

ny. Ikdyž toto rozhodnutí bylo kritizováno odpurci Te

melína, vcetne prezidenta Havla, samotná skutecnost,

že vláda po letech odkladu ze stany predchozích vlád

dokázala k Temelínu zaujmout srozumitelné stanovis

ko, je pozitivní.

Skutecnost, že se vláda stala díky opozicní smlouve

neodvolatelnou, ovšem mel s postupem casu korum

pující vliv na její chování. Jednotliví clenové vlády si až

príliš casto pocínali tak, jako by byli cleny vetšinového

kabinetu, opírajícího se o solidní podporu obyvatel.

Dosazování sociálních demokratu do rad státních pod

nikú - a to i tech, které prosperovaly - pllsobily ve ve

rejnosti stejné rozpaky jako podivné praktiky vlády pri

obsazování kresel predsedu okresních úradu a dalších

duležitých míst ve státní správe.

Metody nekterých ministrú a vládních úredníku, kte

rými si vynucovali spolupráci svých podrízených, za

vánely vydíráním. Predseda vlády Zeman v cervnu

1999 obvinil bývalého ministra zahranicí Josefa Ziele

niece z korumpování novinárli a navzdory ujištením,

že dodá dúkazy, tak nebyl opakovane schopen ucinit.

Zemanovo obhroublé chování vúci novinárlim a jeho

vulgarizující bonmoty se staly lIlcitým charakteristic

kým stylem pusobení vlády smerem k verejnosti.

Nekteré pozitivní kroky, které vláda ucinila, tak by

ly stále více zastinovány rostoucím presvedcením ve

rejnosti, že vláda pracuje chaoticky a že velmi Iychle

sklouzla k metodám, které byly asociovány s vládami

Václava Klause. Neschopnost ci neochota Zemana vy

menit nekteré neschopné ministry jenom posilovala

image celkové neschopnosti vlády. Ke konci roku 1999

byly vláda podporována méne než dvaceti procenty

obyvatel. Volicská podpora pro CSSD klesla v rozmezí

jednoho roku z triceti dvou na zhruba patnáct procent.

Vyprázdnená ceská politika
Šéf ODS Václav Klaus na zacátku roku jednal s politiky

ostatních stran o situaci v zemi, ale opozicní smlouva

zustala nedotcena. Jak Klaus, tak Zeman cekali na vý

sledky sjezdu CSSD, Unie svobody a lidovcu. Žádný

z techto sjezdu neprinesl zásadní prúlom. Zvlášte sjezd

Unie svobody byl ocekáván s napetím, nebot vystrídá

ní Jana Rumla ve funkci predsedy strany mohlo být sig

nálem k obnovení rozhovoru mezi CSSD, lidovci a US

o stredolevé koalici. amísto toho Unie svobody prija

la rezoluci, kterou zaujala k možnosti spolecné vlády

s CSSD negativní stanovisko.

Klaus i Zeman tak mohli argumentovat, že se dále

drží opozicne smluvního aranžmá predevším proto, že

k opozicní smlouve neexistuje alternativa. Lidovci

a Unie svobody naopak opakovane tvrdili, že jsou



NOVÁPRíTOMNOST PROSINEG1t.

ochotni jednat o vytvorení vetšinové vlády, pokud

CSSD a ODS nejprve vypoví opozicní smlouvu. Politic

ká hra o to, zda je nejprve nutné vypovedet opozicní

smlouvu a pak jednat o vetšinové vláde, nebo zda nej

prve jednat a pak vypovedet smlouvu, dominovala vy

prázdnené ceské politice v druhé polovine roku.

Ve skutecnosti ani Klaus ani Zeman opozicní smlou

vu evidentne vypovedet nechteli. Zemanovi smlouva

vyhovovala, nebot mu zajištovala pomerne pohodlné

vládnutí. Predseda CSSD také spoléhal na to, že po

stupne nastane oživení ekonomiky, což by pomohlo je

ho strane získat zpet ztracené volicské preference. e

které ekonomické indikátOlY na podzim zacaly nazna

covat, že k ekonomickému oživení by skutecne mohlo

dojít.

Klaus naopak potreboval opozicní smlouvu proto,

že byla soucástí projektu namíreného na takové zmeny

ústavy a volebního zákona, které by zásadním zpuso

bem zmenily ceský politický systém. Ústavní zmeny

byly svou podstatou namíreny predevším proti prezi

dentovi a centrální bance, které Klaus videl jako hlav

ní viníky jeho pádu v roce 1997. Volební zákon navr

žený spolecnou komisí ODS a CSSD by výrazne posílil

silné strany a oslabil ci znicil strany malé. Verze voleb

ního zákona navrhovaná ODS by umožnila strane, kte

rá by získala 30 procent hlasu, získat nadpolovicní vet

šinu kresel v parlamentu. CSSD, která byla v dobe, kdy

práce na zmene volebního zákona zacaly, nejsilnejší

stranou v zemi, ale ve svetle strmého poklesu prefe

rencí o nový volební zákon ztratila zájem.

Rostoucí obliba komunistu

Politický a ekonomický marasmus zpusobil, že se dru

hou nejsilnejší stranou v zemi stala nereformovaná ko

munistická strana. Ta podle nekterých prúzkumú ve

rejného mínení dokonce nahradila i ODS na prvním

míste. Rostoucí obliba komunistu znamenala, že navr

hované ústavní zmeny a zmeny volebního zákona by

mohly za urcitých okolností vyústit do návratu komu

nistú k moci. Prezident Havel protestoval rezolutne ze

jména proti zmene ústavy, na jejímž základe by musel

poverit sestavením vlády predsedu nejsilnejší strany,

a dokonce pohrozil demisí, pokud by taková zmena

byla prijata.

ODS se na podzim pokusila rozhýbat politickou scé

nu pod záminkou, že opozicní smlouva prestala pro

dukovat stabilitu, nebot CSSD není schopna kompe

tentne vládnout. Vetšina komentátorú ale videla snahy

ODS spíše jako pokus Václava Klause distancovat se od

paralyzujícího politického aranžmá pred prosincovým

sjezdem ODS. Návrh ODS vytvorit takzvanou superko

alici všech demokratických stran, která by ponechala

v opozici pouze komunisty, byl vnímán menšími stra

nami jen jako prázdné gesto v situaci, kdy existovaly tri

další zpúsoby jak vytvorit vetšinovou vládu standard

nejšími zpusoby. Opakované neúspešné rozhovory

o vytvorení superkoalice jenom dále zhoršily již beztak

ponurou náladu v zemi.

Mezinárodní ostudy
Nejvetším úspechem roku 1999 bezesporu zústane

breznové prijetí ceské republiky do Severoatlantické

aliance. Tento historický krok byl ovšem témer vzápe

tí zastínen lavírováním ceských politických elit behem

vojenské akce NATO proti Jugoslávii. Klaus se o akcích

NATO vyjadroval spíše zpusobem hodným jugoslávské

propagandy, zatímco Zeman po strohém púvodním

odmítnutí jen postupne hledal zpúsob, jak se k zásahu

postavit v souladu se spojeneckými závazky Ceské re

publiky. Ta nakonec své závazky splnila, ale její pres

tiž v Bmselu byla otresena.

Mezinárodní prestiž Ceské republiky utrpela behem

roku ješte dva hluboké šrámy. Rozhodnutí ústeckého

magistrátu postavit zed oddelující romské neplatice ná

jemného od ostatních obyvatel Maticní ulice, bylo opa

kovane kritizováno nejruznejšími mezinárodními insti

nlcemi, vcetne EU. I když parlament v ríjnu stavbu zdi

odsoudil, ukázalo se, že má malé možnosti, jak donutit

místní zastupitelstvo, aby zed odstranilo. Ta se tak stala

symbolem zdi mezi Ceskou republikou a Evropou.

Dalším šrámem bylo jednání reditele TV OVAVla

dimíra Železného, který celil závažnému podezrení, že

vytuneloval své americké partnelY, reprezentované fir

mou CME, a pozdeji se odmítl podrobit predbežnému
rozhodnutí mezinárodního arbitrážního soudu ve

Stockholmu. Ceští politici reagovali na spor Železného

s CME vlažne navzdory tomu, že celá záležitost vážne

poškodila povest Ceské republiky jako bezpecného

místa pro zahranicní investice.

Naprostý nedostatek elit
V roce 1999 se v Ceské republice naplno projevily ne

jen závažné chyby, ktetých se v transformacním proce

su dopustily Klausovy vlády, ale i celková vycerpanost

polistopadových politických elit. Nikdo z veteránu prv-

nich deseti let postkomunismu nebyl schopen genero

vat nové myšlenky a politika se tak zúžila jen na neko

necné osobní a mocenské spory. Ukázalo se, že ceská

republika trpí v dúsledku normalizacní éry naprostým

nedostatkem politických elit a spolecnost jako celek se

jen postupne zotavuje z normalizacního traumatu. Její

výraznejší ozdravení múže být spíše záležitostí gene

racní výmeny než nekolika let. ~

JIRÍ PEHE
(1955)

Polit%g.
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Pravda se ukazuje cestou
Zdenek Vyšohlíd

Adventní doba je dobou nadeje a ocekávání. Adventus znamená príchod, ad

ventare blížit se, advenio znací, že pricházím nebo také nastávám. Tojako by

nová prítomnost promluvila. Co prináší? A co si s sebou prináším? - Advent je du

vodem k zamyšlení.

Myšlení je v jistém smyslu schizoidní: klade si otázky.

Ceká, že dostane odpoved, a to na otázku, která ho na

padla. Jsou to prostorové metafory, které ríkají, že

pravda prichází odjinud. Myšlení je k ní vnímavé a je
k ní nasmerované. Proto naslouchá, když vede rozho

vor - ale také tvorí, tj. pracuje s jazykem: ve vetách hle

dá si myšlenka tvar.

Koncící milénium je dúvodem k otázkám, rozhovo

ru a ocekávání odpovedí. To není chvíle pro fejeton, to

je chvíle pro rozhovor. Clovek se otevírá rozhovoru

s novou prítomností.

Neme~y by být otázky kurzivou?

A odpovedi "normálne"?

Nebo radeji všechno stejne?

Máš to mít. - Zpytuješ svedomí?

Zpytuji cestu. "Das Wahre ist das Ganze: to je od

Hegela: Pravda - pravda je to všechno. Svedomí není

výsek, bod, fragment. Svedomí je na ceste. Zpytovat ce
stu znamená obracet se k ní a na ni i na ní.

Tomu obrácení se cestou ríkávali pokání, nebo také

Metanoia.

Radikálním pocátkem jsou recká ontologie a víra vy

voleného národa. Sama recká ontologie se vlastne zro

dila z vypravování o kosmu, bozích a lidech: otázka po

"púvodu boM je zároven otázkou po púvodu celého

jsoucího sveta", píše Wolfgang Schadewaldt.

Evropský svet je tím, oc beží, o cem je rec. Evropan

ství - to je jeho duch. Je to duch od pocátku zbožný.

Rectí bohové mají daleko k bohu krestanské tradice.

Je jich mnoho a mají svoje pravomoci, ba snad i kasty:

jsou bohové olympští, jsou bohové podsvetí, a jsou bo

hové takríkajíc všedního dne. Potkáváme je všude,

v bouri i v kvetine, v prameni cisté vody, ale také ve

svém srdci, v duši - jako náruživost, vášen, zášt, nená

vist, nebo jako lásku.

Vyznat se ve složité spleti bohú je složité, jako je slo

žité porozumet spleti sil a zákonitostí púsobících ve

svete. Co ve svete i v nás púsobí, chápou Rekové jako

bohy. Rekúm byl svet "bohy urceným porádkem" ci "ži

voucím pojetím skutecnosti" (Schadewaldt). Rozumení

svetu se rodí jako chápání významnosti, sil; v rozume

ní je svet významností sil, bohú; víra se k nim upírá a je

si jimi jista - nikoli významnými vecmi, treba tímto po

lem jako kouskem zeme nebo trpytem mesíce na hla

dine jezera a jasem slunce, nýbrž bohyní Démétér ne

bo "mnohajmennou Theiou", matkou Heliovou: ony

púsobí, co tyto veci znamenají. Rekové je chápali jako

"úhrn bytí" - tu zeme, tu svitu.

Co ve svete je, púsobí, neco znamená - je srozumi

telné jen jako púsobení bohú. Co má v živote význam,

všechny veci, které jsou významné, zaslouží si jméno,

úctu, ba zbožnující úctu: jeho bytím je búh. Víra se ro-

dí, teprve se rodí, aniž by se v pohanském množství sil

mohla nalézt. Krestanství je na ceste. Nastává. Advent

ní doba - to není jen pár týdnú pred vánocemi. Spíš mi
lénia než milénium.

Takový byl recký zlatý vek: veci, pokud mají v živo

te nejaký význam, jsou v púsobení mocí. Význam je

vždy významem neceho: veci jsou významné (vyskytu

jí se, tu a tam, kolem nás ve svete) - a i když se význam

takto nevyskytuje, je drív než jakýkoliv výskyt. Díky
nemu svet nastává a zkušenost se ustavuje. Vždy už je

tu, sotva myšlenka ožívá. Význam sám není vecí, která

se tu prede mnou namane, jako treba hvezda, búh ne

bo hadr na nádobí. Význam není vecný, ale božský:

vždy už je tu, je skrytý za viditelným povrchem, je pro

myšlení a skutecnost je úžasná: kam až pomyslet a do

myslet - je plná sil. Recké myšlení jim rozumí. A chápe

je genealogicky. Metafyzicky. Postmoderní myšlení ne-

chce být metafyzické. Rozumí silám. Rozumí i význa

mu, když tak casto nechce být zbožné?

Evropanství vyrostlo ze sveta reckého myšlení 
a z krestanské tradice: krestanstvím otevrela se víra vy

voleného národa Evrope. Zvestováno bylo, že búh je

jen jeden, a to pro všechny, a že je vlastne láska. Je to

perspektiva lásky, otevrená každému, oslovující každé

ho. Odtud evropanství. Radikálním principem je opak

egoistického zdúraznování sebe. Láska je principem

jak komunikace (je to schopnost videt sebe, jak me vi

dí druhý), tak rovnosti lidí pred Bohem.

U kolébky evropského myšlení stála víra: jistota to

ho, co není videt, ale co lze myslet, dokonce jako to

nejvýznamnejší. Víra je jistota toho, co nastává a je vý

znamné - ba nejvýznamnejší: díky skutecnosti odpuš

tení je totiž nejvýznamnejší budoucnost. Je to jistota to

ho, co lze myslet a pro co lze žít. (Nikoli videt ocima,

ale duchovním zrakem; nikoli nezávazne a "abstraktne"
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Evropané tretí trídy?

si vymyslet, nýbrž zrít duchovním zrakem, bezpro

stredne a procítene prožívat v plné naléhavosti.)

S príchodem krestanství se v tomto myšlení zrodilo

evropanství: pred Bohem stáli všichni sobe rovni. Ze

všech rodin, ze všech obcí, odevšad, bez ohledu na pu

vod, majetek, národnost... Každý za sebe - a každý pro

druhého. Všechny spojuje víra nebo možnost víry. V ní

máme jistotu, spolehnutí, v ní je i ona pokora, boha

bojnost a láska: clovek je k obrazu Božímu. A z víry be

re odhodlanost, když "mírí do neznámé budoucnosti"

(Jan Sokol). Ve víre a z víry vše nastává. To je ontolo

gie, nikoli katechismus.

Z receného - je to jakási fenomenologie božství - vy

svítá, jak to zpocátku bylo: že se domestikace cloveka

udála zároven s domestikací božství. Zpocátku božstev

rodinných a mrtvých predku, pohrbených na poli. Už

tehdy v barbarské dobe vládla cloveku moc slova: moc

slova zemrelých, moc slova, jež pojmenovávalo bož

stva jako významné síly a mocnosti. Slovo potom stalo

se alfou i omegou všeho smyslu: "To slovo bylo Buh.

To bylo na pocátku u Boha.Všechno povstalo skrze ne

a bez neho nepovstalo nic, co jest. V nem byl život a ži

vot byl svetlo lidí."

Jak demokratizovat Balkán

Klícem k demokratizaci jihov.ýchodní Evropy je rozšírení Evropské unie

o evropské státy, které spliíují požadavky na clenství. Pakt pro stabilitu

na jihovýchode Evropy podporovaný Evropskou IInií bude odsouzen

k neúspechu, pokud vlády zemí Evropské unie nezmení zpusob, jakým

se k rozšírení Unie staví. Vposledním desetiletí tyto vlády rozhodne ne

pokládaly pridružení a vstup do EU za mocný nástroj k podpore demo

kratizace a hospodárské reformy v zemích postkomunistické Evropy, kte

ré se o clenství ucházejí. Místo toho se zaobíraly domácími hlasy proti

rozšírení a institucními a rozpoctovými težkostmi, které by prijetí no

lJ.Ýchclemi prineslo.

Avšak jak se vlády zemí strední Evropy snaží splnit

vstupní požadavky, vyhlídky na pripojení k EU zde

podporují reformu. Vidina clenství privedla napríklad
Madarsko a Slovensko na cestu k liberální demokracii

a vetší prosperite. ReformátolUm pomáhala vyhrát vol

by a zvolené vlády podnecovala k tomu, aby prováde

ly reformy.

To muže fungovat i na Balkáne, ovšem pouze pokud

špicky národa a obcané uverí, že i jejich státy jsou hod

novernými budoucími cleny EU, a pokud Evropská

unie urychlene odmení politické lídry za to, že prová

dejí reformu.

Bezvízové cestování

Aby prevládla stabilita, musí se nejprve ve všech ze

mích jihovýchodní Evropy dostat k moci umírnení po

litici. Západní politika cukru a bice neprimeje extre

misty, aby se zacali chovat jako umírnení demokraté.

Slobodan Miloševié v Srbsku, Franjo Tudjman v Chor
vatsku a Vladimír Meciar na Slovensku vedli své zeme

Slovo získalo generální závaznost. Svet, život a veš

keré naše rozumení predpokládají Slovo. Tak jako de

jiny, v jejichž rytmu dýcháme. Jsou dením evropanství:
"Slovo se stalo telem." Narodil se Kristus Pán. Slovo se

rodí, aby neco reklo. Aby bylo sdelné a sdílené.

Slovo má ríci neco významného a nového. Avšak

sotva se objeví slovo, význam už tu vždy byl, vždy už

predchází. Kdykoliv se slovo dere na svet, význam už

tu je. Významné slovo se zachová do budoucna - jiný

mi slovy: budoucnost je prinese. Je to ta pravá chvíle

Vánoce pricházejí.
Zase máme vánoce. Tu ožívá Slovo zvlášt silne.

Že by ozveny pradávných mýtu?

Ano. Když myslíme na celek, na Slovo, na budouc

nost, tak anol Když jsme schopni nejen krácet, ale také

videt dopredu, a také se ohlédnout, ba i obrátit. To
znamená Metanoia. Pokání.

Advent se naplnuje. Vánoce pricházejí. Narodil se

Kristus Pán! Bude tu s námi, abychom s pocátkem no

vého milénia neztratili cestu, možnost reflexe, ohléd

nutí a pokory ... Nebot pravda - v tom všem je pravda.

Tak to ve svete chodí: až cestou ukazuje se pravda ces-

ty.

Milada Anna Vachudová

k chudobe a do izolace a vzdali se výhod, které by zís

kali, kdyby hráli podle západních pravidel.

Když už se relativne umírnení politici k moci dosta

nou, melo by se jim dostat znacné podpory. Když - ve

jménu pripojení k EU - zavádejí reformy bez ohledu na

obtížné domácí podmínky (nebo podporí letecké úde

lY NATO i pres nemalý domácí odpor), meli by být za

své úsilí odmeneni, trebaže k získání clenství mají je

jich zeme ješte daleko.

Pokud umírnení politici nebudou odmeneni ZPlISO

bem, kterému jejich volici porozumí, muže jim to po

škodit povest tím, že plnili vše, co jim Západ diktoval,
ale nikdo z toho nic nemá. Oni sami mohou mácet

svou prozápadní orientaci, nebo se muže stát, že je ve

vláde vystrídají extremistické strany. To první se již na

plnuje v Bulharsku, to druhé v Rumunsku. Proto je

dobré, že letos na podzimním summitu v Helsinkách

Evropská unie obe tyto zeme vyzvala, aby zahájily jed

nání o vstupu do EU spolecne s lépe pripravenými

kandidáty, mezi než patrí napríklad Slovensko.

V príštím desetiletí bude nejvetší odmenou, kterou

bude moci Evropská unie nabídnout vládám zemí ji

hovýchodní Evropy (tedy krome clenství), bezvízové

cestování pro obcany a neomezený prístup zboží na

trh. To však bude politicky daleko citlivejší než roz

sáhlé financní prevody, o nichž se jedná tento mesíc.

Nejcitlivejší otázkou bude bezvízový styk. V soucas

né dobe z obcanu deseti pridmžených státu EU pouze

Bulhari a Rumuni potrebují víza, aby mohli vstoupit do

oblasti Schengenské dohody. Podobne jsou na tom ob-

ZDENEK
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cané Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Albánie, Chor

vatska a Federativní republiky Jugoslávie. Prední ev

ropští predstavitelé jsou hluší k negativnÚTIdusledkum

restriktivní vízové politiky pro demokracii na Balkáne.

Musíme spoléhat na špicky obchodní, vedecké, ob

canské a politické sfélY, že své zeme poevropští. Avšak

ty odrazujeme od cest na pracovní schllzky do západ

ní Evropy, jelikož mllže trvat tri mesíce, než získají ví

za. Rade z nich navíc celý proces pripadá ponižující.

Príslušníci elity i bežní obcané jsou rozcarovaní, za

trpklí a cítí se jako Evropané tretí trídy. To snižuje

ochotu politikll a jiných verejných osobností zduraz

novat svoji proevropskost, snižuje popularitu tech, kte

rí tak ciní, a živí pocit marnosti z toho, že kdy vllbec

budou vpušteni do evropského klubu. Zklamání Bal

kánu ješte vzroste, až bude první vlna kandidátu do

EU, jako napríklad Madarsko a Leská republika, vy

zvána k zavedení schengenské vízové politiky, jako

soucást prípravy na vstup.

Existence víz pramení z obav pred prílivem nelegál

ních pristehovalcll z Balkánu do EU a skutecnosti, že

k nemu opravdu dochází. Presto by se melo uvažovat

o urychleném vyrizování víz pro pracovní schllzky

a návštevy rodinných príslušníku. Vynetí zemí, které se

chovají "zpusobne", ze spolecného vízového seznamu

EU by navíc melo být na poradu dne jako soucást stra

tegie, jak podporit prozápadní elitu na Balkáne a celou

oblast do Evropy integrovat a ne ji z ní vylucovat.

Prístup na trh
Druhou kritickou otázkou bude prístup na evropský

trh. Pro hospodárské oživení v jihovýchodní Evrope

v príštím desetiletí bude možnost vývozu na trh Ev

ropské unie dllležitejší, než financní pomoc. Zeme vý

chodní cásti strední Evropy, které v roce 1991 pode

psaly asociacní dohody s EU, brzy zjistily, že s EU se
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težko jedná, když prijde rec na obchod. Práve odvetví,

v nichž mohly tyto zeme obstát nejlépe - textilní prll

mysl, ocel a zemedelství -, chtely clenské státy nejhor

liveji chránit. Evropská unie tvrde omezila prístup na

trh v techto odvetvích, a to tak, že do dohod vložila

protidumpingová opatrení a dlouhá prechodná obdo

bí (pro textilní prumysl a ocel tato období už uplynu

la). Následkem toho se Unie na pocátku devadesátých

let tešila velkému zisku z obchodu se svými znevý

hodnenými partnery.

Tentokrát, po hospodárské devastaci zpllsobené vál

kou, by vlády zemí Evropské unie mely odolat svým

protekcionistickým pudum. Nové asociacní a stabili

zacní dohody by místo toho mely výrobcllm z tech bal

kánských zemí, které splní dané podmínky, nabídnout

prístup na trhy Evropské unie, který by byl omezen

pouze spravedlive uplatnovanými zdravotními a bez

pecnostními normami a místními predpisy. To by ne

melo predstavovat žádnou velkou obet: ekonomové se

obecne shodují, že kdyby EU v roce 1991 dokorán

otevrela své trhy pro zboží ze stredovýchodní Evropy,

ztráty evropských výrobcu by byly minimální. Nekteré

balkánské zeme toho momentálne k vývozu mají

opravdu pramálo. Avšak vyhlídky na možnost volne

vyvážet na trh EU se mohou stát nejúcinnejším zpuso

bem, jak do oblasti prilákat potrebné zahranicní inves
tice.

Západoevropští politici se obávají, že hrozba levné

pracovní síly a zboží proudících do jejich zemí z jiho

východu sníží jejich šance na znoVllzvolení. Zda Ev

ropská unie dokáže zaujmout osvícený prístup k de

mokratizaci jihovýchodní Evropy, bude z cásti záležet

na tom, zda se príslušní politici dokážou nad tyto oba

vy povznést. l\'

PFeložila Katerina Hronová.

Ženství jako prnežitost
Jana Valdrová

jak vyhifží muž v dnešní ceské spolecnosti? Náramne, vždytje to on, kte

rý vede, rídí, rozhoduje, vlastní, rozdeluje, ovlivnuje, lobbuje. Mužství je

transparentní jako houska na kráme -patrí k nemu samostatnost, pru

bojnost, kreativita, rozhodnost, odvaha, schopnost sebeprosazení. Ideál

ní muž je ten, který podá nejlepší výkon, dosáhne nejvyšší mety, obsadí

nejvetší prosto I; nejvíc vydelá, nebot ideální žena nejvíc utratí. Ceští

muži se na rozdíl od žen neustále zviditelnují prostrednictvím médií 

sledujeme, jak mluví, jak argumentují, vysvetlují, pl'esvedcují, odhalují

efemémí i vecné pravdy, lžou, obhajují se, okrikují a ironizují se na

vzájem, upadají do rozpaM a uvádejí do rozpakU jiné.

Pod svícnem mužství podrimuje ženství; plaché, neji

sté, dezorientované. Muži mezi dvacítkou a šedesát

kou hledají u partnerky krásu, nehu a cit, kladou du

raz na materskou roli (ve vyspelých demokratických

zemích se nahrazuje pojmem rodicovství) a na "ohen

v rodinném krbu", udržovaný práve ženou. Žena

stmeluje cleny rodiny; pohoda a dobré vzájemné vzta

hy v rodine spadají pod její zodpovednost.

Sdelovací prostredky propagují zejména tu verzi

ženství, jež pritahuje konzumenty a zajištuje zisk. Trh

s ženskou krásou se kupodivu pomerne rychle etab

Joval v postsocialistickém Lesku, kde bezúhonnost

detských duší donedávna chránili hrdinové typu Rum

cajse a Manky. Souteže krásy patrí dnes k nejsledova

nejším akcím; výsledkem novodobé masáže mozku

dospívajících dívek je smutná skutecnost, že co do

poctu anorekticek a bulimicek jsme dohnali vyspelé

evropské státy. Roste pocet pracovišt plastické chirur

gie - populárním zpevákllm mizí s rostoucím vekem

vrásky z obliceje a stárnoucí zpevacky šokují verej

nost stále dokonalejší postavou. Dnešní žena musí být

predevším krásná; diktát patriarchálního trhu velí, aby

nehezké ženy vynakládaly horentní cástky na své

zkrášlení a hezké na predem prohraný boj s casem.

Rýsuje se nový fenomén: ženství coby politikum.

Aktivizováno v pravou chvíli a na pravém míste, pri-
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náší kultivované ženství cenné body politickým stra

nám. Již sama novost a neobvyklost ženského ele

mentu \' politice je mediálne zužitkovatelná; prozrazu

je to napríklad novinový titulek V cele senátu je žena.

Nedávná zkušenost nás ale také poucila o tom, že žen

ství, chválabohu, není zaruceným všelékem na rychle

upadající stranické preference.

Míru ženství politicek a poslankyn si verejnost hlídá

- nesmejí vystupovat príliš razantne. Zvýší-li hlas, jsou

naz}'vány hysterkami (zvýší-li hlas muži, plisobí to im

pozantne). Chovají se proto radeji skromne a až na vý

jimky vetšinou neumejí uspet v diskusi. Prosazují se

jen s obtížemi, nemají dostatecnou autoritu. Málo vedí

o tom, že cestu jim klestily takové predválecné ženské

osobnosti, jakými byly napríklad Charlotta Masaryko

vá, Františka Plamínková nebo Milada Horáková - hlu

boce vzdelané, osvícené, uznávané, statecné ženy.

K ženám se obracel prezident 1. G. Masaryk a ujišto

val je o své úcte k nim a podpore jejich aktivit; rád

prednášel v Americkém klubu dam. Kéž bychom byli

podobná slova uslyšeli po roce 1989 od Václava Hav
la.

Mnohým ženám život ve virtuálním spolecenském

závetrí vyhovuje, ackoliv je ve zmenených podmín

kách neudržitelné dále trvat na tradicních "ženských

hodnotách". Práve ženy bývají nejvetšími odplirkyne

mi emancipace. Pojem feminismus je naplnuje obava

mi, trebaže presneji neumejí definovat jeho obsah. Má

lo využívají možností organizovat diskusní fóra, kde

by si vyjasnovaly své zámery, postoje, solidarizovaly

se v zájmových skupinách. Pripadají si neprirozene,

sejdou-li se v prevážne dámské spolecnosti. Soudrž

nost se považuje za normální, jen týká-li se mužli;

u žen se pocituje prinejmenším neobvykle. Oznacení

"babinec" pro skupinu více než dvou žen ostatne

v ceštine nemá stylisticky odpovídající mužský ekviva
lent.

Ženy príštího století mají príležitost a mely by uplat

nit svlij vliv na vývoj spolecnosti. Je zapotrebí prenést

težište lidské cinnosti z dobývání sveta na uchování ži

vota a zvýšit spoluzodpovednost žen (tj. jejich podíl na

moci) zejména v oblasti tvorby a ochrany životního

prostredí. Ženský úhel pohledu možná zkomplikuje

a prodlouží každé jednání o lidském zásahu do príro

dy, avšak dlouhodobe prinese zisk v podobe humani

zace krajiny. Pokud ženy nepodlehnou konzumnímu

zplisobu myšlení, mohou primet spolecnost k polemi

ce s tendencemi k honbe za co nejvyšším objemem

ekonomické produkce.

Do rozhodování o naléhavých sociálních prioritách

mohou ženy vnášet svou zkušenost s pécí o deti, ne

mocné, staré lidi - je to jedna z príležitostí k seberea

lizaci daleko za rámec své vlastní rodiny v dobe, kdy

již deti odrostly. Kdyby v ceském parlamentu zasedala

polovina žen, probíhala by ekonomická transformace

možná pomaleji, zato v právne a eticky lépe priprave

ném prostredí; ženský smysl pro detail by možná pod

statne omezil úzus schvalování zákonli a novel "šitých

horkou jehlou".

e všechny ženy musejí cekat na své sebeuplatnení

ve verejne prospešné, politické a osvetové cinnosti

teprve až po splnení svých "materských povinností".

Díte má prece dva rodice, kterí si mohou péci o ne

rozdelit. V demokratických zemích se nove prosazují

tzv. projekty pomalé kariéry, kdy otcové redukují

rychlost služebního postupu ve prospech rodiny

a matkám je umožnena kariéra i pri zamestnání na plil

úvazku. Dliležitá je existence financne dostupných

služeb predškolních detských zarízení, která prijímají

deti treba na dve. tri hodiny denne.

Preference mužského principu rízení spolecnosti

s dlirazem na ekonomiku prinesla s sebou urcité za

nedbání sociálních záležitostí a pripravila plidu pro

úspech sociálne demokratické strany ve volbách. Je

otázkou, zda potlacování vlivu žen na politické dení

a nezájem žen o politickou cinnost nezvyšuje šance na
volební vítezství komunistli.

JANA
E4LDROVÁ

Germanistka,
Ucí na

]ihoceské
universite
v Ceských

Budejovicích,
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Predevšín1, stredoevropské zeme již nemúžeme pova

žovat za zeme v procesu transformace. Transformace

skoncila, jsme na míste. A v zásade to byla úspešná

transformace. Jaký je výsledek? Obávám se, že to, co

vzniklo, se v mnoha ohledem spíše podobá reálnému

než vysnenému Západu, a nekdy je to jen špatná na

podobenina skutecne existujících západních pomerú 

když se podíváte na televizi, na reklamu, na praktiky

v podnikání, stranickou politiku. rúzné sféry života.

V jistém smyslu je strední Evropa zrcadlem nastave

ným nám na Západe, vidíme se v nem v krutém a jas

ném svetle, je to zrcadlo, do kterého se podíváte v se

dm hodin ráno, když máte kocovinu. Vidíme dost ne

lichotivý obraz: konzum, korupce. násilí, nicení

životního prostredí. A ješte neco, co je všudyprítom
nou vadou moderního demokratického života: krátko

dobost, krátkodechost a krátkozrakost v ekonomic

kém chování. v politice, v osobním živote. Možná si

reknete, že to neprekvapuje, že to bylo nevyhnutelné,

že je to proste cena, kterou platíme za svobodu. Mys

lím si, že bychom se ale meli ptát, zda tenhle kon

krétní model spotrební spolecnosti je jediná možná

forma, které mohla svoboda ve strední Evrope nabýt,

zda to je skutecne nevyhnutelné. Václav Havel nedáv

no pri jiné príležitosti rekl: "Nejsem si zcela jist, zda se

nesnažíme dostihnout Západ práve v tech vecech, kte

lých by se sám mel vyvarovat."

To je tedy dnešní skutecnost. Jistá ironie je v tom,

že rok 1989, ktelý byl revolucí intelektuálú, vlastne ne

vyprodukoval nové a dúležité myšlenky, ale neco úpl

ne opacného: novou skutecnost, novou realitu. Je to

mu však opravdu tak? I když to, co ríkám o skutecném

stavu dnešní strední Evropy je pravda, porád si mys

lím, že zde lze získat svedectví o zkušenosti po roce

1989, které by mohlo zajímat celou Evropu a celý tzv.

rozvinutý svet. Zmíním tu ctyri nabízející se poucení.

Jsou to vlastne dost jednoduché, možná až banální

lekce. presto však stojí za zamyšlení.

První poucení se týká prostredkú a cílÚ. Zdá se, že

.jedním z nejdtHežitejších zjištení roku 1989 bylo, že

nejen že úcel nesvetí prostredky, ale že zvolené pro

stredky mohou cíl zcela zdiskreditovat. Adam Michnik

to rekl velice pekne, když mluvil o odhodlání sameto

vých revolucionáru, že jejich revoluce musí být pokoj

ná: .,Z historie dvou set let od roku 1789 vyplývá, že

Ctyri stredoevropská poucení
Timothy Garton Ash

Rok 1989 na rozdíl od drívejších revolucí nesliboval žádný ráj na zemi, žádnou ti, kterí zacínají prepadením Bastily, skoncí tím, že si

novou utopii, žádný nový model, jak zOlganizovat spolecnost. Byla to antiuto- postaví Bastilu vlastní." Není možné se prolhat k prav

pická revoluce. Ale pFesto tento rokprínesl Fadu ocekávání, a prinesl inadeji na de. Zacnete-li násilím, budete pokracovat násilne.

morální obnovu. Papež Jan Pavel JI. považoval stJ"edEvropy za jakési duchovní A zvolené prostredky rozhodnou o povaze cíle.

pFedhuri, odkud se morální obnova bllde šírit do celé Evropy. Byly tu inadeje na Jsem presvedcen, že strední Evropa nabídla svetu

nový druh politiky, lepší, než je zkorumpovaná stranická politika Západu, na nový model revoluce, nový dmh mírumilovné, ale na

pNmejší demokracii. Mluvil o tom býva~ý ceskoslovenský ministr zahmnicíJirí prosto zásadní transformace spolecnosti pomocí kom

Dienstbier, když Fekl:"Tedje u moci obcanská spolecnost. " Bylo to snení o Evro- binace masivní organizované obcanské neposlušnosti

pe, ojejím uzdravování a Sjednocování, sen, že postkomunistická Evropa se ph- a vyjednávání s vedením protilehlého tábora. Vzor ta

blíží k Západu, ale k jinému Západu, k jakémusi lepšímu Západu. Tak vypada- kovéto sametové revoluce již mel prímý vliv na situa

lypFed deseti le~ynaše nadeje. A jaká je skutecnost ve stFední Evrope? ci v Jihoafrické republice, v Severním Irsku a doufáme,

že jednou bude mít vliv na situaci v Barme.

Druhé poucení zní možná trochu neurcite, avšak

je ne méne dúležité: Zkušenost této cásti sveta napoví

dá, že na prvním míste by vždy meli být lidé. Výcho

diskem každé politiky musí být jednotlivá lidská by

tost, nikoliv stát. Pochopitelne Západ také hovoril

a hovorí o lidských právech; trochu už v Helsinském

záverecném aktu, ale jen trochu. Jazyk lidských práv

se však do ústredního postavení v diskursu celého me

zinárodního spolecenství dostal práve díky lidem od

tud, a nekterí z nich dnes sedí u tohoto stolu, naprí

klad Sergej Kovaljov. Jsem presvedcen, že západní po

litikové a ani Henry Kissinger, který dovede tak

výmluvne hovorit o lidských právech, by o nich tolik

nehovorili, kdyby nevycházeli ze zkušenosti lidí z prá

ve této cásti Evropy.

Rovnež význam obcanské spolecnosti je jedním
z hesel roku 1989, ze kterého se stalo témer klišé: Ob

canská spolecnost by nemela tak dúležité místo v žeb

rícku hodnot mezinárodního spolecenství, kdybychom

se nemohli poucit ze stredoevropské zkušenosti.
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Zkrácená verze proslovu T. G. Ashe p,'edneseného na

Faru 2000 v ríjnu 1999 v Praze.

Dnes slyšíme hlasy tech, kdo v Evrope žijí, a pripo

mínají nám, že Evropa je neco víc, než jen byrokratic

ký, technokratický projekt z Bmselu, do kterého vlast

ne Evropská spolecenství do znacné míry koncem

osmdesátých let zdegenerovala - a to práve proto, že

prostredky, jež zvolili zakladatelé sjednocené Evropy,

se mezitím staly cílem, degenerovaly na sám úcel.

Bojún se, že vám Stredoevropanúm se nyní naopak

dostává pochybného dobrodiní té naší zkušenosti. Pri

svých cestách strední Evropou zjištuji, že cím více tu

lidé také ,mají" Evropu, tím méne v ni verí. Se stup

nem obeznámenosti roste skepse, a to zcásti oprávne

ne, zcásti nikoli. Verím, že Evropa porád je víc, než

pouhý technokratický model, domnívám se ale, že zá

padní Evropa, tedy Evropská unie, po skoncení stude

né války na samém pocátku 90. let špatne stanovila

své priority, že naše reakce na mírumilovné revoluce

z doby pádu berlínské zdi byla naprosto nevhodná.

Místo abychom se chopili príležitosti vybudovat nový

svobodný rád pro celou Evropu - a ta šance se popr

vé naskytla až rokem 1989 - uzavreli jsme se do sebe

a zacali jsme si vylepšovat ty naše staré dobré Zápa

doevropské podniky Maastrichtskou smlouvou, plá

nem spolecné meny a podobne. Chovali jsme se jako

lidé, kterí ctyricet let žili ve velikém starém dome roz

deleném betonovou zdí. Své západní krídlo chátrající

budovy jsme si pekne opravili, položili novou strechu,

natreli fasádu a všechno náramne zvelebili. Východní

krídlo zatím dál pustlo. A co se nestalo? Když zmizela

~ delící zed', my ze západního krídla jsme se usnesli, že

nemáme na práci nic naléhavejšího, než okamžite in

~ stalovat novou elektronicky rízenou klimatizaci ! ovšemže v naší púlce domu. A zatímco jsme se zabý
vali tím novým systémem klimatizace zvaným jednot

ná evropská mena, ve východním krídle pukaly steny

a vypukl sarajevský požár. Za naši krátkozrakost

a špatne urcené poradí dúležitosti vecí tam lidé zapla
tili klví.

Doufám proto, že zkušenost této cásti Evropy vy

spelému svetu konecne poslouží jako lekce, aby

chom se na zacátku príštího století mohli pokusit

udelat to, v cem jsme na pocátku devadesátých let

tak hanebne selhali, totiž rozšírit svobodný rád na ce

lou Evropu vcetne Balkánu a zemí bývalého Sovet

ského svazu. ~

tické systémy. dnes tedy i zde ve strední Evrope. Mož

ná, že nebudu príliš taktní, ale takoví politikové jako

B1air,Schrbder nebo Clinton patrí ke generaci politic

kých vúdcú, kterí se predevším snaží rídit verejným

mínením. spíše než aby ho vedli. Stále sledují, co jim

ríkají nejruznejší pruzkumy verejného mínení místo

toho, aby se soustredili na vlastní chápání dlouhodo

bých hodnot. Skola politiky, která vycházela z odpo

ru ke komunismu, z disentu, naopak vychází ze zása

dy, že je potreba se dívat na veci z dlouhodobé per

spektivy. Protože jestli se nekdo v sovetském bloku

v sedmdesátých letech rozhodl, že se bude snažit vy

budovat svobodný stát, bylo to velmi dlouhodobé

plánování, bylo to jako rozhodnutí vydat se na cestu

na Mars na kole. Havel hovorí o necem podobném,

když uvažuje o významu obeti - protože co jiného je

obet, než že dáme prednost dlouhodobému progra

mu pred krátkodobým. Presne tímto zpusobem by

chom meli uvažovat o tom, jaká by mela být politika
21. století.

Ctvrté a poslední poucení. Domnívám se, že z té

to cásti sveta a z její zkušenosti múžeme vyvodit urci

tou vizi Evropy, nová generace zdejších politikú nám

pomohla premýšlet o Evrope novým zpúsobem. Když

jsem v sedmdesátých a osmdesátých letech jezdil za

železnou oponu, zdálo se mi, že Evropa je rozdelena

na dve poloviny. Ti, kdo byli na Západe, meli Evropu,

a ti na Východe v Evropu verili.

Tretí poucení plyne z rozporu mezi dlouhodobou

a krátkodobou perspektivou vnímání vecí. Již jsem

uvedl, že onu krátkodobou optiku považuji za choro

hu, kterou trpí všechny soucasné demokratické poli-
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Zeptejte se kosovských žen ...
o pekle a ráji globalizovaného sveta s francouzským filosofem André Glucksmannem

Irena Reifová

Dvaašedesátník André Glucksma nn, vt'tdcípredstavitel francouzského filosofic

kého kroužku Les nouveaux philosophes, v sobe svépovolání nezapre. Pllsobí ja

ko poutavá kombinace parížské šikéznosti a roztržité nedbalosti toho, kdo si po

,'adím obou vání ponožek a bot není tak úplne jist - a snad to ani nepovažuje za

duležité. Bohémskou šálu neodkládá ani v reprezentacních sálech Pražského

hradu. Snad iproto, že Praha je pro nej pomeme domáck.ým prostredím. Ni ra

né návšteve v osmdesátJÍch letech, kdy sem zavítal jako jeden ze 34.francouz

ských filosofu, kterí byli intelektuálními ozdobami ceskÝch disidentsk.ých byto

vých semináh't, jej pi'ivíta/i nevlídní celníci (Zatcení byl však, na rozdíl od své

ho kolegy jacquese Derridy, ušetren) Další u.ýlet do Prahy v listopadu 1989

skoncil vystoupením pred rozohnen.ými studenty KarIOl:)'univerzi(y. O deset let

pozdeji, letos, se objevil u diskusního stolu Fora 2000. Na pozadí techto infor

mací je ponekud paradoxní, že Glucksmanno~:y publikace nebyly preloženy do

ceštiny. (jinak je tomu napríklad s jiným" nou.ýmfilosofem" Alainem Finkiel

krautem, jehož Destrukci myšlení u.ydal Atlantis) Glucksmann je však u nás

znám alespon jako tv~'trcíduch, ktelý od horování pro maoismus a proletárskou

revoluci v letech šedesátých postupne prerostl v lítého kritika totalitních režimú

a analytika fenoménu války, násilí ci cynismu.

Delegáti Fora 2000 se - vcetlle prezidenta Havla 

vetšillOU defillují jako humallisté. Vy však zastá

váte specifickou verzi humallismu - nemectí 1I0vi

tlári ji lIazvali "negativtlím humallismem'~ Jak se

cítíte ve spolecllosti "pozitiVllích" humallistu a vu

bec, mohl byste ceské publikum sprogramem lIe

gativllího humallismu obšírlleji sezllámit?

Rozhodne se v takové spolecnosti necítím špatne,

protože slova se mení pomaleji než skutecnost, kterou

pojmenovávají. Pro naši soucasnost je napríklad typic

ký diskurs o lidských právech, jenže o lidských prá

vech se vlastne hovorilo vždycky. Dnes se však k defi

nici lidských práv nepristupuje z univerzalistického

hlediska. Neveríme již, že si všichni predstavujeme clo

veka stejne, tak jako víme, že každý z nás má jinou

predstavu Boha nebo ráje nebo "dobré" spolecnosti.

Naše predstavy o lidskosti se tedy jaksi rozklížily a od

dálily, zato si však myslím, že jsme behem 20. století

mohli získat spolecnou predstavu o nelidskosti. HrlJza

koncentracních táboru ZlJstává stejná, at už mají barvu

rudou, cernou nebo zelenou - at se hlásí k jakékoli ide

ologii. Stací se vžít do postavení veznu ... Jejich osud je

až na pár detailu identický, nezávisle na tom. jestli tam

byli nahnáni ve jménu Boha, komunismu nebo nacis-

mu. I Primo Levi popisuje tyto ruzné verze pekla po

dobne. Humanismus poucený 20. stoletím lze tedy za

ložit na spolecné myšlence nelidskosti, aniž bychom

soucasne nutne museli mít i spolecnou predstavu lid

skosti. Mužeme napríklad vycházet ze sdíleného pojetí

špatné policie, která mucí a týrá, a ješte nás to nezava

zuje k tomu, abychom se dopracovali ke sdílenému

pojetí ideální policie. Nu a ten mLljhumanismus, který

byl nazván negativním, pocítá práve s onou sdílenou

predstavou nelidskosti, nikoli lidskosti. Vyjádril bych to

parafrází: nic nelidského nám není cizí. Snad bychom

dokonce mohli vytvorit jakousi "Richterovu" stupnici

nelidských cinu, podobnou té, kterou máme pro ze

metresení. Museli bychom prirozene vést diskuse

o tom, zda Osvetim je císlo 10 a Gulag jenom 9, ale vy

tvorit bychom ji mohli.

Promi;íte, ale váš humallismus - jakkoli je origi

lIálllí - zrejme lIebude prfliš akcllí. Dovoluje idell

tifikovat zlo, ale kOllcí ve chvili, kdy by bylo treba

zacít pozitivlle jedllat lIa základe lIejaké kOllcep

ce dobra. Sám rád vyprávíte historku o tom, jak

jste v listopadu 1989 auditoriu lIa Univerzite Kar

love na prvllím míste rekl: "Svrhli jste komullistic

ký režim. Toje bezvadllé, gratuluji. Vaše problémy

tím ale teprve zacíllají." A ollY také skuteclle zaca

ry a zacary možllá práve proto, že jsme byli tlega

tivllími humallisty - shodovali jsme se lIa tom, co je

špatné, ale prl1iš nedumali lIad tím, co je tedy dob

ré. Jellže dobro prece lIevzlliká automaticky je

110mjako lIe-zlo ...

Já jsem však tuto vetu pronesl v reakci na nesmírne

prozíravou poznámku z publika. ejaký hlas tenkrát

upozornil na to, že se lýSUjínová nebezpecí a již ten

krát jmenoval Kosovo. Vy jste tedy již v té dobe tušili,

že existuje i jiná cesta než Havlova, Miloševicova ces

ta. A já si myslím, že práve díky této prozíravosti nebo

tušení nebezpecí je možné vytvorit akcní cinorodý

plán. Vetšina lidí preferuje Havlovu cestu. Matky jí dá

vají prednost proto, že chtejí vychovávat své deti, spi

sovatelé proto, že chtejí zacházet s perem a ne se zbra

ní ... Nejsem si však jist, že jí dávají prednost i všichni

vojenští predstavitelé a mladí kariéristé.
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Myslíte, že je možllé, aby se lla gwbalizovallé pla
llete vytvorila jako odpoved lla otázku po O1lOm
pozitivllím programu jakási gwbálllí melltalita?

Dvacáté století globalizovalo predevším zlocin. Ten

muj negativní humanismus je vlastne velmi podobný

tomu, cemu Jan Patocka ríkal "solidarita otresených".

Ne ekonomika, ale práve to otresení je globalizováno.

Ekonomika na to otresení muže treba reagovat, ale ne

ní na prvním míste. Všichni lidé dnes žijí trochu jinak

než v minulosti, ale mnoha spolecnostem se presto ne

žije dobre, rozhodne ne tak dobre jako treba America

num nebo Francouzúm. A práve tento fakt propast

ných rozdílu hluboce otrásá planetou. Globalizace

dnes dosáhla stadia, kdy globalizace problémú silne

predbíhá globalizaci jejich rešení.

Ted se vás zeptám jako uZllávaného allalytika to
talitllích režimu: Rozsáhlá komullikacllí sít je
dlles schopna pojmout protikladné llázory ci ide
owgie. Nekterí lidé tvrdí, že tento typ plurality je
príslibem svobody cloveka, protože ideowgie díky
simultállllí koexistellci ztrácejí zllacllou cást své
moci. Jsme podle vás i v této situaci ohroželli lle
bezpecím, že se objeví llejaká domillalltllí ideolo
gie se všemi totalitllími dusledky?

Nejsem samozrejme prorokem, ale myslím, že dneš

ní povaha masových sdelovacích prostredkú skutecne

neumožnuje ten styl starých, klasických ideologií. Tvr

dit, že média nejsou kompatibilní s ideologiemi, je však

príliš prehnané. Co když nejsou kompatibilní jen s one

mi stalými ideologiemi a nikdo neví, zda to platí i pro

nové ideologie provozované v nejakém dosud nezná

mém stylu? Hlavní problém však podle mého názoru

netkví v jedinecnosti, dominantní unikátnosti ideologie.

Ostatne ani v rámci bývalých ideologických bloku ne

panovala naprostá jednota, Rusko se dostávalo do kon

fliktll s Cínou, Kambodža válcila s Vietnamem ... Ideolo

gií nazývám soubor myšlenek, které mohou sloužit ja

ko násobitel, exponent násilí. Jak ríká Solženicyn.

zlocinec zabije treba deset lidí a stane se slavným, ale

ideolog múže pozabíjet miliony. Ideologické zlociny te

dy existují, pomysleme na Rwandu, na Afghánistán, na

deti podrezané islámskými fundamentalisty v Alžíru.

Hovoríme-li tedy o masových médiích, od ideologií,

které samy sebe považovaly za dominantní a jedinecné,

jsme prešli k jakýmsi rozptýlenejším ideologiím. Ale

z hlediska tech podríznutých je to totéž.

Proslavil jste se také reflexemi lla téma cy"ismu.
Jaký typ cy"ismu jste mel vlastlle na mysli?

André Glllcksmann (1937), frallcollzsk)í filusofa polilolog. Výzllamný predstavilel.,llOt'Ých ji/,

Poté, co se radikálne rozešel s marxismem, sOllstredllje se l'e Sl'épráci lla/enoméllY zla I' moder
lecnosti CItaké IUlpostClveTlíilllelektllcí/,l,' tomto sl"'te. Z jeho díla lIl'tídíme Pojednání o \'álce, I
2004, Síla závrati, Kucharka a lidojed, Páni myslitelé ci Cynismus a vášen.

Evropská civilizace je jediná, která od dob antického

Recka souhlasila s tím, že bude žít bez jediného Boha.

Starí Rekové a Rímané meli podle dobových zpráv

266 predstav spolecného dobra. Také krestanství se

rozvetvilo na nekolik ruzných podob: pravoslavné, rec

kokatolické, rímskokatolické. A stejný vzorec se opa

koval pri vzniku moderních státú. Jediným trvalým

spolecným atributem zústávala schopnost kritizovat

ideály tam vedle u sousedú, tedy jinými slovy - cynis

mus. Z tohoto cynismu, založeném na velkém množ

ství definic dobra, však soucasne vyplývá schopnost

v prípade nutnosti pojmenovat zlo.

Nepozorujete soucaslle také rust llového cy"ismu,
který vyverá z toho, že lla pn1iš komplexllí a sw
žité problémy dllešllího príliš globálllího sveta
casto neexistuje jillá odpoved llež cy"ická zlehcu
jící allekdota?

Ano, to je známý postmoderní cynismus, jehož vy

znavaci mají pocit, že vše je relativní, na nicem nezále

ží a "po nás potopa". Já si ale nemyslím, že vše má stej

nou hodnotu. Když vám budou chtít podríznout díte,

jiste nebudete mít pocit, že to je totéž jako oloupat ja

bUm. Já souhlasím s tím cynismem, který ríká, že lid

stvu nelze vnutit jedinou predstavu dobra. Postmoder

ní cynismus má za to, že jestliže není ráj, pak není ani

peklo. Zkuste se však zeptat kterékoli kosovské ženy,

zda není peklo... ~
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Dve Evropy' jsou nesmysl
s Josefem Jarabem o tom, co zdedil a co ho urazilo Libuše Koubská

jos~f.!al'ab (1937), ,:)'slll

dova/ F;losojickoll fakllllll

['P I' O/olllollci. obor allg
listika-rllsistika. Litertínlí

vedec, profesor (1I1.~lické

a americké literatll1Y. V le
lech 1989 až 1997 reklur

L'llil'ersity Palackého
[, OIOIllOIlCI.['letech 1997

až 1999 reklor Sll'edoel'

rops/"''é llflilJerzity II Buda

pešti ti ve Varšal'e. ,\)'I1í ,":e

ditelem CellU-a SrOl'I1(Íl'a

cícb klll/lll'lllch sllld,l lIa

FF UP /I OIOIllUIIC;.,pl'edse
da Ces('!ia s!clL'ellskéasoc;

ace amerikal1islti. Prekla

dalel. ZlIalec a lIIilonlÍk

jazzl/.

Folojarollllr Cejka

Náš svet, ješte pred deseti lety prehledný, se
zhroutil Tedje trochu neprehledný, ukazuje se ve
své skutecné podobe, tj. plný rozporu. V tomto

smyslu mluvil pri setkání intelektuálu na letošním
Foru 2()()() prezident Václav Havel Myslíte si, pa
ne profesore, že taková setkání mohou prehled
nosti nejak prospet?
Jiste, prinejmenším nám pomohou abychom si defino

vali termíny, problémy, srovnali si jazyk. Abychom ne

byli komunikativními mimobežkami. Po prvním rocní

ku Fóra jsem byl skeptictejší než dnes. Jsem rád, že se

tu objevují nejen stejné, ale i nové tváre. Snad to pri

speje schopnosti komunikovat. Ale jestli se tato schop

nost prenese do politických exekutiv? To je vždycky

problém, protože intelektuál - jehož

porád chápu v pOZitivnímslova smys

lu - když chce uvažovat, chce neco

prezentovat, je tu vždy ten handicap,

že se to nemusí podarit.

Nicméne Forum osobne sledovali

jak prezident republiky, tak nekte
rí lidé z politické scény. Taky Pra
ha získává takovou událostí na

významu.
Je dllležité tady Forum 2000 udržovat,

nepouštet ho, když už jsme pustili

Stredoevropskou univerzitu ... Lidé,

kterí o tom tehdy rozhodovali, byli

proste príliš pohodlní, což vidím ob

dobne i v našem vztahu k Evropské

unii. Strávil jsem tri roky v Budapešti,

a každý den mi srdce krvácelo, když

jsem videl, jak intenzívne a odvážne dokáže Budapešt

využívat všech nabídek.

Ríká se, že díky tomu má mnohem evropštejší 11á

ter. Co pro vás, pane profesore, vlastne znamená
být Evropanem?

Tuhle otázku si nekladu. Vysvetlím vám to: Byl jsem

pozván Jacquesem Dtlorsem spolu s dvaceti dalšími

lidmi z Východu i Západu Evropy do Atén, abychom

tam diskutovali o techto dvou Evropách. Musím ríci, že

me to urazilo. Ale to nestací, když cloveka neco urazí.

Snažil jsem se pana Delorse presvedcit, že je to ne

smysl. I tady na Foru se o tom nekdo zmínil, totiž, že

do jisté míry jsme my, kterí jsme byli od západní Evro

py oddeleni, jsme byli evropštejší, protože Evropa

predstavovala jeden z našich cílu a tedy jsme neztratili

vztah sounáležitosti s ní. Práve o to víc, že jsme z ní by

li násilne vytlacováni. V padesátých letech, kdy jsem

studoval na vysoké škole, byl muj pocit, že jsem Evro

pan, jednoznacný. Vždyt jsem studoval evropskou kul

turu, anglistiku a rusistiku a obojí jsem bral jako neco,

nac múže být Evropa hrdá, co múže nabízet zbytku

sveta. Považoval jsem se stejne tak za dedice Shakes-

peara a Dostojevského jako Francouzi. To byla ta poli

tická demarkacní cára, která nám nutila predstavu, že

nejsme Evropané. Do jisté míry jsem byl zklamán pu

vodní predstavou o rozširování Evropy Jacquese De

lorse. Protože nevzal úvahu zdejší kulturní bázi. Roz

hodne nemám potrebu nekomu dokazovat, že jsem

studoval evropskou ku!tunt, jsem její soucástí a že do

Evropy patrím.

A ješte neco: je tady vize Evropy, jež vznikala v mys

lích velikánll jako Konrád Adenauer nebo Charles de

Gaulle. Nebo pozdeji i v pragmatictejší rovine Helmut

Kohl. ikdo z nich nepochybovalo tom, že se Evropa

musí znovu obrodit, což je zvlášt treba ocenit u Nemce

Kohla. Politické rozdelení Evropy, k nemuž došlo po

Jalte a po pozdejších komunistických pucích, bylo cosi

neprirozeného. Alespon my jsme to tak cítili. Bohužel

cást západní Evropy to prijala. Což v nás zanechává po

cit trpkosti. Oprávnené. Proto jsem v Aténách Delorso

vi rekl, že my nemusíme dokazovat, že jsme Evropané,

a že to, co se deje po roce 1989, je pouze odcinení ne

spravedlivého vyznení druhé svetové války.

Nekterí západoevropští politologové ted prichá
zejí s názorem, že predstava vzniku jakýchsi Spo
jených státu evropských je absurdní vzhledem ke

zdejší národnostní roztríštenosti i vzhledem k lo
kálním politických zájmum Mluví se také o tom,

že sama Evropská unie už dosáhla maxima, dál
už nepokrocí.
Je to možné. Nicméne je tu neco v Evropské unii, co

lze za naší spolupráce, tj. za spolupráce nových clenu,

prípadne i za spolupráce tech, kterí se ješte nedostali

ani do druhé ci tretí vlny, vykonat. Ale v podobe, ve

které Evropská unie vznikla, se nemli že jen rozširovat.

To potom znamená pouhé - prijmeme vás, nebo ne

prijmeme? A takhle otázka nestojí. My tu prece jsme.

A my jsme tu pro sebe i pro vás. My jsme tu pro vás ja

ko hrozba, nebo jako nadeje. A i vy jste tu pro nás ja

ko nadeje, ale možná také svým zpusobem ne snad

hrozba, ale dlivod, pro nejž my se mllžeme vyvíjet ji

nak, než jak vy si budete prát.

Timothy Garton Ash hovoril o tom, jak se komunis

tické státy transformují. Pripomenul jsem mu, že jeden

z tech státli se nejen transformuje, ale soucasne je také

transformován. Totiž bývalá Nemecká demokratická

republika. Tady stojí za úvahu, zda se východní Evro

pa nemá nejen sama transformovat, ale zda by Západu

nestálo za to, ji pomáhat transformovat, stejne jako bý

valé západní Nemecko pomáhá východnímu. Má to

však psychologicky a dokonce politicky negativní du

sledky. Takže bych byl velmi opatrný s tím, že by EU

mela vrhnout veškeré své prebytky a bohatství do to

ho, aby se z Albánie a Bosny a Hercegoviny stala oka

mžite vyspelá Evropa západního typu. Musí to jít para

lelne, totiž že ta zeme se sama chce transformovat.

A pak je dobré jí pomoci.
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Svetlo a temnota našich dnu
Rozhovor s londýnským rabínem Albertem H. Friedlanderem Tomáš Vrba

V katedrále sv. Víta se již potretí konalo shromáž

dení predstavitelu všech velkých svetových nábo

Že1lStví. Myslíte, že také setkání tohoto druhu IIW

hou vést nejen k lepšímu vzájemného porozumení,

ale prípadne i k vzniku nejakého stálého meziná

rodního telesa, treba nejaké podoby Pražského khl

bil, jehož vznik navrhl Sergej Kovaljov a který by

mohl poukazovat na nejvýznamnejší techllické i du

choV1lí problémy naší planety? Nebo jsou snad ta

ková setkání spíše gestem dobré vule bez reálné

schopnosti hhtbšího analytického pohledu?

Multireligiozní bohoslužba v katedrále byla dúležitá

z nekolika dúvodú. V nejjednodušším smyslu to bylo ve

rejné predvedení schopnosti církví ne-li prímo vést vzá

jemný dialog, tak prinejmenším vnímat spolecnou prí

tomnost ostatních. Spolecná bohoslužba a spolecné oslo

vení obce verících i laikú mohly vést k uvedomení, že

nejen rllzná náboženství a vÍly, ale i ruzné názory uvnitr

nekterých z nich se mohou pri urcitých príležitostech set

kat, oslovit se a mluvit spolu. Nekteré chvíle v katedrále

se možná mohly nekomu zdát ponekud dlouhé, ale tech

nebylo mnoho, a byly dobrým úvodem k dramatickému

predvedení rúzných liturgií, ruzné hudby, ruzných po

stojú k bohoslužbe, které jsme tu mohli pozorovat. Ješte

dúležitejší však je, že se shromáždení konalo v rámci

mnohem širší konference, a že se konalo už potretí, címž

byla zdúraznena okolnost, že náboženství musí být jed

ním z aspektú každého dalšího uvažování o budoucnos

ti. Možná že vznikne neco jako Pražský klub, Shodli jsme

se, že pred sebou máme velké problémy 21. století a že

máme sklon venovat se spíše vedeckému pokroku, kte

lý beze sporu existuje, a informacní civilizaci, která se

stává, jak to vyjádril FritjofCapra, svého druhu informac

ním kapitalismem. Je treba do struktury této nové civili

zace zabudovat prvky etické, které tam dosud chybí. Ve

svete, kde kapitál hledá cesty, jak dosáhnout dalšího rú

stu, se na jistou odpovednost vúci zbytku lidstva casto

zapomíná. Náboženství stále je vhodný a životachopný

mluvcí mravní cinnosti, která musí doprovázet lidský ži

vot v budoucím vývoji. Náboženství nám rovnež pripo

míná, a ukázalo to i shromáždení v katedrále, tisícileté

koreny kultury, která nás stále oslovuje. Od techto kore

nú se nemúžeme odseknout - myslím, že kdybychom to

ucinili, propadli bychom poprení veškerých hodnot ci ji

ným chorobám naší doby.

Když jste mluvil o situaci moderního cloveka na

konci tohoto století, lIekolikrát jste použil prirov

nání o svetht a temnotách. Co považujete za lIejlle

bezpecnejší telnllotu našich dllu? Podarilo se nám

prekonat nejbrutálnejší režimy 20. století Ny"í se

zdá, že svet žije vjakési podmíllené, krehké roV7W

váze. Myslíte s~ že temnota je lIeco, co na chvíli zmi

zí, když rozsvítíte, ale v podstate zustává, byt lIevi

ditelná? Jinými slovy: je možllé, že prestože jsme se

zbavili Hitlera a prežili i komunismus, zustává M
co z Hitlera a neco z komunismu v nás?

Myslím, že temnota je neco, co je lidské duši, lidské

spolecnosti prirozenou dispozicí. Nebezpecné nejsou

nutne pouze výbuchy totálního násilí, které nicí každého

a všude - nejkrutejší podobu takového násilí jsme znovu

videli pri vraždení nevinných detí zcela nedávno v Ko

sovu, ve Rwande i jinde; stejne strašná však je ta lidská

temnota, která se dnes projevuje apatií, vyhýbáním se

odpovednosti. Snad díky poznání velikosti nebezpecí,

kterému jsme unikli, se darí hrozbu úplného vyhlazení

celých národt'1a menšin, jak to plá

novali rúzní diktátori v prlrbehu 20.

století, držet v šachu. A ted jsme
z toho možná trochu unaveni. Chte

li bychom zapomenout a pokrocit

dopredu a zústat ve svetle, ale za

každým dnem znovu prichází noc

a lidská duše se snaží presáhnout

k ideálu, k božskému, a nábožen

ství zdúraznuje, že všichni jsme deti

boží a všichni jsme navzájem spoje

ni tÍln pt'rvodním a konecným kore

nem. Rovnež jsme spoutáni kultur

ními vzorci naší doby, které se ob

cas \yjevují prostrednictvÍln umení

a literatury, hudby, divadla atd, Ob

cas si tu velice vedomuji okolnost,

že jsem v Pmze, mluvíme tu v pro

storách Hradu, jenž prežil války,

jenž prežil staletí. A když jsem dnes

nekomu povedel, že cítím mimo

rádnou únavu, odpovedel mi: .,Nu, to je ta minulost tech

to sten, svým zpúsobem zdejší zdi mohou tlacit a tížit."

Domnívám se, že je to dobrý postreh a budu se nad tím

zamýšlet. Možná dojdu nazpet až k dobrému rabbi

L6wovi, který tvorí Golema, aby se pokusil získat tmu,

aby bojovala ve službách svetla. Domnívám se, že v po

dobném smyslu je soucástí náboženské vize také ovlád

nout sílu minulosti, prožít skutecne temné casy a pri

mknout se ke spolecenství, které bylo zvyklé, jak prežít,

takže neco z jeho síly a nekteré z jeho hodnot se pred

vámi mohou vynorit jen tak, kdykoliv se procházíte Pra

hou, která je nejkrásnejší mesto na svete ...

Zdá se vám, že tel' zpusob uvažování, který si d0

práváme v techto d7lech na Pražském hrade, pred

stavuje ojedille1ý pokus, nebo máte další povzbudi

vé prfklady událostí, pri lIichž se setkávají lidé ruz

ného vyznání z ruzllých zemí a ruzných kultur?

Tato konference je mimorádná, pokud jde o výber li

dí, které svedla dohromady: nositele Nobelových cen,

prezidenti státú, velcí vzdelanci a myslitelé, spisovatelé,

umelci a hudebníci. At již prinese nejaký psaný doku

ment ci nikoliv, rozhodne vytvorí sít jednotlivcú, kterým

není náš svet lhostejný, a ti budou ve styku i v dobe me

zi jednotlivými konferencemi. Lzese však setkávat i jiný

mi zpusoby, nemusí to vždy být VlP konference. Nemu

sí se vždy konat v nejkrásnejším meste na svete. Budou-

ALBERT H.
FRJEDLANDER
Rabín
Westminsterské

synagogy
v Londyne,
Dekan Leo
Baeck College.



li se menší skupiny lidí rúzných profesí a rúzného púvo

du stýkat mezi sebou, zacnou spolu vytváret nový typ

setkávání lidských bytostí. Mluvili tu mladí lidé, a jejich

setkání lze zopakovat ve spouste dalších konferencí

v dalších oblastech sveta. Aby to melo žádoucí úcinek,

není bezpodmínencne treba být ve svede reflektoru mé-
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dií. Mám velkou dúveru ve vývoj zdola, od korínkú. Byl

jsem v Praze jednou na jare spolu s mladými studenty,

sešli jsme se se skupinou disidenru. a nebyli jsme nijak

duležití. nedostali jsme se do novinových titulku, avšak

já jsem se toho od nich dozvedel stejne jako nyní zde od

nositelú Nobelových cen. ~

nacte na politiky!
Obcanská iniciativa Impuls 99 lwéejni/a 3.listopadu 1999 prohlášení k pokracujícímu zaostávání Ceské republiky v pi'ípral'f!

na clenství v Evropské unii, v nemž dlirazne upozornuje vládu i Parlament CR, že do rozhodování o našem clenství v EU vpi'íš

tím kole rozšírení z~ývá pet až devet mesícu.

"Nezanedbatelnou cást tohoto casu jsme opet promarnili," konstatuje se v prohlášení. Jeho text dále vyzývá k personálním

zmenám ve vládním kabinetu a trvá na povinnosti vlády zpracovat a zverejnit komplexní a závaznou strategii príprav na EU

v príštích deseti mesících .. ,Trváme na prosazení evropské legislati\y jako priority cinnosti ministerstev, vlády a parlamentu. Tr

váme na okamžitém zverejnení hodnotící zprávy Evropské komise v ceštine a to v dostatecném nákladu pro potreny co nej

širší verejnosti," praví se v prohlášení. ,,5 pribývajícím promarneným casem ztrácíme dúveru ve schopnost dnešních politic

kých elit vzít clenství CR v EU skutecne vážne a v tomto duchu nadále postupovat. Jsme presvedceni, že k tomuto clenství má

CR dobré predpoklady, že clenství v EU je jednou z mála cest k rešení dnešních vážných problémú zeme. Navzdory tomu sí

lí mezi politiky hlasy, které prímo ci neprímo volají po odkladu clenství, nebo se pasivne smii'ují s dnešnún nedobrým stavem.

Zatím se neobjevila ani vúle k politickým dohodám stran o parlamentní podpore desorientované menšinové vlády práve v ob

lasti evropské legislativy.

Impuls 99 nadále považuje vstup do EU za klícový. Navrhli jsme proto v minulosti konkrétní kroky ke zlepšení. Nemáme

však duveru ve vúli a schopnost vetšiny z dnešních parlamentních zástupct'l naplnovat samostatne a kvalifikovane vlastní vo

lební závazky. Proto jsme se rozhodli k duraznejšÚllll obcanskému nádaku: vyzýváme tímto signatáre Impulsu 99 a s jejich po

mocí i další obcany, aby se osobne ci písemne obraceli na poslance a senátory zvolené v míste jejich bydlište a žádali po nich

jednoznacné vyjádrení jak jejich postoje k clenství v EU, tak konkrétních krokú k tomu, abychom prípravy na vstup do EU

zrychlili a zvládli. Dále, aby od poslancu prímo žádali poskytnutí ceské verze hodnotící zprávy respektive její kapitoly veno

vané CR. Pri tomto kroku nebudeme brát ohled na politickou príslušnost poslance. Odpovednost volicum je soucástí zastupi

telské demokracie a platí pro všechny poslance: preebedy parlamentu a vlády pocínaje, cleny parlamentních výború konce.

Na reakce oslovených poslancu se hodláme podrobne zamerit a budeme o nich verejne informovat," uzavírá prohlášení,

jež za pracovní skupinu Impuls 99 nazvanou Integrace do evropských struktur a mezinárodní postavení CR podepsal socio

log Ivan Gabal.

Zeptejte se poslancu
9. listopadu pak obcanská iniciativa Impuls 99 zformulovala v.ýzvu do sedmi bodli, které pl'edstavují nállOd, jak ~y meli ceští

obcané postupovat v zájmu vstupu sué republiky do Evropské unie:

Presvedcme své parlamentní zastupitele, že opravdu chceme, aby CR vstoupila do EU v nejbližším tem1inu! Zeptejme se

jich, co proto udelají!

A zeptejme se VŠECH poslancu zvolených v regionu našeho bydlište, protože všechny platíme ze svých daní!!

1. Nemáme slíbenou reakci vlády na hodnotící zprávu z Bruselu, jakkoliv ji premiér slíhil již pred tremi týdny;

2. Nemáme hodnotící zprávu Evropské komise v ceštine, aby se s ní mohli seznámit všichni zájemci;

3. Nemúžeme nechat evropskou budoucnost CR jen na vúli politiku - nebudou-Ii politici cítit verejný tlak a zájem, dopadne to

špatne;

4. Chceme-li do EU, musíme predevším své politiky primet, aby se venovali práci na evropské budoucnosti CR;

5. Proto se Impuls 99 obrátil na nejširší verejnost, aby se zacala tázat všech poslancú, CO a JAK pro náš vstup hodlají delat,

a to konkrétne a v oblasti jejich kompetence a bez ohledu na svou stranickou príslušnost. Potrebujeme naše politiky presvedcit,

aby plnili své závazky, menili nekompetentní ministly a úredníky, poskytovali nám všechny relevantní informace, neskrývali

práve to, co je pro budoucnost CR nej\ýznamnejší.

6. ejde o jednorázovou akci. Musíme a budeme tlacit a kontrolovat neustále. Pokud neodpoví, budeme tento fakt zverejno

vat s jejich jmény, pokud nás budou ohlupovat, budeme to zverejnovat s jejich jmény, pokud budou slibovat a neplnit, bude

me to zverejnovat s jejich jmény, pokud budou hlasovat v rozporu s jejich závazky, budeme to zverejnovat. V príštích volbách

pak budeme moudrejší - mení se nejen ministri a vlády.

7. Nabízúne možnost elektronického kontaktu témer se všemi poslanci a adresy a telefony do jejich poslaneckých kancelárí

v regionu vašeho bydlište.

"Seznamte svého poslance se svým zájmem na evropské budoucnosti a seznamte se s jeho názory a chutí váš názor zastu

povat," koncí výzvu Ivan Gabal.

Veškeré itúormace o iniciative Impuls 99 získáte na adrese:
Impuls 99
Národní 11, 110 00 Praha 1
TeL:22 075 105
Fax: 26 68 25

Email: impuls99@narodní.cz
www.impuls99.cz
Na internetové stránce Impulsu 99 najdete aktuální zprávy o tom, co se práve deje a jaké akce iniciativa chystá,

texty všech dosavadních proWášeIÚ a dokumentu, informace z jednotlivých pracovlÚch skupin i ze studentské sek
ce, emailové adresy poslancu, seznam poslaneckých kancelárí, kancelárí senátoru ve voleblÚch obvodech a další
údaje.
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Prežije netopýr rok 2000?
Kostricky zpuchrelého listoví se zase jednou navždy rozplynuly v listopadových deštích a v kanaliza

ci - spolu se zmarem, vlhkem, rozkladem a myšlenkami konce. Opatrne zacínáme pomýšlet spíše na

kostru od kapra, neposkvrnenost snežných polí, nový pocátek a zrod. Co na tom, že to vypadá, jako

bychom se v prosinci chystali oslavovat spíše zrození zakladatele síte supermarketu Tesco ci kon

struktéra Lega?A pokud jde o snežná pole, steží se dnes nekomu propojí se vzpomínkou na cestu na

pulnocní. Pokocháme sejimi ješte tak, když rozhlas za zimního rána nasadí vecný hlas Michala Tuc

ného - snad se na té opravdové vecnosti konecne dozvedel, jak to delá dívka zimní, copak krídla má,

jak to chodí snežnou plání, že stopy nenechá. Bylo by bláhové doufat, že nás predvánocní cas ješte

nekdy svede nad svícemi adventních vencu. Volici krestansko-demokratických stran marne truchlí

nad svetsk.ým úpadkem a nad tím, že naši maliccí mají ježíše Kn'sta nejspíše za vynálezce sandáll/.

Buh byl nucen vyklidit už i svátky vánocní a konec prosince se smrštil proste na svátky cloveka. Díky

Bohu alespon za to.

Avšak: prežije clovek rok 2000? Po celá desetiletí propadali pedagogové pri zadávání témat matu

ritních písemek a slohových prací charismatu této otázky, k níž neexistovala správná ani špatná od

poved; a zkoušeli s její pomocí veštecké vlohy svých studentu. Byla to takzvaná" úniková" a predpo

kládalo, že jakous takous variaci na vzdálenou budoucnost plnou zelen.ých pidižvíku a amarouno

vých tablet zvládne ipropadající žák Kmonícek. Letos v prosinci mají však ceštinári poslední šanci 

napNšte již žádný ma~ýprognostik ze svých predpovedí ctyrku nedostane. Titulní otázka se horem

pádem blíží ke svému definitivnímu rozuzlení. Kdo ví, jakou zkázu naplánoval na rok 2000 trídní

postrach Kmonícek, skutecnost však fantazie nezvedeného lotra zrejme ješte predstihne. je zcela vy

louceno, abychom rok 2000 pl~ežili, nebot se nám zrejme nepodaN prežít ani sám jeho pocátek. Nad

PaNží se v posledních prosincových minutách zaskví laserová trikolora, Londýn se prestehL~iedo ob

rí hypertechnické arény Millennium Dome, Sydneyany oslepí nevídaný šestikilometrový ohnostroj,

v New Yorku se ti štastnejší, bohatší a belejšíprotancí k dvojkovému letopoctu na Big Party a ti ostat

ní je budou sledovat dole na ~~estigigantick.ých obrazovkách, v Indonésii jdou na dracku vstupenky

na Silvestra v kráteru sopky Bromo a v Ostrave v hotelu Imperial probehne dvakrát za vecer striptýz.

Odpoved na otázku, zda prežijeme ci neprežijeme rok 2000, tedy záleží také na tom, zda tomu vše

mu ješte hodláme ríkat život.

Prosinec 1999je zkrátka bájecn.ý artikl. Je po nem shánka již nekolik let, od té doby, co jej - ješte

pred mudrci a pocítacovými experty - zacaly cestovní kanceláre ohlašovat na krídových stránkách

svých katalogu.

Kdysi, tenkrát, bylo-nebylo, se však snášel prosinec do zasnežené vsi na blanitých kNdlech netopý

ni. (Guvernantka Vladimíra Macury však místo netop'ýr ríká nedopýr. Vždyt také guvernantka žije

a umírá v polovine století stále ješte minulého. A Macura byl jedním z posledních, kdo rozu mel jeho

duši. jiste mu - nejen za to - letos prostrou prázdné místo u vánocní tabule.) Nedopýrení netopýri 

chytrá zuírátka, která vedí, jak nebezpecné je být jenom myší nebo jenom ptákem. jiste tenkrát vylé

tali z kostelní veže po ce~ý rok, ale jen v prosinci padla brzy tma, kur domácí šel spát se slepicemi

a matky-hospodárky mely cas naložit svépotomky na sáne a zanechávajíce rezavou stopu v cerstvém

poprašku vyrazit s nimi ke kostelu na netopýry.

Pak najednou deti vyrostly, z nekterých se sta~y myši, z jin.ých ptáci, a netopýri zmizeli. Prežije ne

tOp'ýrrok 2000?Jistá šance tu stále je -prežije, pokud p,~ežije, sprominutím, clovek. Ten, který neza

menuje život za ohnostroj. Ten, který rozumí tichu snežných plání. Ten, ktelý prostírá štedrovecerní

sILi!pro své mrtvé. Ten, který chápe, že minulá století nejsou tak zcela minulá. Ten, který nevede pta

komyší války a pokouší se žít sprotiklady jako netopýr.

Irena Reifová
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V doslovu k románu George Onuella 1984, ktelý v roce 1984 vydalo exilové nakladatelství Index v Kolíne nad Rýnem slovenský spisovatel,

filosof a publicista Milan $imecka (1930-1990) mimo jiné napsal: "I já jsem kdysi cetl knihy proto, abych se mohl ztotožnit sjejich hrdiny

a prožít nádherne smyšlené príbehy. Plwab ctení byl v tom, že já se stával lovcem mikrobu a zachranoval tisíce lidí pred nevyhnutelnou

smrtí. Tojá jsem pristával s kosmickou lodí na cizích planetách, plných roztodivného rostlinstva, zvírat a žen se spalujícími ocima a ru

dou pokožkou. Premýšlel jsem o všech možnostech dobra (nebo zla?), které bych mohl vykonat jako Neviditelný, a o všech tajemstvích, do

kterých bych mohl nahlédnout. A zazlíval jsem Wellsovi, že ty možnosti obešel a nechal Neviditelného utlouct davem na ulici. Nade všech

no jsem však toužil být Zuzanou, Tit(V, johnem, Rogerem, Nancy a Peggy na Ostrove divokých kocek ... Což zase svedcí o tom, že jsem od

detství podvedome smeroval k životu bez konfliktu a k zásadám slušnosti, které velí i v divocine podekovat za dve kostky cukru do caje. "

Milanu $imeckovi se nesplnilo Utibec nic z toho, po cem v detství pri ctení toužil. Zato se dostavil úplne jiný literární hrdina, kterého také

dávno dobre znal. jako signatár Charty 77, tvrde pronásledovaný a v letech 1981-82 veznen.V, zažil Milan $imecka na vlastní kuži situa

ce a prostredí, jimiž prošel Onvelhiv Winston Smith.

Ti, kdož meli možnost se s Milanem $imeckou setkat, na nej vzpomínají jako na mimorádného cloveka A mnozí ijako na vzor, s nímž by

bylo skvelé moci se identifikovat.

Muj prftel Milan Šimecka
H. Gordon Skilling

H. GORDON
SKJLI1NG

Kanadský
historik,
žije v Torontu.
Ve 30. letech

pobýval v'ceskoslovensku.

Poprvé jsem se s Milanem setkal v roce 1975, pet let

poté, co byl propušten z hudební fakulty v Bratisla

ve, kde prednášel. Ješte predtím byl radu let clenem

komunistické strany a vyucoval marxismus a po

zdeji filosofii, a v té dobe napsal nekolik vetších

prací o utopiích. Po propuštení radu let pracoval ja

ko bagrista, což ho privedlo do úzkého kontaktu

s obycejnými delníky. Na jeho myšlení mela tato

zkušenost rozhodující vliv. Vyprável mi o tom, jak

jsou delníci vynalézaví ve zpusobech, jak se vy

hnout práci, a o jejich nenávisti k Husákovi. V té

dobe nepublikoval, ale napsal mnoho dopisú své

mu príteli Vilému Precanovi, které pozdeji vyšly

v Nemecku. Když jsem se s Milanem znovu setkal

v roce 1977, byl nezamestnaný, avšak pilne psal pro

samizdat. Setkali jsme se ponekud konspiracne na

velkém parkovišti u Dunaje pod bratislavským Hra

dem. Byl rád, že me vidí, protože jsem pro nej byl

spojovacím clánkem k Vilému Precanovi. Pozdeji

pri pikniku na chate u Kalinú me slavnostne

a ovšemže žertem vyznamenal rádem Bílého lva

(pocta, které se mi ve skutecnosti o mnoho let po

zdeji dostalo z rukou prezidenta Havla). Milan mi

rekl, že nepodepsal Chartu: mel pocit, že od nej,

Cecha žijícího na Slovensku, by to nebylo vhodné.

Duchem ovšem chartistou byl a udržoval styky

s ceskými chartisty z Prahy a z Brna. V Bratislave

však byl vedle Mira Kusého témer jediným predsta

vitelem opozice. Brzy zacal psát stále sílící proud

provokativních samizdatových clánkú a knih vcetne

Obnovení porádku, brilantní studie o reálném soci

alismu a Husákove normalizacní politice. Jednou se

vyjádril, že ,exploze svobodné kultury", jejíž bylo

jeho psaní duležitou soucástí, je ,úcinná zbran pro

ti lžím, útlaku a hlouposti".

V následujících letech jsme se stýkali pravidelne

a víceméne verejne - v rybí restauraci v podhradí,

v kolibe v Malých Karpatech za mestem, v restaura

ci na veži nového mostu pres Dunaj, a casto v jeho

byte na Pražské tríde. Obcas byl z Prahy pred hro

zícím príjezdem Byrona, jak mi ríkali, varován, jin

dy jsem se objevil neocekávane, jak on ríkal, jako

bych prijel ze svého torontského domova tramvají.

V roce 1978 jsme spolu mluvili o jeho názoru na

disidentské aktivity. Milanovi se nelíbila myšlenka

Chartu 77 více zpolitizovat, veril, že tichá a postup

ná cinnost múže prinést drobné zmeny k lepšímu.

Pyšne mi ukázal Kolárovu koláž Ukrižování, kterou

dostal od pražských spisovatelll jako ocenení za nej

lepší knihu roku, Obnovení porádku. Cestoval do

Prahy, aby cenu prevzal, policie ho však na nádraží

zadržela, a on se musel vrátit. Když jsem mu sveril

plán vydat knihu v zahranicí, chyt! se rukama za hla

vu a mlcky hledel z okna. a úspech knihy byl hrdý

- ,je to neco, co dalo mému životu smysl" - jak se mi

sveril, ovšem obával se následku. Jeho drahá žena

Eva prijímala jeho disidentství s výhradami a samo

zrejme se obávala, jaký to bude mít úcinek na život

Milanuv i celé rodiny. Jeho pozdejší trinácti mesícní

veznení bylo pro ni znicující. Zavolal jsem mu ne

kolik hodin po jeho propuštení z vezení, abych ho

uvítal doma, a on byl dosud tak otresen, že témer

nemluvil anglicky. Jeho mladší syn šel v jeho sto

pách a také publikoval v samizdatu.

V dalších letech jsme se krátce videli dvakrát.

V roce 1984 jsme meli schuzku s Jirinou Siklovou

v pražském byte naší vzácné prítelkyne Lizy Rudin

gerové, což Milan oznacil za ,zázrak", a pozdeji té

hož roku prijel z Bratislavy s Evou a s Kusými na

chatu Eviných rodicú nedaleko Brna. Vyprável mi

o vezení a o své nové práci - stal se z nej doku

mentátor. "Ve skutecnosti jsme nebyli disidenti ne

bo vúbec politicky angažovaní lidé," ríkal, samo

zrejme by radeji užívali života než težkostí. Neoce

kával mnoho. Rozhodne neocekával velké zmeny,

natožpak nejakou revoluci nebo utopii. Jejich nezá

vislé aktivity byly aktem morálního vzdoru proti re

žimu a jeho "civilizovanému násilí", jak to nazýval.

Když jsme se znovu sešli v roce 1987, veci se již

zacínaly menit, jak on ríkal, nikoli jako výsledek po

litického zápasu, ale sociálního vývoje, který nako

nec prinese zmenu vúdcu i politiky. Milan a Eva pri

jeli do Prahy oslavit naši zlatou svatbu. Na Staro

mestské radnici a pri obede v Obecním dome bylo
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možná dvacet nebo petadvacet disidentu, mezi nimi

Václav Havel. Tato událost, jak rekl Milan po obede,

byla nejúžasnejší událostí za radu let, a vstoupily mu

slzy do ocí. Po obradu, nad sklenicí vína v restaura

ci U staré synagogy, žertem prohodil, že jsme byli

svedky historického okamžiku "našeho usmírení

s režimem"!! Za tri roky, jak veštecky predpovedel,

bude situace mnohem lepší a Vilém Precan bude se
det s námi.

A pak v roce 1990 byla situace vskutku jiná. Sešli

jsme se v jeho kancelári na Hrade, procházeli jsme

se "v kuloárech moci", jak se vyjádril a se smíchem

dodal, že by to byl dobrý název jeho príští knihy.

Pozdeji pri obede s Vilémem a Helenou Precanový

mi a s Jirinou Siklovou ve Lvím dvore všichni vyjad

rovali starost nad tím, že po pádu komunismu lidem

chybí nezávislost a pripravenost k práci. Milan s no

stalgií vzpomínal na zlaté disidentské casy a ve vy

soké funkci se zjevne necítil dobre - radeji by po

kracoval jako nezávislý kritik v Bratislave, Práci na

Hrade prijal váhave až poté, co mu Havel reklo ra

de, kterou mu dal DaJajláma. Rada znela, že pri vy

beru poradcu by mel Havel odmítnout všechny, kdo

mají nejaké osobní ambice, a verit jenom tem, kterí

žádné nemají. Milan zpocátku neocekával rozdelení

Ceskoslovenska, ale postupne si uvedomoval plnou

vážnost veci. V jeho úvahách se z rozluky stal hlav

ní problém. Byl presvedcen, že osmdesát procent

Slováku chce zustat ve svazku s Cechy. Prezident

rozhodl zrídit na bratislavském hrade pobocku pre

zidentské kanceláre, aby dal Slo\'ákum pocit, že je

i jejich prezidentem. Bohužel to nestacilo, a ani Mi

lan, ani prezident proti pozdejšímu rozpadu ne
mohli nic delat.

etušil jsem, že tento obed bylo naše poslední

setkání pred jeho náhlou a necekanou smrtí o mesíc

pozdeji. Mel prijet do Vancouveru proslovit pred

nášku na University of British Columbia a mel se za-

stavit u me \ Torontu. Jeho tragická smrt pro me

znamenala osobní ztrátu velkého prítele, a pro pre

zidenta ztrátu moudrého rádce. Ted žije pouze v na

ší pameti a v pameti mnoha dalších lidí jako statec

ný a moudrý muž (s bájecným laskavým humorem),

který \ýznamne prispel k pádu komunismu v Ces

koslovensku a kdyby žil, mohl mnohým prispet k ži

votu obou svobodných zemí.
Preložil Tomáš Vrba.

ff Gore/oll Ski/lillg (dem)
a .\tilcm imecka. F% ar
chil' liléma PrecanCl.

Víc dával, než dostával
Listy z vazenia
...Aké to boli príjemné stretnutia. ci pri šachu, alebo len

tak, alebo pri víne Mira Kusého. Diskutovali sme o po

Iitike - akože inak, ale snívali sme aj svoje sny o slo

bodnej krajine v slobodnej Európe. Boli to sny aj pre

to, dnes to už vieme, že slobodná krajina v nich vyze

rala ovela harmonickejšie než je dnešná skutocnost.

Ale v tom je povab snov.

Najkrajšie sny rozprával Milan Šimecka. Boli obsa

hovo bohaté, pekne a zaujímavo podané a velrni pres

né v predpovedi budúceho \ývoja. V ObnoL'enípori

adku, v Knthovej obrane a dalších knihách, ale aj

v osobných rozhovoroch dokázal Milan Šimecka spojit

malé a velké dejiny a každodenný l'udský život zasadit

do dejinnej a kontinentálnej perspektívy. Aj Listy

z vazenia sú o tom, ale v pozmenenej perspektíve.

Pred onými patnástimi a viac rokmi sa z vazenia sme

10 písat iba o rodine a osobných veciach. Milan teda pí-

saj o rodinných veciach, ale vtesnal do nich svoje úva

hy o dejinách a aj o mohutnosti kontinentov,(...)

Ci neodhaluje podstatu sveta aj podstatu rodiny naprí

klad táto veta písaná rodine z ruzynskej vaznice: "Mal

som možnost zvážit hodnoty živOlaa vyšlo mi, že láska

vo všeobecnom zmysle, takmer dostojevskom, je asi naj

závažnejším poludštovacím prostriedkom a nie práca

ako sa donmieval Engels." Alebo iná vela: "lstota lásky je

nad všetky istoty sociálne a istoty pokoja a bezpecia. "(...)

vazenský život privádza cloveka aj "do úzkych"

a vtedy je sila transcendentálnej podpory neocenitelhá.

Milan Šimecka ju nevyznával, ale túžil po nej. V liste

z októbra 1982 píše: "Škoda, že neverím v Boha, bolo

by to nádherné odovzdat sa do jeho vole."

Mám pocit, že Milan Šimecka sa teraz na nás poze

rá, s porozumením a láskou sa na nás usmieva zo sve

ta slobody a \'ecnosti vediac, že sa s nami opat stretne.
Ján Carnogurský



Byl nad vecí
Milana Šimecku jsem poznal na pocátku sedmdesátých

let, tedy na pocátku tzv. normalizace. Byl to ostatne on,

kdo napsal v té dobe asi nejdukladnejší rozbor celé té

normalizacní éry. Jeho kniha Obnovení porádku je vý

bornou analýzou tehdejší situace, mela jistý až fenome

nologický prídech, ale zároven byla velmi ctivá. Milan Ši

mecka i já jsme se pak po celá léta sedmdesátá i osmde

sátá zúcastnovali setkání tech tehdy zakázaných

spisovatelu, kterí pozdeji zacali vydávat casopis jménem

Obsah. Do tohoto spisovatelského seskupení Šimecka ze

Slovenska pravidelne dojíždel - naše setkání se konala

snad témer každý mesíc, urcite nekolikrát do roka na ruz

ných místech, vždy u nekoho na chalupe nebo v byte 

a obvykle úvodem predložil (stala se z toho behem do

by tradice) Svllj politologický rozbor situace. Mnozí se

mu permanentne posmívali, že je príliš velký optimista,

býval to ale velmi vecný, rozvážný, možná až trochu roz

šafný výklad, který se vždy vyznacoval obdivuhodným

nadhledem. Šimecka byl sice clovek citlivý, který všech

no velmi prožíval, a cloveku vedle nej bylo dobre práve

pro jeho vnímavost a citlivost, nicméne to neznamenalo,

že by ve svých úvahách podléhal prílišným emocím, že

by se na neco príliš rozciloval nebo byl necím premršte

ne naclšen. Dokázal se proste nad predmet úvahy p0

vznést, a pri svém klidném, pomalém a vecném výkladu

jako by se na to všechno hemžení sveta díval odnekud

z vyšších míst. Byl nad vecí.

Po case jsme se s Milanem Šimeckou krátce sešli tak rí

kajíc zamestnanecky, kdy jsem ho pozval na Pražský

Brat mojej duše
Je tu nadbytok necitu, nevášne a nevrucnosti; suchých

ocí, nerozhovom pri víne a nepocúvania, ale poúcania

a manipulácie, neporozumenia.

Nadváha nesúcitu a nemilosrdenstva; ne úcty a ne

odpovedania na listy i neobjati a pri lúcení, nemlca
nia.

Prevaha neúsmevu a neotvorenosti; nenoblesy, ne-

Optimistické referáty
...Scházeli jsme se všichni pravidelne jednou za ctvrt

roku vždycky první jarní, letní, podzimní a zimní den.

Pribývalo nás ze stran ceské a díky Milanovi i ze stra

ny slovenské. Scházeli jsme se na nejruznejších mís

tech republiky, nejméne jednou za rok na Slovensku,

vetšinou ve vypujcených chatách, nekdy dokonce

v ubytovnách, které patrily nejaké oficiální organizaci,

jež nám je, nevedouc co ciní, propújcila. Naše setkání

mela velice volný program, nekdy jsme na nich cetli

neco ze svých prací, projednávali ruzné naše soucasné

svízele a problémy, jindy podpisovali nejakou petici ci

spolecný dopis, jednali o tom, jak pomoci nekomu,

kdo se ocitl v mimorádné nouzi, nebo se proste tešili

ze vzájemné prítomnosti. Jeden bod však byl pevný,

nepominutelný: optimistický referát Milana Šimecky.

Milan v nem probral soucasnou politickou situaci

u nás a ve svete a nezvratne vyvodil, že vývoj, jakkoli

se to povrchnímu pohledu jevilo práve opacne, se ubí

rá dobrým smerem, zmena pomeru je logická, a není

síly, která by ji mohla zadržet. Budeme všichni už br

zy žít ve svobode a demokratické spolecnosti, a samo-

strana 20

hrad - ješte v onech prvních, jaksi revolucních dobách,

kdy prezidentská kancelár ješte nebyla porádným úra

dem, vše bylo poznamenáno improvizací a hledáním

správného zpusobu práce. Vedl toho pul roku kolegium

mých poradcú. Zemrel náhle, necekane, všechny nás to

šokovalo ... Vzpomínám, jak jsme všichni leteli na jeho

pohreb do Bratislavy.

Priznávám, že jeho vecný pohled na politické dení mi

dnes velice chybí. Bylo by dobré, kdyby s námi ješte bý

val nejaká léta setrval.
Václav Havel

taktu, nedavery a nemyslenia na smlt, neutrpenia a nes

úcitu, nebolesti; neradost z jestvovania.

Všetkého toho bolo s nami o cosi menej, ked sme sa
mohli stretávat s clovekom Milanom imeckom.

Ale nevyhovárajme sa dnes na neho, raclšej po kvap

kách uberajme z velkej presily, lebo on to už telom ne

maže: iba chce skoro ako nemftvy.
Ivan Kadlecík

zrejme, naše knihy stejne jako všechny potrebné kni

hy budou vycházet. Pro své referáty musel Milan snést

mnoho výtek a výsmechu, nejcasteji mu se svou bri

lantní logikou a témer encyklopedickou pametí odpo

roval dmhý Milan - Milan Uhde. Pamatuju se na jedno

takové setkání na Brnenské prehrade, dodnes vidím ty

dva ozárené svetlem - zrejme jsme zapálili ohen - jak

spolu zápolí. Druhý Milan rozdrtil Šimeckovy argu

menty, až z nich nezbylo nic než pouhá víra, že vše ~e

v dobré obrátí. icméne práve tu víru jsme potrebova

li a na príští schllzce jsme se všichni tešili na nový Mi

lanúv optimistický referát(. ..)

Na predposlední schúzce, prvního letního dne letošní

ho roku, jsem mu gratuloval k mezinárodní novinárské

cene, kterou práve obdržel, a zároven jsem mu za nás

všeclmy podekoval za to, že nám témer po dvacet let cty

rikrát do roka dodával nadeji. Rekl jsem: preli jsme se

s tebou, smáli jsme se ti, ale cekali jsme na tvoji rec a ta

nám pak ctvrt roku pomáhala žít a pokracovat v práci as

pon s troškou víry v její smysl.

Milan tehdy vstal, podekoval a pak se sveril. Lhal jsem

vám, kamarádi, lhal jsem vám, ted už to múžu priznat,
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sám jsem casto neveril, že to dopadne tak, jak jsem vám
sliboval.

Naposledy jsem ho videl tri dny pred tím, než zemrel 

byl totiž první podzimní den. Milan prijel a pronesl k nám

svoji první pesimistickou rec. Snad vedel, že už nepotre

bujeme, aby nám dodával víry aní dalších sil, anebo ješte

Milan Šimecka a dnešok
Nie som si istý, ci sme za tých pár rokov od Simeckovej

smrti urobili nejaký pokrok v rozširovaní priestom pre clo

veka jeho malých dejín, teda pre cloveka, ktorý sa chce

mat jednoducho dobre a ktorý sa usiluje naplnit svoju

skromnú, prízemnú vidinu spokojného života a osobného

štastia. Tento priestor mu nevytvára politický režim, štát so

svojimi mocenskými nástrojmi, ale rozvinutá obcianska

spolocnost. Ak je to tak, musíme byt skol' skeptickí: pro

ces jej vytvárania v ostatnom období skol' ustrnul, miesta

mi možeme dokonca pozorovat spatný pohyb: namiesto

decentralizácie recentralizácia, namiesto rozvoja plurality

násilná homogenizácia, namiesto rozvoja samosprávy úsi

lie o etatizáciu našej spolocnosti.

Aj to je vlastne jeden z tých trpkých dovodov, preco je

pre nás MilanSimecka stále taký aktuálny, preco máme ta

ký silný dojem, že k nám hovorí práve teraz, že sa vyjad

ruje k nášmu dnešku. Áno, jeho Obnouenieporiadku ako

by sa odohrávalo práve tu a teraz, áno, ono sa naozaj odo

hráva práve tu a teraz. Je to trValé úsilie politickej moci

o ovládanie cloveka, ktorého jednu metamorfózu popísal

Simecka tak pregnantne, že dosiahlo nadcasovú platnost.

Teda rezignácia nad nevyhnulným stavom vecí, rezig

nácia nad nevyhnutnými návrJtn1ido stále toho istého vý
chodiskového bodu?

Odpovedný prognostik
Po nekolik let jsem vídala Milana Sin1eckunejméne ctyri

krát do roka na našich prJvidelných kvartálníchschuzkách

spisovatelu. Konaly se na rúzných tajných místech v Ce

chách a na Morave, nekdy i na Slovensku. Nevynechatel

nou soucástí programu byl vždycky Milanúvreferát. Roze

bral politickou situaci, upozornil nás na zmeny, umel vy

císt z Rudého práva informace tak, jak to neumel nikdo

z nás, usuzoval podle poradí a umístení zpráv, umel pre

císt záhadné šifry z rúzných prívlastku pred podstatnýn1i

jmény, z poradí slov ve vetách, i z malých odchylek v cho

vání sovetských i našich soudruhú. Prichystal si vždycky

jakési optimistické poselství, které se týkalo budoucnosti.

Predpovídal nakonec dlouho pred tím, než se to stalo, pád

Sovetského svazu i komunismu. My jsme se tomu smáli,

protože jsme si neu'oufali v neco takového doufat, anebo

dokonce se na to pripravovat. Milan Sin1eckase na to pri

pravoval a pripomínal nám naši odpovednost. Myslím,že

zastával názor, že spisovatel je svedomí národa. Po jeho

optimistickém referátu mel koreferát Milan Uhde. Ten nám

všecky iluze, které jsme si snad mohli vytvorit, rozboural,

smetl a vzal. Jeho prognózy bývaly vždycky cernejší než

prítomnost. Bojovali pak spolu ušlechtile slovem a nikdo

z nich nevyhrál. My ostatní jsme tomu prihlíželi s velikým

Takmer pO desiatich rokoch ...
(...)Ked tak premýšlam, pod aký všeobecný pojem by

som ho zaradila, vracia sa mi neodbytne slovo hrdina.

Používam ho nie bez urcitých zábran z hmlistej ošúcha-

spíš byl sám už na konci posledních sil vlastních. Rozdá

val je po celý život - dobrý, vlídný, laskavý a ve své pod

state krehký clovek, a rozdal je všechny. O málokom ji

ném bych se odvážil tvrdit tak jako o nem, že se obetoval

dmhým( ...)
Ivan Klíma (990)

Naopak, Milan Simecka nám celým svojím dielom

i osobným príkladom dokazuje, že sa tomu možno a tre

ba vzopriet. Jeho dovody pre to sú vetmi prosté a ludsky

prijatelhé. Nežiada hrdinské ciny, ale iba elementárnu l'ud

skú slušnost a dostojnost. clovek má v sebe zabudované

hranice svojej prisposobivosti realite, budovaním ktorej si

ho chce politická moc podrobit.

.,Odmítl jsem se adaptovat až v obnoveném porád

ku, protože se proste prevážily váhy. Na misce se sta

rými ideály zústala v konkrétní situaci jen zaprášená

slova, slova a slova. Adaptace už nebyla zdúvodnitelná

politickou logikou a sebeobratnejšími racionálními ar

gumenty, ale pouhou obavou z existencního pronásle

dování a z obrovského množství príkorí, které si múže

na cloveka vymyslet rozzlobený stát. A dnes vím, že to

to odn1itnutí adaptovat se v obnoveném porádku bylo

u me, tak jako u vetšiny jiných lidí, motivováno stavem

duše, kterému státní bezpecnost ríká tvrdohlavost. Je to

však touha uchovat si pro zbytek života o sobe dobré

mínení. Je to naprosto jednoduchá motivace a vždy me

udivuje, že ji nechápou ani mnozí lidé, kterí by meli mít

k tomu dobré predpoklady" (Obnovení porádku).

Latincinári pri takýchto príležitostiach zvykli povedat:

Oe te fabula narratur! O tebe je rec!
Miroslav Kusý (995)

zájmem a toto klání se stalo rituálem, který jsme vždycky

vyžadovali. Casto na Milana Sin1eckumyslívám. Co by asi

rekl tomu, co je?A predpovedel by nám neco dobrého?

Ted me napadlo, že o Milanových referátech nás bude

psát víc. Pridám tedy neco. Slijsme spolu jednou na pod

zim lesem nekde v okolí Malacek. Dodnes nevím, jak se

ta vesnice jmenovala, sešli jsme se tam nekolikrát a já ten

krát to jméno raclšinevedela. Za zády nám zapadalo slun

ce, pred námi byla paseka, kterou na konci ohranicovala

hradba borovic. Byly ohnive cervené. zastavila jsem se

a povídám: Podívej, jaká je to krása, a Milan se také zasta

vil a rekl:Já to nevidím. Pak n1irekl, že má glaukom a že
s tím nechtel nikoho obtežovat.

Jednou jsme Milana prijeli se dvema práteli navštívit.

Zústali jsme pres noc u neho na Pražské, byl sám doma.

Byla to nejpodivnejší návšteva v mém živote. Mluvilijsme

jen na ulici.Jakmile Milan zavrel dvere bytu, nepromluvili

jsme ani slovo, i ráno jsme si jen ukazovali. Byt mel prímý

odposlech a prý, kdyby slyšeli ceštinu, hned by si pro nás

prišli. Mluvit tam mohl jen Ludvík Vaculík, protože ten

umel po slovensky.

Nekdy si myslím, že Milan umrel tak brzy proto, aby se

nedožil rozpadu Ceskoslovenska. To by asi neprežil.
Eda Kriseová

nosti tohto pojmu a šírky jeho záberu. Zahána hrdinov

ako AchilJes a Cid až po hrdinov akcných filmov, krorí

z koní presadli na lýchle autá, a zároven aj hrdinov na

šich všedných cias, mnohých bezmenných. A všetkých
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Foto/iraft; .I1i/alla .~illleck)'

od .I1aT1;l/a Kbeka zap,ijcila

jiril/a Siklol'CÍ.

tých historických aj súcasných spája neotrasitelhý príkaz

íst za svojou hviezdou, ctou, slobodou, láskou.(. ..)

Toho hrdinu vidím v tom, že je obdarený talentom

a charakterom a v súlade s tým žije, vidím ho v poho

tovosti vziat na seba zodpovednost za to, CO sa deje, ale

aj za to, CO by sa diat malo a nedeje, a nie je ochotný

mlcky vyckávat, ako to dopadne, radšej sa vzbúri a bú

ri. (Prostriedky vzbuty sú podmienené dobou: kopija ci

písací stroj, proti inkvizícii alebo Stb). Nedat sa spo-

Idealista a utopista
Za sklem knihovny v jídelne mám velkou cernobílou

fotku Milana Simecky. Silné brýle na ocích, pravou ruku

rozevrenou, trochu atypicky v saku a s kravatou. Proc

ne, bylo to již po prevratu, v zárí 1990, presne ctyri dny

pred jeho smrtí. To ale nevedel ani on, ani my. Disku-

Hledání v písku
Byl to Vladimír Blažek z Brna, který v kterémsi roce pocí

najícího .,obroclného procesu" pravil, že me seznámí s clo

vekem, jehož musím znát, protože je v cemsi souladný se

nmou a v necem jiném je kontrapunktický. A setkali jsme

se všichni tri, já, on a Milan Simecka, v Kromeríži. Vladi

mír byl takový skladebný clovek: cítil. ceho, koho je tre

ba, aby skladba byla dobrá, úplná. A to se potvrdilo. Mi

lan potom byl operným prvkem naší spolecnosti: pred
stavoval v ní budoucnost.

Ve skupine okolo "Obsahu" se sešli i lidé, kterí by se

k sobe v normálních pomerech sotva dostali: protože

lidé se shlukují pro príbuznost. My jsme drželi všichni

pohromade pres rozlicnost. A to znamená vlastne, že

slušnit, aj ked mnohí to pokladajú za výstredné donki
chotstvo.

Hovorím stále o Milanovi Simeckovi a jeho dósled

nom odmietaní rezignácie ako životného postoja.

Bral slovo za slovo, vracal mu jeho pOvoclnýneznásil

nený zmysel, cítil sa zaviazaný každé jedno nielen zva

žovat, ale aj ocIktývat, ak sa použilo na zahal'ovanie myš

lienok, skutocnosti, pravdivosti.
Alma Mi.inzová

tovalo se o národnostních otázkách a prvních signálech

o možném rozdelení Ceskoslovenska. Milan byl z toho

neštasten. Prestože psal svoji habilitaci o utopiích, sám

byl idealista a utopista a moc "reálne" na zemi nestál.

echtel nikdy delat politiku a presto ji - vlastne proti své

vuli - delal. Scházeli jsme se obcas na jeho chalupe v Cy

rilove. Základ tvorila parta tech, co jsme kdysi byli spo

lecne ve vezení. Další se pripojili. Milan dovedl sdmžo

vat lidi, a na každé setkání si dokonce pripravil jakýsi

program, kladl nám otázky a my se museli k jeho otáz

kám vyjádrit. Tím rozpoutal diskusi. Pamatuji se na jed

nu z tech otázek, které skoro vždy opakoval. Predstav

te si, že nastane svoboda a vy budete mít k dispozici tri

minuty v rádiu nebo TV. Co reknete? Jste na to pripra

veni? a svoji ocIpoved' si již nevzpomínám, ale Milano

vu si pamatuji. Za nejduležitejší považoval ríci lidem, že

za to, co zde se stalo se spolecností, s hospodárstvím,

s morálkou lidí, nemohou jenom Rusové, tedy Soveti,

ani jenom .,nomenklatura", ale predevším my sami, tedy

naše spolecnost, Ceši a Slováci. Obával se, že lidé bu

dou mít snahu vše svést na dmhé, sami se stylizovat do

role obetí. Predvídal, prestože nebyl prognostik, docela

dobre. Ludvík Vaculík v jedné takovéto Milanove anke

te rekl, že by se napred presvedcil, že je to skutecne .,li

fe", tedy jasne necenzurované vysílání, a tedy již zde

existuje svoboda. Pak by prý mikrofon prenechal neko

mu jinému, protože by to znamenalo, že cenzura byla

zrušena, moc ÚV KSC padla, a tak prý politiku mají de

lat politici a ne spisovatelé. Milan s tím ale nesouhlasil.

Když jsme se všichni vyjádrili, mel pro nás Milan Simec

ka ješte jednu ocImenu. Tedy ne pro všechny, jenom pro

ty, co dobrovolne umyli nádobí. Kdo nádobí uklidil,

mohl se podívat na dlaždicky, jimiž byla pokryta stolic

ka vedle drezu, na kterou se nádobí pokládalo. A tam

byla krásná dlaždicka s portrétem J. V. Stalina a Kle

menta Gottwalda. Portréty jsme se pote,~ili.
Jirina Siklová

nás spojovala jakási lidská vlastnost, jež prevažuje nad

ideologií, dokonce nad názorem. Milan byl analytik,

který v deprimujícím chaosu událostí, událostí vetšinou

bez pohybu, umel najít prvek vývoje, slibný moment.

Tehdy, v tech sedmdesátých a dalších letech se toho

opravdu málo delo, všecko bylo jakoby opakem dení:

kamenelo. Myslím, že Milanova politologická metoda

se zakládala nikoli na faktech a jejich výbem, ale ... na

jeho povaze. Proste to, co jiný videl beznadejné, on

potreboval drobne preskládat, obrátit, podrobit otázce,

aby prece jen našel zrnko budoucnosti. Jako zlatokop,

který preosívá a propláchne tuny písku pro šupinku

zlata. Také zlatokop a nezlatokop se vlastne liší pova

hou, letorou, zatímco terén je pro oba stejný.
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Ale vnímal jsem Milana také jako otce synú a manže

la své ženy. Po setkání, cestou domú, vecer pred usnu

tím a podobne vracela se mi jeho gesta, slova i jejich tón,

a provokovala me ke srovnávání s mými: púsobila na

me nabádave. Mám ríct, proc mi ho bylo líto? Nekdy ho

ve vzpomínce vnímám jako decko, vetšího kluka. Mys-

Estetickost ako životný princíp
Hovorit o estetickosti u Milana Šimecku možno dvojako.

Ako samozrejmá téma sa ponúka literárnost jeho diela. Je

zjavná nielen v jeho literárnej, literárnokritickej ci esejistic

kej tvorbe, ale už aj v prvých takpovediac akademických

dielach o utopickosti. Šimecka má jasný, pregnantný štýl

s presnou metaforou a systémom obraznosti, ktorý aj do

vedeckého pojmového aparátu vnáša prirodzený jazyk.

Opis bytu, detail šálky, príjemný pocit z vyhladenej košele

- to všetko sa u Šimecku prepája so svetom úvah, ref1exii,

pojmového uvažovania. Do Šimeckovho filozofického sve

ta tak už cx:Ipociatku vtrháva prircx:lzený svet, rovnako ako

sa samozrejmou súcastou životného sveta stáva prenho

uvažovanie, rozjímanie, ref1ektovanie. Silné prvky literár

nosti ako výrazu zážitkovosti nachádzame u Šimecku už cx:I

pociatku, v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa

však mení základná proporcia. Ak bolo pre Šimecku SPIVU

základom uvažovanie, h1'adajúce si svoj zážitkový korelát,

neskol' sa prenho stáva pcx:Istatnou individuálna skúsenost

ako zdroj, základ a korektor uvažovania. (. ..)

Chcem však hovorit o dnlhom, esenciálnom rozmere Ši

meckovho písania. O jeho základnej estetickej povahe,

o estetickosti ako životnom princípe a sposobe I'uclskej exi

stencie.

K!'úcom k tomuto problému sú Šin1eckove Dopisy o po

vaze skutecnosti. Ide o súbor listov synom, ktoré Milan Ši

mecka napísal vo vazení a vydal roku 1982 v edícii Petlice.

Z nich možno cx:Icítat základné kroky, ktoré viedli u Ši

mecku k principiálnemu zlomu v nazeraní na skutoc

nost(. ..)

Šimecka dospieva vo vazení, podobne ako Václav Ha

vel v Dopisech Olze k presvedceniu, že l'uclsky neexistuje

nejaká objektívna skutocnost, ale vždy len skutocnost "mna

a toho druhého", medzi ktorými existuje alebo neexistuje

priechcx:lnost a spolocné pole. Táto principiálna dialogic

kost sveta má výrazne estetickú povahu.(. ..)

S tým sa však spája aj zmena vztahu k l'udom z úcelové

ho na existencný. Výstižný príklad uvádza Šimecka zo svo

jej skúsenosti pri výsluchoch: "Byl jsem mnohokrát dotazo

ván na to, proc jsem navázal kontakt s tím ci oním clove

kem a nebo proc nekdo jiný navázal kontakt se mnou.

Odpovedel jsem, že jsem navázal kontakt s nejakým clo

vekem proto, že jsme se o sebe zajímali jako liclské bytos

ti a nebo, že jsme pocítili, že by mezi námi mohlo vznik

nout prátelství." Práve táto zmena vztahu úcelového na

vztah existencný pomáha preklenút základný pocit osa me

losti vo svete. Šimecka k tomu hovorí: "Ztráta zájmu o cizí

skutecnosti se rovná ztráte zájmu o život... taková komuni

kace se uskutecnuje nabízením a prijímáním, nabízením

vlastní skutecnosti a prijímánim cizí. Samy pojmy prijímání

a nabízení jsou pojmy statých rituálú. Jsme schopni zažít ra

dost z rozmernosti a mnohotvárnosti sveta, z jeho nepre-

lím, že životu víc dával, než dostával, a mezi dlužníky

jsem i já. Když umrel, nejprve jsem to jaksi neuznával

ani. Myslel jsem na neho casto. Ted, co už na neho

vzpomínám mín, je v tom pocit viny: neco jsem mel já

víc delat. dávat...

Ludvík Vaculík

berných pcx:lob, prijímáním cizích skutecností..:· V tejto sú

vislosti hovorí Šimecka o "prijímání hostí", o bohatstve vn

útra, a nie .,bohatstve predmetov" atd. Rozmanitost a mno

hotvárnost sú kl'úcovými pojmami súcasného estetického

nazerania na svet.

K týmto momentom pribúda ešte jeden: akt tvorby, tvo

rivosti, ktorým sa mení clovek z "púheho zrkadla", z "pa

sívneho registrátora všetkého diania" na "aktívneho zmoc

novatel'a sveta·'. Týmto vymedzením sa Šimecka situuje

medzi filozofov I'udskej existencie.(...)

Tam, kde vyrastá uvažovanie, poznanie z existencnej bá

zy, objavuje sa aj zretelný estetický moment. Estetický

v zmysle prežívania a nazerania skutocnosti v jej otvorenej

podobe, najma v podobe otvoreného zmyslu. HI'adanie

zmyslu a zmysluplnosti l'uclského života je vždy otvorené

a chvejivé, pulzacné. Nelineárny, chvejivý svet je principál

ne estetický.(. ..)

Šimeckov vnútorný zápas je aj sporom osvietenského ra

cionalizmu, rátajúceho s rozumovým výkladom a usporia

daním spo!ocnosti a romantizmu so svojím dorazom na pri

rodzený svet, prežívanie, nedelegovatel'nú individuálnu

skúsenost a skutocnost. Šimecka je clovek rozumu a vole 

a zároven oka a srdca. Vie, ale zároven aj vidí a vníma. Ro

zum a vola unho ostávajú koherentné, až monolitné. To, CO

však prezrádza - a zrádza - je srdce a oko. Oko ponajprv

vo fyzickom zmysle. Jedným z najdramatickejších momen

tov listov z vazenia je miesto, kde Šimecka letn10 a akoby

mimochcx:lom opisuje svoje zistenie, že prichádza o zrak

a že - natolko vedený vol'ou - to zistil až vel'mi neskoro. No

oko je aj tu vo fenomenologickom zmysle slova. Oko ako

orgán videnia, z ktorého sa odvíja vedenie. Srdce, tento

druhý .,zradný'· motív listov, sa objavuje u imecku vel'mi

casto - ako predtucha smrti. Šimeckova principiálna výhl'a

dovost, presvedcenie nevyhnutných zmien vo "vel'kom ca

se" tu naráža na hranice a ohranicenie "malého, I'uclského

casu". Dramatické napatie a kolízia rozumu a vole na jed

nej a oka a srdca na druhej strane, napatie jasu v temnej

skutocnosti a temnosti, spojenej s týmto jasom, je dalším zo

zdrojov estetickosti Šimeckových textov.

Z tohto napatia vyrastá Šimeckova ambivalentná schop

nost predvidiet, clovidiet dopredu, byt nositelom nácleje

a zároven dovicliet aj na horizont zmeny. Temného tónu

v pos!edných mesiacoch Šimeckovho života pribúdalo.

Motív intelektuálneho zlyhania, ktorý sa v tomto case zací

na objavovat, preclznacuje už pasáž z Konca nehybnosti:

., emyslím ani na to, zda dojde k té zmene, kterou porád

prorokuji a o kterou se sázím, myslím spíše na to, zda bu

deme clost zralí, abychom skýtajicí se šanci opet nepro

marnili ..." za hnevom a smútkom zo stavu veci sa skrýva

nádej clo budúcnosti, za nádejou smútok a neblahé tušenie

jej možného premárnenia.

Peter Zajac (1993)

Strany 18-23 bylypripraveny ve spolupráci s bratislavskou revuíKritika & kontext, kde panorama vzpomínek na Mila

na Šimecku vychází vplném znení.
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André Maurois

ZROZENÍ LÁSKY

Ve své knize O lásce Stendhal obdivuhodne popsal zrození tohoto citu. je treba si zapamatovat podstatné rysy

jeho popisu, ale pripojit k nim to, co by každ.ý mohl pozorovat na sobe a na ostatních.

Za prvé: Na pocátku každé lásky je šok, vyvolaný bud obdivem, nebo nejakou príhodou, která odhalila vzá

jemné porozumení ci vyvolala touhu. Vronskij zasnen vystupuje z vlaku a ríká si: "Ta Anna Karenina je velmi

krásná .. A co znamenal ten pohled?" Charles Grandet jednoho vecera vstoupí do života své sestrenice opreden

romantickou povestí trpitele. Ona ho od té chvíle bude milovat celý svuj život;

Za druhé: Poté, co šok upoutal pozornost na nejakou bytost, stává se pro zrození lásky velmi pNznivou neprí

tomnost. " Velká síla žen, " rekl Alain, "spocívá v tom, že se opoždují a že tu nejsou. ''Je to tím, že pNtomnost by

hned odhalila slabost té, která nás upoutala. Naopak neprítomná milenka se stává Sy/fidoll, již mužeme ozdobit

všemi dokonalostmi. Toje cinnost, kterou Stendhal na:zývá krystalizací.

Krystalizací se milovaný objekt mení v bytost odlišnou od té a vyšší než ta, kterou skutecne je. A proto Proust rí

ká, že láska je subjektivní a že milujeme nikoli skutecné bytosti, nýbrž bytosti, které si vytváríme. Totoprestává být

pravdou v pNpade oprávneného obdivu; žádná krystalizace neprobíhá u prírodního démantu. je však málo dé

mantLÍ bez vady.

Za tl~etí:jakmile probehla první krystalizace, muže se uskutecnit druhé setkání bez nebezpecí pro lásku, proto

že naše emoce bude taková, že již neuvidíme skutecnou bytost, i kdyby stála pl'ed námi. Zameníme si ji bytostí

krystalizovanou. Nebudeme slyšet banální fráze, které pronáší; nezpozorujeme slabiny jejího rozumu ani jejího

srdce. Radost, kterou pocitujeme pri jejím spatrení, je chránena pred prekvapeními, ponevadžje zcela niterná.

Za ctvrté: Pokud záležitosti zustávají v tomto stavu, láska dává jen štestí, ale krb nemuže horet bez paliva, a ten

to rodící seplamen rychle uhasne, neoživuje-li jej jakkoli slabý závan nadeje. Zamilovaný nemá potíže se znám

kami povzbuzení. Pohled, stisk ruky, bystrá odpovedjej ihned podnítí.

Za páté: jakmile jsou tato znamení jasná a stálá, mljže se z nich zrodit L'zájemná láska a nic není krásnejší.

Ale stává se také, že jistota a bezpecnost zabíjejí cit. U mnoh,ých mllžlt a žen se láska ve svých pocátcích živí po

chybností, nebo spíše strídáním povzbuzení a ochlazení. Casto toto strídání náznaku neodpovídá skutecné zme

ne citu. Plachost nebo stud diktují ciny, o nichž si myslíme, že by~yvyvolány pohrdáním. To. co bylo jen migré

na, špatne sedící opasek, puštené oko na puncoše, jsme pokládali za znamení a vysvetlili si to spuntickárstvím ta

kovým, jaké pNsluší jen milencum a policistum. Ale takové nic stací milence znepokojit. Analyzuje pohledy, slova,

gesta. Nachází v nich skrytý smysl. Snaží se zajistit, jaké chyby se dopustil, že si zaslouží tak tvrdého jednání. Cím

méne to chápe (protože tady není nic k pochopenO, tím více myslí na tu, již mi/lije, a tím hloubeji se láska zar:ý

vá do jeho mysli. Láska zrozená z neklidu se podobá trmlm, jejichž tvar je takový, že ten, kdo se snaží je vytrh

nort/, práve svým úsilím zpllsobuje, že mu vnikají hloubeji do masa.

Za šesté:Z toho, jak se zdá, vyplývá, že koketnost, totiž zámerná hra alternací, hra, spocívající v tom, že se náv

nada podá, pak stáhne a potom opet podá, sejeví jako doMe vymyšlená k tomu, aby probudila a udržC}vala lás

ku. jako se kote nechá vydráždit a skáce na nabídnuté a odtáhnuté vlnené klubko, tak také mladá lidská obet se

nechá nachytat na vábnicky koketky. je to phrozené a snadno vysvetlitelné hnutí: pronásledovat to, co uniká,

a odmítat to, co se nabízí.

Za sedmé: Ale prodlužovaná koketerie zabíjí lásku. Madame Récamier, slavná a dlouho nepremožitelná koke

ta, si llsmyslela, že se do ní zamiluje Benjamin Constant; skutecne v tom llspela. Rekla mu "odvažte se" a nadeje

hned ucinila z toho zralého muže díte. Pomyslel si: "Nejsem milován, ale líbím se jí. "jakmile hru odhalil, trpel.

"Nikdy jsem nepoznal koketu. jaká pohroma/" O neco pozdeji: "Bože! jak ji nenávidím!" Takže dochází k dekrys

talizaci: "Na mou veru, vzdávám se. Nechala mne prožít pekeln.ý den. je to pFelétavá povaha, nula bez pameti,

bez SOlidnosti, bez rozhodnosti. " Koketování tedy mrlže zavést príliš daleko. Céliméne je vpátém jednání opušte

na všemi, kterí byli Zpocátku vábeni její oduševnelostí a její krásou.

Za osmé: jestliže tak jako lékar nechává do plic operovaného pacienta vhánet strídave rajský p~yn a kyslík, ko

keta phmíchává do své strohosti dostatek nadeje, aby svého pacienta nezabila, je tato krutá hra témer neodola

telná. Musí se hrát? Myslím si, že nejlepší z mužrl a žen se vzdávají - jak z lásky, tak z dobrosrdecnosti - výhod,

které by jim koketerie téme,~s jistotou dala. je velikost ve výroku: " Vím, že vyznávaje vám svou lásku, vydávám

se vám na milost, ale zlíbilo se mi ucinit to..,Není-li partner hoden této duvery, pak je treba cas od casu udelit

mu homeopatické dávky koketerie. je-li partner hoden této duvery, pak je treba cas od casu udelit mu homeopa

tické dávky koketerie. je-li partner hoden bezvýhradné dllVelY. bude se moci zrodit krásná láska, vzájemná

a spolehlivá.
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Za deváté: jsou topocátecní období vzájemné lásky, která mohou lidépokládat za nejslastnejší. Krystalizace je

zdvojená a odolává prítomnosti. Každý z dvojice se pozdvihuje nad svéjá a stává se takovým, jakým by ho chtel

mít ten druhý. Muže-li tento stav trvat, vznikají tím krásná soužití.

je opet jen vzácné, aby i v takových láskách síla citu byla na obou stranách stejná, a je-li, aby zustala stejná.

Vetšina z nás musí dobývat a neustále znovu dobývat bytost, po níž touží a která se jim nenabídne bez boje.

DOPIS NEKTERÝM MLADÝM MUŽUM

Zacínáte život v nesnadné dobe. V dejinách jsou stoupající príboje, které vynesou k úspechu i ty nejslabší

plavce. Vaše generace plave proti proudu v rozboureném mori. Je to krušné. Vprvních minutách budete la

pat po dechu; budete ztrácet nadeji, že se dostanete na breh. Uklidnete se. Jiní pred vámi se stretli s vlnami

stejne vysokými a neutonuli. S obratností a odvahou vydržíte až do príštího prechodného utišení.

Až zvítezíte, nezapomente, že lidská vítezství jsou vždy jen cástecná a docasná. Žádná ze záležitostí to

hoto sveta nemuže být usporádána navždy. Žádný triumf neurcuje vzdálenou budoucnost. Žádná smlou

va nestanoví vztahy národu nebo jejich hranice nadlouho. Žádná revoluce nezrídí vecne štastnou spolec

nost. Strezte se doufat, že by nejaký clovek nebo nekterá generace po splnení svého úkolu meli právo na le

nivou blaženost. Etapa života koncí teprve hodinou, kdy padne noc.

Nepospíchejte. Bohatství a sláva, které se v mžiku zrodí, v mžiku hynou. Preji vám prekážky a zápasy. Boj

vás otuží. Kolem padesátého ci šedesátého roku dosáhnete toho robustního a drsného vzhledu statých skal,

ošlehaných bouremi. Neprátelský svet vás vyteše. Budete osobnostmi, ale budete také mít charakter a bude

vám k smíchu vrtkavost názoru. Když je clovek mladý, všechno se mu zdá hrozné; první nesnáze se zdají

být urážkami; lidská špatnost desí. Proti krutosti lidí a událostí si zajistete vnitrní útocište. Každý clovek si

muže vybudovat v nejvetší hlubine své mysli kryt, ktetý odolá nejtežším strelám a nejdumyslneji otráveným

výrokum. Ceho se bojí duše, smírená sama se sebou? Ani pronásledování, ani pomluvy nemohou zpochyb

nit svedectví, které vydává svým nejtajnejším myšlenkám.
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Lásku berte vážne, ne však
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';P' tí žen, jejich koketností, jejich

,(~; pretvárkou, jejich krutostí. Rek
',~, nete si, že tyto projevy jejich po

':~ vahy, byt skutecné, jsou jen po-
:,)

~~ vrchní. Když je pozorujete, mys-
'~~ lete na more, jehož hladina je

, V, tak promenlivá, které se ale sta

:';1 ne spolehlivým prítelem tem,
~ kdo se mori oddají a naucí se je

J znát. Za hustými radami príliš

'~i volne se nabízejících žen hle

,i.J dejte duše cudnejší, zdráhající

se projevit svoji jemnost a dát

. '1 svoii duveru. Z plného srdce~i J
.':< složte prísahu vernosti té, která
.~ se vám bude zdát toho hodná.
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...::~ Nezávidie Donu juanovi; dobre

·.;~ljsem ho poznal; byl to nejne,.~ štastnejší, nejneklidnejší a nej

slabší z lidských tvoru.

Budie stálí a pevní. Vím, že jakmile to jde špatne, clovek je vpokušení hodit flintu do žita, zacít znovu ži

vot s jinou ženou, jinými práteli, žít pod jiným nebem. Nepodlehnete zdánlivé snadnosti takového kroku.

V nektetých krajních prípadech mohou nesnesitelná neštestí vést k tomu, že nový zacátek je naprosto ne

zbytný; ale pro vetšinu lidí je lepší vycházet z toho, co mají. Je to štastný osud, stárnout a zemrít ve stredu

tech, s nimiž clovek vyrustal a po jejichž boku bojoval.

A nakonec: budie skromní a smelí. Milovat, myslet, pracovat, rídit, to všechno je nesnadné a behem své

pozemské existence nedospejete k tomu, abyste cokoli z toho provedli tak dokonale, jak si to vysnilo vaše mlá

dí. Ale ac by se vám to mohlo zdát jakkoli obtížné, není to nemožné. Nescetné generace lidí pred vámi to spl

nilya lépe nebo hure prošly svetlou souteskou života mezi dvemi pouštemi stínu. Ceho se bojíte? Role je krát

ká a publikum smrtelné - jako vy.
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Z rukopisu prekladu u nás dosud nepublikované knihy Anclré Mauroise Umení žít. Preložil Jirí Teyssler.

ANDRÉ MAUROlS (1885-1967), francouzský prozaik, dramatik, esejista, historik,
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Tak už dost!
Ferdinand Peroutka

Vytýká se mi, že já, žurnalista a liberál, volám po censure. Ano, volal jsem a budu volati, a neslyším

ani plác žurnalisty ani plác liberála ve svém nitru. Kdo pres deset let stojí v našem žurnalistickém ži

vote a snažil se poznat príciny vecí, ztratil nepochybne vetšinu své uctivosti k novinám, není-li zce

la omezený. Je pravda, že se u nás za poslední dobu neudálo nic hanebného ani mizerného, aby to

nevedl nebo u toho aspon nekibicoval ceský žurnalista. Nevím, jaká svatá zásada by tím byla uraže

na, jestliže se zakáže rozvlácet tiskem a velkými písmenami oznamovat veci, o kterých se dríve jen

šeptalo. Nikdo z tech, kdo kdy bojovali za svobodu tisku, neríkal, že je treba popráti tisku svobodu

i v chtivém sbírání všeho rmutu, kalu a hnusu života. Doufám také, že nikdo nebude považovat za

prohrešení proti svobode myšlení, jestliže se "Vecernímu listu" trochu podváže jeho remeslo. ebot,

není-liž pravda, kdy pak "Vecerní list" a myšlení sedely spolu na jedné vetvi? Nejde o myšlení, nýbrž

o ponižující rozvlékání trapných faktu, o to, aby slidicství a cmuchálství neporazilo naši kulturu do

cela na hlavu. Karl Kraus rekl pred lety, že moderní žurnalistika predstavuje vítezství informace nad

kulturou. Myslím, že se mu ješte ani nesnilo o tom, po jakých informacích se budou noviny jednou

pachtit. Dovolte, abych uvedl príklad, který je do jisté míry klasický: V Praze se zastrelil v jednom ho

telu rytmistr; vrátný to patrne zatelefonoval do "Vecerního listu", nebot spojení tohoto orgánu s ho

telovými vrátnými a portýry z nocních podniku je daleko pevneji vybudováno než spojení treba s uni

versitou; jeden z tech lidí, kterého jen nepochopitelná shovívavost syndikátu pri prijímání clenu mne

nutí nazývati kolegou, byl poveren prípadem; jeho methoda

stojí za to, aby byla pozorována; vyslídil adresu sebevra

hovu, najal auto a jel za Prahu do jeho bytu; je noc; v by

te tma; redaktor "Vecerního listu" buší na dvere; prijde

mu otevrít polosvlecená paní; vzadu vykukuje díte; re

daktor "Vecerního listu" zacne mluvit s paní o jejím

muži; kde prý je a co delá; okoukne si byt, nerekne

nic o sebevražde, odjíždí, zanechávaje ubohou pa

ní vyplašenou a plnou zlých predtuch; druhý den

popíše svou návštevu a detaily z bytu a preruše

ného spánku na první strane "Vecerního listu".

Nejel tam, aby oznámil paní neštestí; musí to

býti receno tak drsne, jak to vec zasluhuje:

jel tam cumet na cizí neštestí, a druhý den

cinil ctenáre úcastníky svého cumení. To

tedy je dokonalé vítezství informace nad

kulturou citu a srdce, tak dokonalé, že

vetší je težko už si predstavit. To tedy
nemá ani zdaleka co delat ani s ob

canskou, ani politickou, ani indivi

duelní svobodou nebo jak se ty

rúzné kategorie svobody charak

terisují. Pod cinností, kterou provádí

"Vecerní list", se dríve aspon vydíralo; dnes už

se jí ani nevydírá; detaily soukromého života, všechny sl

zy a všechny skvrny byly vyvlastneny pro verejnost.

(Prítomnost, 12. prosince 1929)
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Jesle a jeslicky
Jan Horálek

jestlipak si vzpomínáte na anekdotickou hádanku, cím

že se liší socialistická žena od panenky Marie?Ptý nicím:

doma chlív, díte vjeslích a nad tím vším hvezda. Pointa

vtípku si zde vYPlijcujehnedle tri atributy ježíšova naro

zení, jak je známe z vánocní biblické zvesti. její nej~

drobnejší záznam je ve druhé kapitole Lukášova evange

lia: "Stalo se v onech dnech, že vyšlo narízení od císare

Augusta, aby bylpo celém sveteproveden soupis lidu. (.)

Takéjosef se vydal ( ..) do mesta Davidova, které se na

zývá Betlém, ponevadž byl z domu a rodu Davidova, aby

se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a ceka

la díte. Když tam byli, naplni~y se dny a prišla její hodi

na. I porodila svéhoprvorozeného syna, zavinula jej do

plenek a položila do jeslí, protože se pro ne nenašlo místo

pod strechou. "

jak víme, jesle jsou zarízení na krmení dobytka (jejich

pojmenování souvisí se slovesemjísti), mívalo podobu vy

dlabaného koryta. Vsouvislostisježíšovým príchodem na

svetjsou predevším symbolem prostoty a chudoby. již od

starokrestélnských casu bývá u betlémskJ'chjeslí zmino

ván osel, casto také s volkem; objevují se také na vyobra

zeních a plastických ztvárneních božího zrození. Evan

gelium se o techto tvorech nezminuje - dostali se sem pro

svou poslušnost, již pripomíná Hospodin svému hríšnému

lidu ústy proroka Izajáše: " Vlilzná svého hospodáre, osel

jesle svého pána ..."

jeslicky cili betlémy, jak tato (zejména ona plastická)

vypodobnení nazýváme, obsahují radu dliležitých zna

ku dalších. Objevují se zde pastýri, kteríjako proní zvede

li o velké události. "Andel jim rekl: Nebojte se, hle, zvestu

ji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se

váli! narodil Spasitel, Kristus Pán, v meste Davidove. To

to vám bude znamením: Naleznete detátko v plenkách,

položené do jeslí. "

Spastýri bývají casto zobrazovány jejich ovce - nejen

jako znakjejich povolání, nýbrž ipripomínka, že ve vzta

hu kježíšovi je lidstvo v roli stáda vzhlížejícího ke svému

pastýri. Vei'ícím také mohou zvírátka vjeslích navozovat

souvislosti s budoucími deji: na oslu vjedeježíš pred Veli

konocemi dojeruzaléma, v roli obetního beránka pak na

kríži vezme na sebe lidské hríchy.

Uvítat a uctít príštího židovského králeprišli také ucen

ci z východních krajin. O tech se zminuje pouze evange

lista Matouš; bývají vypodobnováni jako tri králové, sklá

dající díteti své dary. O událost ije zpravila hvezda, která

jim také ukazovala cestu; ta hvezda bývá nejcasteji zo

brazována jako kometa, ackoli teologovéani astronomo

vé nedošli ke shode o povaze nebeského jevu.

Mudrce ovšem nevedla pOl/ze hvezda - to, kde melo

k události dojít, vedeli ze starozákonního (Micheášova)

proroctví: "A ty, Betléme efratský, ackolijsi nejmenší me

zi judskými rody, z tebe vzejde ten, jenž bude vládcem

v Izraeli. " (Matouš cituje" nebot'z tebe vyjde vévoda, kte

tý bude pastýrem mého lidu ".)

Propojení /aktli a okolností ježíšova zrození se staro

zákonními proroctvími má pro krestélnyprvoradou dti/e

žitost zejména kvuli otázce, je-li ježíš opravdu Klistem,

tedy ocekávaným Mesiášem.

Proroctví odpovídalo i to, že josef byl z rodu krále Da

vida; David sám pocházel také z Betléma, zde byl ipo
mazán na krále.

A spríchodem Mesiášeje spojováno ivzejití hvezdy už

ve ctvrté knize MojŽíšove.

Pro obycejné verící krestany však symbolika vánocní

zvesti tllto roli nehrála - nebo snad až v druhé rade;

opravosti ježíšova kristovství seprece nepochybuje. Dule

žité všakje, že zprávu opríchodu nebeského krále v mno

hém zlidštovala; a troufneme si ríct, že mela také mocný

vlivpolidšt'ující.

Pripomeiíme si, že v predkrestélnských spolecenstvích

byl za plnohodnotnou lidskou bytost považován toliko

muž: ženy a deti byly považovány predevším za pracov

ní sílu - však o tom dodnes pekne svedcí i náš jazyk: ro

be, robátko jako oznacení dítete, roba je v nekterých

nárecích žena, to vše od slovesarobiti cilipracovat. Kris

tianizace naopak staví Ma/ii s dítetem do centra kultu.

Vliv na pomery a vztahy v lidské spolecnosti to melojiste

pomalý, ale trvalý.

Druhý nesmírne duležitý úcinek, který vánocní zvest

nesla a její symboly zdllraznovaly, byla adorace chudo

by, prostoty a pokory. Mesto, kde ježíš prišel na svet,je ne

jmenší mezi judskiími; místo, kde se tak stalo,panY k nej

chudším, stejne jako jesle místo kolébky. Zvírata, která dí

te zahrímjí, jsou ztelesnením poslušnosti, pracovitosti

a mírnosti; pastýi'i jsou jen prostí lidé; a mudrci ci králo

vé, klecícípred dítetem a obetující své dary, jsou ztelesne

ním pokorné úcty. Výjevu jeslí pripomíná, že na svetpri

šelpanovník, jehož království nebude z tohoto sveta; ale

tomu jest rozumeti predevším v tom smyslu, že merítkY to

hoto sveta se nebude ríditjeho hodnotový systém.

Není asi náhodou, že u nás se nejvetší obliby, nejvetší

ho rozšírení mezi lidmi a nejniznejších forem dockaly

betlémy, vánocní hlY, koledy a zvyky v období barokním,

tedy zejména v 17. a 18. století. Mtiže to mít nekolik prí

cin. jednou z nich mtiže být pobelohorská protireforma

ce, jež dává behem nekolika generací vzniknout u znac

né cásti venkovského lidu tomu, co dnes nazýváme lido

VOlizbožností. Byla to víra méne intelektuální, podle

josefa Pekare povrchnejší, tudíž prístupnejší i tem nej

prostším a blízká detem. Byla prístupná krome jiného

práve srozumitelností svých symbolti.

Jiste zde by~y i souvislosti širší. Zmínenou dobu cha

rakteriznje výrazná sekula/izace, náboženství pl'estává

být vnitrne integrální a dominantní soucástí pozemských

zákonu a rádu; jen zdánlive paradoxne se tím stává pro

stým lidem konkrétnejší a bližší. A svou rolijiste hraje ito,

že jde o období postupne sejitrícího sociálního vnímání 

širokým vrstvám je z kristovství nejbližší to, co Ježíše pri

bližuje práve vjeho chudobe a pokore.

Jeslicky, zvírátka a pastýri na jedné strane, klecící krá

lové s dary na strane druhé, nad tím vším hvezda a an

del, záre a zpev, a v centnt toho všeho svaté miminko:

jenže je topro nás vlastne už jen detská pohádka. Nášsvet

"je o necem jiném ".



Lucja Danielewska
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Rajský dvorek

Mela bych být zticha

jako Eva

tak me naprogramoval mýtus

a jsem vinna pred bohy duše

když voláš

vezmi jablko

a odejdi

na svúj

rajský dvorek
odcházím

a vracím se

privolávána

do výchozího bodu mýtu

Ocekávání

Kdo jsi ty

jehož neznám

ale od dávna žiješ

v myšlenkách

dosud nepotkán

druhá cást mého já

Zdali pak poznám v davu

prelévajícím se pres breh
každého dne

tvou neznámou tvár

Jako v Picassove obrazu

je v jedné ploše

predpoved další

Kdo jsi cekám
snad na Godota

lUCjA DAN1ELE\VSKA (1932)

Polská básnírka, vydala už pres dvacet sbírek poezie. Publikované básne pocházejí ze sbírky Erotyki
(1994). Preložil LiborMartinek.

Ad: Ateismus je evropský úkaz

(NP8!1999)

Vážená redakce,

vážím si, že jste otiskli ve Vašem

casopise - v srpnovém císle - pasá

že z mého koreferátu na symposiu

Masarykova ústavu AV: Demokracie, náboženství 

2000. Ocenuji obzvlášte citlivou ruku redaktora, který

velmi vhodne - lépe než bych to dokázal já - vybral

z mého textu duležitá místa. Pripojuji však jedno vy

mezení. Ve svém koreferátu, z nehož jste text vybrali,

hned na zacátku sdeluji svuj posun z pozice, neteistic

ké teologie typu demytologizace a nenáboženské, an

tropologické interpretace krestanské víry na pozici ate-

Ad: Potrefené husy (NP 9/1999)

Treti (základní) rozmer politiky

Poznámka o ohlasech na iniciativu Impuls 99 trefne

poukázala na nezdravé zužování pojetí politiky: "Poli

tika má dvojí rozmer, reaguje na dvojí otázku. První

zní: kdo bude rozhodovat, jaké problémy se budou re

šit? Zájem ceské politické scény se už radu let soustre

d'uje na ten první ... mocenský (technický) aspekt...

Vecný aspekt politiky ustoupil do pozadí."

Nejduležitejší však je prece jen tretí otázka politiky,

která od antiky zní: Cui prodest? Komu to prospívá?

A odpoved' na ni je jádrem tretího rozmeru politiky,

kterým jsou reálné zájmy skutecných sociálních sil ve

spolecnosti, stratifikovaných a diversifikovaných vrs

tev, jak je analyzuje sociologie. K tomuto sankrosank

tu politiky se nelze prokousat mimo diskusi o vecných

tématech; konkrétne u nás mimo jiné pro neprimere

nou pozornost aspektum politikárským (hemžení stát

ních a stranickopolitických institucí a osobnostD.

istickou. Ríkám doslovne, že již víc než deset let jsem

profilovane presvedceným ateistou, ac svým vzdelá

ním a drívejším pusobením jsem protestantský teolog.

Nepovažuji proto za primerené, že v petitu me pre

sentujete jako protestantského teologa a po strane in

zerujete: Evangelický filosof a religionista. Muže tak

vzniknout dojem, že to, co ríkám, je hlasem evangelic

kého krestana. Bedlive si dávám záležet, aby k tako

vým klamum nedocházelo, mluvím toliko za svou oso

bu. Muj posun z pozice teologické, byt velmi liberální

a neteistické na pozici filosofickou a religionistickou je

zcela odlišného zamerení, než aby bylo možné ríci, že

se jedná o prístup evangelického filosofa a religionis

ty.
O. A. Funda

Je zvlášte na pováženou, že toto jádro se nedostává

skoro vubec ani do zorného pole politologu a noviná

ru, pro které by to mel být každodenní profesionální

chlebícek. V tomto smeru vidím i slabinu Impulsu

99. Nepripisuji vinu za toto manko ve stejné míre po

litikum. Úmyslne! Politické strany nemohou prekrocit

svuj stín a hlavne zájmy svých volicu. Z politiku na ve

rejnosti každý jen tu svou má za jedinou. Má tak ríka

jíc v popisu práce tvrdit, že jím navrhovaná rešení jsou

ta nejlepší a v zájmu všech. Musí usilovat o politickou

podporu vetšiny, ne-li ode všech. Sotva po stranách

legitimne chtít, aby dobrovolne vykládaly na stul i ty

karty, které cást potenciálních volicu odradí.

...Svoje povinnosti v tomto smen! neplní politologo

vé a novinári, jestliže obecná prohlášení po politicích

papouškují a neodhalují jejich v pravde politickou (tj.

zájmovou) podstatu.

JUDr. Miloš Štepánek, Praha 4
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Velvary
Slovutní opatrní pl'átelé moji,

zdravím Vás z VelvaJ~Po "Iipské" silnicije to z Prahy kousek. Karel Hynek Mácha sem dokonce došel pešky, sotva me

síc pl'ed osudovým hašením litomerick}ch stodol. Stopem sem dojedete na jedno mávnutí, vezl me muž ve starické ok

tál'ce, v okolí Velvar mel chovný lybník a hladové kapl')'. Ale lze pi'ijet iu1akem, z Kralup nad Vltavou kmitá jediný

vagon po jediné koleji, která pak koncí l' Cllkroval1l.

A co se oslovení, jímž se na Vás obracím, týce, pFenese nás pnmo do Casll minulých. jakkoli nevím, co si o nem mys

líte dnes, pred ctyrmi stoletím i by bylo zrejmé, jak v písmu sbehlý a mravu rádných jest pisatel. Ohlásil se tehdy ob

dobne panu purkmistrovi i rade mesta Jirík Náprava, hostinský v dolním šenkhause na námestí. Prý, že až pred sa

mou jeho Milost císarskou Rudolfa Druhého se bél'e, nebot' byl odsouzen nahradit tisíc míšenských kop bez ctyr - tedy

devet set devadesát šest -Jáchymu z Bílé a na S1'incicích, ktel)' vposlední lednové bezespol1/ ponekud bujné noci 1591

v hospode open íze pi'išel. Vyplatilo se mu to, byt in me

moriam. Z celé jedenáct let dlouhé soudní pre zustává

idnes podivný dojem, šenkhaus zvaný Panská hospo

da (niÁ,'Olil'už Pil vodní) a písen O WelwclIY, o Welwa

1')'. gde jsa u mé tolary, gde sem, pil sem, hodowal sem,

hezké holkv miloval sem ..

." Popravde I'eceno, prátelé opatrní, nevím, kde by se

dnes ve Velvarech takpe/:me neznzene rozšoupli. PCIIl

ská hospoda je zavFená, Reduta, kde možná cekal šla

páním znawn.ý Mácha na advokáta Durase, abyod

jeli do Litomei'ic, také nefunguje. Hospoda v Pražské

ulici neláká nekw'ákv. Stojí však zato zajít vedle do

muzea. kde Vás provede sympatická paní inženýrka

K~lrková. Vedle archeologické expozice tady mají

housle proslulého houslarského rodu Homolku. Hrál

na ne takéjaroslav Svecen'ý' Tajemství dokonalosti ná

f% Richard Grégr stroje spocívá v používání zvláštního dl'eva z Mru kostela Všech Svaljích. Ze steny shlíží Oldhch Bliník. Byl statkál'em

v Uhách a mecenášem v širém okolí. Bývaly to doby, kdy i v tak malebném zapadákove, jako jsou Bievice, se ctVrlek

co cturlek porádaly hojne navštevomné koncerly, kde se hrál Smetana ci DV01'ák, kam pl'ijel i Karel Kovarovic. V mu

zeu skoncila i Brlníkova sbírka pláten cesk}ch malíi'!l.

Na druhé strane ulice je uýstavní sílí, caiovlla, alltikmriát i knihkupectví u jedmm - Galerie Pražská 67. Kraluje

zde dr.jan Pómerle, ptwodním povoláním diuadelní kritik. K divadlu se ue uolném case hlásí dodnes. Na dvore hrá

vají ochotníci Klicperu ijiné l'eci. A u nedaleké jediné dochol'ané veži - samozrejme Pražské (mimochodem ušimli jste

si, kolik se u mesteckách kolem Prahy dochom/o Pražských l'eží?) - h,ýuají výstalJ)' obraZil, soch .. ,Kdysi jsem obešelná

me stí a zjistil, že ušepraktické tady už existuje. Zh,)'m/o udelat neco nepraktického, " tvrdí dr. pómerle. A dodává:,. e

desátá léta u lIInení jsou stále zajímaL'ál"

Kde se osvežit už víme a tak se, opatrní pr'átelé moji, uydeime do mesta na obchlizku. V sobotu v poledne na ná

mestí balí trhouci. Za nimi dole je kostel su. Katéiny, ktelý se oprauuje a opravu ješte potrebuje. Dovnitr Vás pustí le

da pul hodiny pred mší.

Vprostl'ed námestí stojí morol:)' sloup .• Himo kameníka Falkeho ho sochal Framíšek Tollingel; a když zemFel, po

kracoval syn Matel

l?ližové renesancní ští~y opodál prozrazují dlÍ m jednoho z velvarských primasu -jana BáliY. Stauel ho Salllini Mal

uazione, už podle jména je zrejmé, že pocházel z Itálie. odjezera Lago di Como. Nejvíce prosilI! hFbitovním kostelem

sV.jin, na jehož pl1lcelí má i náhrobek. Bezespom to bvl muž temperament/lí i mezi zdejšími vlašskými staviteli. Vro

ce 1619 mel dokonce v obecním dome jakvsi vJ'stup s nabitou zbraní, a když o sedm let pozdeji zemFel, z dluhli, kte

ré zllsta(}', h,)'lopatrné, že rád hledáml pral'du II(!1'Íne...

Nedaleko dnešní/my stojí rodn,Í' domek Emanuela Adama Homolkv, ktelý stavel ony skvélé housle a opodál se na

rodil další hl tdební VÍI1/IOS- Leopold Koželi 117. Domek má ihmt ra/lec Jan Evangelista Antonín Koželuh, známý ve spo

jitosti se suatovítskou katedrálou. zatímco Leopold proslul jako dvorní skladatel a kapelník ve Vídni. Tretí do rodu An

tonín Tomáš jeho díla (i ,110zm1om) l'e 1Tdni I'}'dám/. A blízko z ,Velahozevsi sem mel iAntonín Dvorák.jeho tatínek

a sestra jsou pochováni na wlmrskélll hrbitol'e... .

Další toulání mesteckem nechám už, slovutní pFátelé, na \iís. Tl'eba fOlinou pod sv. Katehnou až k mlýnu a do

Nahdína, kde je dl'el'ená zvonice se zuonem odlitým slavným Brikcím z Cimperka. Anebo do Velvarského lesa nad

Velkolt Bucinou s bájným Rípem nad mestem ..

Pi'íjem ný zážitek preje

Richard Grégr

P S. Tak pekné domol'llí klik}' ue tvaru /yh jako ve Velmrech spati'íte málokde.
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11. 10. Ministri zahranicí zemí EU vyzvali Ruskou fede

raci, aby nedopustila vyhrocení konfliktu v Cecenské
republice-Ickerii. Generální tajemník OSN Kofi An
nan zavítal do Bosny a Hercegoviny. Giinter 810

ben se stal držitelem Nobelovy ceny za lékarství.
12. 10. V Kosovu prišel o život pracovník mise OSN

(UNMIG). Indonésie oznámila zacátek odzbrojování

pro indonéských milicí na Západním Timoru. V is
lámské repulice Pákistán provedl generál Parvíz Mu
šaraf vojenský prevrat.

13. 10. Indický premiér Atal Bihárí Vádžpéjí složil
slavnostní slib. V separatistické Abcházské republice
v Gmzii byla unesena skupina clenu mise OSN (UN
MIK). Zástupci ODS a CSSD jednali o budoucnosti
tzv. opozicní smlouvy. Ve Frankfurtu nad Mohanem
byl zahájen nejvetší knižní veletrh na svete.

14. 10. Predstavitelé Srbského hnutí obnovy a Svazu
pro zmeny podepsali smlouvu o legálním odstranení
režimu prezidenta JSR Slobodana Miloševiée. Pá
kistánská armáda zapecetila parlament. George Ro
bertson oficiálne prevzal úrad generálního tajemní
ka ATO.

15. 10. V Pákistánu byl vyhlášen výjimecný stav. o
belova cena za mír byla udelena mezinárodní huma
nitární organizaci Lékari bez hranic.

16.10. Ve Vysokých Tatrách se uskutecnilo setkání pre
miéri:I tzv. visegrádské ctyrky. Palestinský generál

Parvíz Mušaraf prohlásil, že bude usilovat o dobré
vztahy s Indií. Mesto Los Angeles bylo zasaženo mo

hutným zemetresením. Probehly komunální volby
v Bulharsku

17. 10. Belomská policie tvrde zakrocila proti demon
straci opozice. Pákistánský generál Parvíz Mušaraf
oznámil, že mu jde o obnovení skutecné demokra
cie. Na trase B pražského metra byla slavnostne otev
rena nová stanice Hloubetín.

18. 10. Pákistán zahájil stahování svých vojsk z hranic
s Indií. Budovu britských vojáki:IKFOR v Prištine za
chvátil požár. Javier Solana Madariaga se ujal úra
du vysokého predstavitele Evropské unie pro spo
lecnou zahranicní a bezpecnostní politiku. Do Prahy

priletela irská prezidentka Mary McAleeseová.
19. 10. Slovenský ministr hospodárství tudovít Cer

nák predal do rukou prezidenta Rudolfa Schustera
demisi. Britská královna Alz'1>etan. privítala v Lon
dýne cínského prezidenta Tiang Ce-mina. Ministr

zahranicí Indonéské republiky A1iA1atas uvedl, že
jeho zeme chce predat Východní Timor OSN do
konce roku. Mestské zastupitelstvo Karlových Vari:I
odvolalo mestskou radu.

20. 10. Prezidentem Indonéské republiky byl zvolen
Abdurrahman Wahid. Generálním tajemníkem Or
ganizace OSN pro výchovu, vedu a kultum (U E
SCO) se stal Japonec Koici Macuura. Do Prahy pri

cestoval prezident Cerné Hory Milo Djukanovié.
21. 10. Ruské federální síly postoupily do cecenského

vnitrozemí. Probehlo poslední rozloucení se zakla
datelem Sjednocené republiky Tanzanie Juliem Ny
erem. Poslanecká snemovna CR odsouhlasila pripo
jení Ceské republiky k sankcím proti JSR.

22. 10. Evropská unie vyzvala Rusko k okamžitému za
hájení jednání s cílem ukoncit krizi v Cecensku. Pred

seda ODS Václav Klaus se sešel s predákem USJa
nem Rumlem. Ivan Wilhelm byl zvolen 506. rek
torem Univerizy Karlovy. Do Východního TimolU se

vrátil vi:Idce árodní rady mauberského odboje
(CNRM)José Alexandre "Xanana" Gusmao.

23. 10. Bývalý italský premiér Giulio Andreotti byl

osvobozen v procesu kvuli údajné spolupráci s ma
fií. Albánská opozice obnovila v Tirane protesty. Asi
sto tisíc lidí demonstrovalo v indonéském Acehu za
referendum o nezávislosti.

24. 10. Rakouský prezident Thomas Klestil odmítl
spekulace predsedy sociálních demokrati:I Viktora
Klimy o menšinové vláde. Francouzský prezident

Jacques René Chirac uvedl, že je znepokojen sta
vem politických a náboženských svobod v CLR.

Vlastimil Tlustý z ODS uvedl, že tzv. opozicní
smlouva s CSSDje prekonaná.

25. 10. Ruské síly zahájily v Cecensku rozsáhlou ofen

zivu. Byl zahájen provoz na silnici spojující západní
breh Jordánu s pásmem Gazy. Zacala 5. konference
OSN o podnebí. Fernando de la Rúa byl zvolen no
vým prezidentem Argentinské republiky.

26. 10. V Indonésii byla jmenována nová vláda. Albán
ský prezident Rexhep Qemal Mejdani prijal rezig

naci premiéra Pandeliho Majka. Poslankyne PS PCR
Marie Machatá vystoupila z Unie svobody i z jejího
poslaneckého klubu.

27. 10. Clenové britské Snemovny lordu odhlasovali
zmšení statutu dedicných peerú. Íránský prezident
a predseda vlády hodžatoleslám zajed Mohammed
Chatámí pricestoval do Francie. Pri projevu v ar
ménském Národním shromáždení byl zastrelen pre
miér Vazgen Sarkisjan a další místní politikové.

28. 10. 81. výrocí vzniku Ceskoslovenské republiky.

29.10. PapežJan Pavel II. požehnal Slovensku. Heinz
Fischer se stal predsedou rakouské Národní rady.

30. 10. Ve slovenském Martine se uskutecnil slavnostní

program k uctení 28. a 30. ríjna.

31. 10. V Uruguayi, Makedonii a Ukrajine probehlo 1.
kolo prezidentských voleb. V Gmzii se konaly volby
parlamentní.

1. 11. Premiér CR Miloš Karel Zeman podepsal v Lo
tyšsku prohlášení o rozvoji vzájemných vztahu. Ces
ký prezident Václav Havel odletel na dovolenou do
Portugalska.

2. 11. Rusko souhlasí s vysláním pracovníki:I OBSE na
cecenské území. Odstou pil francouzský ministr fi
nancí a hospodárství Dominique Strauss-Kahn.

3. 11. Novým premiérem Arménské republiky byl jme

nován Aram Sarkisjan. Do Prahy zavítal angolský
prezident José Eduardo dos Santos.

4. 11. Indonéská armáda oznámila, že se zacne staho

vat z provincie Aceh.

5. 11. K návratu do Cecenska vyzval cecenské uprchlí
ky ruský ministr pro mimorádné situace Sergej Soj
gu.

6. 11. Australané se v referendu vyslovili proti republi
ce. srílanská povstalecká organizace Tygri osvoboze

ní tamilského Ílamu (LTTE) pokracuje ve své úspeš
né ofenzive. Papež Jan Pavel II. pronesl výzvu
k evangelizaci Asie.

7.11. Cecenský prezident Aslan A1ijevic Maschadov

požádal prezidenta USAWilliamaJeffersona Blyt
he IV Clintona a Organizaci spojených národi:I
(OS ) o zprostredkování jednání v cecenském kon
fliktu.

8. 11. Gruzie nepovolila prechod mských vojsk pres
své území. V Paríži zacal 21. kongres Socialistické in
ternacionály.

9.11. Uplynulo 10 let od pádu Berlínské zdi.

10.11. Nemecký kanclér Gerhard SchrOder slíbil Pol

sku i Ceské republice podpom pri jejich úsilí o VSUIP

do Evropské unie.
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Z témat, jimž se venoval koncící pátý rocník,

vybíráme:

Na obranu svobody a demokracie
(Šikanování v ceské armáde)
Brána práva dokorán otevrená
(o síti obcanských poraden)
Mají cizinci v Ceské republice právo
na skutecne spravedlivý proces?
V odpadkovém koši života
(porušování práv seniOlu)
Co je Nezávislé Sociálne Ekologické
Hnutí - NESEHNUTÍ

(brnenské Nesehnutí se angažuje
i proti rasismu a xenofobii)
Systém menšinových samospráv
v Madarsku
Konzum, válka a naše odpovednost
(rozhovor s Erazimem Kohákem)
Domácí násilí

(postrehy k situaci obetí)
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DVOUMEsíCNÍK

PRO SVOBODNÉ
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Národní menšiny v Cechách
a na Slovensku
S Jirím Dientsbierem o válce v Kosovu
Mužu si taky kopnout?
(šikanování na ceských školách)
Nic než pronárodní fronta?
(Vlastenecká fronta pod zorným úhlem nové
strategie nacionalistu)
Alternativní zpusoby trestního rízení,
alternativní tresty a obnovující justice
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Clánky podle autoru

A1mondová Ingrid: O oblékání 11199

A1ner Juraj: Slovensko - Cúvanie zo slepej ulicky 2/99
Ash Timothy Garton: Olwell v roce 1998 6/99
Lekce k vystrízlivení 10/99
Ctyri stredoevropská poucení 12/99
Barták Karel: Strídání na bruselském trúnu 3/99

Baumgartner Pete: Moskva, Minsk a Miloševic 5/99
Bouda Pavel: Prekážky na trati 10/99
Brož Josef: V evropských volbách zvítezila apatie 7/99
Evropou obešlo strašidlo 8/99
Burian Václav: Zemrel Jerzy Turowicz 3/99
Polsko: Válka na obranu cloveka 5/99
Gazeta Wyborcza: Deset let 6/99
CamrdaJakub: Pohádky o zlém Bruselu 10/99
Cechová Sona: Sedem tažkých úropdných rokov 6/99
Dobal Viktor: Rom znamená clovek 7/99

Debnár Viktor: Drogy v kruhu 9/99
Fischel Max: Kéž by šacci vyhráli 9/99
Frouzová Magdaléna: Propasti na všech frontách 2/99
Cínská hra s nacionalismem 7/99

Beran pojídaný húlkami 9/99
Funda Otakar A.: Ateismus je evropský úkaz 8/99
Gabal Ivan: Atmosféra houstne 10/99
Gallerová Vlasta: Vzhúru do Hronova 10/99
Gális Radek: Z Kosova pole na pole moravské 7/99
Težké léto roku 1999 10/99
Goble Paul: Proc se Rusové nebourí 4/99

Gratzová Roberta Brandes: Americané chtejí to, co
Ceši mají 2/99
Green Peter S.: Co s nabytou svobodou 1199

Halas František X.: Dvojí míry, dvojí váhy'
Proc ne 8/99

Halik Tomáš: Naše evropské smerování 10/99
Hanley Seán: Obrazoborectví za každou cenu 2/99
Myšlenka, které zvoní hrana? 4/99
HartlJan: Komunisté na cele žebrícku preferencí 10/99
Havel Václav: Skutecnost je dvojsmyslná 8/99
HiIf Rudolf: Spolecná minulost 1/99
HorálekJan: Fackum argumenti 3/99
Výrocí zacátku konce 3/99
Tiché vítezství 4/99

Horská Pavla: Mezinárodní rok pametníkú 4/99
Hubinger Václav: Prineste mi pivo a mapu Evropy
2/99

Jakeš Petr: Z ruky do úst 5/99
Jaroš Martin: Jak jsem se stal zlodejem 6/99

Jirák Jan: Jaká mají být svobodná média 6/10
JunJan: Co s Irákem? 7/99
Karlsson Ingmar: Potupený vlk 5/99
Klima Michal: Neprirození spojenci 3/99
Klimek Antonín: Strany a stranictví 3/99
Kodonová Miloslava: Neobyca jná rezistencia
meciarizmu 2/99

Kopriva Tomáš: Prázdniny na ruském severu 8/99
Kopplová Barbara: Demokracie jako státní zakázka?
6/99
Kostlán František: Obraz naší prostrednosti 4/99
Koubská libuše: Obet pro obec 1199

Lékarovi živí a mrtví, Když nastala elektrická smrt 2/99
Naléhavé výkriky 2/99
Asymetrie soucitu pretocena 3/99
Z besídky o Cerné knize 4/99
V predvecer Berlínské republiky 4/99
Proroci mají provokovat 5/99
Zaostreno do hloubky 6/99
Mín chleba, víc her 6/99

Nejlepší domov je nikde 7/99
Vyhazov 8/99
Sázka na nezávislost 8/99
Domú se mi moc nechce 9/99
Na prostitutku nemáme. Ani na žebráka 10/99
Obycejní lidé nejsou Evropané 11/99
Dve Evropy jsou nesmysl 12/99
Koubský Pavel: Když Slunce požírá drak 3/99
Kumermann Daniel: Mašínové a mestský terorismus
4/99

Kusý Miroslav: Krízová demokracia 2/99
Luza caká pred palácom 5/99
listopad František: Samosebou 8/99
Loesch Alexander: Nemecko: Nechut k násilí 5/99

Loewenstein Bedrich: Vícerozmerná spolecnost 10/99
Lovas Mark: Má Impuls 99 smysl? 9/99
Maksymiuk Jan: Hazardní hra se suverenitou
Beloruska 2/99
Matoušek Oldrich: Naši dobrovolníci 4/99

Meštan Antonin: Podoby prodloužené prítomnosti
1/99
Anglosaská Praha minulosti 4/99
Soumrak politických stran v Nemecku 7/99
Michnik Adam: Jací jsme byli 6/99
MoffettováJulie: Velký bratr hlídá internet v Belehrade
2/99
Miiller Zdenek: Zjednodušují, prehánejí, fabulují, ale
jsou zapotrebí 1/99
Prípad Houellebecq 3/99
Hon na vedecké carodejnice 8/99

Musil Jirí: Integrace bez iluzí 1/99
Multikulturalismus a strední Evropa 2/99
Masaryk a Hitlerúv Mein Kampf 3/99
Tri vize 3/99

O nelehkém vstupování do EU 4/99
Tri cesty 4/99
Naše kosovská krize 5/99,
Velké mlcení o komunismu 5/99

Ceši jsou postkomunisticky xenofobní 6/99
Z Cech do jiného sveta 6/99
Znalosti, zrucnosti, empatie 8/99
Národní stát se poroucí 8/99
Liberalismus s lidskou tvárí 10/99

Horí, má panenko 11/99
Naegele Joylon: Objev u Mojžíšovy hory 7/99
Unikátní Junik 10/99
Patocka Jakub: Obcan mezi urnou a buldozerem
10/99
Pehe Jirí: Rok 1998 1/99
1999: Rok nehybnosti 12/99
Pekárková lva: Múj I.Q. 5/99
Potucek Martin: A co stát? 4/99

Prokeš Jan: Víra ve spolecné bohatství 10/99
Príhoda Petr: Už jim to nikdo neodpáre 1/99
Zahradník kozlem ano, obrácene ne 6/99
Být to v hospode, odejdu 7/99
Prezident cizincem 8/99

Potrefené husy 9/99
Rakušanová lida: Výrazná stopa totality 5/99
Ženy prekracují hranice 10/99
Rázgová Eva: Adopce na dálku 4/99
Za pet minut dvanáct 6/99
Chtelo by to dlažební kostku 9/99
Rehnicer Raymond: New age a technologický
optimismus 1199

Reifová Irena: Tolerance v postmoderním safari 8/99
Zeptejte se kosovských žen ... 12/99
Rupnik Jacques: Srbský nacionalismus - spolecné
dedictví 10/99

Silná BrigIta: Sidonie Nádherná a Vrchotovy Janovice
7/99

Skilling H. G.: Vzpomínka na Milana Šimecku 12/99
Slouka ZdenekJ.: Aby to dunelo 9/99
SokolJan: Nášlapný atentát 1/99
Co kdyby se odvážil Impuls 99? 12/99
Stránský Martin Jan: O komunismu v nás 10/99
Stroehlein Andrew: Ceský senát nachází svúj smysl
2/99
Elitárství 3/99
Druhá možnost 6/99

Objednávat mužete i telefonicky nebo faxem
A. L. L. production
Tel: (4202) 66 31 0936, Fax (420 2) 684 77 31
e-mail: alIpro@vol.cz.
Internet: hUp://www.alIpro.cz

Ceny predplatného:
Ceská republika: 210 Kc/ 6 mesícu, 340 Kc/ rok
Zahranicí: $16 US/ 6 mesícu, $30 US/ rok

€14/6 mesícu, €26/ rok
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Q složenkou (složenku obdržíte s prvním výtiskem) Adresa: .

Q fakturou .
ICOID IC:............................................ PSC: .

Bankovní spojení:................................................ Tel./fax:............................ Podpis .
O bankovním prevodem

Bankovní spojení: Cs. obchodní banka
c. Ú.: 8010-0100304343/0300
variabilní symbol: rodné císlo

kons~. ~ymbol: 0358rodne c1s10: .

Q šekem nebo kreditní kartou
VISA, MASTERCARD
císlo karty: ' .
datum expirace: .



StucWíková Jarka: Chile: Svoboda na podmínku 5 99
Suda Zdenek: Ilrozba i príležitost 6/99
5etlik Jirí: Dvacáté s!Oletí 10/99
5ík1ová Jirina: Znovu Lety 399
Disidenti nejsou vítczové 10 99
5imko Dušan: Kaviare'1 Imperial Sarajevo 3 99
51ajchrt Viktor: Reservé pro literární historii 9 99
5núdová Jana: Obcané evropštejší než politici 10 99
50nka Jaroslav: ~Iezi Srby je možno si vybrat 8 99
5pinar David: Proc prišli, proc neprišli 10/99
Studentskú apatie 1299
5tetina Jaronúr: Zapomenuté l'álky 4 99
Co I'šechno videl šofér Vána II 99

Tesarik Bohumil: Fenomén gerila 1 99
Tichák Tomáš: NeóI'is!ost jako smer 6 99
Trncik Ladislav: Majú ludia prúvo na hlúpose 3/99
Trojan Václav: Pieta se krcí v koute 2 99
Ulc Ota: Vraždícíhyacim)', slepí králíci. utopené státy 2 99
\O\'á remesla boje ,\ 99
Tížil'é jho nezál'islosti - 99
Urban Jan: Válka. fakta a ceskú politická elita - 99
Vachudová Milada Anna: Rozchod zaostalých 7 '99
Evropané tretí trídy' 12/99
ValdrováJana: Ženství jako príležitost 12 99
Vašecka Michal: Romovia na Slovensku 9 99

Veis Jaroslav: Volby skoncily, zapomente 1 99
1\ekonecní' z{tl'od s pokrytectvím 2 99
Vrba Tomáš: Ceské voodoo 2 99

Zdral'ý rozum 399
.Jak uchOValtajemství 3 99
Zeus a Klaman 5.99

.Jak to bude 5 99
Kde jsou ty miliardy' 6 99
Bohatstl'í. zdral')' rozum a slušnost 9 99
Sl'ctlo a temnota 12 99

Vyšohlid Zdenek: Ceští politici a závist 9 99
O globalile plw1ského a pluralite kostel li 10/99
Pravda se ukazuje cestou 12 99
Walker Christopher: L'krajina hledá smcr 1 99
Ward David: 1\ež novinár zaklepe na dvere - 99
de Weck Roger: \OI'Ú pOI'cra 10.99
Znoj Milan: j\lec mezinárodní I 99
Podle skutku pozn{lte je 1 99
Pax americana 2 99

Zl'yky a zlozl)'ky 3 99
KurdOl'é mají proste snlltlu -I 99
Kosol'O není ,\lnichov 5 99

Vojenská aliance slrúžcem humanity 5 99
KosOl'o jako kulturní I'álka 6 99
Co když prijdou další spravedlivé války' 7/99

ElTopskí' don Vádal'a Klause 8 99
Volne podle Ronyho 10.99
Opozicní smlouva v koncích 11/99
Žantovský Michael: Památník doby nesvobody
1939- 1989999

Rozhovory

Prezident nemá být jen dekorací - s Václavem Havlem
4/99

Proroci mají prol'okovat - s Tomášem Halikem 5 99
,\líI1chleba. I'íc her - s Milanem K.nažkem 6 99

Nejlepší domol' je nikde - s Vojtechem Jasným 7,99
Sázka na nezávislost - s Václavem Fischerem 8/99

Ka prostituku nemáme, Ani na žebrúka - s Jirím
Sellnerem j 0/99

Obycejní lidé nejsou Evropané - s Petrem Robejškem
11/99

Zeptejte se kosOl'skí'ch žen - s André Glucksmanem
1299

Dve Evropy jsou nesmysl - s Josefem Jarabem 1299
Svctlo a temnota - s Albertem H. Friendlanderem
1299

ejde jen o slova
(Horálek Jan)

Koledy, též i milostné 199
Prehlásky, hlásky, samohlásky 2/99
Viny nemecké i jiné 3:99
Beránek I'elikonocní -\ 99

:\ejstarší slovníky ceské 5 99
Dob,')' druh 6 99
Naše nejstarší preklady Bible 7 99
Prázdniny. dovolená 8 99
Závist 9/99
~c1ma a šelmové 10 99

Problém témer sofJstický 11'99
.Jesle a jeslicky 12 99

Fejeton

Soukromý leden - Libuše Koubská 1 99
Únor je mesíc bláznu - Irena Reifová 2 '99
Od brezna už to bude jenom lepší - Daniela
Fischerová 3 99

Tranll'aj do stanice Duben - Libuše Koubská ~ 99
KI'eten jako citát - Irena Reifová 5 99
Cervi v jahodách - Viktor 51ajchrt 6/99

Prítomnost'

Soukromé cervencové premiéry 
Libuše Koubská 7/99

Pred srpnem jsme si všichni rovni 
Irena Reifová 8/99

Duch a doušky zárí - Viktor 5lajchrt 9 99
Konec sladkobolného ríjna - Libuše Koubská 10 99
~Iiz du - Tomáš Vrba 11 99

Prežije netopýr rok 2000' - Irena Reifová 12 99

Slovo vydavatele
(Martin Jan Stránský)

Kovorocní prúní 1 99
O stavení zdí 2 99
Cesta domll 3/99
IIra na housle 4/99
Kaše štestí. naše ostuda 5 99

Naše jaro 6 99
Selhání ceskí'ch intelektuálu - 99
Ztracení' syn 8. 99
Impuls 99 - konsensus a konfrontace 9 99
Podlehnutí 10/99
O nás bez nás 11199

Co prinesly Ne'" York Times 12 99

Dopis prímo odnekud

Stockholm .Jakub Camrda 1/99
Horní Police .Jan Oulík 2/99
Paríž L1dka 13auerová3 99

Jevany 'Iarie Homolol'á I 99
Las Vegas Katerina Grmelová 5 99
Pobežovice .Jan Vogeltanz 6 99
Východní Londýn Andrell' Stroehlein 799
Bordeaux Magdalena Príhodová 8/99
Jiretin Lucie Kolácnú 9 99
Hronov .Jan .Jirák 10 99
Krakov \'ádav 13urian 11 99

Velvary Richard Grégr 12 99

Studentské stránky

.Jan Palach po triceti letech I 99
A tohle je I'álka 5'99
.Jak jsem se stal zlodejem 6.99
Prázdniny na ruském severu 8:99
Pútú bé jde s vámi' 11/99
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Nová Prítomnost Vám nabízí inzerci za v)'hodných pod.
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ti. politiku J kulturu. Casopis je rozesílán po celém svete,
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CClúk inzerce do obou jazykových mutací

I 'itrana 22 500 Kc I 8 strany ..................•000 Kc

I "2,Irana 12600 Kc 1 16strany 1.,00 Kc

I I strany - 100 Kc 1 32 strany 1 ..•00 Kc

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
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I 1 stfi.ln) -fOO Kc I 16strany 1 .00 Kc

I ---l: strany 1 300 Kc I 31 str-my, 800 Kc
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Oznamovatel:

do 25 ,10\ (I rádky) 60 Kc

do 12,10\ (2 rádky) 250 Kc

za grafickou úpravu inzeratu llctlljeme

5 % prirážku.

Slevy:

jednou opakovaná inzerce 5 %

dvakrát 10 %

lrikdt. . 15 Q

clyrikrát . , 20

Nabízíme též možnost barevné inzerce.

Uzáverka objednávek:

Do desátého každého mesíce. J\'ové císlo vychází vždy

\' plyním t)'dnu dalšího mesíce.

Objednávky zašlete Ila: '\od Prítomnost. :\árooní 11,
ilO 00 Pc-IhaI. (el. 22 0- 5600. rax 22 0- )6 O)'

e-mail: IXlnko\·a@nadacemj...•.cz

Tešíme se na Vaši objednávku!
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.Jedinýceský odborný týdeník
pro starosty, prill1látory, p'ednosty,
poslance a VIP všeho druhu
prállo O Ekollomie O persollalisrika O
Ekologie O Územllí rozlloj O Komullá/llí
služby O Legis/arilla

- ,
VEREJNA
0PRÁVA
Vršovická 68
10000 Praha 10
Tel.:02/71734677
Fax:02/67311710
E-mail:vespra@mvcr.cz

S námi
budete
vedet,
vlce

8mC?C!J~QOn - - El l) ~Lí l) l) l) B l) C?0n - g

II/áda o parlamellr o Nlísrllí úrady O


