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STÁTNÍ OP E RA PRAHA

16.8. - 5. 9.1999

(zacátky predstavení

16. - 31. 8. ve 20.00 hodin)
16.8. Aida

17. 8. Rigoletto
18. 8. Nabucco

19. 8. La Traviata

20.8. Aida

21 . 8. Rigoletto
22.8. -

23. 8. Nabucco

24. 8. La Traviata

25.8. Aida

26. 8. Rigoletto
27. 8. Nabucco

28. 8. La Traviata

29.8. -
30.8. Aida

31 . 8. Rigoletto

(zacátky predstavení
1. - 5. 9. v 19.00hodin)
1. 9. Nabucco

2. 9. La Traviata

3.9. Aida

4. 9. Rigoletto

5. 9. II trovatore - obnovená premíéra

HOSTÉ FESTIVALU

Giuseppe Cataldo - italský dirigent

a šéfdirigent Sicilského symfonického
orchestru

Marco Pace - italský dirigent a pedagog
milánské konzervatore Giuseppe Verdi
ho

Antonella Banaudi - italská sopranist
ka, vítezka souteže L. Pravarottiho ve Fi

ladelfii, predstavitelka Abigaile v Nabu
CCOVI

Phenisher Harris - americká sopranist

ka, pusobící nyní prevážne v Evrope,

predstavitelka Aidy

Pauletta de Vaughn - americká sopra

nistka, castý host ceských operních

scén, další z predstavitelek Aidy

Marina Vyskvorkina - ruská sopranist

ka, absolutní vátezka mezinárodní pe
vecké souteže A Dvoráka v r. 1997

a castý host evropských i zámožských

operních a koncertních scén, predstavi

telka Violetty Valéry v Traviate a Gildy

v Rigolettovi

Simona Zambruno - italská so

pranistka, absolutní vítezka mezi

národní pevecké souteže L. Pava
rottiho v r. 1996, predstavitelka Ai

dy a Violetty Valéry v Traviate

Mauro Nicoletti - italský tenoris

ta, castý host veronské Arény i zá
morských operních scén, predstavi

tel Radama v Aide
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Impuls 99 - konsensus a konfrontace
Zhruba pred šesti mesíci se zacala neformálne scházet skupina osobností ceského živo
ta, aby se zamýšlela nad stavem Ceské republiky. Skupina se rozrustala, rozširoval se
i okruh jejího zájmu. Vpátek 23. cervence byloformálne zverejneno prohlášení inicia
tivy Impuls 99 se 186podpisy. Prohlášení spolu se seznamem puvodních signatáru bylo
uverejneno v minulém císle našeho casopisu.

Ohlas na prohlášení byl obrovský. K dnešnímu dni jej podepsalo na 2000 lidí. Patrí
mezi ne kardinál Miloslav Vlk, odborový predák Richard Falbr,predseda Akademie ved
CR Rudolf Zahradník, viceguvernér CNB Zdenek Tuma, držitel Oskara Zdenek Sverák,
spisovatel Ivan Klíma, lékari, právníci, umelci, novinári, studenti, duchodci. Signatári
vytvárejí skupiny, z nichž vzniknou výkonné jednotky iniciativy, které se budou syste
maticky zabývat problémy nastínenými v deklaraci. Výsledky predloží jednak na "lo
kální" úrovni, jednak na plánovaných fórech, jež se budou konat jednou za dva mesí
ce. Závery z techto fór budou zverejneny. První fórum se uskutecní 21. zárí v Brne, ná
sledující o týden pozdeji v Praze, obe na téma integrace do Evropské unie. Všechnafóra
budou otevrená a diskuse verejné.

Impuls 99 podnítil širokou diskusi a dostalo se mu velképozornosti domácích imezi
národních sdelovacích prostredku. Když už nic jiného, tato iniciativa odhalila soucas
nou mentalitu vládní cesképolitické elity, tisku a obcanu. Vetšina vedoucích ceských po

litiku a mnoho novináru (méne však rozhlasoví a televizní) stále naprosto ignorují ob
sah deklarace, kterou považují za prímé ohrožení nebo v nejlepším prípade za dobre
mínený, ale nemístný jev.

Možná to nekoho neprekvapuje, ale ocekávané žvásty komunistu odsuzující iniciati
vu Impuls našly spojence u predsedy Poslanecké snemovny a ODS Václava Klause a je
mu oddaných poslancu. Nicméne i respektované autority jako Pavel Tigrid se pripojily
k názoru "kdyby opravdu chteli zmenit politiku, meli by mít odvahu do ní vstoupit". Ta
ková prohlášení naprosto ospravedlnují Impuls 99, jelikož prozrazují ignoranci (a zá
roven aroganci] toho, jak otevrená spolecnost skutecne funguje. Veríme, že ceští obcané
nemusejí vstupovat do politické strany, aby mohli ovlivnovat spoluobcany, které si zvo
lili a které si platí. Iniciativy, jež se snaží pozitivne ovlivnovat a nikoliv prebírat politic
kou moc tvorí soucást vyspelých demokracií. Impuls 99je práve takovou iniciativou.

Cíl Impulsu zustává nezmenen - stát se podnetem pro konstruktivní dialog a zmenu.
Soucasne si uvedomuje, že iniciativa musí prijít ze všech stran - od zvolených zástupcu,
obcanu a médií. Každý signatár uzavírá jakousi smlouvu sám se sebou, jak vyplývá
z posledního odstavce výzvy. Ten jakoby pripomínal slova prezidenta Kennedyho: "Ne
ptej se, co muže tvoje vlast udelat pro tebe, ale ptej se, co mužeš ucinit typro ni".

V Ceské republice je mezi temi, kterí byli zvoleni a temi, jimž mají zvolení sloužit, hlu
boká propast. Tomu odpovídá stále se zvyšující pocet signatáru z rad vudcích osobnos
tí v byznysu, obcanském a náboženském živote, kterí predstavují na 80procent Cechu
nespokojených sparlamentem, senátem a vládou. Veríme, že naše zvolené zástupce, no
vináre a jiné zainteresované cinitele presvedcí jak deklarace, tak vzrustající pocet jejích
signatáru o faktu, že tady existuje nespokojená verejnost. Verejnost, která prahne po
zmenách v zamrzlé politice a stagnující spolecnosti. Tato zmena prijde a veríme, že Im
puls 99 pri tom sehraje roli.

A'li
Martin Jan Stránský

Administrativní koordinátor

Impuls 99

Jiretín
Lucie Kolácná

31
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Domu se mi moc nechce

"Ráno specháme na letište v Los Angeles, kde máme

sraz s ostatními, domu se mi moc nechce, nejradši

bych tady zustal, divný pocit, " uzavírá Jan Brabec,

bubeník legendární, za normalizace tvrde pronásle

dované skupiny Plastic People of1be Universe, svuj de

ník z turné po Spojených státech. Skupina tam vyrazi

la letos na jare a Brabcovy sympatické zápisky otiskl

nedávno týdeník Respekt.

Dávno, práve pred triceti lety jsme se na studentské

prázdninové ceste po Skandinávii rozhodovali: vrátit

se domzi, odkud se už nikdy nikam nevyhrabem, pro

tože Husákuv režim hranice co nevidet zašpéruje, ne

bo zustat "jinde"? Nekdo zustal, nekdo se vrátil. Patri

la jsem k tem dnthým. DLivodem byli rodice, prátelé,

lesní cesty na éeskomoravské vysocine, Koprovský štít

~e Vysokých Tatrách. Asi i strach z rizik príliš samo

statného života. Návrat stopem pres pul Evropy do nor

malizující se vlasti zrychlily kradené nezralé hrušky,

nocleh na hnoji považovaném za kupku sena a záži

tek z celosvetového sjezdu hippies v Amsterodamu.

Chvilku bylo doma pekne, jak v závetrném prístavu.

Pak toprešlo.

Když se konecne podarilo vystrcit nos z vydýchané

ceskoslovenské kotlinky, ukázaly se návraty už jedno

znacne protivné. A lhostejno, jestli ze Západu, nebo

z Východu. V novém prostredí si clovek tamejší problé

my tak neuvedomuje, od svých je na chvíli osvobozen

a to, že bežní lidé jsou všude jinde vstrícnejší, milejší

a zdvorilejší (vcetne cestujících v moskevském metru),

mužu odprísáhnout.

Kamarád, který tenkrát dávno ve Švédsku zustal, se

pri prvním setkání Po té dlouhé dobe vzrušene zeptal:

"Když jste naposled videli moji mámu, co všechno rí

kala?" Umrela, stejne jako casem i rodice tech, kterí se

v devetašedesátém vrátili. Nekteré cesty na Vysocine

zmizely, nekteré jsou porád bolestne krásné. Prátelé

a spolužáci postupne emigrovali, nebo sejinak vytrati

li, pár jich zListalo nablízku, objevili se noví. Jeden ni

hilisticky založený emigrant, který pred emigrací razil

poucku: "všude je to lepší než tady!'~ ji zmenil. Když

prijíždí z Kanady na návštevu, svým i našim detem

ted káže: "všude to stojí za starou belu, tam i tady. "

At je tojakkoliv, myslím, že" divnému pocitu" bube

níka od Plastiku rozumím. Taky bych nejradši zustala

jinde, než se vracet na zdejší, podle slov komentátora

Jirího Hanáka, zablešenou pec. Nakonec ale pokaždé

prijedu.
Libuše Koubská

Potrefené husy

At už dopadne tato iniciativa jakkoli, at treba skoncí

z jakýchkoli prícin nezdarem, jedno pozitivum jí ne

mohu uprít. Naznacila (neprokázala, jen naznacila,

proto je treba mít následující rádky za pouhou hypoté

zu) siamsky dvojcecí spojení našeho politického a žur

nalistického establishmentu. Nejvíce nevole totiž vyvo

lala u politických a novinárských proJíku. Jejich

argumentace byla nápadne podobná. Zavedení ko

mentátori si pri tom pocínali sofistikovaneji než politi

kové, meli na to cas a je to jejich métier. Jinak ale stej

ná stereotypie.

Impuls 99 je P'Ý pokus o politickou stranu, o nepoli

tickou politiku, intelektuálská exhibice, populistické

gesto, mobilizace prezidentových stoupencu. Není to

poprvé, co jsou vyslovovány tyto diagnostické soudy.

Názorové rozdíly mezi signatári Impulsu 99 však ci

ní jeho stranickopolitickou budoucnost málo pravdepo

dobnou. Impuls 99 nehodlá vyšachovat politické strany,

pouze je s nimi nespokojen, ale to je asi jediné (krome

evropanství), v cem jsou jeho signatári zajedno a co je

spojuje s názory prezidenta. Nehraje na populistickou

stnmu, vyzdvihuje veci spíše méne populární. Intelek

tuálský podnik? Jak se to vezme. Jde jiste o výslednici ja

kéhosi intelektuálního úsilí. Rozumí-li se tím, že inte

lektuál je samolibý producent myšlenkových konstruk

cí, jemuž chybí smysl pro spolecenskou realitu, máme

co cinit s klišé, které je trvalou soucástí slovníku politic

kých rutinéru a které podivuhodne zdomácnelo

i v myšlenkové výbave rutinéru novinárských. Kde se

vzala tato vzácná doktrinální shoda, k níž patrí ipre

svedcení, že uvedomelý spolecenský pohyb není než vý

slednicí toho, s cím phcházejí politické strany?

Politika má dvojí rozmer, reaguje na dvojí otázku.
První zní: kdo bude rozhodovat? Druhá zní: o cem se
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bude rozhodovat, jaké problémy se budou rešit?Zájem

ceské politické scény se už radu let soustreduje na ten

první, tedy mocenský (technický) aspekt politiky. Kdo

s kým, kdo proti komu, kdo ano a kdo ne. Vecný aspekt

politiky ustoupil do pozadí. Rešení problému, ba i je

jich formulování vázne, našim (stranicko)politickým

subjektum chybí ideje a nápady. Znacná cást naší

žurnalistiky nespokojene komentuje mocenské hry na

politické scéne, ale zustává pri tom, protože pristoupi

la na onen zúžený pohled. Vida, ono to nejakfunguje,

politika i žurnalistika! Nejak to funguje, ale nejak to

i stagnuje, jedno i druhé ...

Ceská politika i ceská žurnalistika je každá svým

zpusobem zkomercializovaná.jedné i druhé jde o "du

še", o jejich zájem, tj. o volicské hlasy a o sledovanost,

poslechovost, ctenost. Protože v ceské spolecnosti

vzrustá strach z budoucnosti, ze zmen (ty jsou stále ví

ce vnímány jako zmeny k horšímu), klesá v ní i zájem

oprogramové ideje. Zájem verejnosti je treba získat ji

nak. Politické strany tak ciní populismem, žurnalisti

ka bulvarizací (ano, existují výjimky, ale o ty není do

statecný zájem). Tyto strategie si nejsou nepodobné. je

jich dusledkem je však oboustranná stagnace. Že

nevíte, koho volit, protože postrádáte verohodnou poli

tickou stranu? Nepostrádáte náhodou taky seriózní de
ník ci televizní stanici?

Tedy: uprostred stagnující spolecnosti bojuje poli

tický i žurnalistický establishment o existenci tím,

že se s touto stagnací smiruje. je sotva možné, že by

si toho vubec nebyl vedom, ale možná, že mu nelze

jinak. jakékoli upozornení na tento neutešený stav

mu musí znít nepríjemne. Zdá se, že práve tím pri

chází jednomu i druhému Impuls 99 nevhod, a to

i tehdy, kdyby mely být ty zlomyslné diagnózy správ
né.

Václav Havel o Impulsu 99

Redakce Nové Prítomnosti se zajímala o komentár pre

zidenta republiky k výzve Impuls 99 a k okolnosti, že

jak on, tak její signatári jsou cástí politické verejnosti

a tisku obvinováni ze vzájemného spojení. Havluv

mluvcí Ladislav Špacek redakci obratem a s úsmevem

predal odpoved:· "Prezident se cítí neobycejne policho

cen tím, že kdykoli se v naší zemi vyskytne neco pro

spešného nebo pozoruhodného, je pravidelne spatro

ván jako inspirátor v pozadí on ... "

Bohatství, zdravý rozum
a slušnost

Máme poslední dobou obavy z toho, jak komunisté

zvedají hlavy, a ke všemu nám po námestích mašíru

jí fašisté. Máme obavy i z toho, že zákazy nás jejich ci

norodosti nezbaví. jsou naštestí zeme, které se obou

extrému zbavily. Zeme vesmes bohaté, zdravé a slušné

komunisty ani fašisty nepotrebují, protože v nich ne

žije nikdo, kdo by je postrádal. Vetšina spolecnosti se

tam teší z všeobecné prosperity, a vládne zdravý ro

zum a slušnost. jsme netrpeliví, ponevadž nechceme

vedet, že Nemci se lécili desítky let. To Rakušani, kterí

jsou stejní jako my, zacali pozdeji. jejich Waldheim je

neco jako náš Zápotocký, ale preci - neochotne - za

cali zpytovat svou minulost. Nás to ceká. Prosadí-li

skupina senátoru zrízení Památníku doby nesvobody,

budeme mít nadeji aspon na ten zdravý rozum a sluš

nost. Deset let od zrodu nového režimu bude další prí

ležitost, kdy vnést do nedávné minulosti trochu svetla.

Ne mýty, ale pravda, kam až lze. Zkusíme to?

Petr Príhoda Tomáš Vrba

Prítomnost~
Národní 11, Praha1

tel.: (420 2) 22 07 56 00
fax: (420 2) 22 07 56 05

D

III1 2 111

A.L.L. Production

P.O.B: 732

Praha 1

CZECH REPUBLIC
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Památník doby nesvobody

1939 -1989
Michael Žantovský

Minulost je neviditelný spolecník, který spoluurcuje naše dnešní pocínání a v jeho dusledku i naši bu
doucnost. Naše tradice, zvyky a znalosti, ale také naše slabosti, chyby a traumata mají své koreny v mi
nulosti. Národní minulost nepredstavuje náš spolecný majetek o nic méne než devizové rezeroy centrál
ní banky. Jako každý majetek musí být rádne spravována, ošetrována a sdílena svými vlastníky. Pri rád
ném užívání je minulost zdrojem síly, identity a znalostí, které všechny prispívají k duchovnímu
i materiálnímu rozkvetu národa.

MICHAEL
ZANTovSKÝ
(1949)
Predseda
Výborupro
zahranicní
veci, obranu
a bezpecnost
Senátu PCR
a hlavní autor
návrhu
Zákona
o Památníku
doby
nesvobody.

TF"'••• KDO NEZNÁ SVOU MINULOST, JE ODSOUZEI\ JI OPAKOVAT.

Po letech uniformní a svévolne prekroucené verze his

torie, kterou do hlav starších generací vtloukal komu

nistický režim, prišla doba, kdy se mnozí z nás z tech

ci onech duvodu k historii príliš nehlásí a o jejích stin

nejších momentech radeji pomlcí. Celkový nezájem je

zároven živnou pudou pro historický revizionismus, te

dy ideologicky motivované pokusy o potlacení histo

rických faktu a jejich nahrazení polopravdami ci smyš

lenkami. Je lhostejné, jedná-li se o popírání genocidy

Židu a Romu za druhé svetové války, o bagatelizaci

útlaku a násilí, kterému byl vystaven ceský národ za

nacistické okupace, o zamlcování zverstev spáchaných

Cechy na Nemcích behem odsunu ci o prohlašování

obetí komunismu za obeti studené války ústy komu

nistických poslancu demokraticky zvoleného parla
mentu.

Takové pokusy jsou obzvlášte nebezpecné, jedná-li

se o historii doby nesvobody ceského národa v tomto

století, nebot mohou mít za cíl vytváret predpoklady

pro opetovné potlacení obcanských svobod. Jsou zá

kerné, nebot se snaží vytváret falešný obraz historie

mezi našimi detmi, které vyrlistají ve svobode. Jsou na

víc hanebné, nebot znevažují památku mrtvých bojov

níku proti totalite a znehodnocují jejich obet. Temto

mrtvým stejne jako svým detem jsme povinni zanechat

historický záznam v co nejúplnejší a nejprístupnejší
forme.

Skupina senátoru reprezentujících všechny politické

kluby zastoupené v Senátu proto predložila 5. srpna

1999 predsedkyni Senátu návrh zákona, jehož úcelem

je vytvorení obecne prospešné spolecnosti, která uve

de v život a bude provozovat badatelskou a vzdeláva

cí instituci Památník doby nesvobody 1939-1989. Pa

mátník bude vyjádrením vlile zkoumat a pripomínat

skutecnost, že v tomto století byla svoboda obcanu na

území Ceské republiky po dlouhá období potlacena

a demokracie byla pošla pána. Jeho zamerení bude ob

dobné jako u jiných institucí, sloužících jako mementa

temných epizod tohoto století (napr. National Holo

caust Museum ve Washingtonu, Památník Jad Vašem

Ceny predplatného:
Ceská republika: 160 Kc/6 mesícu, 290 Kc/ rok
Zahranicí: $16 US/ 6 mesícu, $30 US/ rok

€14/6 mesícu, €26/ rok

Objednávat mužete i telefonicky nebo faxem
A. L. L. production
Tel: (4202) 66 31 09 36, Fax (420 2) 684 77 31
e-mail: allpro@voI.cz.
Internet: http://www.allpro.cz

SLEVA PRI ROCNÍM PREDPLATNÉM VÍCE NEŽ 6 KC NA CÍSLO!
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v Jeruzaléme ci pripravovaný památník v Berlíne). Pa

mátník bude shromaždbvat, dokumentovat, zkoumat

a poskytovat informace a osvetu o dobe nesvobody.

a jeho koncepci bude vypsána verejná soutež. Statu

tární orgány Památníku se budou skládat z bezúhon

ných a zasloužilých osobností, které bude jmenovat ci

volit Parlament, prezident a vláda. Vláda prevede na

Památník z vlastnictví Ceské republiky nemovitosti,

umožnující plnit jeho úkoly, at už jde o existující bu

dovy ci pozemky pro jejich zbudování. Vláda dále mu

že prevést na Památník dokumenty a další materiály

související s dobou nesvobody, které jsou ve vlastnic

tví státu, stejne jako další majetek.

Jako obecne prospešná spolecnost muže Památník

prijímat dary od soukromých i právnických osob. Zá

klad jeho hospodarení bude tvorit príspevek ze státní

ho rozpoctu, úmerný desetine príspevku, kterým stát

prispívá na cinnost politickým stranám. Tímto se de

monstruje jednota zájmu obcanu, státu i politických

subjektu na zajištení obecne prospešného úcelu Pa

mátníku. V soucasných pomerech to znamená rocní za

tížení státního rozpoctu neprevyšující 20 milionu ko
run.

Zkoumání vlastní minulosti zustává však v lepším

prípade jalovým a marným pocínáním, v horším prípa

de pak nicivým sebetrýznením, nejsme-li ochotní z nej

vyvodit závery a dusledky. Viny a viníci musejí být po

jmenováni a tam, kde je to možné, prinuceni zodpoví

dat se ze svých cinu. Casový odstup a fyzické stárí pa

chatelu mohou a mají vést ke shovívavosti z humani

tárních ohledu, nikoli k zapomnení ci odpuštení.

Predpokladem odpuštení je priznání se k vine a vyjá

drení lítosti. V príštím roce vyprší promlcecí lhuty pro

vetšinu zlocinu spáchaných komunisty a jejich prislu

hovaci pred rokem 1989.

Soucasne má skoncit platnost lustracního zákona,

který zamezoval prístup vysokých komunistických po

hlaváru a dustojníkú a agenro Státní bezpecnosti k ne

kterým verejným funkcím. Tak jako v Rusku mají mít

nyní tito lidé otevrenu cestu k nejvyšším funkcím vcet

ne premiérské.

Obcané a volici by meli mít prinejmenším možnost

posoudit minulost tech, které poverují správou svých

vecí. Zprístupnení a odtajnení archivu Státní bezpec

nosti by proto melo být minimální podmínkou, dopro

vázející konec úcinnosti lustracního zákona. Pro opra

vdové zlociny pak konec jejich stíhatelnosti jednoduše

prijmout nelze. Pri soucasném stavu ceské justice ne

bylo jednoduše realistické predpokládat, že zlociny

staré desetiletí lze vyšetrit a privést pred soud behem

pouhých peti let. Je proto treba uvažovat o prodlouže

ní promlcecích lhut u této kategorie trestných cinú

vzhledem k tomu, že jejich vyšetrení a potrestání v rád

ných lhutách bránily závažné prekážky. Soucasne je
však treba zvážit i možnost mimosoudního uzavrení

minulých krivd formou cestných tribunálu, podobne

jako tomu bylo u tzv. komisí pravdy v Jižní Africe ci

v nekterých jihoamerických zemích. Teprve priznání

viny pred cestným tribunálem by pak mohlo tak jako

v Jižní Africe být predpokladem pro amnestování trest
ného cinu.

Ceká nás vstup do nového tisíciletí. Pro budoucnost

tohoto národa by neveštilo nic dobrého, pokud by

chom do nej vstupovali bez minulosti.
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-Kéž by šašci vyhráli
Impuls 99 v zrcadle dejin bláznu Max Fischel

Pojem "šašek" má mnoho interpretací: zahrnuje nejen klauna (v pojetí]ana Wericha), ale také komedi
anta (viz treba Ottuv slovník), nebo bavice, ci státního úredníka (kdysi ve Francii) ci blázna. Pojem
"blázen" má také mnoho významu a smyslu. Vpsychiatrii, v lidovém pojetí, vpojetí generacním: ten sta
rý blázen si bere mladou, ten mladý blázen ješte všemu verí.

MAx FISCHEL

(934)
Ucitela poradce
v managementu,
publicista,
sochar.

Dejiny moudrých bláznu cili šašku jsou prebohaté, ne

bot odpovídají dejinám moudrosti a hlouposti. Jakmi

le lidé zacali premýšlet, privlastnili si jednotlivci právo

posuzovat sebe, svet, lidi, to jest hodnotit, co je dobré

a co je špatné. Hlediskem bylo zprvu prežití, pozdeji

zpohodlnování života na bázi to je moje, to bude slou

žit mne, mému kmen i,pozdeji mé rodine, obci, strane,

národu, státu. Stále víc se prosazovala touha po mo

ci, po vládnutí a ovládnutí druhých. Soubežne sílil

strach nejen ze smrti vlastní, ale i blízkých, ze ztráty

majetku, vážnosti, moci, ze ztráty všeho. Vedomí, že

clovek muže ovlivnit tak málo ze svého bytí, vedlo po

stupne nejen k vírám v to, co ovlivnuje ci vládne na

šemu bytí, ale také k nevíre. Ti, co se brali moc vážne

se stali predmetem posmechu. Nositelé nevážnosti

k mocným tohoto sveta, jakož i napravovatelé sveta,

antidogmatici (a tedy i vynálezci a racionalizátori), by

li, jsou a budou moudrými blázny - šašky.

Šašek je kritikem, brojí proti hloupostem, proti lžím

a polopravdám, proti násilí, proti zneužití moci a ne-

spravedlnosti. Usiluje svým zpusobem o hledání prav

dy, dobra, je moudrý a slušný. Proto není oblíben, bý
vá i nenáviden.

Svet je cím dál víc mešuge
.Dobro a moudrost sprostým zdá se sprostá," ríká

Shakespeare v Králi Learovi. .Šaškovství je obrana

moudrých proti hloupým," vystihuje Elie Wiesel. Kdo

je nebo není nemoudrý ci hlupák v ocích moudrých

bláznu, není jednoduché vymezit. Z dejin šašku a šaš

káren lze však zjistit, že to byla etika a mravnost, kte

rá byla a je a asi bude kritériem vymezení nemoud

rosti. Moudrost nelze ztotožnovat s vedením, i když

nekterí myslitelé to tak delají. Snad je moudrost spo

jením vedení a mravnosti. Ale jakého vedení a jaké

mravnosti? Cesta od .prirozené etiky" cili boje za pre

žití pres etiku Starého a Nového zákona, antické

a arabské moudrosti až po novodobou etiku prežití

a bláznovství je toho dukazem .• Svet je cím dál tím víc

mešuge - muselo k tomu dojít," píše Isaac Singer.



NOVÁ PRíTOMNOST ZÁR11999

Moudrý král Šalamoun znal všechny jazyky vcetne

reci bláznu, rozumel prírode. Moudrý Platón, dedic

Sókratova bláznovství, si predstavoval ideální obec,

kde vládne i ctnost a spravedlnost. Ciceronuv boj

proti úplatkum ci zápas o blaho obce - co to bylo za

bláznovství! Kritický pohled a strach Senecuv, jež to

ho blázna dohnaly až k sebevražde. Epiktétos si mys

lel, že moudrost je spojena s dobrem a vedením: mo

hl být cten jen moudrými - tech bylo malounko. lu

venalis konstatoval, že je lépe být bláznem, nebot

tomu lidé promíjejí, protože neví, co ciní. Lidé mu

promíjejí, co ríká o mocných.

V talmudu je zvýraznena moudrost, že naše ciny by

mely mít vetší váhu než naše vedení. Pocínání by te

dy melo být takové, aby odpovednost za ciny byla

vetší než odmena. Tento požadavek je však už bláz

nivý. František z Assisi sebe prohlásil za šaška, byl

moudrý, nebot se nebál. Práve tak jako Roger Bacon,

který se nebál predpovedet létací prístroje, ponorky

a jiné prostredky, i když tušil, že bude ohrožen na

svobode a posléze doživotne žalárován.

Za Jirího z Podebrad byl šaškem Jan Palecek, vzde

lanec, rytír. Králi ríkal - pravdu. V bestselleru 15. sto

letí - v Lodi bláznu s mnoha šašky, vyobrazenými A1b

rechtem Durerem - Brant brojí proti nadutosti, lakote,

obžerství, lenosti a jiným atributum cloveka. Chtel

snad autor zlepšit svet touto kritikou7 Asi, ten blázen!

Fantasta Leonardo da Vinci si dokonce vymyslel heli

koptéru, letadlo, ponorku, tank. Byl predchudcem

tech, kterí si mysleli, že se clovek muže vznést do

vzduchu ci pohybovat se pod vodou. Blázni a šašci,

co si mysleli, že clovek muže plynem osvetlovat Lon

dýn ci pristát na Mesíci! A což teprve Erasmus Rotter

damský, který se domníval, že tvurcí duchové mohou

beztrestne napadat lidské špatnosti, kritizovat patolí

zalské recníky a velkohubé poety, které si mocní na

jali. Výstižne vystihl polovzdelance, odsoudil nevzde

lanost, sebelásku, požitkáre lichotek, frátrícky. Nebyl

první, kdo ukázal, jak jsou lidu prezentováni tyrani

a zlocinci coby bohové a spasitelé národa a státu. Hit

ler byl mnohými z pocátku považován za šaška, Sta

lin za ochránce chudých a svobody. Fran<;ois Rabe

lais, tento inventurník typu bláznovství, hlouposti

a pošetilosti, poznamenal, že "blázen dobre poucí

moudrého. Když nejste spokojen s odpovedmi moud-

rých, poradte se s nejakým bláznem ...". Ano, každý

vládce, prezident, predseda, šéf by mel mít svého šaš
ka.

Thomas Morus snil o lepší vláde, o spravedlnosti,

o moudrých - proto ten blázen musel zemrít. Jindrich

VlIl. mu nikdy neodpustil. Thyl Ulenspiegel se vy

smíval hlouposti, pýše mocných. A také bojoval pro

ti udavacum, chamtivcum a autodafé. Možná že Don

Quijot není jen kritikou rytírských románu, ale i pri

znáním, že nelze zvítezit nad hloupostí, vždyt na smr

telném loži rytír pojednou chápe, jak byl pošetilý.

A což teprve šašci tohoto koncícího stoletP "Dvorní

šašci" Viktora Fischla bojují o prežití - byli ctyri. Šlo

o život, jako vždy, když vládne násilí, krutost, ne

spravedlnost, rasismus, moc bez hranic. Dockali se

konce války, ale ne všichni druhého dne míru.

Plácnutí do vody?
Skupina lidí vytvárí IMPULS 99. Vyzývá k odpoved

nosti ze zákona, k odpovednosti morální, individuál

ní, skupinové a další. Vybízí politiky, obcany, chce

pecovat o vztahy. Nestaví se do role zachráncu spo

lecnosti. Pouze hodnotí. Hned se dostavily reakce:

nekteré hlasy snahám Impulsu tvrde odporují, odsu

zují je, spekulují, jiné je naopak podporují, pripojují

se. Oponenti mají pravdu. Signatári mají pravdu. 'e

mohou mít oba tábory pravdu' To je také pravda. Je

tedy Impuls 99 jen bezvýchodné plácnutí do vody?

Není. Kdo chápe, že nebýt moudrých bláznu, ješte

dnes bychom svítili loucemi ci žili v otroctví, ten bu

de podporovat myšlenky IMPULSU99 - myšlenky, ni

koliv jednotlivce této skupiny.

"Stan se bláznem. Promen svou pravdu v krik. Je to

tvoje jediná šance, stejne jako moje", rekl moudrý ra

bi. Nakonec se rabi zblázní, vykricí svoji pravdu a nic

se nestane. Nestane? Snad se aspon malicko stane

v uskutecnování "vecných ideálu lidstva", jak napsal

ceský politik a ekonom Karel Engliš. Že existuje roz

díl mezi žádoucím, ocekávaným a skutecným, vedeli

moudrí blázni už kdysi dávno. Cas od casu ale musí

prijít podnet vycistit Augiášuv chlév, i když to muže

zase skoncit smrtí skutecnou ci jen symbolickou.

V tom je neocenitelný príspevek šašku. I pres všech

ny historické zkušenosti, které napovídají, že šašci asi

zase nevyhrají. ~

Veškeré informace o dení spojeném s prohlášením IMPULS99

získáte na telefonu 22 07 51 05

nebo na adrese IMPULS99, Národní 11, 11000 Praha 1,

a rovnež na internetové stránce

www.impuls99.cz

Vaše návrhy, nabídky a pripomínky laskave zasílejte poštou

nebo faxem (císlo 26 68 25).
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Ceští politici a závist
Nestraník není pro veci verejné dost dobrý? Zdenek VyšoWíd

První fázi má výzva Impuls 99 za sebou. Co prinesla tato po
hnutka, tatopobídka, tento podnet? Na strane politiku bud až prí
liš mnoho mlcení, anebo negativní podezíravé kritiky ci prání,
aby "vyšumel". Je psáno, že Krista "vydali ze závisti" (Mt 27, 18);
dnešní kronikár by mohl poznamenat, že znepokojive výrazná
cást ceských politiku prijala Impuls se závistí.

Ze závisti se, jak svedcí preklady Písma, zasypávaly

studne prachem a vedly jiné záštiplné putky. Dejme

tomu, že ze závisti vzcházejí i dnešní výcitky na ad

resu obcanu, kterí zvedají hlavu, že mají ve svém pro-

Žárlivost bratrí
Na dnešní politické i mediální scéne se bežne formu

luje "otázka", jestli náhodou ten ci onen prece jen ne

bude chtít touto cestou do politiky. Ale vždyt prece

není nic prirozenejšího a potrebnejšího než aktivní

obcan a jeho otevrená politická budoucnost; pokusit

se "deklasovat protivníka" takovýmto "narcením", že

má politické ambice, to vyžaduje nestydatost vlastní

úspešným postkomunistickým otrlíkum.

Tolik ceský dnešek na adresu obcanské aktivity.

Není to nic pekného a škoda o tom psát. Je to už ba-

ZDENEK
VYŠOHLÍD
(1948)
Vysokoškolský
ucitel.

hlášení jen obecné teze, které už se tolikrát objevily

v novinách nebo programech politických stran. Za

tímco tam to zrejme nevadí a nevadilo, tady to vadí.

Možná proto, že by nemuselo zustat jen u prohláše

ní, že by se tedy program stal programem, nikoli jen

predvolebním materiálem.

Co muže vyvodit politická strana z takového

programu, který ríká neco obdobného, co lze císt

i v jejím programu? Muže mít radost a privítat ho,

protože by to melo být znamením, že má prízniv

ce. Anebo muže mít obavy a vztek, protože zrejme

obcané její slova a její ciny neshledávají v jednote,

a proto je sami chtejí naplnit ci prosadit - a v tom,

že to chtejí sami, spocívá ta špatnost. Odtud pak

se odvíjí druhá námitka: mají politické ambice.

Proc nejdou do tvrdé politické souteže? Bud' do

stran, které tu už jsou, anebo at si založí stranu
novou.

nální, ale není to smutné. Smutné je, že to dnes už

málokoho zajímá, nerkuli hnevá. Komunisté meli

pred lety všechnu moc, ale vládli mrtvému státu, pro

tože otrávili obcany. Vítejme proto dnes každý pod

net, který nás probere z usínání.

Impuls, zdá se mi, by se mel stát impulsem k za

myšlení nad zvláštním fenoménem závisti. V Písmu je

témer- vždy negativní, velmi negativní. Témer vždy 

avšak Pavluv List Rímanum priznává závisti (v pre

kladu: žárlivosti), že muže pOZitivne motivovat, a to

dokonce ke spasení: jde o to vzbudit závist, "žárlivost

bratrí a nekteré z nich privést ke spasení" (R,1I,13).

Dnes ríkávají zejména mladí "To ti závidím" a je to

spíš uznání obdivu nebo pochvala, není v tom zášt.

Když mi vykradli auto, podíval jsem se na auta, kte

rá stála v rade kolem toho mého, a rekl si: tem závi

dím. Nebyla v tom zášt, pouze touha být na jejich

míste, protože zlodejští gauneri jejich auta nechali
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být. ( ezávidel jsem jim, že pravqepodobne nemeli

nóbl znacku autorádia, závidel jsem jim, protože já už
nemel vubec žádné.) Konecne, reknu-li, že mluvit

o závisti není závideníhodné, slovo "závideníhodné"

prokazuje nejlépe, že závidet není vždy totéž co ne

návidet, že není vždy spjato se záští. "Závidím lou

kám srpnový žár, závidím horám potoku pár, závidím

houslím stríbrný hlas, závidím morím prostor a cas,"

napsal Jirí Grossmann. V tom je prece touha, nikoli

zášt nebo dokonce nenávist! Touha sdílet tento svet,

být na nem ješte aspon víc, než nemoc dovolí. ..

Vydejme se po stopách toho pozitivního, co v zá

visti je.

Láska nezávidí OK 13,4). Jde-li o lásku, jde o komuni

kaci: videt sebe, jak mne vidí druhý; chtít videt veci, jak

je vidí druhý - sdílet, spolecne prožívat. To všechno pla

tí i o lásce erotické. Kdo miluje, nezávidí. Kdo miloval

a už nemiluje, závidí. To však není duvod k nenávisti. Ta

se zpravidla dostaví, až když se milenka octne na jiné lo

di s jiným plavcem. Pak je tu svár, neprejícnost, zloba.

Res publica
To, že verejnost má vec svého zájmu, že neco je "rés

publica", nemá s nenávistí co delat. Politika je tu pro

to, aby pestovala "vec verejnosti". Mezi temi, kdo pat

rí k sobe, kdo usilují o porozumení a komunikaci,

mezi zasvecenými a temi, jež spojuje víra, nemá ne

návist místa: je jim "dáno znát tajemství Božího krá

lovství; ale tem, kdo jsou vne, je to všecko hádankou,

aby hledeli a hledeli, ale nevideli, poslouchali a po

slouchali, ale nechápali" (Mk 4,11-12).

Kdo stojí vne, nechápe ani necítí pospolitost a hle

dí pohledem zlým. Tu vzchází nenávist. erozumejí.

Možná nechtejí rozumet. Dokud chtít nebudou, ne

porozumejí. Ti pak rozlišují, kdo je na které lodi. Par

tajnicení je postoj, který zapomnel, že pole politiky je

spolecným hrištem ...

Závist má reálný rozmer: neco závidím, to v prvé

rade, teprve druhotné je, komu; ve zlobe ale už ne

jde o vec, ale o toho druhého, jemuž nepreji. .. Obca

né, kterí nechtejí "obcanskou angažovanost" dru

hých, nesdílejí, nechtejí nekomunikovat, receno slo

vy Písma: nemilují. Leda sami sebe. echtejí sdílet to,

cemu se kdysi ríkalo "res publica" a co dalo název ta

ké forme demokratických státu.

Tyto úvahy nechtejí popírat, že neprející a zlá zá

vist "se nemá", je zlá, je hrích. Jsme-li nakloneni pri

psat závisti obdobnou, pOZitivní a motivující roli, ja

kou jí pripisuje List Rímanum, pak lze tvrdit, že této

pOZitivní závisti se mnohým ceským politikum z po

volání nedostává. Jen zlým pohledem totiž pokukují

po tech, kterí jsouce obcany se jako obcané chtejí

chovat. Jako by sami nebyli také "jen obcany", tedy

alespon dríve, pred volbami. Jako by obcan bez stra

nické legitimace nebyl pro politiku, pro veci verejné

dost dobrý.

Impuls tu není k závisti. Rozhodne ne k závisti ve

smyslu nenávisti. V prípade nenávistníku, pokud jde

o závist, platí: neodpovídá to soudobému ceskému

úzu - alespon jazykovému ne. Odpovídá to však

dnešní politické krizi: po vzbourených vlnách afér

prišly stojaté vody opozicní smlouvy. l1!

Nezapomen I Don't forget

nakladatelství a vydavatelství

www.divus.cz
www.divus.cz/umelec
e-mail: divus@mail.divus.cz
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tel.: 02 - 227 19229,9000333 1 nebo 2
fax: 02 - 22721240

divus
Borivojova 49, 13000, Praha 3

soucasná kultura a výtvarné umení
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Aby to dunelo
Zdenek]. Slouka

je ješte príliš brzy hodnotit skutecný nebo ijen potenciální dopad iniciativy Im

puls 99 v ceské spolecnosti. Snad behem jedné generace se budeme moci váž

neji ptát, do jaké míry se ceská intelektuální sféra jako integrální soucást ob

canské spolecnosti vyma'-íuje ze svého poklesu, ze své anomie a rozbredlosti,

a ujímá se své historické role, nezbytné a bežné ve všech demokratických spo

lecnostech. Zatím máme jen neurcité znamení v Impulsu 99, že ceští intelektu

álové chtejí zkoumat rozsah své spolecenské odpovednosti, neboli hledat a na

cházet sami sebe, a soucasne se stmelovat s bdelejší obcanskou verejností.

Ale již od prvního dne svého verejného prohlášení,

iniciativa Impuls 99 docílila jednoho: vyvolala ozveny,

které ješte jasneji odkrývají hlubiny, do jakých se ces

ká politická spolecnost sesunula behem posledních ne

kolika desetiletí, a okovy, které jí brání ve vzestupném

pohybu. V tomto je nepochybný, byt i neradostný klad.

Ale spolecnost musí vedet, kde jsou zkornatelá a zde

formovaná místa v jejím živote, aby si je mohla hojit

a vyvíjet se ve spolecnost demokratickou.

Tri charakteristiky delají intelektuála spolecensky

úcinným intelektuálem, a stejne tak obecneji, demo

krata úcinným demokratem. Je to clovek, který na zá

klade svého rozhledu chápe a hodnotí lidské a verejné

deje a jejich vnitrní spojitosti, a má živelný zájem o de

ní za plotem své soukromé zahrádky. Clovek, který si

na tomtéž základe nejen intenzivne vytvárí svuj politic

ký a etický názor na to, jak veci verejné jdou a jak by

mely jít, ale ješte intenzivneji naslouchá názorum od

lišným a s jejich pomocí upresnuje nebo i radikálne

opravuje své vlastní. A konecne je to clovek, který

u vedomí své obcanské odpovednosti nemlcí. Toto sa

mo o sobe už vyclenuje ty, kdo zaprodali své vlastní

kritické myšlení uzavrené ideologii, nebo svému korýt

ku v hierarchii mocenského aparátu, nebo jejichž ego

je postiženo elefantizmem.

Arogance aparátcíku
Zamlklost ceských intelektuálu a její odraz v politické

verejnosti daly prostor dravé moci partajního aparátu

a posílily jeho prirozené sklony k rostoucí aroganci

a k antitezi demokracie samé. Z prvních reakcí apará

tu na Impuls 99, jak jsem je zachytil alespon v cásti tis

ku, vybírám pouze výmluvnejší príklady.

Predseda a místopredseda ODS, Václav Klaus a Mi

roslav Macek, zatím nejjasneji obnažili deformovanou

mysl novodobých aparátcíku a vyjevili antidemokratic

ké geny zdedené z nedávné minulosti. Po nich asi pri

jdou další podobní, jsou dostatecne premnoženi.

Miroslav Macek napsal (L 26. 7.) na adresu Impul

su 99: "Dámy a pánové, jen do toho! Chcete-li mít po

litický vliv, abyste mohli rychle uvádet do praxe svoje

ideály a názory, vstupte hned zítra do nekteré politic

ké strany, a pokud vám žádná svým programem ci

osobnostmi nevyhovuje, založte ihned vlastní ... Pustte

se se svou stranou do regulérního konkurencního stre

tu s názory jiných stran ve volbách ... Nebudte zbabel
ci ... "

Jiné trapnosti, výsmech samým základum demokra

tické a tudíž obcanské spolecnosti, z Mackova clánku

necituji.

Je zbytecné ptát se, jestli Miroslav Macek jen prizvu

kuje svému šéfovi nebo jestli promluvil ze svého nitra.

Tak ci tak, není podstatného rozdílu mezi Klausovým
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a Mackovým názorem na obtížnou demokratickou spo

lecnost a její obcanskou základnu, kterým ochranují

monopol partajního aparátu. Již na jare 1997 se presne

v tomto smyslu projevil Václav K1aus, když oslovil ces

ké vedce jako jeden úsek intelektuální sféry. (LN 25. 4.
97)

"... bylo pripomínáno, že vedec má povinnost vy

krocit se své veže ze slonoviny a že má svou mimo

rádnou erudici uplatnovat i mimo svuj vlastní úzce vy

mezený obor ... tento názor plne nesdílím."

Klausovu výzvu nelze v plném kontextu jeho proje

vu interpretovat jinak, než že se vedci mají ponorit do

svých knih a zkumavek a neplést se do vecí verejných

- "ševce, drž se kopyta". Lidsky jsou snad K1ausova slo

va pochopitelná jako výrok cloveka, který už krome

koryta nemá ani kopyto, jehož by se mohl držet. Poli

ticky je zcela na úrovni antiemokratických výlevu Vla
dimír Macka.

Václav K1ausukazuje vernost svým znehybnelým ná

hledum prímo. Oproti Mackovi, který o obcanské spo

lecnosti mluví s velkou dávkou sarkasmu, K1ausse roz

hodl pro svou již rutinní dvojjazycnost. V jednom ze

svých jazyku napsal (Vecerník Praha 30. 7. 99), že ob

canská spolecnost už dávno rádne funguje a "obcanská

iniciativa, jakou je napríklad Impuls 99, je legitimní

soucástí verejného života ...", dodávaje nikoliv atypic

ky, že sám se nad ní jenom ušklíbl. A pak prešel zcela

do svého prirozeného aparátního jazyka. Iniciativa Im

puls 99 je sice legitimní, ale proc tito lidé sepisují pla

né výzvy místo odvahy jít na trh se svou vlastní kuží na

pr. na kandidátce nekteré z politických stran nebo stra

ny vlastní? A s témer doslovnou ozvenou Macka (nebo

naopak?): "Pustte se, pánové a dámy z Impulsu 99, do

regulérní politické souteže!

Vulgární reakce premiérova
Tyto postoje jsou syptomatické pro celý politicko-par

tajní aparát, zdaleka nejsou výhradní doménou ODS.

Vulgární reakce Miloše Zemana na obcanskou kritiku

jeho bezvýchodné politické ekvilibristiky, kritiku zr

cadlenou v tisku i jinde, obsahují stejnou antidemokra

tickou nálož a alergii ke všemu, co se mu plete do je

ho krivolaké cesty. Udržme urcitou rovnováhu: nemám

pochyby, že i ve vedení ODS a CSSD jsou lidé, kterým

se postoje jejich lídru prící, ale sami mlcí, pokud nemají

v sobe nebo zvencí nezávislou základnu - chleba je

chleba, svedomím se nenasytíš a bydlo ti neprinese.

Ale jde ješte o jinou rovnováhu. ení zcela spraved

livé pricítat nechut k obcanským iniciativám jen lidem

zakotveným materiálne a psychologicky v politicko

partajním aparátu. Zde formovaný gen, který vnuká ná

zor, že jen lidé se zlatou partajní bumážkou mohou

mluvit do politického a spolecenského dení, že všelé

kem pro ozdravení pravidel politické hry je jen "soute

živost a konkurence" (Josef Mlejnek, LN27. 7. 99), pro

jevuje se ve svých mutacích i mimo politický aparát,

mezi komentátory tisku a v obcanské spolecnosti.

Mluvit a naslouchat

Jako signatár prohlášení Impulsu 99, sám za sebe pri

jímám smysl iniciativy a podmínky její úcelnosti, a svuj

podpis klidne stáhnu, kdykoliv budu presvedcen, že

jsem se mýlil v klícových bodech, jež jsem si takto shr
nul:

Hlavním cílem iniciativy je probudit ceské intelektu

ály a s nimi, i jejich prostrednictvím, celou demokratic

kou, politicky a spolecensky myslící verejnost, aby

mysleli kriticky, po svém a nahlas. Aby to dunelo. Ini

ciativa neríká, jak myslet a k cemu se vyjadrovat, ale

ozvat se. Mluvit do vecí verejných verejne jakýmkoliv

slyšitelným zpusobem. A naslouchat jiným. Demokra

cie je stálá a nezbytne i slyšitelná perej názon\ jak by

se spolecnost mela utváret, jak by mela zacházet s ji

nými i se sebou. Volby samy jsou jen jedním z instru

mentu, kterými se obcané vyjadrují o svých prioritách

a hodnotách, ale jen jedním.

Impuls 99 není organizací ani homogenizovaným

hnutím a nemá usmernující program krome cílu vyjá

drených shora. Podepsal jsem její prohlášení s predpo

kladem, že se nehodlá pretvorit v politickou stranu. Už

její název ríká dost: impuls. Proto nemohu souhlasit

s komentárem Pavla Tigrida (MFD 2. 8. 99). To se mi

stává poprvé po padesáti letech, co s Tigridem nesou

hlasím v zásadní otázce. Tigrid se domnívá, že "impul

sisté" by místo impulsu meli splynout s politickými

stranami a vylepšovat je zevnitr. V tom je jakási nevi

domost, u Tigrida nanejvýš neobvyklá. Iniciativa není

subjektem, který by se jako takový mohl slucovat se

stranami a vyzývat své signatáre k takovému slucování.

Za druhé, Tigrid si jaksi nepovšiml, že mnoho signatá

rú iniciativy jsou již cleny politických stran, casto vý

znamnými. A konecne, že je vecí každého jednotlivce,

aby se rozhodl, že bude v té ci oné strane aktivní nebo

si našel jinou cestu k tomu, aby byl slyšen. Nejen par

tají živ je homo politicus, a kdo by to mel vedet lépe

než Pavel Tigrid?

ezpochybnuji absolutní nezbytnost politických

stran, zejména v parlamentní demokracii, jíž jsme se

upsali. Práve naopak: politické strany jsou jedním z klí

cú politického života a vyžadují péci nás všech - v tom

s Tigridem souhlasím - aby se vnitrne zcivilizovaly

a hrály pOZitivní roli ve spolecenském vývoji. a tom,

jak tomu rozumím, signatárum Impulsu 99 velmi zále
ží.

Lidé mají co mluvit do rízení spolecnosti, a meli by

do nej mluvit. Stále. A zvucne. Jen at to narušuje bo

horový klid politického aparátu a jeho krédo - ne

mluvte nám do toho, jdete z cesty, nemáte partajní bu

mážku ani mandát, nic. Samozrejme je máme, své,

a všichni, a lepší, než naši zamestnanci v aparátu. e

hodlám opakovat, co jsem k tomuto bodu napsal sho

ra. Nicméne aparát si bezostyšne a arogantne hájí svuj

monopol rozhodující moci, i když tak velmi casto neví

kudykam. Chystá se zmena ústavy a zákonu, aby se

vládcum lépe a bez rušení vládlo. Chystá se to v ti

chých politických kuloárech, aby do nich nepronikly

protivné zvuky zvencí, bez verejné debaty - jen at nám

do toho nikdo nemluví. Mají být ješte umenšeny už tak

miniaturní pravomoci prezidenta republiky, aby ani on

nemel do ceho mluvit. Ale všimneme si jakési analogie.

Prezidentovi, pravomoc nepravomoc, je nasloucháno,

protože je, jaký je. A politicky zralé verejnosti je na

sloucháno stejne tak - i bez partajního imprimatur.

ZDENEK

j. SLOUKA
(1923)
emeritní

profesorVSAJ CR



Do 21. srpna 1999 podepsalo prohlášení Impuls 99 1750 obcanu:
Arab Abderezak Helena Ackermanová Miloslav Adam Jaroslav Adámek Pavla Adámko

vá Michal Achremenko Ivan A1mašiPavel Ambros Michal Andel Václav Andel Jana An

delová Katerina Andelová Evžen Andres Alois Anton Renata Arnetová Stanislav Ausky

Vácslav Babicka Honza Badalec Jarmila Bakulová Vojtech Balík Ladislav Balogh Anna

Banotová Vilém Barák Václav Baran Karel Baran Jan Bareš Dan Bárta V1astinúl Bárta

Ivo Barták Pavel Barták Jirí Barták Irena Bartáková Robert Bartoš Stanislav Bartoš Jaro

slav Bartošek Vera Bartošková Vera Bartošková Dana Bartošová Oldrich BaltUnek Bla

žena Bartunková Martin Bauer Rudolf Bažant Josef Becvár Jan Bednar Milan Bednár Ali

ce Bednárová Olga Bednárová Jan Bedrnik-Schmelzer Vladislav Behal Ludek Belán Ma

rika Belešová - Kletecková Miloslav Belohorský Miloslav Belohradský Helena Belská

František Beneš Karel Beneš Zdenek Beneš František Beneš Pavel Beneš Zdenka Be-
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Cejka Milan Cejka Jaromír Cejka Mahulena Cejková Andrea Cepová Andrea Cepová Lu

káš Cermák Marie Cermáková Obršálová Jana Cerná Zuzana Cerná Blanka Cerná Karel

Cerník Milan R. Cerník Marie Cerníková Jirí Cernohorský Miloš Cernoušek Dagmar Cer

noušková Miloš Cerný Jirí Cerný František Cervenka Premysl Cervenka František Cer

vený Oldrich Cervinka Josef Cervinka Daniela Cervová Ladislav CeIYch Miroslav Cípe

ra Lucie Cistecká Pavel Cistecký Jaroslava CtvrtffiÍkováJirí Danícek Hana Danková Pa

vel Dásek Claudio De Ceula Jan Demcík Michal Demel František Derfler Lenka

Deverová Zdenek Deyl Vladimír Dlouhý Jirí Dlouhý Jan Dobiáš Wanda Dobrovská

Lenka Dobranská Lud'ek Dobranský Josef Dolenský Ivan Doležal Jan Doležal Tomáš

Doležal Zdenek Doležal Ivana Doležalová Erika Doležalová Milada Doležalová Václav

Dort Miroslav Dostál Vratislav Doubek Jirí Douša Martin Douša Jan Drahota lva Drapa

lová Karel Drapela Jirí Drašnar Viktor Drda Jan Drobný Wendy Drozenová Kvetuše

nešová Zdenek Beran Jan Beránek Alena Beránková Jan Berdnik Vlasta Bergsteinová

Jirí Berka Jirí Berkovec Jirí Berkovec Kvetoslava Bernardová Petr Beták Tomáš Bezouš

ka Vojtech Bezucha Petr Buek Jirí Buek Karol Buek Lumír Bilík Drahomír Bilka Marce

la Buková Eva BUková Magdalena Buková - Tumová Ivan Binar Zdenek Bínek Miloš

Binka Václav BisJirí Bis Petr Bisek Vera Bisková Pavel Bittner Jirí Bláha Václav Bláha Ja

na Blatná Martin Blazík Jirí Blažek Martin Blažík Jana Blažková Hana Blažková Pavel

Bobek Klára Bobková Marta Bobková Martin Bodlák Marie Bohácová Svatopluk Boha

ta Martin Bojar Stepan Bojar Vera Bokorová Dalibor Borák Jaroslav Borecký Martin Bor

ges Ilona Borská Ilona Borská Jaroslava Boruvková Zlata Brabcová Jirí Brabec Eliška

Brábková Zdena Bratršovská Anna Braunová Jirí Brázda František Brdek Karolína Br

dicková Jirí Breber Petr Breindl Lumír Brendl Svetla Brendlová Slavoj Brichdn Alena

Brichcínová Arnošt Brichta Jan Broj Ivan Broucek Miroslav Brož Jirí Brož Pavel Brožek

Antonín Brzek Viliam Brzobohatý Ladislav Brezina Milan Bubenko Helena Budbvá Bo

houš Buchar Miroslav Bulla Václav Burda Augustin Burda Vera Burdová Miroslav Bureš

Dagmar Burešová Oldrich Burger Marta Biirgerová Arnošt Burget Jarmila Burgetová

Václav Burian Radim Buršík Petr Bušek Lenka Buštíková Vladimír Bystrov Jana Calbo

vá Jan Cancik Jan Cancik Jirí Cejpek Jindrich Cigánek Bohuslav Cimbalík Zdenek Cirn

pl Zbynek Císar Alena Císarová Radek Cos Patrick Cunníngham V1adinúr Czumalo Zby

nek Calkovský Petr Cáp Petr Capek Vlasta Capková Miloslav Cech Jaroslav Cech Pavel

Drozenová Ladislav Drínocký Jirí Dubový Jirí Dubový Petr Dudek René Dufour Petr Du

chek Radoslav Duchon Radka Dulíková Pavel Durica Petr Dusil Bretislav Dušek Karel

Dušek Josef Dušek Jaroslava Dutková Marie Duží acfuDvorská Stanislav Dvorský Vla

dimír Dvorák Bohdan Dvorák Jirí Dvorák Tomáš Dvorák Jana Dvoráková Petr Eben

Marie Anna Eichelmannová Zdenek Eis Tomáš Endel Václav Erban Libuše Erbanová Ma

rie Erhardová Robert Ernest František Ernestka František Esterka Milan Ešner Jaroslav

Exner Michal Faflík WiIliam Faix Roman Fajkuš Zdenek Falár Richard Falbr Petr Far

mánek Pavel Fastr Jindrich Feld Petr Fiala Karel Fiala Marek Fiala Martina Fialová Irena

Fibírová Jan Fikácek Marek Fikar Jirí Fikar Jíndra Fikarová Jirina Fikejzová Alena FiIi

pová Petr Finger Max Fischel Jan Fischer Jan Fischer Ondrej Fischer Eva Fischerová Da

niela Fischerová Tána Fischerová Jana Fischerová Daniela Fischerová Jaroslava Fische

rová Petr Fišer Jakub Flašan Jirík Fleischer Barbora Fleissigová Milena Fleissnerová Ja

kub F!orian Alena F!orianová František Fojtík Jan Fojtík Jirí Foldyna Jirí Foller Eva

Follerová Jirí Formánek Jirí Franc Jirí Franek Heinz Frank Zoja Franklová Zdenek Fran

ta Magdaléna Frantová Jirí Frgal Alexander Fric Zdenek Friedl Jan Friedlaender Jarmila

Friedlaenderová Jan Fritz Dalibor Frýdl Ludmíla Frýdlová Pavel Fuchs Vladimír Fuksa

Aleš Furst Aleš Furst mi. Ivan Gabal Roman Gabriel Jan Gabriel Petr Gadburek Zdenek

Gála Vladimír Gall Vlasta Gallerová Renata Galiová Pavel Gardavský Filip Gaspar Pa

vel E.J. Gergel Pavel Gergl Jirí Gerlich Miloš Gerstner Michal Giboda Alexander Gjuric
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Sárka Gjuricová Deterd Goeman Jarmila Grossová Jirí Grygar Blanka Grygárková Pa

vel Grym Josef Gut Viera Gutová Alois Hajda Stepán Hájek Jan Hájek Jaromír Hájek Jo

sef Hájek Václav Hájek Drahomíra Hájková Dita Hajná Jaroslav Hak Vladimír Halama

KarelHalama Jan Halas Eva Halasová Jaroslav Halcík Tomáš Halík Dagmar Hamácko

vá Aleš Haman Jason Hampl Stanislav Handl Jirí Hanecka Olaf Hanel Helena Hánelová

Milada Hanišová Alena Hanusová Ivo Hanuš Jan Hanuš Jaromír Hanuš Vera Hanušová

VratislavHanzík Oldrich Haraqsim Božena Harmácková Jan Hartl Vladimír Hartman Sta

nislav Hasalík Jana Hasalíková Maria Hasanová Thomas Hasler Kveta Hauková Ivan

Hausner Ivan Hausner Helena Haužlová Ivan M. Havel Premysl Havel Lev Havlícek Pe

tr Havlík Hana Havlíková Eva Havlová Martin Havrda Petr Hebák Rudolf Hegenbart Ru

dolf Hegenbart Ludek Heller Jan Heller Bedrich Helm Dušan Hendrych Anna Hencho

vá Petr Henych Daniel Herman Petr Hermann Ilja Hilmer Jaroslav Hlacík Jarmila Hla

cíková Jan Hladík Jenny Hladíková Jan Hladký Michal Hlásek Karel Hlava Milan Hlavác

Jaroslav Hlavácek Vladimír Hlavácek Václav Hlavácek Anna Hlavácková Dana Hlavá

cová Zdenka Hlavácová Drahomíra Hlavatá Yvonne Hnevkovská Karel Hnízdil Kateri

na Hodická Aleš Hodina Ivan Hoffmann Marie Hoffmannová Jiil Hofreiter Helena Hof

reiterová Jirí Hoch Jana Hochmanová Daniela Hochmanová Dagmar Hochová-Rein

hardtová Zdenek Hojda Miroslav Holan Pavel Holba František Holecek Pavel Holeka

Marta Holeková Jan Holeš Petr Holešínský Zdenka Holešová Jan Holik Karel Holomek

Ivan Holoubek Hana Holoubková Jirí Holub Roman Holý Jindrich Holý Vera Honus

ková Jan M. Honzík Josef Hora Petr Horácek Petr Horak Michal Horák Jirí Horák Jirí

Horák Petr Horák Martin Horák Martin Horálek Eliška Horalová Jan Horcík Jana Hor

vátová Emilie Hostašová Jaromír Houša Mariana Hovorková Ivana Hrabetová Jana Hra

betová Helena Hrdbková Jirí Hrdina Franticek Hrdlicka Josef Hrdlicka Rostislav Hromek

Martin Hromek Ludmila Hromková Jirí Hron Sárka Hrubá Richard Hruban Josef Hrubín

Zdenek Hrubý Antonín Hrubý Jirí Hruška Jirí Hruška Zdislava Hrušková Josef Hruza Eva

Hruzová Oldrich Hrebícek Zdenek HrIbal Slavomil Hubálek Václav Hubicka Libuše Hu

bicková Vasil Hudak Iveta Hudecková Jirí Hudera Jirí Hudera Eva Hulková Vera Hun

ková Josef Hurt Antonín Hušek Jaroslav Hutka Robert Hvezda Jiil Hybš Stanislav Hy

lan Josef Charvát Hana Charvátová Katerina Charvátová Jirina Chlumská Josef Chmelík

Pavel Chmelík Jitka Chmeliková Antonín Chobot Karel Chodák Eliška Chodáková Ire

na Chromá Marta Chromá Vladimír Chromý Jan Chromý Jan Chromý Irena Chribková

Miloš Chvojka vatava Chytrá Helena IIlnerová Felix Irmis Jirí Izer Marie Jadrná Karel

Jahn Petr Jakeš Rudolf Jakouš Ilona Jakoušová Jamška Jakubcová Jaluška Aleš Jaluška

Jirí J. Jan_c Vladimír Janda Bronislava Janecková Zdenek Janík Štepán Janík Ivan Janku

Zbynek Janour Miroslav Janoušek Jirí Janovec Karel Janovický Michael Janský Radim

Jauker Eva Javorská Vojtech Javorský Jan Javúrek Josef Jecmínek Pavel Jedlicka Eliška

Jechová Stanislav Jelínek Jan Jelínek Helena Jelínková Helena Jelínková Dagmar Jelín

ková Ivana Jenišová Lubomír Jeništa Jirí Ješ František Jezdinský Barbara Ježková Pavel

Jilek Jan Jilek František Jilek Pavel JiJovec Jirí Jindra Jirí Jindra Petr Jirounek Milan Jir

sa Kitzman John Doris Jonáková Ondrej Jonáš Radek Jonáš Jana Jonášová Olga Joná

šová Marie Jordánová Zdenek Joukl Stanislav Jouzek Stan Jouzek Richard Jung Jirí

Jungmann Marie Jungmannová Vera Jungwirthová Pavel Jurák Peter Jurci Blažej Jurina

Vladimír Just Michal Juza Eva Juzová Jirí Kabele Vlastimil Kabícek Pavel Kacírek Kve

toslav Kaderka Kvetoslav Kaderka Karin Kadlubcová Ivan Kadnnas Libuše Kafková Pa

vel Kácha Jan Kaiseršat Vilibald Kakos Petr Kala Alois Kalík Josef Kalina Hana Kalino

vá Michaela Kalinová Karel Kalista Marie Kalistová Lenka Kalvodová Veronika Kame

nická Stanislav Kameník Petr Kanka Radim Kanok Zdenek Kanok Ljuba Kanoková

Pavla Kánská Bohumila Kánská Martin Kanyza Jaroslav Kaplan Mgr. M. Kaplan Zeno

Kaprál Pavel Kaprušák Václav Karan Svatopluk Karásek Magda Karbusická Vladimír

Karfík Michal Karlický Stanislav Karmelík Eva Kasalická Václav Kašík Karel Kašpárek·

Jana Kašparová Vladimír Kašper Tomáš Katrnák Damián Kaušitz Antonín Kazda Libuše

Kazdová Klára Kazdová Dagmar Kejdanová Ingrid Kejknová Karel Keller Aleš Kemr Ka

rel Kibic Zdenka Kinclová Lubor Kinšt Eva Kinštová Jan Kirchner Eva Kirchnerová Zde

nek Kirschner Božena Klabalová Zdenek Klanc Petr Klápšte Jan Klápšte Libuše Klápš

rová Štepán Klásek Milena Klausnerová Pavla Klenorová VladinÚf Klevar Stanislav Klik

Miroslav Klika Ivan Klíma Jaroslav Klima Jindra Klímová Ludek Klimpa Pavel Klinger

Oldrich Klobas Jaroslav Klokocník Anežka Kmetová Lubava Knapová Leopold Knechtl

Jana Knechtlová Milena Kneifelová Vladimír Kner Josef Knežík Ivana Knežíková Pavel

Knotek Katerina Knotová Tomáš KnozJaroslava Kacárková Libor Kací František Kofron

Vlasta Kohmová Ladislav Kohout Jirí Kohoutek Ivana Kohoutková Lucie Kolácná Petr

Kolár Petr Kolár Pavel Kolár Petr Kolarík Dana Kolárová Radislav Kolibík Jana Kolínská

Stanislav Komárek Roman Konecný Marián Konig Ladislava Konigová Jirí Konír Jan

Konvalinka Zdenek Kopác Stanislav Kopal Hana Kopecká Olga Kopecká Olga Kopec

ká(Valeská) Leoš Kopecký Mojmír Kopecký Alois Kopecký Josef Kopecek Marie Ko

pecková (Sernbergová) Halka Korcová Marián Korcák Tomáš Kordac Vladimír Korec

Pavel Korec Milan Korner Markéta Korontl1ályová Josef Korínek Dana Korínková Ota

kar Kosek Sárka Kosková Františka Kosová Tomáš Kosta František Kostlán Lubomír

Kostron Zdenek Košek Petr Košík Jaroslav Košut Roman Kotecký Lubomír Kotek Petr

Kotrle Jirí Kotulán Jirí Kotyk Jan Kotyza RUžena Kotyzová Libuše Koubská Klára Kout

ná Jaroslav Koutský Josef Kovalcuk Marie Kovárnová Zdenek Kovár Mojmír Kovár Jirí

Kovár Josef KovárI1<Marta Kovárová Jan Kozár Jaroslav Kozel Dušan Krajaci Petr Kraj

ci Milan Krajicek Danuše Krajíckol'á Libor Král Petr Král Ladislav KrálJosef Královec Jan

Kramoliš Marie Krátká Martin Kratochvil Jan Kratochvil Oldrich Kratochvil Milan Krato

chvil Ladislav Kratochvil Jirí Kratochvil Sabina Kratochvílová Vladimír Kraus Petr Kraus

Roman Kraut Aleš Krejca Pavel Krejcí Petr KrejcíJakub Krejcí Jaroslav KrejcíJosef Krej

cí Dušan Krejnijak Vera Krekánová Alan Kresta Dagmar Kracková Jan Krofta Zdenek

Kropác Jirina Krotká Jirí Krotký Marie Kmlíšová Petr Krupicka Zdenek Krýsl Dana Krý

slová Dana Krýslová Ludmila Kryšpínová Vítezslav Krenek Anicka Krihánová Dagmar

Krikavová Tomáš Kriklán Anna Kriklánová Anna Krik:lánováVera Krílová Karel Krivan

Rostislava Krivánková Karel Kríž Ivan Kríž Jaromír Kríž Jan Križka Jaroslava Križková

Milan Kubena Jan Kubícek Radko Kubicko Milada Kubícková Michal Kubík Nadežda

Kubínová Evžen Kucera Libor Kucera Stanislav Kucera Rostislav Kucera Rudolf Kucera

\1adimír Kucera Marie Kucerová Jana Kucerová Viktor Kudlácek Karel Kudlácek Jakub

J. Kiihnel Zdenek Kuchar Vladimír Kukla Miloslava Kulhavá František Kulhavý Tomáš

Kulka Vojtech Kumpera Miroslav Kumstat Vojtech Kumtera Pavel Kuneš Dagmar Kun

keová Ladislav Kunte Daniel Kupec Martin Kupka Magdalena Kupová Jan Kupta Jaro

mír Kur Jaroslava Kurová Petr Kurpurst Petr Kutílek Pavel Kužel Tomáš Kvasil Mani

na Kvasilová Eugen Kvasnák Daniel Kvasnicka Tomáš Kybal Ladislav Kylar Hermína

Kynclová Tomáš Kžiklán Jana Lacinová Vlastimil Lagan František Lácha Karel Lachout

Milada Lamacová Jarmila Landová Miroslav Landsinger Ivana Landsingerová Ladislav

Langer Marie Langerová Kveta Langhammerova Zdenek Lasovský Zdenek Laštovicka

Zdenek Laštovicka Dagmar Laštovková Petr Lébl Ladislav Lekeš Vladimír Lelek Anna

Lelková Josef Lesák Miroslav Leypold Iglo Vladimír Lieberzeit Marie Lichtágová Igor

Linhart Radmila Linhartová Irena Linhartová Irena Linhartová Milan Lipner Vladislav Li

pus Anna Lísková Libor Lisner Petr Liškutin František Lízner William Lobkowicz Jan Mi

lic Lochmann Ladislav Lojda Zdena Lomová Bedrich Loos Helena Lorencová Zdenek

Louda Živan Loukota Bernard Loy Jana Loyová Zdenek Lubojacký Miroslav Luczka

Marcel Ludikar David Lukáš Vera Lukášová Jirí Lukl Roman Lupinek David Macek Ond

rej MacuraJana Macáková Zdenek Mach Dagmar MachacováJanJirí Macharik Miloš Ma

cholán Petr Machu Alois Majer Blahoslav Makovicka Jan Makovicka

Drahoslav Makovicka Alexandra Makovicková Alena Mal Emílie Malíková Bretislav Ma

linovský Zdenek Malinský Josef Mališ Jaroslava Mališová Václav Malý Vladimír Malý

Blanka Manhalová Tomáš Marek Eliška Marešová Jarmila Marešová Bedrich Ma~anko

Karla Marková Helena Markusová Jirí Martinovský Zdenek Marušák David Marx Miro

slav Masák Rudolf Masopust Rudolf Masopust Ladislav Tomáš Mastik Miroslav Mašek

Zdenek Matejcek Pavel Matejka Jaromír Matena Pavel Materna Daniel Mathauser Alena

Matoušová Arnoštka Matová Jarmila Matrasová Jan Matys Marta Maxová Josef Mayer

Monika McGuffie Jaroslav Med Vladimíra Meislová Zdenek Meisner Vera Meisnerová

Zuzana Meisnerová Oxana Meleshkina - Smilková Danara Melizínová Boris Merhaut

Josef Merksbauer Ladislav Mertl Vladimír Mertlík Pavel Mesany Alexandra Mesanyová

Marie Micíková Karel Miffek Dita Michalicková Eva Michalicková Marek Michálko Bo

žena Mikeštíková Vera Míková Josef Mikula Tomáš Mikulaštík Miálena Mikulaštíková

Petr Mikysek Ivo MilIerStanislav Miloš Lubomír Mlcoch Jan Mlcoch Václav Mis Michael

Moc Kamila Macková Nadežda Mokejšová Petr Molík Petr Moos Zuzana Moravcová

Ivan Moravec Josef Morávek Petr Mores Petr Moštek Hynek Moltl Pavel Motycka Karel

Moudrý Jirí Moucha Josef Moural Jaroslav Mourecek Ivo Možný Dana Mrákotová Petr

Mráz Karel Mrzilek Jolana Mudrová Martin Mucha Petr Mucha Premysl Mucha Ivan

Muchka Lubomír MiHler Olga Mullerová Marie Miillerová Olga Miillerová Alena Mun

ková Alena Munková Pavel Muron Stanislav Musil Jirí Musil Pavel Musil Jaroslav Musil

Pavel Musil Pavel Musil Karel Navrátil Petr Navrátil Miloš Navrátil Pavel avrátil Vlasti

mil avrátil Vlastimil edoma Petr Nekola Dana emcová Zdenek emecek Rudolf e

mecek Vera Nesá Marie Nesterová Jakub Nešetril Helena Nešetrilová Radana Neuwirto

vá Iveta Nevludová Miroslav Nevosad Ladislav Nevrkla Gustav Niesyt Nataša Nohácová



Jan Norický František Nosek Marie Nosterská Franišek Nosterský Martin Nouza Jan

Nouza Vladimír Novácek Emil Novácek Zuzana Novácková Václav Novák Zdenek No

vák Radek Novák Marie Nováková Miloslava Nováková Olga Nováková Dagmar No

váková-Dvoráková Jana Novotná Irena Novotná Milena Novotná Pavel Novotný Oto

Novotný Stanislav Novotný Josef Nový Jan Obdržálek Jirí Oberfalzer Jirí Ohnutek Jan

Olencák František Olexa Zuzana Olexová Tomáš Oliva Vít Olmer Anastáz Opasek Ka

rel Opichal Stanislav Oplt Renata Orlíková Jirí Ornest František Orsag Petr Osizlý Jana

Outratová Zbynek Pacl Petr Pajas lva Pallierová Radim Palouš Radim Palouš Karel Pa

nák Martin Páne k Adéla Pánková Jaroslava Pánková Karel Papež Jan Papež Milan Pa

pež Marie Papežová Helena Papírníková František Parožek Olga Paterová Zdenek Pat

ka Václav Pauer Markéta Paulová Milan Pavel Leo Pavlát František Pavlícek Pavel Pav

lícek Jirí Pavlis Jana Pavlisová Romana Pavrovská Vladim Pavrovský Jirí Pehe Pavel

Pechácek Vladimír Pechar Václav Pelikán Miroslava Pelikánová Jaroslava Pelišková Ivan

Pergler Ctibor Perlín Vera Perlínová Vojtech Pernica Ferdinand Peroutka Markéta Peš

ková Markéta Pešková Marie Pešlová Martin Peterka Lukáš Peterka Eva Peterková Mi

lada Peterová Bedrich Petr Tomáš Petrán Jan Petránek Pavel Petras Petr Petráš Franti

šek Petrášek Igor Petrbok Vera Petrová Eva Petru Anna Petrželková Jaroslav Petrícek Jo

sef Petzold Pedro]. Pick Pedro v. Pick Vlasta Pilátová Jirí Pilka Jana Pilková Jan Pilný

Jaroslav Pína Zdenek Pinos Miroslav Pinos Marta Pinosová Otakar Piorecký Ondrej Pir

ner Jan Pirou Ladislav Pivec Miloš Plachta Petr Plachta Ivo Planava Josef Pláteník Marie

Plecitá Josef Plocek Hana Plocková Pavla Plocková Jirí Plos Vlastimil Poboril Eva Po

ctová Vít Pohanka Miloslav Pohunek Miloš Pojar Tomáš Pojar Helena Pojarová Franti

šek Pokorný Josef Polák Alexandra Poláková Alexandra Poláková Jana Polášková Bo

lek Polívka Václav Poskocil Jirí Pospíšil Ladislav Pospíšil Alena Pospíšilová Katerina Po

šová Jirí POUc Marcela Poucová Miloslav Pour František Povolný Antonín Povolný

Mojmír Povolný Ludvík Pozdena Oldrich Prachar Jarmila Pracharová Olga prajerová Jo

sef Praks, ml. Jirí Prantner Helena Prášková Hana Prášková Vladimír Preclík Vilém Pre

can Jarmila Premusová Marie Pressburgerová Libuše Proboštová Jirí Profota Pavel Pro

cházka Tomáš Procházka Václav Procházka Marek Procházka František Procházka

František Procházka Eva Procházková Eva Procházková Václa~p«*upekJosef Protiva

Vladimír Provazník Libor Prudký Luboš Pruner Irena Prušová Yvbnne Prenosilová Vác

lav Prevrátil Jirí Pribán Eva Pribilová Antonín Pridal Petr Pridal Petr Príhoda Eva Prího

dová David Ptácek Vladislav Ptácník Milan Pule'c OldricQ)'ulkert Luboš Punna Martín

C, putna Patricia Rácková Miroslav Rada Fmntišek Radkovský Jarmila Radová Ivona,Ra

imanová Lída Rakušanová Dušan Randák Bohumil Raška Petr Raška Milan Rataj Cest

míra Rarajová Jan Ráž Jan Reban Vera Reoanová František Rech Martin Reichel'Pranti

šek Reichel Zdenek Reínhardt František Reítoral Pavel Rejl Eliška Rendlbvá Ivana Re

neltová Damel Rexa Petr Ridzon Oldrich Richterek Štepán Rodina Pavel Roháq Anna

Rohácová Vojtech Rohlícek Tatána Rojíková Eva Rolecková Vladimír Roskovec VlaStimil

Rost Zdenek Rotrekl Romana Rotterová Marie Rottrová Vera Roubalová Václav ROl\den

ský Tomáš Rozsíval Daniel Rubrícius Jan Ruckl Emílie Rudová Jirí Ruml Jaques Rupnik

Premysl Rut Petr Ruzdan Petra Ruzdanová Karel Ružicka Zdislav Ružicka Petr RUžicka

Josef Ružicka Milan Ružicka Katryn Ružicková Irena Ružicková Jan RýdlJirí Rýdl Lucie

Rýdlová Vera Rýdlová Bretislav Rychlík Monika Rychlíková Sona Ryndová Hana Ryso

vá Honza RyšavýJana Ryšlinková Cenek Rytina Richard Ryvola Karla Ryvolová Oldrich

Rýznar Helena Rýznarová Miluše Rýznarová Martin Rehácek Robert Rehák Stanislav Re

hák Bretislav Rehurek Pavlína Reznícková Pavel Rícan Luciana Riháková Luciana Rího

vá Alexandra Ríhová Pavel Sadílek Vlasta Sallerová Miroslav Sámel Jirí Sedlácek Rosti

slav Sedlácek Zdenek Sedlácek Jaroslava Sedlácková Petr Sedlák Eva Sedláková Jan Se

idl Zuzana Selucká Daniel Selucký Petr Semerák Libor Semotán Jaroslav Sever Martín

Shánil Karel Schick Vera Schieblová Jirina Schmarcová Vera Schneedorferová Jirí Schne

ider Tomáš Schónfeld Josef Schrabal Martin Schulz Milan Schulz Alena Schulzová Milan

Schwarz Karel Schwarzenberg Igor Sibila Ladislav Sieber Jirina Siegelsteinová Arnulf

[van Simmon Sylva Simsová Prokop Siostrzonek Jan Sivák Štepán Sixta Egon Skála Ja

roslav Skála Petr Skala Vladimír Skalský Jirí Skopec Luboš Skopec Fedor Skotal Roman

Skotnica Roman Skotnica Stanislav Skoumal Martin Sládek Ivan Sládek Marcel Slad

kowski Roman Sladký Vlastimil Sláma Jirí Sláma Vlastimil Sláma Jirí Sláma Zdenka Sla

tochová Roderick Slavík René Slezák Martin Slíva Zdenek]. Slouka Joseph Slovacek

Martin Slunecko Vladimír Smekal Pavel Smetana Tomáš Smetánka Robert Smetánka Jo

sef Smilek Josef Smilek Ladislav Smocek Jirí Smolík Miroslav Smolík Miroslava Smrhko

vá Miroslav Smycka Ladislav Snetina Tomáš Snetina Jaromír Sofron Tomáš Sochor Mi

chal Sojka Jirí Sommer Olga Sommerová Vera Sommerová Veronika Soucková Bohuše
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Soucková Zdenek Sovák Vladimír Sraier Emma Srncová Petr Stanek Marta Stanková Ka

terina Stará Jirí Stárek Ondrej Stehlík Zdenek Stejskal Martin Stloukal Jirí Stojar Josef

Stojka Jaroslav Stoklasa Peter Stolicny Petr Straka Lubomír Straka František Straka Jirí

Stránský Jirí Stránský Martin Jan Stránský Jirí Strejcovský Jirí Strejcovský VratislavStrnad

Jakub Strnad Jan Strbrný Jirí Streda Petr Stríbrný Eva Strížovská Jitka Studnicná Jitka Su

chá Jitka Suchá Jindrich SuchánekJindrich Suchopár Jaromír Suchý Jaromír Sum Michal

Svatoš Zdenek Sverák Jaroslav Svoboda Bohuslav Svoboda Irena Svobodová Tomáš sý

kora Jan Sabata Jaroslav Sabata Jan Sabata Zdenek Safka Helena Safková Jirí Safránek

Václav Salom Alena Santlová Pavel Saradín Josef Scerba Pavel Sebelle Pavel Sebelle Na

da Sebestová Hana Sebková Jirí Setlík Václav Sevcík Vlastimil Sevcík Jirina Sikalová Jiri

na Siklová Jana Silerová Ivan Simácek Zdenek Siman Jan Siman Jirí Simek Jana Símová

Jan Simsa Jarmila Simšíková Miloš Sindelár Emanuel Síp Alena Sišková Jirí Skach Aja

Skochová PaVel Skop Pavel Skop Anna Skrabalová VáclavSmejkal Antonín Smíd Michal

Smíd

Martin Smíd Jana S'mídová Pavel Smoranc Ludvík Smotek Alice Smotková Jan Snajdr

Václav Sole Jaroslava Šoleová Zbynek Šorma František Soukal František Spacek Jan Spa

cek Radim Spacek Hana Špílová Zdena Springerová Vladimír Sraier Martin Stainer Jirí

Stamberg Zdena Stastná Zdena Stastná Vladislav Stastný Jan Štedrý Zdenek Stembera

Lubomír Stencl Martin Stepánek Zdenek Štepánek V<ÍClavStepanov Ivo Sterba Vlasta

Sterbová Václav Stika BelaStlková Jan Stírek Jirí Stojdl Jirí Stolpa Jaroslav Straus Hana

Strausová Michal Stros Vladimlr Strotlík Ivo Stuka Petr Stulc Karel Sturm Ivana Sturmo

vá Dalibor Stys Josef Šuk Richard Sulko Olga Sumberová IVo Sutka Leo Svancara Mi

chal Svarc Alena Svarcová Mila SvehlováJirí Svejda Josef Svejda Ludmila Svejdová An

tonín Svorc Lubomír TaiqJr Ivo Talackb Zuzana Talpová Robert Tamchyna Jirí Te

yssler Josef Thál Ivana Tichá Milík Tichý Vladimír Tichý Irena Tinterová Jaroslav

Tománek Petr Tomek Ivan Tomícek Miroslav Torns Alexander Tomský Carmen Tour

kio'(á lIja Trebichovský [an Trefulka Martin Trmota Pavel Trnka Jindrich Trojan Ja

kub $. TrOjan Petr Trojan Václav Trojan Bohumil Trunecka Petra Treská Dušan Treš

tili Lumír Tucek Alena Tuleová Zdenek Tuma František Tuma Zdena Tupá Vladimír

Tutcín Josef Turchich Vera Turková Jaroslava Turková Slavomír Turon Jana Turzsová

Jaroslava Tvrdlíková Jaroslava Tvrzníková Ýera Tydlidátová Dalibor Tys Jan Uhlír Jaro

slav UJrich Jan UrbanStepán Urban Zdenek Urbánek Petr Urbánek Jan Vacek Petr Va

cek Bohumila Vaéková Ludvík Vaculík Ondrej Vaculík František Vagenknecht Tomáš Vá

cha Milada VachudQvá Ludek Vajner Stanislav Valek Jan Válek Olga Valentová Marie Va

lentová .Olga Valentová Ivana Valešová Marie Válková Marie Válková David Valušek

Radek Vana Jan Vána Pavel Vána Petr V~cura Eva Vancurová Tomáš Váne Karel Va
necek Brigitta Val'lecková Hedvika Vanková Miroslav Vápenka Scarlett Vasiluková-Re

šlová Anna Vaverová Jan Vávra Eva Vávrová Jirí Vavricka Eva Vavricková Jirí Vecerník

Jaroslav Veis Zdenek Velíšek Vera Velková Petr Veltrubský Jurina Venzalová Miroslav

Verner Dagmar Vép1erová Alena Vesecká Libuše Veselá Stanislav Veselý Bohuslav Ve

selý Milan Veselý Anna Veverová Robert Vich Ellen Vichová Václav Vít Bohumil Vítek

Marcela Vítová Jirí Vítu Eva Vláhová Kristina Vlachová Oldrich Vlasák Zdenek Vlasák

Ivana Vlasáková Martin Vlcek Jirí Vlcek Vera Vlcková Hana Vleková Miloslav Vlk Jirí

Vobrázek Zita Vobrázková Jirí Vocel Vladimír Vocelka Jan Vodnanský Pavel Vodvárka

Vera Vohlídalová Karel Vojácek Milena Vojtechovská Milena Vojtechovská Miloš Vojte

chovský Miloš Vojtechovský Zdenek VojtíšekAlois Volkman Marie Volková Bohumil Vo

mácka Bohumil Vomácka Josef Vonášek Ludmila Vondráková Milada Vopálecká Jirí Vo

rác Vladimír Vorel Jaromír Vorel Jaroslav Vorišek Sonja Voríšková Josef Vrana Jaroslav

Vrána Tomáš Vrba Leoš Vrzalík Eva Vybíralová Jan Vycítal František Výmola Jirína vý

molová Karel Vysloužil Petr Vysoký Karel Výton Arnošt Wagner Petr Wagner Olga Wal

lá Helena Wálová Vladimír Walter Krystyna Wanatowiczová Jirí Weinert Jaroslava Wei

nigerová Jirí Weniger Dagmar Wernerová Martin Wihoda Gustav Wilhelm Libor Witas

sek Petr Wolf Pavel Wollner Daniela Wornellová Georgina Wyman Jitka Yousifová

Václav Zábrša Anna Záhorská Luboš Zahradnícek Rudolf Zahradník Jirí Zajíc Ján Zá·

kopcaník Jaroslav Zamazal Evžen Zámek Cenek Zapletal Jana Zapletalová Petr Závlad·

ský Gita Zbavitelová Josef Zboril Dana Zbránková František Zedek Michael Zeitham

mer Václav Zeman Josef Zemánek Jirí Zemánek Jana Zemková Josef Zicha Miroslav

Zikmund Hana Zikmundová Irena Zíková Aleš Zima Libor Ziml Olivie Zinková Jind

rich Zítek Tomáš Zlámal Jirí Zlatuška Jarmila Zlatušková Jirí Zmatlík Ondrej Zýka Vele

na Žácková Miroslav Žák Petr Žák Jana Žáková Zdenek Žamboch Václav Žatecka Karel

Ždanský Petr Železný Jindrich Žemlicka Jan Žežulka Jan Žídek Antonín Žiška Zdenek

Žlab Otto Žurek



NOVÁ PRíTOMNOST ZÁRí 1999

Má Impuls 99 smysl?
Mark Lovas

jazyk Impulsu 99pripomíná na jedné strane hlas svedomí ("Zde stojíme a nemužeme jinak. "), na
druhé signál budícku ("Vyhlaštepoplach - neprítel se neblíží; už je tady, a jsme to my sami. ")

Nedávno jsem vyslechl další diskusi o tom, zda Impuls

99 má smysl. Nejde a nešlo o to, jestli je soucasná ces

ká spolecnost kulturne a duchovne rozladená. Na tom
se totiž všichni shodnou. Slyšel jsem dokonce názor, že

všechno, o cem Impuls 99 mluví, je všeobecne známo,

a že tudíž zbytecne upozornuje na zcela zrejmé veci.

Nekolik problému však zustává. Je tu predevším pri

rozené nepohodlí, které lidé casto cítí tvárí v tvár ab

strakcím. Prezident Václav Havel nedávno prejímal Ce

nu otevrené spolecnosti a pri té príležitosti se zmínil,

že "koncepcní myšlení" je nezbytnou podmínkou kaž

dé dobré politiky. Možná to byla jenom mimochodem

ucinená poznámka, zdá se však zcela správná. Má-li

Havel pravdu, a rozumím-li mu já dobre, pak urcitý

stupen intelektuální nebo duchovní nespokojenosti je

nevyhnutelným rysem dobre zavedené, fungující de
mokracie.

Ale vetšina z nás má sklon vyhýbat se nepohodlí. Li

dé se vetšinou okamžite odvrátí od debaty, ze které ne

mají požitek. Jiní se domnívají, že myšlení mohou na

hradit rúzné symboly, slogany a další prostredky dis

ciplíny, kterou Milan Kundera nazývá "imagologie".

Konecne i takové nástroje lze použít k dobrým úcelum,

není-liž pravda. Není to však vhodná cesta, protože cí

lem prece není, aby všichni pochodovali týmž smerem

pod týmž praporem. Cílem by melo být, aby si lidé na

vzájem porozumeli, a toho nelze dosáhnout bez kon

cepcního myšlení. I sám výraz "vzájemné porozumení"

múže být zavádející. Bylo by asi lepší mluvit o kultivo

vání spolecnosti, ve které lidé umejí naslouchat, a na

slouchání pak je tvorivý akt konaný obecenstvem, kte

ré dovolí, byt na malou chvíli, aby recníkovy myšlen

ky vnikly do posluchacova vedomí.

Obycejní lidé kdekoli na svete prevážne chtejí od

své vlády pouze to, aby jim poskytovala nezbytné služ

by a jinak je nechala na pokoji. Proto mi prijde pone

kud zvláštní, že jeden ze signatárú Impulsu 99 mluví

o rostoucí úcasti verejnosti na politice. Byrokratická

mašinerie vládnutí, bez ohledu na to, jak velký je její

vliv, však není totéž jako morální základy spolecnosti.

Spravedlnost a slušnost nemohou pricházet pouze sho

ra dolu. Musí žít v bežném každodenním styku obycej

ných obcanú stejne jako ve vrcholných spolecenských
institucích.

Jestliže dobrá vláda potrebuje koncepcní myšlení,

znamená to, že dobrá vláda normálne vyžaduje urcitý

druh intelektuálního nepohodlí, které povstává z toho,
že se clovek rozhodne skutecne naslouchat i tem ná

zorum, se kterými nesouhlasí. A ješte k tomu všemu,

praktická politika je vždy necistá a chaotická, a oby

cejný obcan plným právem odmítá být státním zamest

nancem. Obycejní lidé zkrátka nemají žádnou zvláštní

povinnost venovat Svllj volný cas úredním aktivitám.

Obycejní lidé možná mají urcitý dmh morálního ve

domí, které proste nelze prevést prímo do praktických

rešení. Mužete si být velmi dobre vedom napríklad to

ho, že cerná ekonomika je pro spolecnost škodlivá: de

lá si blázny z institucí, jejichž sama existence stojí a pa

dá s tím, jestli mají verejnou duvem. Zamestnavatel,

který platí svého zamestnance "bokem", aktivne po

škozuje stát tím, že mu ukrádá príjem, a odvádí tak pe

níze od projektu, které volení zástupci lidu ve verejné

rozprave stanovili

jako prednostní.

ezáleží na tom,

zda se jedná o vel
ké nebo malé su

my penez. Záko

ny a vymáhání zá
kona možná

vypadají jako sa

mozrejmost, ale to
samo o sobe bez

širší kultury re

spektu k zákonu
a bez striktního

odmítání korupce
nestací.

Lidé ovšem mí

vají sklon spokojit
se s málem. Ro

na Id Reagan se

stal prezidentem

Spojených státu

díky tomu, že se

neuchyloval ke

koncepcnímu

myšlení. Byl po

pulární práve pro

to, že nikterak ne

prispel novému

porozumení role Spojených státu ve svete.

Byrokracie, která koná svou práci bez kompce a ro

dinkarení, bude, paradoxne, do znacné míry neviditel

ná. Bude neco jako nejaký bájecný pocítac, který je tak

snadné používat proto, že už se stal soucástí nás sa

mých. V tomto smyslu lidé se nechtejí a nepotrebují an

gažovat v politice. Je tu však otázka spolecenských cí

lú. Je-li dobre fungující byrokracie svého dmhu stro

jem, musíme si položit otázku, k cemu takový stroj má

sloužit. A práve v tomto bodu je zapotrebí vyšší úrov

ne myšlení; když uteceme od koncepcního myšlení,

vystavujeme tím pozvánku takovým jako Ronald Rea

gan a Vladimír Meciar.

Všichni jsme možná nakonec tak trochu jako nevin

ní adolescenti toužící po lásce. Toužíme po spravedli-

MARK LOVAS
(1955)

Od srpna
1999 redaktor

The New
Presence. jeho

prvním úko
lem byloprelo

žit text výzvy
Impuls 99 doanglictiny, což

v nem vyvolalo
tyto úvahy.
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vé spolecnosti a pritom nemáme presnejší predstavu

o tom, jak jí dosáhnout. Ale ani ve své nevedomosti ne

jsme úplne rozkolísaní. Jsou tu urcité hranice: z ne-
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spravedlnosti pravdepodobne nemúže povstat nic dob

rého a vše, co snižuje naši morální schopnost naslou

chat jiným, nás pouze vzdaluje od našeho cíle, ~

INFORMACE IMPULSU 99
Co je nového

K iniciative Impuls 99 se prihlašuje stále rostoucí p0

cet príznivcú,

K 2} srpnu jsme zaregistrovali 1750 podpisú.

Vznik Impulsu 99 vyvolává znacný ohlas. Nemine

den, kdy by se v centrálních ci regionálních médiích ne

objevily informace, diskuse, poznámky ci komentáre.

Podle již dríve oznámeného harmonogramu nyní

Impuls 99 ustavil odborné sekce neboli pracovní sku

piny, do jejichž cinnosti se mohou signatári zapojit.

V prípade zájmu o spolupráci kontaktujte, prosím,
naši kancelár.

Spousta lidí nám pomáhá nabídkou své pracovní sí

ly, zústáváme nicméne závislí na financních darech

a žádný príspevek nepovažujeme za zanedbatelný.

V tuto chvíli máme k dispozici asi 80 tisíc korun, což

zdaleka nestací ani na provoz administrativy. Proto pri

vítáme jakoukoliv cástku, jež by pomohla stabilizovat

organizacní centrum, které je již nyní doslova zavaleno

vyrizováním rozsáhlé agendy. Naším nejvetším kapitá

lem však zústává práce, cas a energie organizátoru

a stále pribývajících signatárú Impulsu 99. Sponzory Im

pulsu 99, kterí si práli být zverejneni, najdete na naší in

ternetové stránce. Ty, kdo chtejí zústat v anonymite,

peclive evidujeme a údaje o nich poskytneme na požá

dání oprávneným osobám.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny vznikají jako tematicky oddelené

odborné sekce. Zatím byly ustaveny skupiny pro ná

sledující okruhy problémú (v závorce je uvedeno pre

važující profesní zamerení):

1. integr'Jce do evropských struktur a mezinárodní

postavení Ceské republiky - (armáda, právo, ekonomie,
média)

2. instituty obcanské spolecnosti a morální problémy

zeme - (charita, církve, sociologie, fUosofie)

3. rozvoj verejných služeb a verejné správy (školství,

zdravotnictví, veda, kultura)

4. právní vedomí, právní stát a justice - (právo)

5. hospodárská sociální a zemedelská politika - (eko
nomie)

6. životní prostredí a trvale udržitelný rozvoj - (eko

logie, sociologie).

Koordinátori techto pracovních skupin budou jme

nováni do konce srpna.

Plánované aktivity

Impuls 99 zacne brzy porádat kritické debaty k jed

notlivým problémúm dneška a nejbližší budoucnosti
naší zeme.

První diskusní fórum, které se bude zabývat otázka

mi výhod a nevýhod vstupu Ceské republiky do Ev

ropské unie, se uskutecní 21. zárí 1999 v Brne a týden
na to (28. zárf) v Praze.

Kontakt

IMPULS99, Národní 11, 11000 Praha 1

telefon: 22 07 51 05; fax: 2668 25

internetová stránka: www.impuls99.cz
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Duch a doušky zárí
Nejspíš jsem prožil i šeredná zárí plná vichru a plískanic, žádné si však nevybavuji. Pamatuji
si jen skvostná zárí, kdy se letní špenát zacíná probarvovat zlatými ci narudlými tóny podzimu
a sveží vzduch je natolik pruzracný, že z Ládví lze jasne pozorovat celou výsec ceského l'endlí
ku až k zvlneným okrajum pohranicí. Pravé zárí je pádným dovetkem k létu, nepravá zárí za
pomínám jako nevýrazné konce špatných knih. jen obcas mi je pripomene špatné víno. " V zárí
se víno varí, a co se nedovarí, to ríjen dopece, "praví prísloví pravdive. Z posledních rocníku ví

na je dle mého soudu nejlahodnejší sedmadevadesátý. Koalicní politika se hroutila, bujely zá
rodky šprajcu, které dodnes ochromují zemi, zato hrozny v podzimním slunci skvele dozrály.
A tak si trpkost verejného dení mohu obcas zpríjemnit alespon dobrým soukromým douškem.

Na sklonku léta se ve mne probouzejí hanácké geny. Cítím zvláštní uspokojení, jako bych už
opravdu mel obilí pod strechou a mohl se oddávat varení povidel ci pálení slivovice. Na Hané
jsem bohužel nikdy žádné zárí neprožil, znám ale dobre krušnohorská zárí, která vonela dre

vem a smolou, protože jsme pripravovali topivo na zimu. Šlo vlastne také o sklizen, a to mimo
rádne bohatou. Když jsme káceli mrtvé stromy v nekonecných mrtvých lesích, pripadali jsme si

jako hrobníci za morové konjunktury, drevo nicméne bylo dokonale vyschlé a výborne horelo.
V Krušných horách jsem ctyri roky ucil na základní škole a zárí tu rovnež znamenalo návrat
ke kázni a strízlivosti po rozevlátých letních mesících. Poslední výplata z cervna byla už dávno
utracena, záloha nás cekala až po dvacátém, a tak nám k sebeukáznování obvykle pomáhala
bída. Vzpomínám na jedno zárí, kdy jsme se s manželkou živili v podstate jenom václavkami.

Svedkem úplne jiných sklizní bývám v pražských kavárnách, kde se po léte opet zacínají schá
zet známí. Leckdy se mi nepodarí vcas uprchnout a musím pak naslouchat zážitkum z dovole
ných, což je jediná hrdinská epika, kterou nám doprává plne zorga nizo vaný svet. Vglobální ci
vilizaci jsou i ty zážitky zpravidla globální, jde vlastne o jediný zážitek nekonecne rozmnožo
vaný turistickým prumyslem. Když se obrázek po obrázku probírám úrodou z kompaktu, zaráží
mne, jak jsou všechny ty snímky stejné. Liší se jen malickostmi, figurky v popredí mají jiné tvá
re a v pozadí je jednou pyramida, jindy vodopád, ale jinak se skutecnost prizpusobuje" vetšino
vému" turistovi jako televize divákum. Kus pravé ciziny mužeme zahlédnout, teprve když neco

selže: obraz se natrhne, rozbolí nás zub, zkrachuje cestovka. jenže v takových okamžicích re
kreanti zpravidla zapomenou fotografovat.

Navenek se zárí, pokud se zdarí, tvárí jako nejvlídnejší mesíc. Clovek je až presycen dary prí
rody a v sladkých vuních dosud nerozpoznává podzimní hnilobnost. jenže v zlatém hávu ba
bího léta se približuje chvíle, kdy tma opet premuže svetlo a noci potrvají déle než dny. Zárí je

mesícem zlovestných predzvestí. Podzimní slunko slavnostne ozarovalo nacistické sjezdy a pa
rády, které svými záríjovými termíny zdánlive navazovaly na dlouhou tradici selských slavnos
tí, na "Bauernkultur", tak drahou Hitlerovu srdci, jenže záhy se dostavila léta, kdy svou úrodu

sklízela hlavne smrt. V zárí 1938 dotlacil Hitler evropské mocnosti k prijetí Mnichovské dohody
a další zárí napadl Polsko, címž rozpoutal II. svetovou válku. V zárí 1941 narídil Heydrich pro

tektorátním Židum nosit žluté hvezdy a nechal vypravit první transporty do koncentracních lág
ru.

Rekl bych, že v zárí se docela dobre umírá. Clovek už má to nejlepší z celého roku za sebou,
docela se teší na melancholický klid podzimu a smrt se zdá být jen jeho radikálnejší verzí. V zá
rí zemreli první ceskoslovenští prezidenti Masaryk i Beneš a po smrti každého z nich zavládly
mrazivé casy. je symbolické, že nenápadnou predzvestí února 1948 bylo Gottwaldovo zvolení
do užšího vedení KSC v zárí 1925.

Podle evropských tradic je zárí výrazne ženským mesícem. Astrologie mu prisoudila znamení
Panny, pohané na sklonku léta uctívali bohyni ovoce a plodu Pomonu a krestané si v zárí pri
pomínají Pannu Marii, nejdrív její narození a o týden pozdeji její bolest. Ceština se v tomto ohle

du chová znepokojive - mesíc se podle etymologu nejmenuje po slunecní zári, jak by se zdálo,
ale po samcí ríji. Tu lze jako výraz touhy svým zpusobem také považovat za poctu ženám, pri
znejme si však, že dosti buranskou.

Viktor Šlajchrt
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Rómovia na Slovensku
Michal Vašecka

Sociálna dištancia voci Rómom

Sociálna dištancia je podl'a všetkých sociologických vý

skumov skúmajúcich vztah majoritnej populácie k men

šinám najvýraznejšia voci Rómom a dosahuje vel'mi vy

soké hodnoty. Všetky výskumy urobené na (úto tému od

roku 1990 vypovedajú o tom, že sociálna dištancia voci

Rómom je rozšÍrená univerzálne vo všetkých vrstvách

obyvatel'stva bez ohládu na vek, vzdelanie, pohlavie, typ

ekonomickej aktivity, vierovyznanie, politické preferen

cie, ekonomické a zahranicno-politické orientácie a v ca
se sa nemení.

Podlá viacerých výskumov verejnej mienky majú oby

vatelia Slovenska všeobecne najpozitívnejší vztah k Ce

chom, na opacnom póle škály priatel'stvasa podlá oboch

výskumov nachádzajú Rómovia - až 4/5 obyvatelbv Slo

venska by prekážalo, keby sa Rómovia nastahovali do

ich susedstva. Rozne negatívne charakteristiky, ktoré Ró

mom pripisuje verejnost, sú v porovnaní s pozitívnymi

charakteristikami ovelá výraznejšie artikulované. Nega

tívne ocenovanými vlastnostami Rómov sú predovšet

kým kriminálna cinnost, vyhýbanie sa poctivej práci, níz

ka hygiena, pijanstvo, hlucnost a prefíkanost. Takto ob-

vyznacujúce sa celkovou rezignáciou, malým rešpektom

k autoritám, nízkou sociálnou kontrolou, spoliehanín1 sa

na systém podpor, vytrácaním sa pracovnej etiky. Tieto

všebecné charakteristiky prostredia "underclass" presne

vystihujú situáciu Rómov z rómskych osád a coraz ca

stejšie i mimo nich.

vykazuje najvacšiu rómsku komunitu na svete (8 - 9 %).

Zlá sociálna situácia vacšiny Rómov na Slovensku pri

náša otázku, ci Rómovia nezacínajú byt viac sociálnou

než etnickou menšinou. Coraz castejšie sa v odborných

kruhoch zacína diskutovat o problemtike "underclass",

ktorá najlepšie vystihuje situáciu Rómov žijúcich v róm

skych osadách. Základnými charakteristikami "underc

lass" sú dlhotrvajúca nezamestnanost, fragmentarizovaná

pracovná kariéra, trvalé uplatnenie iba na sekundárnom

trhu práce, závislost od dávok sociálneho štátu alebo od

aktivity v tienovej ekonomike. Prostredie "underclass" sa

vo vztahu k majoritnej populácii chápe ako anomické,

Špecifickost rómskej menšiny
Rómovia sú druhou najpocetnejšou národnostnou

menšinou v Slovenskej republike. Pri scítaní rudu v roku

1991 sa k rómskej menšine prihlásilo 75 802 obyvatelbv,

co pred~tavuje 1,4 % obyvatel'ov Slovenskej republiky.

Odhad poctu Rómov na Slovensku je však niekol'ko ná

sobne vyšší. Podl'a sumarizácie mestských a obecných

úradov štátnej správy z roku 1989 žilo na Slovensku 253

943 Rómov (4,8 %), tieto štatistiky však evidovali iba so

ciálne odkázaných obcanovo Dá sa preto predpokladat,

že pocet Rómov na Slovensku je ešte vyšší - v súcasnos

ti sa odhady odborníkov pohybujú medzi 420- až 500-ti

síc a vzhládom na vysokú natalitu rómskej populácie sa

toto císlo ustavicne zvyšuje. V mnohých európskych kra

jinách žije ešte pocetnejšia rómska komunita; v absolút

nych císlach žije najviac Rómov na svete v Rumunsku.

V prepocte na pocet obyvatelbv krajiny však Slovensko

Rómsky rok 1998 na Slovensku
Rok 1998 bol pre Rómov na Slovensku, podobne ako pre

majoritnú populáciu, rokom prevratným. Predstavitelia

rómskych politických strán sa intenzívne pripravovali na

parlamentné volby v septembri a komunálne volby v de

cembri. Po prijatí Koncepcných zásad vlády SR na rieše

nie problémov Rómov vstupovali rómski odborníci in

tenzívnejšie do diskusie so splnomocnencom vlády pre

riešenie problémov obcanov, ktorí potrebujú osobitnú

pomoc. Rok 1998 priniesol tiež snahu o emigráciu nieko

Iko stoviek rómskych rodín zo Slovenska do Velkej Bri

tánie, koncom roka do Belgicka a dalších krajín. V júli

1998 postihli viaceré rómske osady na východnom Slo

vensku nicivé záplavy. V roku 1998 sa opatovne prehlbi

la vysoká miera nezamestnanosti vo viacerých okresoch

Slovenska s vysokým percentom obyvatelbv rómskej ná

rodnosti. Rozhodujúcou zmenou sa však stali parlament

né volby. Zmenou vládnej garnitúry sa zlepšila celková

spolocenská atmosféra v krajine, i prístup štátnych orgá

nov k rómskej menšine. Vznikol post podpredsedu vlády

pre rudské práva, menšiny a regionálny rozvoj. Vláda dá

lej rozhodla o vytvorení postu splnomocnenca vlády SR

na riešenie problémov rómskej menšiny.

Rok 1998 nepriniesol zmenu vo vztahoch majoritnej

populácie k Rómom. Rasisitické výroky sa stali súcastou

politického diskurzu, diskriminácia Rómov sa dostáva do

latentnej podoby. Rok 1998 nepriniesol ani ocakávané

zjednotenie rómskych politických a spolocenských líd

rov pri riešení problémov rómskej komunity v Sloven

skej republike.

Bratislavské nezávislé obcanské sdružení lnštitút pre verejné otázky pokracuje

již ctvrtým rokem ve vydáváních souhrnných zprávo stavu slovenské spolecnos

ti. První tri rocníky SUDU seriózností a vecností vyvracely propagandistickou ré

toriku Meciarova režimu, práve vydaná publikace Slovensko 1998-1999 (edito

ri Grigorij Mesežnikov a Michal 1vantyšyn) pak reflektuje i spolecenské zmeny po

lonských volbách. Prinášíme ukázku z kapitoly o Romech. Další informace o ob

sažné zpráve (920 stran!) najdete na internetové stránce www.ivo.sk
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sahovo naplnená predstava o Rómoch je spolocná vacši

ne obyvatelov Slovenska a je vysoko homogénna.

Diskriminácia Rómov

a rasovo motivované násilie
Za jeden z typických prejavov latentnej diskriminácie Ró

mov v Slovenskej republike možno považovat zazname

návanie si údajov o národnosti u Rómov, ktorí sú z neja

kého dovodu v úradnom styku so štátnymi orgánn1i Slo

venskej republiky. Napríklad bežnou praxou úradov

práce je zaznamenávat si písmeno ,R" v spisoch u róm

skych žiadatelov o prácu. Takýto postup však nemá opo

ru v zákone a dalej znevýhodnuje Rómov na trhu práce.

Podobne mnohé oddelenia sociálnych vecí okresných

úradov zaznamenávajú pri overovaní rodinných pome

rov na poskytovanie dávok sociálnej starostlivosti sku

tocnost, ci je rodina rómska Oné charakteristiky sú rodi

na problémová, narušená, úplná a neúplná). Takýto po

stup opat nemá opon! v zákone. Ako špecifický príklad

može slúžit aj Armáda SR, kde sa takisto zaznamenáva

národnost brancov-Rómov, co následne ovplyvnuje ich

zaradovanie do jednotlivých útvarov armády. Tak ako

v predchádzajúcich prípadoch je takýto postup v rozpo
re so zákonom.

S diskrimináciou sa Rómovia potýkajú aj v styku so sa

mosprávou, a to predovšetkým v súvislosti s vybavova

ním trvalého pobyUt v obci a s jeho prípadnou zmenou.

V apríli 1998 odmietol Mestský úrad vJelšave prih.lásitna

trvalý pobyt pat rómskych rodin, hoci Utvlastnia nehnu

telnosti a majú kde bývat. Rómovia tvoria v Jelšave 37 %

obyvatelstva a mestské zastupitelstvo týmto spOsobom

chcelo zabránit dalšiemu zvyšovaniu poctu Rómov

v meste a jeho premene na ,rómske mesto". "Vieme, že

porušujeme zákon," priznal primátor Ondrej Mladší. ,Ta

kýto problém nemáme len v Jelšave, ale aj v iných

mestách a dedinách. SiUtáciou by sa mala zaoberat vlá

da, ale aj v rámci ZMOS by mala vzniknút platforma na

riešenie otázky, ako postupovat v obciach a mestách,

kde rómska populácia presiahne nadpolovicnú vacšinu."

Ešte transparentnejším porušením ludských a obcian

skych práv Rómov samosprávou je vydanie zákazu vstu-

pu Rómov do obce, ku ktorému došlo napríklad v zná

mom prípade dvoch východoslovenských obcí -'agov

a Rokytovce v júli 1997. Napriek tomu, že NR SRmá prá

vo zrušit všeobecne závazné nariadenie samosprávy, ani

jeden z poslancov NR SR zrušenie nenavrhol.

Dalšou formou diskriminácie Rómov je represívne ko

nanie policie voci nim. Rómovia sa opakovane stažujú,

že policia k nim pristupuje inak ako k ostatným obca

nom. Rómski lidri sa stažujú predovšetkým na nedosled

nost a neochotu polície vyšetrit rasovo motivované úto

ky proti Rómom. Možno uviest krátku typológiu správa

nia sa policie pri vyšetrovaní, ktorá vedie k diskriminácii
Rómov:

- popieranie trestného cinu políciou po rasistickom

útoku proti Rómovi,

- popieranie rasistickej dimenzie útoku proti Rómovi,

- prekrútenie obvinení po rasistickom cine voci Ró-

movi,

- popieranie verejného násilia vo všeobecnosti.

Velmi špecifickým popieraním rasistickej dimenzie

útoku proti Rómom je tvrdenie policajtov, že útok proti

Rómom nemože byt rasistický, pretože Slováci (resp. Ma

dari) a Rómovia sú súcastou jednej - indoeurópskej - ra

sy. S touto argumentáciou sa už stretli viaceré obete ra

sovo motivovaného násiJia. S podobnou argumentáciou

rozhodol Okresný súd v Banskej Bystrici v máji 1999

v prípade rasovo motivovaného napadnutia Róma skin

headom. Napriek tomu, že sudca uznal rasovo motivo

vané konanie páchatela, nerozhodol o prísnejšom treste

podla príslušného ustanovenia zákona - v zákone sa ho

vorí o rase, nie o etniku a Rómovia z antropologického

hladiska netvoria špeciálnu rasu. Združenie sudcov Slo

venska priznáva, že v slovenskej legislatíve je z tohto hla

diska diera a bol0 by potrebné novelizovat zákon.

Rómovia sa opakovane stažovali aj na skutocnost, že

v rnasovokomunikacných prostriedkoch sa vykazujú šta

tistiky tzv. rómskej kriminality. Vincent Danihel ako ex

terný poradca ministra vnútra Ladislava Pittnera presadil

krátko po parlamentných volbách 1998, že evidenci a

rómskej kriminality bude slúžit iba pre vnútorné potreby

MV SR a nebude publikovaná. Na toto rozhodnutie od-
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mietavo zareagovala Slovenská národná strana: ,Rómska

kriminalita je realitou, treba sa s nou vyrovnat burcova

ním verejnej mienky i samotnej rómskej komunity a nie

pokrytecky zametat problém pod koberec."

V polovici augusta 1998 uviedla Kancelária právnej

ochrany etnických menšín na Slovensku, že od zaciatku

roka 1998 eviduje 33 prípadov porušovania l'udských

a obcianskych práv Rómov. Riaditelka kancelárie Anna

Koptová konštatovala, že o monitoring, ktorý kancelária

pravidelne pripravuje, nemá štátna správa záujem; spl

nomocnenec vlády pre riešenie problémov obcanov vy

žadujúcich osobitnú starostlivost Branislav Baláž údajne

považuje ich monitoring za diskreditáciu Slovenska. Zá

roven uviedla, že v roku 1998 sa znížil pocet útokov

skinheadov proti Rómom.

Dna 6. 8. 1998 ponúko! vtedajší slovenský premiér

Vladimír Meciar sp6sob riešenia nezamestnanosti v oko

lí KoŠíc. Navrhol budovat prevádzky, ktoré by neza

mestnaným poskytli "intelektuálne nenárocnú prácu".

Tým urobil narážku na vysoké percento nezamestna

ných Rómov a dodal: ,Slováci vyrábajú primárne hod

noty, Rómovia len sami seba .."

Dna 5. marca 1999 vo svojom dnes smutne slávnom

prejave na nútingu HZDS a SNS v Kysuckom ovom

Meste ján Slota, primátor Žiliny, predseda SNS,poslanec

NR SR a predseda parlamentného výboru na kontrolu

tajných služieb okrem iného v podnapitom stave vyhlá

sil: ,V žiadnom prípade nebudeme súhlasit, že je tu róm

sky národ. To je absolútna volovina. SÚto Cigáni, ktorí

kradnú, lúpia a rabujú'" V reakcii na jeho výroky viace

ré spolocensko-politické organizácie podali na jána Slo

tu podnet na Generálnu prokuratúru SRpre podozrenie

zo spáchania trestných cinov hanobenia národa, rasy

a presvedcenia, podnecovania k národnostnej a rasovej

nenávisti, násilia proti skupine obyvatel'ov, alebo jedno

tlivcovi a šírenia poplašnej správy. Sám ján Slota v triez

vom stave reagoval na svoje vystúpenie v Kysuckom No
vom Meste slovami: "Možnože to boli trošku tvrdé slová.

je to moje vnútorné presvedcenie."

Mimoriadne nepríjemnú skutocnost, poškodzujúcu

povest Slovenska v zahranicí, pripustil po parlament

ných volbách v správe o cinnosti SISv predchádzajúcom

volebnom období nový riaditel' srs Vladimír Mitro. Podl'a

tejto správy SIS pod vedením Ivana Lexu plánovala, or

ganizovala a pomáhala diskreditovat susedné postko

munistické krajiny pri ich úsilí o európsku a transatlan

tickú integráciu. V prípade Ceskej republiky išlo zo stra

ny SIS o aktivovanie neofašistických skupín, ktorých

cinnost je zameraná proti Rómom. Akcia dostala krycí

názov ,Dežo".

Odchod slovenských Rómov

do krajín Európskej únie
Pocas celého roka 1998 pokracovala snaha niektorých

Rómov o emigráciu do Vel'kej Británie a koncom roka

1998 aj do Belgicka. Vapríli 1998 vydal minister vnútra

Vel'kejBritánie stanovisko k avizovanému odchodu vac

šieho poctu Rómov zo Slovenska do Vel'kejBritánie. jed

noznacné stanovisko vystríha Rómov pred cestou do Ve

lkej Británie: "Nemyslite si, že sa sem dostanete. Tam,

kde nie sú nijaké legitímne d6vody na udelenie azylu,

mojou politikou je odmietnut vstup a takýchto l'udívyvi

ezt." Podl'a hovorcu MV SRd6vody úteku Rómov do Ve

lkej Británie nie sú etnické, ale ekonomické. Podl'a neho

ide o úžerníkov z radov bohatých Rómov, ktorí sú na

pojení na advokátske kancelárie v Londýne. Aj podla in

formácií Ministerstva zahranicia Velkej Británie sú indí

cie, že odchod slovenských Rómov do Velkej Británie

bol organizovaný medzinárodnou, slovensko-britskou

skupinou. V prvej polovici roku 1998 požiadalo vo Ve

lkej Británii o azyl 1 256 slovenských obcanov (472 ro

dín). V apríli 1998 udellii britské úrady azyl šiestim Ró

mom zo Slovenska. Ako reakciu na odchody Rómov zo
Slovenska britská vláda 10. októbra 1998 znovu zavied

la vízovú povinnost pre obcanov SR.

V priebehu júna 1999 požiadalo vo Fínsku o azyl viac

ako 1000 slovenských Rómov. Splnomocnenec vlády na

riešenie problémov rómskej menšiny Vincent Danihel

pripustil, že odchod Rómov do Fínska má špekulatívne

pozadie vzhl'adom na lukratívne azylové príspevky fín

skej vlády. Fínska vláda politický azyl neudelila ani jed

nému z rómskych žiadatel'ov a 6. júla zaviedlo Fínsko

z obavy z dalšieho prílevu slovenských Rómov vízovú

povinnost pre slovenských obcanovo l\II

Drogy v kruhu
Viktor Debnár

jde o pašování, ale i užívání drog v bývalé sovetské

Strední Asii, které se nejakým zpúsobem více ci méne

týká všech peti státú daného regionu, a to jak z dúvo

du "podobné" geografické polohy, tak i díky do jisté

núry spolecné kulturní tradici a historii.

Stredoasijské cesty karavan S opiem a hašišem

Po rozpadu Sovetského svazu na sklonku roku 1991se mnoho nekdejších pro- Pašerácký ráj
blému podarilo nadobro eliminovat. Ale jak už to ve vetšine prípadu, kdy vzni- Strední Asie je významná oblast pestování a pašová

ká neco "staronového", bývá, tak i v tomto se rychlostí blesku objevily problémy ní drog a toho se narkomafie snaží hojne využívat,

nezanedbatelných rozmeru. respektive zneužívat.

Nahrává tomu všudyprítomná chudoba, která sou

visí s tíživou ekonomickou situací všech stredoasij

ských postsovetských republik. Tento faktor ovliv

nuje obrovské množství obyvatel, kterí v mnoha prí

padech v pestování makovic nebo konopí vidí

jedinou zarucenou možnost obživy. K tíživé financ-
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ní situaci prispívá i striktní dodržování staletých tra

dic, jakým je napríklad tzv. kalym neboli suma, kte

rou musí ženich vyplatit za nevestu. Dalším cinite

lem, který promenil Strední Asii v pašerácký ráj je

skutecnost, že drogy byly již tradicne používány k

lécení ruznorodých nemocí, což znamená, že velká

vetšina populace si tyto rostliny pestovala na svých

malých soukromých polích. Tuto kultivaci podporo

valy i celosvazové politické špicky, a to z toho du

vodu, že morfium, které se takto získalo, bylo v té

dobe jediným prostredkem proti bolesti a Moskva ho

nechtela (když nemusela) kupovat za drahocenné

dolary.

Tato praxe pretrvala až do roku 1975. Tehdy re

publikoví komunistictí funkcionári docílili po letech

plných proseb o snížení makových dodávek, proto

že videli vzrustající pocet narkomanu, zákazu jaké

koliv výroby opia. Toto urcite dobre myšlené roz

hodnutí pomalu zlikvidovalo tradicní používání drog

a umožnilo tak nárúst ilegální cinnosti.

Jedním z faktorú prispívajících k rustu obchodu s

drogami je také bezesporu "nekonecne nafukovací

trh" Spolecenství nezávislých státú. Ten je podle Sve

tové zdravotnické organizace schopen absorbovat až
nekolik miliónu narkomanu.

Problémem, který ovlivnuje témer jakoukoliv cin

nost je obrovská míra korupce, jež se vyskytuje ve

všech spolecenských vrstvách. Jeden príklad za

všechny. Pocátkem 90. let byl odhalen zástupce šéfa

úradu pri Ministerstvu vnitra Kazachstánu pro boj s

místní narkomafií. Bylo dokázáno, že tento muž mel

sám svoji vlastní skupinu pašující drogy z Afghá

nistánu do Moskvy. Alarmující je nedostatek financ

ních prostredku pro policejní složky, které potom

nemohou pracovat tak jak by mely. V Kyrgyzské re

publice dokonce došlo v roce 1995 k tak neuveritel

né události, jakou bylo odpojení vrchního velitelství

policie v Biškeku z elektrické síte z dúvodu dlouho

dobého neplacení úctu.

Posledním z duvodú "popularity" Strední Asie je

obcanská válka v Afghánistánu (a pomerne nedáv

né ukoncení války v Tádžikistánu, která celou zemi

doslova "rozervala") a zároven vyhlášení nekompro

misního boje proti drogám ze strany Íránu a Pákistá
nu.

Severní cesta

Všechny tyto dramatické okolnosti prinesly zmenu

tras karavan s opiem a hašišem. Nyní tedy cesty ne

vedou z Afghánistánu na jih a západ, ale stácí se na

sever, pricemž pašeráci využívají nekolika cest:

( Kábul- Termez- Taškent -Moskva- Tallin-Evropa,

( Herát-Kuška-Ašchabad-Moskva-Evropa,

( Afghánistán-Dušanbe-Biškek-Almaty-Sankt Pe

terburg.

Ovšem v soucasnosti zdaleka nejvíce využívanou

trasou je ta, která vede z Afghánistánu pres tádžický

Chorog do kyrgyzského mesta OŠ. Posledne jmeno

vané místo je jakýmsi novým mezinárodním centrem

obchodu s drogami (podle expertu zabývajících se

danou problematikou jdou pres OŠ až dve tretiny

narkotik pašovaných z Afghánistánu a Tádžikistánu

do Evropy). Za svúj "úspech" vdecí OŠ své nadmíru

príznivé geografické poloze, protože leží ve Fergan

ské kotline, jejíž území je rozdeleno mezi Uzbe-

kistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. K tomu se ješte pri

dává spojení s cínskou trasou, které je príslovecnou

"trešnickou na dortu". Drogy poté pokracují ve své

ceste do Uzbekistánu a Evropy, anebo dále na sever

Kyrgyzstánu a následne do sibirských mest.

Jak vše vlastne funguje ...
Podle zprávy kazašského ministerstva vnitra se stre

doasijská produkce a distribuce skládá z nekolika

následujících clánku:

Nejnižší pozici v hierarchii zastávají pestitelé. Ti

pestují budoucí narkotika na svých vlastních polích

v témer neprístupných horských oblastech. Pocet

osob zabývajících se kultivací máku nebo konopí

dosahuje v úrodných krajích až 50 % veškeré ven

kovské populace.

Druhým clánkem v retezci jsou nákupcí, kterí z

materiálu od pestitelu vyrábejí vlastní drogy. Jsou to

vetšinou domorodci najímaní samotnými "velkými

šéfy", pricemž jejich zisk je sto až tisíckrát menší než

mají lidé v Moskve.

Po nákupcích následují dopravci, kterí ke své cin

nosti používají vše možné dopravní prostredky, což v

širším pojetí zahrnuje i poštu. Osoby, které se venu

jí doprave drog bývají samy casto zároven i nákup

cími. Casté jsou prípady, kdy je dopravcem prísluš

ník ruské armády, který propašuje dodávku na palu

be vojenského letadla, jež nepodléhá celní kontrole.

Na vlastní špicce drogové pyramidy jsou drogoví ba

roni, kterí s narkotiky obchodují ve velkém. Vetšinou

sídlí ve velkomestech a oficiálne se živí "obchodní

cinností". Ovládají celý retezec.
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... a kde je všemu konec?

V situaci, která panuje v regionu Strední Asie je

opravdu težké stanovovat (nebo jen odhadovat) ne

jaká data, kdy v celé záležitosti dojde k byt jen díl

cím úspechum, protože fenomén pašování je neu

stále podminován celým komplexem okolností. Je to

do jisté míry zacarovaný kruh, kdy stát potrebuje své

obcany k vybudování fungující tržní ekonomiky a

zvýšení pracovních príležitostí, pricemž pestitelé

narkotik se svého "živobytí" nevzdají práve do té

doby než bude ekonomická situace neporovnatelne

lepší. Zústává otázka, zda se ho vúbec vzdají, proto

že mnohým obyvatelum se narkotika nepojí se zlo

cinem, ale s pocitem bezpecí a dustojnosti. Treba v
tádžické Horské badachšánské autonomní oblasti

jsou místní narkobaroni uctíváni jako dobrodinci a

ochránci, protože chrání obyvatele pred zlodeji, vo

jáky tádžické armády, stavejí cesty, mešity, školy,

nemocnice a dovážejí ze zahranicí potraviny a léky.

To ale samozrejme neznamená, že státní úrady ne

podnikají v drogové problematice žádné kroky.

Vládám všech peti postsovetských státu se také

dostává obrovské podpory ze strany mnohých mezi

národních organizací, pricemž nejviditelnejší je po

moc OSN, resp. UNDCP (United Nations Drog Con

trol Programme). Tato organizace v kvetnu 1996 po

depsala se zminovanými státy tzv. Memorandum o

porozumení, které vyzývá k prohlubování celoregi

onální spolupráce, jež by se mela zamerit na harmo

nizaci jednotlivých legislativ, ustavení koordinac

ních a kooperacních mechanismu, vytvorení národ

ních protidrogových oddelení na ministerstvech,

výmenu informací, prípravu spolecných operací a

konecne na spolecnou prípravu protidrogových spe

cialistú. Nekteré z techto vytycených cílú se již po
darilo realizovat.

UNDCP také porádá své vlastní programy, které

jsou mimo jiné zamereny na mapování rozsahu ose-
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188. Makovice naríznuté za prícinou
dobývání opia.

tých polí nebo zvyšování kvality nepropustnosti hra
nic státú.

Posledním z príslibu pomoci ze strany OSN byla

dohoda z 28. dubna 1999, jejíž náplní je vytvorení

350 clenného týmu specialistu na drogovou proble

matiku. Dohoda je bilaterální a týká se tudíž pouze

Tádžikistánu. Pri jejím podpisu uvedl prezident Imo

mali Rachmanov, že "pokud nebudou v blízké bu

doucnosti ucineny rázné kroky, tak se pašování drog

dostane absolutne mimo kontrolu". To platí pro ce

lý region.

Beran pojídaný hulkami
Predstavují Ujgurové vážnou hrozbu Cíne?

"Nejvetší hrozbu predstavují pro budoucnost Cíny národnostní menšiny, " rekl

krátce pred svou smrtí predseda Komunistické strany Cíny a otec cínského hos

podárského zázraku Teng Siao-ping. Nejspíš mel pravdu. Mezi muslimskými Uj

gury, kterí žijí v nejzápadnejší provincii Cíny Sinkiang, sílí vposlední dobe se

paratistické tendence a neprátelství vuci Pekingu. Pocet teroristických akcí ros

te. V nekolika autobusech už vybuchly první bomby.

Píší arabsky, zpívají cínsky
Ujgurové jsou turkotatarský národ, který žije na zápa

de Cíny a vyznává islám. Mluví jazykem podobným tu

rectine a píší arabskými písmeny. Zjevem pripomínají

jiné národy strední Asie, treba Kazachy nebo Tádžiky.

Jejich zpusob život je ovlivnen jak kulturou islámskou,

tak cínskou. Castým pokrmem je napríklad skopové

s rýží pripravované podobne jako v islámských státech.

Magdaléna Frouzová

Jí se ovšem hiHkami. V ujgurské hudbe se ozývají od

hodlané a bojovné tóny obdobne jako v hudbe stredo

asijských národu, ale ženské hlasy, které ji doprováze

jí, pripomínají svou výškou a menícími se tóninami

zpev cínský. Mužský tanec je ukázkou bojovnosti a fra

jerství typický pro strední Asii, v ženském tanci je ale

pri pozornejším pohledu znát ladné pohyby rukou cín

ských tanecnic.

Ackoli Ujgurové vyznávají islám oficiálne od roku

934, nikdy netvoril základní pilír jejich identity. Mno

hem duležitejší pro ne vždy byl pocit sounáležitosti s ji

nými turkotatrskými národy. Ani dnes nedelají Ujguro

vé dojem náboženských nadšencu. Ženy nechodí celé

zahalené, nýbrž nosí barevné prusvitné šátky prošíva

né zlatými ci jinými barevne blýskavými nitkami. Ne-
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oblékají tmavé hábity typické pro islámský svet, nýbrž

jen delší barevné šaty s dlouhými rukávy. Nezustávají

zavrené doma, chodí venku po ulici, rozšafne roz

mlouvají ve velkých hlouccích, dokonce prodávají na

bazaru, což je v jiných islámských zemích neslýchané.

Na vymoženosti jako je vzdelání a zamestnanost žen
mela vliv komunistická Cína.

"Zaostalí" versus "zkorumpovaní"
Úplne ovládnout Ujgury se Cínanum vlastne nikdy ne

podarilo. Když dynastie Quing v roce 1759 území Uj

guru anektovala, nechala radeji Ujgury spravovat se

pod cínskou nadvládou samy, nebot si byla vedoma

toho, že se v této oblasti príliš nevyzná. Zhruba o sto

let pozdeji v roce 1864 si však Ujgurové znovu vydo

byli nezávislost a založili Východní Turkestán. Soucás

tí Cíny se pak stali až s nástupem komunistické strany

k moci. S Cínou se však nijak neidentifikovali a mno

ho Ujguru uteklo pred Maovou politikou "Velkého

skoku vpred" do bývalého Sovetského svazu.

Cínská vláda se od pocátku snažila napojit tuto za

padlou oblast (mezi Pekingem a nejzápadnejším

mestem provincie Kašgar je dvou hodinový casový

rozdíl - ackoli oficiálne platí samozrejme jen jeden

cas) na centrální Cínu a posílala tam proto etnické

Cínany jako správce a budovatele. Podle posledních

údaju tvorí dnes už víc než 40 procent obyvatelstva

oblasti. Za stejnou práci však dostávají vyšší mzdu

a mívají casto lepší práci než domorodé obyvatel

stvo. Ujgurové o nich tvrdí, že jsou apatictí a zko

rumpovaní. Nezrídka se setkáte s rozhorcenými stíž

nostmi Ujguru jako: "Podívej se kolem sebe! Všude

samí Cínani! Pred dvaceti lety tu byl sotva jeden!" Cí

nané se naproti tomu dívají na Ujgury jako na zao

stalé barbary, kterí by meli být vdecní za to, že se je

nekdo snaží civilizovat. .~
Odmítavý postoj Ujguru nadvláde Cínanu zacal zís- ~"

kávat jasnou formu v sedmdesátých letech, kdy celý is- 2
...s;

lámský svet prožíval renesanci své víry. I mezi Ujgury

zacaly tehdy klícit podobné myšlenky, ze kterých po

zdeji vzešla i islámská separatistická hnutí. Rozhodující

vliv na jejich aktivitu a sebevedomí melo ale až stažení

ruských vojáku z Afghánistánu, které se pro ne stalo

dukazem toho, že komunisté nejsou nepremožitelní.

Bomby a teror
Tvárí v tvár emancipujícím se menšinám a hrozícímu

separatismu zacala vláda v Pekingu s novou politikou

zohlednující práva menšin. Sinkiang napríklad není

pouhou provincií, nýbrž má status autonomie a Ujgu

rové smejí mít na rozdíl od etnických Cínanu dve deti.

Tyto zákony však prišly príliš pozde. Behem student

ských protestu na námestí Tchienanmen v roce 1989

vtrhlo do sídla komunistické strany v hlavním meste

provincie Urumci pres 2000 studentú na podporu stu

dentum v Pekingu. K nim se pridalo nekolik tisíc mus

limských studentú, kterí verejne protestovali proti vy

dání knížky vysmívající se muslimské pouti do Mekky.

Policie se pokusila nepokoje potlacit, což vedlo ke kr

vavé roztržce, ve které bylo zraneno 150 policistú a vo

jákú. Tato událost se stala pocátkem násilí a teroru

v Sinkiangu.

Další události na sebe nenechaly dlouho cekat.

V rámci bezpecnostních opatrení zakázala cínská vlá

da v roce 1990 stavbu nové mešity a dalších islám

ských škol. Nove postavená mešita ve meste Baren

mela být zborena. To vyvolalo masové demonstrace

Ujguru za náboženskou svobodu. Pri snaze policie za

sáhnout proti jedné z demonstrací, došlo k eskalaci ná

silí na obou stranách, které se rychle šírilo po celé pro

vincii. Cínská vláda urychlene zavrela nekolik islám

ských škol a zostrila kontrolu všech náboženských

projevú.

Pád Sovetského svazu ale dodal separatistickým

skupinám novou nadeji. Chaos v Moskve poskytoval

pocit, že ani cínští komunisté nemohou být nepremo

žitelní, a nezávislost muslimských státu strední Asie sli

bovala, že i v Cíne se dají zmeny rychle do pohybu.

Když ale vývoj událostí ukázal pravý opak, rozhodli se

predstavitelé separatistických hnutí vzít aktivitu do

vlastních rukou. V roce 1993 vybuchla bomba v hote

lu, kde se zdržují predevším etnictí Cínané. V roce

1996 bylo v ruzných mestech zavraždeno nekolik cín

ských policistu a jeden procínsky orientovaný islámský

duchovní. O pár mesícu pozdeji došlo k dalším sráž-

kám Ujguru s cínskou policií. Peking reagoval tvrdými

opatreními. Krátce poté bylo zatceno 1700 Ujguru.

Odpoved obyvatelstva prišla vzápetí. Témer 1000 Uj

guru se vrhlo na domy a obchody etnických Cínanú

a znicilo je. Dalších 300 Ujguru bylo zatceno a zavre

no do vozu, v nichž meli být odvezeni z oblasti. V no

ci pred odjezdem prepadlo tyto vozy 100 jiných Ujgu

ru a pokusilo se své soukmenovce zachránit. Pritom

došlo k další srážce s policií, dalším zranením a další

mu zatýkání.

V den pohrbu Teng Siao-pinga explodovaly v neko

lika autobusech v Urumci bomby a zabily nekolik lidí.

O mesíc pozdeji vybuchla bomba dokonce i v Pekin

gu. Není sice jisté, zda za poslední teroristickou akci

nesou zodpovednost ujgurští separatisté, ale mnohé

tomu nasvedcuje.

Vzdálený sen o nezávislosti
Pro cínskou vládu se stává separatismus v Sinkiangu

stále vetším, avšak dobre utajovaným problémem, se

kterým si neví rady. Není divu, nebot s fundamentalis

tickými hnutími za návrat k ranému islámu si neví ra

dy ani vlády státu muslimských jako treba Egypt nebo

.MAGDALÉNA
FROUZOVÁ·

(1977)
Studentka
politologie

a sinologie na
universite

v Hamburku.
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vat stále víc svobod a práv, sesypal by se celý politic

ký systém jako domecek z karet.

Situaci cínské vláde ztežuje i to, že jsou dnes Ujgu

rové díky modernizaci zeme daleko lépe spojeni se

svetem a mají lepší prístup k informacím. ové trate

a silnice umožnují cestování a televize s desítkami ka

nálu umožnuje sledovat nejen konzervativní programy

Saudské Arábie, ale také zprávy o úspešném hnutí ji

ných státu za nezávislost.

Presto je vytvorení nezávislého ujgurského Tur

kestánu jen vzdáleným snem. Jedním z dúvodu je sku

tecnost, že jednotlivé separatistické skupiny a organi

zace jsou mezi sebou rozhádané a neschopné se v bo

ji proti Pekingu sjednotit. Druhým duvodem je, že by

§ samostatný stát mohl mít problémy najít odbyt pro své
"'" nerostné bohatství. Pro okolní státy je totiž mnohem

Turecko. Zatímco v techto zemích by problémy s fun- dúležitejší mít dobré vztahy s velkou Cínou než s neji

damentalisty vyrešilo sociální zabezpecení a pracovní stým Turkestánem, a kvuli obavám ze sankcí Cíny by

príležitosti, je to v Cíne složitejší. Ujgurská separatistic- mohly bojkotovat ujgurské zboží. Krome toho by sa-

ká hnutí se sice zakládají na identite s islámem, jejich mostatný ujgurský stát nemusel mít dostatek surovin

primární cíl je však osamostatnit se od vlády, kterou nutných k zaopatrení obyvatelstva.

považují za cizí. Pro takovou vládu existuje jediná Hlavním duvodem je však to, že separatismus v Sin-

možnost, jak príslušníky menšin uspokojit: dát jim prá- kiangu nemá podporu zahranicí, která je, jak možno

va a svobodu. A to práve cínská vláda nemuže. Acko- videt v Tibetu, rozhodující. Dokud se prípad Ujguru

li poskytla v posledních letech všem národnostním nestane mediálne slavný a západní státy nezacnou

menšinám mnohé výhody, nemuže jim dávat prednost spatrovat v jejich samostatnosti zásadní výhody (a to se

pred etnickými Cínany - zejména když stále více ape- stane težko, nebot i západní státy mají zájem na vrelém

luje na nacionalismus a nutnost vzájemné sounáleži- vztahu s cínskou vládou), zustane Sinkiang neznámou

tosti. Krome toho, v momente, kdy by zacala poskyto- provincií slavné Cíny. )\II
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Chtelo by to
dlažební kostku •••

Eva Rázgová

"Chodíte na ekologické demonstrace proti necemu protestovat, nebo se

jen tak vyrádit?" Tuto otázku jsem zaslechla v ankete jedné z ceských

rozhlasových stanic.

Bylo to ráno pred jednou ohlášenou Street Party. Pred

událostí, která bezpochyby delá víc vrásek na cele za

stáncum zájmu životního prostredí než jejich odpur

cum. Pomalu se totiž tyhle akce stávají symbolem fa

natického rádení, ve kterém se ztrácí puvodní smysl.

Samozrejme, každé demonstraci ci happeningu hrozí,

že s sebou strhnou lidi, kterým nejde o vec, ale jen

o formu. Cím méne to mají na pameti organizátori, tím

více se pak na ne sype kritika médií. Nekdy ostrá, jin

dy méne, nekdy vtipná, jindy ne. Málokdy se však za

bývá otázkou, co vlastne mela ta která akce ríci. A ko
mu.

Vtírá se novozákonní podobenství o cloveku, který

chce bližnímu vyjmout z oka trísku, ale nevidí trám

v oku vlastním. Jako by novinári nechteli videt, že ma

jí s masami také neco spolecného. Že jim casto podstr

kují úplne stejné návnady, jako organizátori happenin

gu. Ba co víc, že mnohé akce ekologických aktivistu se

konají na jakousi nepsanou objednávku ze strany ma

sových médií.

"Téma je zajímavé, ale chtelo by to nejakou akci,"

rekla mi nedávno paní redaktorka, se kterou jsem po

telefonu diskutovala o rešení dopravy v Praze. Kole

ga, který o podobné problematice mluvil na kameru,

dostal radu, že by to chtelo "trochu víc emocí".

K problematice zaostávání našich podniku v envi

ronmentálním managementu jsem se zase dozvede

la, že by to chtelo "horkou kauzu". Jako clovek, kte

rý má v popisu práce komunikovat s novinári o pro

blematice životního prostredí, musím tyto argumenty

jednoduše vzít na vedomí. Jako nekdo, kdo na uni

verzite vystudoval masovou komunikaci, je dokonce

i cástecne chápu. Hrozím se jen okamžiku, kdy mi

nekdo rekne, že by to chtelo "nejakou tu dlažební
kostku".

Pravda - novinár, který chce psát o životním prostre

dí, to nemá úplne lehké. Je to problematika trochu ne

záživná, týká se nadcasových nebo alespon dlouhodo

bých témat, a navíc - na jednoznacnou otázku vetšinou

pricházejí nejednoznacné odpovedi. Kdo chce získat

maximum ctenáru, potrebuje spíš pravý opak. Neco

prekvapivého a jednoznacného. Trhák.

Dobrá, rekne si nekdo. Vecné argumenty mám, tak

proc neobstarat mediální atrakci? Patrne brzy zjistí, že

neudelal dobrý obchod.

Aby bylo jasno - nechci nikterak napomáhat Miloši

Zemanovi v kydání "novinárského hnoje", kterým jen

zastírá vlastní neschopnost. aopak plne souhlasím

s politologem Jirím Pehem, který nedávno napsal:

"V postkomunistickém prostredí ceské demokracie

mnozí politici zatím jen težko snášejí, že novinári ma

jí právo klást nepríjemné otázky a psát o politicky ne

príjemných vecech."

Napadá me jen, že si na výsadní právo zdravé drzosti

a štouravosti ješte nezvykli ani sami novinári. Dnes už

si prece nemusejí uchovávat takový odstup od poulic

ních kriklounu a "narušitelu porádku". Mohou se jich

zeptat, proc jsou tak nespokojeni. Pokud happening

žádný vecný smysl nemá, lze se skutecne omezit na

soucet úcastníku a úvahy o dodržení vhodné formy ve

rejné akce. V opacném prípade by však mela následo

vat kvalitní analýza podstaty problému a konfrontace

s názory politiku, kterí jsou za danou oblast zodpo
vední.

Pokud se ekologickému aktivistovi, privázanému

dejme tomu u Temelína, dostane mediální pozornosti,

mel by umet vysvetlit, proti cemu a proc vlastne pro

testuje. Možná nemá vubec žádné vecné duvody, treba

o rizicích jaderné energetiky neví zhola nic, možná své

argumenty staví na neseriózních údajích. At ho pak no-

vinári rozcupují "na hadry", patrí mu to. Je však mož

né, že duvody svého protestu dovede velice dobre vy

svetlit, treba má dobrou predstavu i o alternativním re

šení hrozící energetické krize. Možná už vycerpal

všechny rozumnejší zpusoby komunikace s politiky

i s novinári. Soude podle zprávo podobných událos

tech, nikdo se po tom príliš nepídí.

EVA R4ZGovÁ
(1973)

Bioložka
a public.istka,

pracuje v Ustavu
pro ekopolitiu
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Viktor Šlajchrt

Dávní kavárníci by se asi podivili prívlastklt "literární", který casto zdobí názvy soucasných kaváren. Na kon

ci minulého století se nanejvýš chlubili, že mají velký podnik - Grand Café. Kjejich klientele pochopitelne patrili

i lidé od pera, v.ývesní štíty to však nehlásaly, aby taková podeZl'elá cháska neodradila slušné hos~yz rad živno

stenstva. Kdo by se tehdy také pyšnil tím, že v jeho seriózním podniku rysedává S. K. Neumann se svými anar

chisty, Jaroslav Hašek s bohémskou dndinou ci pozdeji stalinista Fucík s bourliváky z Devetsilu. Dnešní literáti

rozhodne nejsou dl~velyhodnejší, a pokud se kavárny honosí touto profesí, neciní to zFejme kvuli nim, ale kvuli

jejich p,'edchudcum, kterí se pres všechnu neduveryhodnost stali legendami. Unionka brati'í éapku, Arco Franze

Kajky a Maxe Broda ci Kolárova Slavie vstoupily do nejserióznejších ucebnic literární historie.

Od univerzalismu ke globalizaci
Slavná éra kaváren skoncila v dobe kávových náhražek za druhé svetové války. Rada podnikú sice prežila a ži

vorila i za socialismu, klasické velké kavárny však stále více pripomínaly muzea ztraceného casu. Ztelesnovaly

zaniklý buržoazní svet, zatímco nový režim nejpriléhaveji symbolizovala gastronomická zarízení typu automatú
ci bufetú. V kavárnách se nadále

scházely trosky nekdejší .,lepší

spolecnosti", verni jim zústali nek
terí nekomunistictí umelci a literá

ti vesmes starší generace, ti prore

žimní se však radeji uzavírali ve

svých stavovských klubech štedre

dotovaných státem, kde nehrozilo

nebezpecí setkání s normálními

lidmi. Káva se také jevila jako prí

liš slabý lék na dobová traumata,

a proto se v 50. letech mnozí inte

lektuálové presunuli z velkého

a prehledného prostoru kaváren

do zapadlejších vináren ci barú,

kde tekly konejšivejší nápoje.

Podstatnou cást mladé tvúrcí generace 60. let pak svedl fascinující príklad Bohumila Hrabala k ceste do výcepu

lY. cenové skupiny. Kavárenským majákem ve zlých casech nakonec zústal jen stú] sverepe obsazený Václavem

Cerným, Jirím Kolárem a jejich práteli ve SlaviL

Pocátkem 90. let se kavárenská scéna Prahy radikálne promenila. Velké tradicní kavárny vesmes zanikly (Sla

via a Malostranská jen na cas), nahradily je však stovky malých podnikú, z nichž každý usiluje o vlastní tvár

a osobitým zpúsobem spojuje kavárenský ráz s barovým, poprípade i restauracním. Osobitost podniku múže tk

vet v gastronomické nabídce, napríklad v cizokrajných kuchyních a speciálních druzích nápojt':!,výzdobe i at

mosfére interiéru, reprodukované hudbe, ale také v príležitostných poradech nebo v pevném, predem stanove

ném programu, který kavárnu na hodinu ci dve promení v koncertní sál, recitacní scénu nebo výstavní sín, kde
se koná vernisáž.

Koncept velkých rakousko-uherských kaváren, který u nás okrajove pretrvával až do konce 80. let, vycházel

z udelených koncesí, které v duchu živnostenského rádu z roku 1883 omezovaly nabídku na teplé nápoje, drob

né obcerstvení a provozování her. Kavárny bývaly vybaveny jednotným nábytkem typu Thonet, nabízely stan

dardní služby a rozlišovala je nanejvýš skladba hostú, predevším národnostní, nebot v multikulturní Praze se

v dobách rostoucího nacionalismu vyhranily kavárny ceské, nemecké a židovské. Jinak byl jejich duch univer

zalistický, zamerený na vetšinového obcana. Soucasné kavárny na rozdíl od tradicních sázejí na ozvláštnení, kte

ré by pritahovalo specifické publikum. Zatímco v takové Slavii se dosud setkávají lidé rúzných generací, národ

ností i profesí, nové podniky obsazují zpravidla vyhranené skupiny ci party, casto studenti z blízkých škol, kte

rí si z nich delají jakési kluby. Ohlašuje se tak nová doba, v níž meštanský ci modernistický univerzalismus

ustupuje globalizaci bez prívlastkú, která tvorí rámec nejrozmanitejším lokálním zvláštnostem.

Literatura na scéne

Literární kavárny mohou mít radu podob. Ty nejliterárnejší uvádejí pravidelné porady, napríklad autorská ctení

z nových knih, autogramiády, krty literárních del, verejné diskuse ci sympózia a podobne. Slušnou povest si zís

kala vinohradská kavárna G + G, kterou zrídil sociolog Fedor Gál za peníze utržené prodejem svého podílu na

televizi Nova. Programy bývají výrazne intelektuální a snaží se posilovat stredoevropské tradice proti ceskému

zápecnictví, ale také proti globální konzumní kulture, potažmo amerikanizaci. Casto zde narazíme na slovenské
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autory, kterí po rozpadu Ceskoslovenska presídlili do Prahy, ale vystupují zde i hosté z Bratislavy. Opacný pól

predstavuje Salmovská literární kavárna nedaleko Karlova námestí, jejímuž programu dominují ceští písnickári

a kde se obcas rozléhá i pravý neworleanský jazz. Pravidelné literární porady Vratislava Ebra nebo Mirka Kovárí

ka vyvádejí literaturu ze slonovinové veže krajne vytríbené výlucnosti a snaží se ji prezentovat pokud možno zá

bavne. Originálním prínosem Salmovské literární kavárny je spolupráce s nejmladší autorskou generací, která do

sud dlí ve škamnách stredních škol. Zvlášt úspešne vyznely tri celovecerní autorské porady studentu Prvního ob

noveného reálného gymnázia v Libni. Ac se do Salmovské pohodlne vejde jen petatricet hostu (nepohodlne sotva

padesát), neváhají tu vystupovat ani tak známé osobnosti jako Marta Kubišová ci Jaroslav Hutka.

Nejméne literární, ale kavárensky nejúspešnejší se jeví Týnská literární kavárna u Staromestského námestí, kte

rou si díky vstrícným cenám oblíbili zejména studenti a mladí lidé pracující v centru Prahy. Castým hostem tu bý

vá básník Petr Kabeš. Vedle príležitostných prezentací nových edicních pocinu kvalitních nakladatelství se zde

každé pondelí v podvecer koná autorské ctení, casto moderované Eugenem Brikciem.

Za komunistického režimu reprezentovala typ literární špelunky s pravidelným programem pouze poetická vi

nárna Viola, jejíž nárocnou dramaturgii rídil Vladimír Just. Podnik, jehož historie by stála za samostatný clánek,

nadále pokracuje ve své tradici, svým vinárenským zamerením však presahuje naše téma.

Lokály a lokality
V minulém režimu se v nakladatelstvích i knihkupectvích casto snilo o zrízení firemní kavárny ci baru, kde by se

vedle tiché cetby mohl kolem knih rozvíjet i spolecenský život. Privatizace neco takového umožnila a množství

kavárnicek spojených s nakladatelskými domy a knihkupectvími by dnes bylo obtížné spocítat. K prvním a nej

známejším podnikum tohoto druhu patrí kavárna Paseka nakladatele Ladislava Horácka zrízená pocátkem 90. let

na míste bývalého klubu Vinohradského divadla poblíž námestí Míru. Co se týce nabídky, pripomíná podnik nor

mální hostinec, podávají se tu obedy, teplá kuchyne je v provozu po celý den, hosté pijí predevším pivo a velké

stoly pro šest až deset lidí také patrí spíš ke stylu pivnice. Kavárenská je však skladba štamgastu a jejich cinoro

dost. Zatímco tradicní hostinec je místem rekreacním, kde se nesluší hovorit o práci, tady se u stolku delají ko

rektury knih, jedná se s externisty, promýšlejí se nové projekty. Schází se tu široký okruh príznivcu ci spolupra

covníku Horáckova nakladatelství od historiku pres výtvarníky a prekladatele až k novinárum, spisovatelum a kri

tikum, námatkou Antonín Klirnek, Jirí Olic, Pavel Belina, Karel Haloun, Petr Císarovský, Petr Poš, Jan Rejžek,

Petruška Sustrová, Petr Sabach, Lubomír Martínek, Petr Chudožilov a mnozí další. V tomto ohledu se Paseka asi

nejvíc blíží predválecným podnikum typu legendární Unionky.

Mezi osobnostmi kolem Paseky prevládají lidé narození koncem 40. a zacátkem 50. let. Generace literátu a in

telektuálu o dekádu mladších si oblíbila kavárnu Velryba v Opatovické ulici, v jejímž sousedství sídlí nakladatel

ství Torst Viktora Stoilova, Ganys na árodní tríde, Blatouch ve Vezenské a radu dalších. Obcas tu lze napríklad

zahlédnout Jáchyma Topola, Michala Viewegha,

Igora Chauna, Františka Skálu ml., Jirího Penáse,
Víta Kremlicku a další osobnosti mladší strední

generace. U literárne ladených kaváren pro

mladší publikum se ostre projevuje defenzíva li

teratury pred jinými médii, v tomto prípade ze

jména hudbou, která zvlášt ve Velrybe casto pre

hlušuje rozhovory. Když si na to nedávno jeden

z literátu postežoval vedoucímu, dozvedel se, že

vzhledem k malé konzumaci a nízkým spropit

ným nemá právo požadovat ztišení divokých ryt

mu, jimiž se v kavárne baví movitejší mládež.

Skvele vyladená je oproti tomu hlasitost repro

dukované hudby v nedalekém Jazz café c. 14,

kde prostor vyplnuje nenásilne, podbarvuje at

mosféru, ale neprekáží.

Generace, které dnes táhne na šedesát, je do

znacné míry restauracne rozptýlená a její prísluš

níky casteji nalezneme ve vinárnách nebo pivnicích. Stálejším místem jejího setkávání je hostinec U Rudolfina,

kde lze narazit na trosky Križovnické školy cistého humoru bez vtipu, Effenbergerovy surrealistické pohrobky,

intelektuály z nedaleké filosofické fakulty, ale také na vehlasného knihkupce Fischera.

V ceských zemích až dosud nevídanou novinkou jsou kavárny, puby a bary zrízené zahranicními podnikateli

predevším pro jejich krajany, kterí se v Praze v 90. letech usadili, nebo ji navštevují jako turisté. Do mesta se tak

vrací mnohonárodnostní ráz, jaký melo pred první svetovou válkou, nejcetnejší komunitou jsou ovšem nyní mla

dí Americané, kterí se tu pokoušejí oživit atmosféru legendární americké diaspory v Paríži 20. let. Na její vyhra

nený literární ráz navazuje zejména kavárnicka Globe u stejnojmenného anglického knihkupectví v Holešovicích.

Zde se setkávají noví americtí príchozí se "starousedlíky", tuláci a dobrodruzi putující svetem si tu nechávají vzka

zy a osamelí hosté sní nad kávou ci tequilou o sláve Hemingwaye a Scotta Fitzgeralda. Není vylouceno, že ne

kdo z nich práve tenhle podnik jednou celosvetove proslaví jako zcela nejliterárnejší kavárnu v Praze.

('( VIKTOR
.JIA]CHRT(1952)

Publicista.
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Neprítomnost

BORIS A.
NOVAK (1953)
Slovinský
básník.
Predseda
Svetového'
výboru
Mezinárodního
PEN klubu.
Píše rovnež
pro deti
- poezii,
loutkové
a rozhlasové
hry, pohádky.

Nepomuže už žádná hvezda.
Nade mnou chladné severní nebe,

jižní mi je skryto. Bílá mesta
mého mládí dech zmaru zebe

za hvezdnou stenou jižních morí.
Mezi mnou a mnou se kúra tvorí,
hustší a hustší. Jen skrz mlžiny
zahlédám stín mrtvé poloviny
sama sebe: jako by nemocen
se chveji, jsem nejak divne jiný.
Ve vlastním hrdle jenom doma jsem.

Bdení

Bdím nad papírem, hloubkou jeho beli,
bdím nad belostí lužek, lehkých do ticha,
bdím nad prostreným snem, kde chleba osychá
a naposled se sejdem na veceri,

bdím nad dítetem, ženou, jejich snením,
my za ruce se, námorníci dotyku,
držíme, tiktakajíce jen ze zvyku
po hloubkách ložnice, kterým konce není,

já však jsem znaven, nebývale, tuze,
bdím nad beženci z rány sveta zející,
z propasti mezilidské lásky mizící,
hlava mi padá, bude ješte húre,

bdím nad neprítomností sebe sama,
mrtvého, ztraceného, ted jsem docista
clovekem jiným, jenž se jen dál nosit dá
v nekdejším tele, které mne chce zlámat,

bdím a bdím, protože jsem mistr nespavosti,
a to je jediný múj podíl na vecnosti,

znaven jsem tuze, a bude ješte hure.

Mne neprítomnost obklopuje
jak ze skla rakev vzduchu,
tetelivý prach, jenž tu je
na konci každického kroku.

Mne neprítomnost pripomíná
nadevše dobre známou tvár,

tajemná skrínka Pandorina,
kterou vždy zapecetí cas.

Vzpomínka, klíc, jejž jediný máš,
pootevre neprítomnost v skrytou,
z tisíce ocí pramenící zár.

Když do ní vejdu, zabolí to,
tak telesne jsem celý vnejší,
neprítomnost, smrt nejživejší.

Korunovace

Úzkost se dere jako vlny zdola.
Muj verš je ticho pred rozvichreností.
Chce slepit svet, ze strepin tvorit mosty.
Hnán hrúzou prchám, pomatený zpola.

Tajemný cas cní jako strmá hora
Nad nezasutým hrobem minulosti:
Po nebi - svedek do pradávna vrostlý 
Se žene prízrak ohnivého kola.

Hle, tlama dogy - ví, jak strežit skvosty!
Když z verše vzchází strach a z jitra draci
A z mesta vež, jež vezí v nevecnosti,

Jen díte prostor pro žasnutí vrací.
Díte je svátek, vzniklý ze svatosti.
Díte je výzva ke korunovaci.

Preložil František Benhart
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Závist
Jan Horálek

Pocítili jste nekdy závist? Urcite, už jako deti, a mnoho

krát. Ale co všechno ten pocit obnáší? Ve westernovém

eposu o sedmi statecných vypráví jeden velmi nehrdin

ný mexikánský vesnican, jak úžasne se cítil, když spo

lu s ostatními se mu podarilo zahnat bandity na útek.

Zeptal se jednoho z tech velkých sedmi, tedy hrdiny

vlastne profesionálního, jestli cítil neco podobného.

"Notfor a long, long time. I envy you, " odvetil SteveMc

Queen: už dávno ne, a závidím vám.

A v klasické anekdote se jiný venkovan, tomu zas

pošla koza, modlí: "Pane Bože, dej; at sousedovi chcíp

ne taky. " Také závist? Anebo jiná závist? Nechceme-li

zustat jeden každý odkázán na vlastní jazykové pove

domí, musíme se poradit s nejakou normativní prínlc

kou. Slovník spisovného jazyka ceského je nesmlouva

ry:závist je pocit nelibosti nad úspechem nekoho jiné

ho, závidet znamená neprát nekomu ten úspech.

Shora zmínený hrdinný kovboj svou závist mínil jen ja
ko nadsázku.

Mužeme se ovšem nespokojit jak se srym jazykorym

povedomím, tak s normativním popisem ryznamu.

Popperovsky zpochybnujíce mužeme volit dve cesty 

synchronní a diachronní. Tou prvou, synchronní 

soucasnou -jsme vlastne už prošli, a jestli nám její ofi

ciální (normativní) výsledek nestací, mužeme jej falsi

fikovat jednak srym vlastním (idiolektickým) pojímá

ním/vnímáním daného slova, jednak se oprít o další

identická nebo podobná pojímání ci vnímání jiných

mluvcích. Lidšteji receno - chápu-li slovní ryznamtro

chu jinak, než normativní prírucka (slovník), nemusí

být mé pojetí rovnou chybné, alespon ne úplne,' a casem

se muže stát i docela správným, protože jazyk a jeho

stavební kameny, tedy i slovní významy, se vyvíjejí.

Druhou cestou, historickou, je etymologizace: slovo

tvorné a pojmenovací motivace by mohly odkázat - ci

alespon pomoci odkázat - k nejakému "praryznamu".

Bohužel v tomto konkrétním prípade není etymologie

jednoznacná. Obecneji prijímaný ryklad vychází (pa

ralelne se slovesem návideti) z indoevropského korene

neid- (srovnávaného s nemeckýmNeid "závist" s dolo

ženými ryznamy neprátelství, hnevu, posmechu, hany,

žárlivosti), který by teprvepozdeji splynul s korenem ve

id - "videti". Méne pravdepodobná hypotéza pocítá s ko

renem veid - od pocátku a s jeho ryznamorym posu

nem k magické funkci videní - totiž k souvislosti

s uhrancivostí oka cili zlého pohledu, tj. "s domnelou

schopností nekterých lidípouhým neprejícím pohledem

zpusobit veliké zlo ..."(tolik Machkuv etymologický slov

ník).

Významoslovné (sémantické, sémaziologické) a slo

votvorné (pojmenovací, onomaziologické) historizová

ní má své kouzlo a casto i jistou svudnost; dovede být

nesmírne inspirativní a casto i návodné. jenže pro sou

casné fungování slova jejich ryznamu není nikterak

závazné: muže toliko vysvetlovat, jak se vyvíjely for-

mální podoby slova jak se rozvijely jejich ryznamy,

avšak težko vypoví neco ojejich soucasném smyslu. Ten

se rodí teprve v kontextu.

Prece však setrvejme ješte chvilenku v historickém

kontextu slovazávist, a to kvuli jeho blížencumnávist

a návideti. Sloveso návideti známe jen jako zastaralé

a knižní opozitum slovesa nenávidet; a substantivum

návist bylo ojedinelé (tudíž už tehdy zastarávalo) i ve

stredoveké ceštine -prece však ve dvojím doloženém ry

znamu: jednak (primárne!) jako "nevraživost, záští,

závist", pak teprvejako" náklonnost, prízen, láska ".Ta

ké staroceské slovesonávideti nejprve znamenalo" rev

nit, žárlit, socit, nevražit, závidet", pozdeji teprve

(a ojedinele) "mít rád, milovat nekoho". Tato ryzna

mová dichotomie není nikterak výjimecná - slova vy

jadrující neco kvalitativne obzvlášt ryrazného ráda

svým ryznamem sklouzávají do antonymie, protiklad

ného ryznamu. Opacným dokladem zde budiž dvojice

slov stvura - nestvura: swva formálne antonymní

mají ryznam totožný.
1/i-atínese však do soucasnosti: novoceské slovo zá

vist nese ryznam a:xiologicky (hodnotive) témer ryluc

ne záporný. Vzpomenme, jak ho vposledních letech bý

vá užíváno jako klacku v rukou úspešných, je-li jim vy

týkán nedostatek skrupulí pri ceste za úspechem: každé

pokárání necestnosti je odmítnuto jako motivované zá

vistí (stejnejako každý odkaz k etickým imperativum je

smeten jako moralizování).

Bylo tedy úvodem citované "závidím" pouhou kon

tradiktorní nadsázkou? Pomozme si ješte jednou lite

rárním príkladem. V záveru jlámské legendy o Tbylu

Ulenspieglovi,jak ji zpracoval Charles de Coster, vystu

puje sedm personifikovan.ÝGh lidských nectností: Pýcha,

Smilstvo, LakOlnství, Obžernost, Lenost, Hnev - a nako

nec pris1a Závist. "Mela hlavu zmije a zuby štiCí.Kou

sala Lenost,protože byla príliš pohodlná, kousala Hnev,

protože byl príliš cilý, kousala Obžernost, že je vypase

na, Smilstvo, protože melo tak cervené tváre ... "

Vzápetí však pricházejí dobrí duchové, kterí na ne

resti sesílají ocistný ohe"í. Neresti totiž nejsou zlociny,

proto obsahují - v duchu shakespearovského dvojího

majestátu - i potenci dobra. Tak se z Pýchy stává ušle

chtilá Hrdost, z Lakomství Sporivost atd.; nakonec ze

Smilstva Láska, a predtím ze Závisti Snaživost ci Závo
divost.

Myslím, že i nepersonifikovaná závist, tj. jako slovo

a pojem, tuto potenci nese. Muže užírat, ale taky inspi

rovat; sklicovat, ale i povzbuzovat. Budit prání, aby

sousedovi uhynula koza taky; anebo taky povzbudit

chut opatrit si kozu novou.

jen o jedno bych se primlouval: když kolem sebe vy

hlížíváme závist, hlídejme si ji nejdrív u sebe. Což se

ostatne netýká jen závisti, ale všech a:xiologicky nega

tivne vyhranených pojmti. Ted tvrde trvám na tom, že

pranic nemoralizuji.



strana 30

--

Ignoramus a ignorabimus
Karel Capek

Skepticismus. Pessimismus. Relativismus. Nihilismus. Individualismus. A nakonec ješte ignoramus a ignorabi

mus. Všechna tato latina se užívá houfne o tak zvané predválecné generaci v patrném presvedcení, že to jsou

zdrcující odhalení jakýchsi skrytých nerestí. jelikož jsem se z pessimistické zvedavosti narodil nejakých peta

dvacet let pred válkou, padají tato latinská slova také na mou hlavu. Mel bych se proti nim hájit, ale ku podivu,

když jsem je napsal, musím si priznat, že se mi velmi zamlouvají.

Skepticismus se mi líbí stejne nezrízene jak dejme tomu enthusiasmus; bajsem s to dopustit se devetkrát za den

toho i onoho. Pessimismus mne prímo okouzluje, zvlášte je-Ii, jak se sluší a patrí, spražen s ohnivým optimismem.

Relativismus ve mne vzbuzuje nadšené presvedcení, že jsou na svete nejen veci, nýbrž i vztahy a pomery mezi

nimi. Nihilismus mne ponekud mate; snad je to nihilismus, verím-Ii treba, že" nic není ztraceno" nebo" nic ne

ní bez ceny", - nebot v pravde se utešuji množstvím záporných vet. Individualismus je, prakticky receno, víra,

že listonoš, který mi práve v tomto okamžiku prinesl poštu, je nesmírne pozoruhodná osobnost, bylo mi dáno

všimnout si jeho smutných kníru a jeho ocí modrých a nesdílných; ríkám vám, je to veliký objev ..

Zbývá tak zvaný ignorabimus, cili víra, že mnoho vecí neznáme a nikdy pro omezenost rozumu nemužeme

poznat, a že tedy je zbytecno o nich premýšlet. Toje do jisté míry správné. Hlásím se horlive ku každé omeze

nosti svého a jiných rozumu. jsem presvedcen, že prof Krejcí nikdy nepozná slávu boží a já nikdy nepochopím

Einsteinuv vesmír; bylo by zbytecno o tom dále premýšlet. Avšak chyba je, myslí-Ii profesor Krejcí, že nikdo ni

kdy nepoznal a nepozná slávu boží z toho duvodu, že ji nemuže pochopit profesor Krejcí,· to je proste dogma

tické a nicím nedoložené tvrzení. je-Ii naše generace skeptická, nemuže se presne vzato hlásit k ignorabimu; ne

bot to dvoje si odporuje.

Avšak slova "lgnoramus et ignorabimus" mají patrne v tomto

casovém užití nebo zneužití znamenat neco jiného: asi to, že

naše generace, postavena mezi ruzná rešení života, že nemu

že až do mor-ku rozhodnout pro tu ci pro onu stranu, thesi,

pravdu nebo smernici; že je naklonena videt tady i tam po

mícháno dobré i zlé a že vzdychá sklícene: nevíme a ne

mužeme vedet, co z toho dvojího ci nekolikerého je horší

nebo nesmyslnejší nebo katastrofálnejší; a že tedy tato

generace se zríká vlastního a zásadního mínení, od

dávajíc se pochmurné bázni, resignaci a nízké citové

kompromisnosti.

Dejme tomu, že tomu tak opravdu je (o cemž

mám jinak svépochybnosti); táži se , je-Ii toto sta

novisko samo o sobe chatrné nebo pochmurné.

Pochmurný je ovšem Buridanuv osel, který me

zi dvema otýpkami sena hyne hladem, jelikož

se nemuže rozhodnout, do které z nich se

má pustit. Ale pochmurný je také normální

cili ideový osel, který žere jen z otýpky v le

vo v desné víre, že otýpka v pravo je pre

konaná, bUTŽoasní a zkrátka prohnilá,

nebo naopak z otýpky vpravo, pln

opovržení k otrávené, nenárodní

a zhoubné otýpce levé. V této alter

native verím, že nejzdravejší je

názor osla sice omezeného, ale

vecného, který v obou otýpkách vidí jen se

no a nechává si pokdy, aby si z té i oné strany vybí

ral nejlepší stébla. Tento oselje sice, jak se ríká, kompromisní,

ale zajisté nikoli bezzásadní,· nebot jeho zásadou je, hledat trpelive a po

kouskách to nejlepší.

(Prítomnost, 23. ríjna 1924)
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Milí prátelé,

letos Vám místo obvyklé pohlednice z dovolené posílám dopis (a toprímo odnekud). Píšu Vám z Lužických hor

v severních Cechách. Nekolik kilometru od hranic s Nemeckem najdete v Sudetech dnes už opet malebnou obec

jiretín pod jedlovou. Obdivuhodne pusobí práve v souvislosti se složitým vývojem, kterým Sudety prošly.

Do každodenního života jiretína se vracejí zdravé sousedské vztahy. A to nejen mezi místními. Ti svoji otevre

nost prenášejí na chalupáre i na docasné privandrovalce, mezi které patrím i já. A práve v té otevrenosti tkví
místní kouzlo.

/oto josef Zoser

jiretín, dríve St. Georgenthal, vznikl v oblasti stríbrných do

lu pred 450 lety. Pro zajímavou zástavbu byl vyhlášen mest

skou památkovou zónou. Pred válkou mel více než dva tisíce

obyvatel; pak se z rady domu staly nejprve ruiny, pozdeji re-

kreacní chalupy. Když byly v celé republice zrušeny kláštery,

našlo práve vjiretíne mnoho sester z nejniznejších rádu no

vý domov. Vposledních letech se ale vetšina z nich vrátila na

ruzná místa Cech, Moravy i Slovenska. Pocet obyvatel se tak

zmenšil, dnes v obci trvale žije kolem peti set lidí.

Máte-li možnost srovnávat, jste udiveni promenou, ke kte

ré tu došlo behem posledních deseti let. Z poklidného stereo(y

pu vyburcovalo místní i chalupáre mimorádne cinorodé za

stupitelstvo. Duší veškerého dení je starosta, který svým na

dšením ovlivnuje ostatní. Ví, že nejen obec, ale i krajina

a príroda jsou závislé na každodenní péci lidí. jeho úsilí se

soustredítje predevším na místní obyvatele. Vjiretíne je dnes

mnohem víc obchodu, najdeme tu i ordinaci lékare, cukrár

nu, knihovnu, restaurace, penziony, hotely. Pro starší lidi byl

zrízen dum s pecovatelskou službou, mnoho osamocených

mladých maminek z celé republiky nachází docasné útocište

v Domove sv. Márí Magdalény.

Ale nejen to. Zatímco se jiné obce vylidnují, jiretín prita

huje nové obyvatele. Znovu se tu usadili lidé, kterí kdysi regi

on opustili, žijí tu i novousedlíci z Prahy. Spolecná cinnost

probudila v místních i v chalupárích zdravý patriotismus.

Neveríte? Prijedte se podívat. V novém turistickém infor

macním stredisku na námestí Vám dobre poradí, co byste

meli videt. S hrdostí Váspošlou na všechna pametihodná mís

ta - Krížovou cestu, zríceninu hradu Tolštejna, po stu letech obnovenou rozhlednu a vynikající hospodu na jed

lové, doponlcí Vám sportovní areál s tenisovými kurty, fotbalovým hrištem a bazénem. Neopomenou Vám na

bídnout prohlídku nedávno dokonceného muzea vprostorách zdejší fary nebo nove otevrené štoly stríbrného do

lu. Urcite Vás upozorní na místní kulturní a sportovní akce. Po procházce si mužete odpocinout v parku na

námestí nebo v cukrárne u Krivánku, vyhlášené v celém okolí, ci v restauraci u Nedvídku, kde se zastavil pri své

návšteve jiretína i pan prezident. O této návšteve se urcite docteme v místním casopisu Permoník, který pravi

delne informuje o zdejším dení.

Pan prezident navštívil jiretín v cervenci na záver své dvoudenní cesty po Sluknovském výbežku. Obec tako

vou událost ješte nezažila. Abych mohla být pri tom, uspíšila jsem svoji letošní dovolenou.

Napetí viselo ve vzduchu. Na obecním úradu vlály státní a obecní vlajka. Bohužel beznadejne pršelo. Stejne

jako v den, kdy byljiretínu udelen titul Obec roku 1998 - i tehdy všem záleželo na tom, aby se obec ukázala v ce

lé své kráse. Pred polednem déšt' ustal. Zanedlouho prijíždí ocekávaná návšteva. Václav Havel se nejprve zasta

vuje na Krížové ceste - zdejším poutním míste. Z kláštera ho pricházejí pozdravit i sestry voršilky. Pak pan pre

zident prochází neobvykle zaplneným námestím, prohlíží si obec, se zájmem a porozumením hovorí s místními.

Na záver své cesty Sluknovskem se v materské školce setkává s novinári. je príjemné a milé slyšet, že iza krátkou

dobu svého pobytu vycítil Václav Havel zdejší pospolitost lidí, jejich vztah k domovu a k místu.

Prijedte, presvedcte se sami! Neprekvapí Vásjen jiretín, ale také krásná romantická kopcovitá krajina s hlu

bokými lesy, svežími zelenými palouky, rybníky a pruzracne cistými meandrovitými potoky. Klid, pohoda a vy

rovnanost se prenesou i na Vás.

Na shledanou vjiretíne!

Lucie Kolácná -
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17.7. V Teheránu bylo zatceno nekolik clenu Ústred

ní rady islámského sdružení studentu. Srbský opo

zicní predák Vuk Draškovié vyzval jugoslávského
prezidenta Slobodana Miloševice k rezignaci.

18. 7. Generální tajemník OSN Kofi Annan ukoncil
návštevu Ceské republiky.

19. 7. J. F. K. jr. oficiálne prohlášen za mrtvého. Síd

lem Agentury pro obnovu

Kosova bude od podzimu recká Solun. Podle ame

rického ministerstva obchodu dosáhl pocet obyvatel
Zeme císla šest miliard.

20.7. Pavel Mertlik se ujal ministerstva financí. Prezi
dent Václav Havel odletel na dovolenou na Island.

Francouzka Nicole Fontainová zvolena novou

predsedkyní Evropského parlamentu.

21. 7. Vláda CR zamítla návrh na prodloužení težby

uranu do roku 2005. Jugoslávský prezident Sloho

dan Miloševié slíbil vyplatit dlužné cástky všem vo

jákum v záloze. Zvolen nový šéf Svetové obchodní

organizace Mike Moore.
22. 7. Predseda Sinn Féin Gerry Adams prohlásil, že

unionisté roztrhali mírovou smlouvu na cucky. J. F.
K. jr. pohrben do vod Atlantského oceánu. Britští

vojenští experti uvedli, že rezignaci Belehradu zpu

sobilo stažení ruské podpory a pribývání škod na ci

vilních objektech.
23. 7. Zacal hudební festival Woodstock 99. eznaml

pachatelé zmasakrovali v obci Gracko 14 Srbu. Ne

cekane zemrel marocký král Hasan II. Po dlouhole

tém výzkumu kolumbijských vedcu je na svete oc

kovací látka proti nejnebezpecnejšímu typu malárie.

Velvyslanectví USA v Praze a Rádio Svobodná Evro

pa/Rádio Svoboda celí teroristickým výhružkám.

Vojvodinští Madari žádají autonomii.

24.7. Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda ocekává

rychlý pokrok v otázce delení majetku bývalé CSFR.

Rada hospodárské a sociální dohody schválila návrh

Globální revitalizace severozápadních Cech.

25. 7. Ukoncen festival Woodstock 99. Marocký král

Hasan II. byl uložen do rodinné hrobky.
26. 7. Zacal proces vedoucí k blahoslavení Matky Te

rezy. Knez Ivan Odilo Štampach opustil rady rím

skokatolické církve. Policie CR uverejnila statistiky

o rostoucím poctu dopravních nehod.
27. 7. Norsko zavedlo docasnou vízovou povinnost

pro obcany SR. Ruský premiér Sergej Stepašin za

hájil oficiální návštevu USA. Vojenská justice Svazo

vé republiky Jugoslávie stíhá tisíce mužu, kterí od
mítli narukovat. Indonéská ústrední volební komise

odmítla výsledky cervnových parlamentních voleb.

28. 7. Kabinet rozhodl o príprave podkladu pro prí

padný zákaz skinheadských hnutí.

emecká vláda naposledy zasedala v Bonnu. V Bru

selu probehla dárcovská konference pro Kosovo.

Raketoplán Columbia s první ženou-velitelkou pri

stál na mysu Canaveral.
29. 7. Senát Parlamentu CR schválil zákon umožnující

ceským krajanum, kterí opustili svoji vlast v dobe
nesvobody, získat ceské obcanství. Ruská federace

obnovila oficiální styky se Severoatlantickou aliancí.

30.7. V Sarajevu zacal summit Paktu stability pro jiho

východní Evropu, který má zajistit rekonstrukci hos

podárství balkánských zemí. CNB uvedla, že inflace

ceské meny bude do konce roku 1999 postupne
mírne narústat.

31. 7. Tri tisíce osob ve meste Pozega protestovalo

proti režimu jugoslávského prezidenta Slobodana
Miloševice.

1. 8. Po trech letech koncí pro Velkou Británii zákaz

vývozu hovezího masa. V centru kosovské Prištiny

vybuchla v pravoslavné katedrále nálož. Probehlo

zakoncení 25. rocníku Letní filmové školy v Uher
ském Hradišti.

2. 8. Podle pruzkumu IVVMby v Ceské republice kaž
dý desátý obcan zakázal demonstrace. Ruská dele

gace se dohodla s Parížským klubem veritelských
zemí na novém rozložení splátek ruského dluhu
z dob SSSR.

3. 8. Státní rozpocet pro príští rok pocítá se schodkem

39, 8 mld. Kc. Irácký prezident Saddám Husajn

predal svému nejmladšímu synovi Kusajovi zvláštní

pravomoce, podle nichž muže v prípade nutnosti

jednat jako hlava státu. Prezident Indonésie Jusuf
Habibie prohlásil parlamentní volby za platné.

4. 8. Britský ministr obrany George Robertson byl

jmenován generálním tajemníkem NATO. Zástupci

jugoslávské svazové republiky Cerná Hora odmítli

jednat o složení federální vlády.

5. 8. Spolecnost CET 21 Vladimíra železného pre

vzala vysílání TV NOVA.Policejní prezident Jirí Ko

lár se rozhodl zastavit parašutistický výcvik policis

tu. NaífMassa1ha se stal prvním Arabem v dejinách
státu Izrael ve funkci námestka ministra. Cerná Ho

ra žádá vlastní mini~terstvo obrany, zahranicních ve
cí a vlastní menu.

6. 8. Generální tajemník OSN Kofi Annan se vyslovil

pro okamžité ukoncení zahranicního vmešování do

afghánského konfliktu. Cínská justice odsoudila li
ou Sien-pina k 13 letum vezení za protistátní pod

vratnou cinnost v rámci nelegální Cínské demokra

tické strany. Vojenské krídlo Strany kurdských pra

cujících potvrdilo, že od 1. zárí zastaví ozbrojený boj
a stáhne se z Turecka.

7. 8. Izraelský premiér Ehud Barak vyjádril presved

cení, že izraelsko-syrské mírové rozhovory budou

obnoveny behem nekolika týdnu. Ruské jednotky

zaútocily na islámské extremisty v Dagestánu.
8. 8. V Kosovské Mitrovici došlo k srážkám mezi fran

couzskými príslušníky KFOR a místními A1bánci.

9. 8. Ruský prezident Boris Jelcin bez udání duvodu

odvolal premiéra Sergeje Stepašina.

10. 8. Dagestánští muslimové vyhlásili nezávislý Islám

ský stát Dagestán. KLDR obvinila Japonsko z úsilí
o novou kolonizaci Asie.

11. 8. Probehlo zatmení Slunce. Ceská národní banka

by uvítala tzv. nulovou variantu delení federálního

majetku.

12. 8. Ekologictí aktivisté bránící kácení stromu v šu

mavském národním parku nabídli ukoncení bloká

dy.

13. 8. První kosovští beženci v CR se vracejí zpet do

své vlasti. Kubánský vudce Fidel Castro oslavil 73.
narozeniny.

14.8. Byl dokoncen (resundský most spojující Dánsko

a $védsko. Pákistánský premiér Naváz Šarif prohlá

sil, že jeho zeme usiluje o mír s Indií.
15. 8. Cecenská republika vyhlásila stav nouze.

16. 8. Izraelsko-palestinské jednání nevyrešilo otázku

harmonogramu stahování izraelských vojáku ze zá

padního brehu Jordánu.
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