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Zprávy
Nejnovejší události ze zpráv ceských a zahranicních agentur každou
celou hodinu. Nejrozsáhlejší zpravodajství na ceských rozhlasových
vlnách.
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Rádio Svobodná Evropaje v éteru od roku 1951. Naším základním
pOsláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdivých informací.
Skoro ctyricet let jsme toto pOSlánímuseli naplnovat pres .žeJemou
oponu·, která oddelovala svobodný svét od komunistického. Po pádu
totality v roce 1989 jsme splnili jeden ze svých úkolu, kterým bylo
obnovení názorové plurality. Naše poslání tím ovšem neskoncilo. Další
naší misí bylo semamování ceské verejnosti se zkušenostmi vyspelých

Události a názory

demokracií a prosazování seriómí žurnalistiky. Odtud byl už jen krucek

Hlavní publlclstický porad Rádia Svobodná Evropa. Každý
den vše o událostech doma i ve svete. Informace, komentáre, analýzy,
rozhovory a debaty.

k definitivnímu .návratu domu". k zarazení se mezi svobodná ceská

I So-Ne:
Po-Pá:

média. V soucasné dobe se rozhodující mérou podílíme na vysllání
verejnoprávní stanice CRo 6 - Rádia Svobodná Evropa. Je to jediná

9.10,
18.10,23.10
6.10, 18.10,
23.10

Hlasy a ohlasy

.talk" stanice v Ceské republice, jejíž hlavní náplní je komentované
zpravodajství a seriózní publicistika. Spolu s námi ji spoluvytvárejí

Informace regionálních dopisovatelu, názory a stížnosti obcanu
ze všech koutu Ceské republiky.

porady renomovaných stanic, jako jsou BBC, Hlas Ameriky a Deutsche
Welle. Chceme prispet k etablování moderní verejnoprávní rozhlasové

I

$o:
13.109.10, ll10
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Víra a svet

stanice, která by byla vzorem dobré politické žurnalistiky. Tím
pokracujeme v tradicích, které nám odkázali zakladatelé Svobodné

Dení v náboženské oblasti. Zprávy z náboženského sveta, rozhovory
s církevními hodnostári, duchovními I laiky, úvahy katOlických a protestantských duchovních, reportáže ze sjezdu, semináru a kongresu.
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Evropy.

,Jeden svet, jedna stanice.

Ne: 9.10
13.30
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Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejfUmejší aktuální témata, rozhovory
se zajímavými osobnostmi verejného života a hudba.
15.10, 16.10
I Po-Pá:
14.30,

Dokumenty a literatura
ctení z dokumentu a publikací politického a historického výmamu, které
nejsou bežne dostupné, nebo Jsou málo mámé.
12.10
I Ne:
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11.30

Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.
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Redakce Prítomnosti

dostala od kolegú z týdeníku

Respekt

oznámení o další verejné debate, kterou Respekt ve spolupráci s Radiožurnálem Ceského rozhlasu chystá v pražském
divadle Archa v pondelí 26. cervna. Diskusní vecer má ambici verejne otevrít otázku, která rozdeluje ceskou politickou
scénu do dvou nesmiritelných táború. Otázka zní, kdo se stane prezidentem po Václavu Havlovi a jakou má mít moc.
Ceská republika mela zatím dva typy prezidentú. Byli to ,,0svoboditelé" T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Václav Havel tito slavní muži zasahovali ci zasahují do verejného života
predevším pomocí autority, které se všeobecne teší. Druhým
typem jsou Emil Hácha a všichni komunistictí prezidenti "predstavitelé režimu", kterí byli bud loutkami, anebo svou

vúli mohli prosadit pouze mocensky. Jaký bude príští prezident, kterého by meli poslanci a senátori volit již za necelé
tri roky? Získá úctu národa, nebo bude jeho cesta na
Hradcany výsledkem kompromisu nejsilnejších stran?
Pokud se bude volit neprímou volbou jako dosud, jsou karty rozdány. Každá strana predstaví nejsilnejšího možného
kandidáta: ODS bude kandidovat Václava Klause, CSSD
Miloše Zemana, nekterí zástupci ctyrkoalice zatím mluví
o Madeleine Albrightové.
Nelze ale vyloucit, že se zmení ústava. Pokud omezí CSSD
a ODS pravomoci prezidenta, stane se hlava státu loutkou.
Podobne omezené pravomoci, jako je má v predstave stran
opozicní
smlouvy
ceský
prezident,
nemá
žádný
z jeho kolegú v Evrope. Potom budou strany kandidovat
"nejakého profesora", symbolickou postavu, která se spokojí s tímto nedústojným postavením.
Ctyrkoalice
navrhuje jinou ústavní zmenu, která pocítá
s prímou volbou prezidenta. Takový plán by omezil moc
stran a dal šanci oblíbeným politickým osobnostem typu senátora Václava Fischera, prípadne Petry Buzkové.
Všechny tyto možnosti jsou stále ve hre a podle nich
upravují svúj postup soucasné politické strany. Dosud pritom nevznikla verejná diskuse, jež by ukázala, která z daných možností je nejlepší nikoli pouze pro jednotlivé strany,
ale pro celou spolecnost.

Redakce týdeníku Respekt

Filll10vá událost
Zvláštní úmera: cím víc se toho kolem nás deje, tím méne jako bychom byli schopni zaznamenávat skutecné události.
Soustavné atakování naší pozornosti plodí otupelost, voyerská mentalita mediální spolecnosti vítezí?
Ceská televize vysílala v televizní premiére film Jirího Krejcíka
"Maturita v listopadu". Žádný atraktivní vysílací cas, divák si
ho musel v programu vystopovat (26. dubna, 21.50 na CT 2).
Studenti z gymnázia v Ceské Trebové napsali v rušných
listopadových
dnech Jirímu Krejcíkovi
dopis: studentské
hnutí vázne, reditel nás udává policii, vládne tady strach,
prosíme pomozte. Po opakované výzve se dvojice filmarú
pocátkem prosince 1989 vydává do školy a režisér svolává
všechny zúcastnené aktéry listopadových
událostí ke kon-
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Pall1átník
Památník

bojovníkúm

a obetem na svobodu vlasti odhalili

na pocátku kvetna v parku na Štefánikove námestí v Liberci.
Z vypsané souteže byl vybrán návrh sochare MA Jana
Stolína, který autor zpracoval s ing.arch. Petrem Stolínem
a ing.arch. Monikou Mitášovou. Autori se vzdali navyklého
rešení vztycením symbolické plastiky. Vyšli z názoru, že lze

frontaci z ocí do ocí: studentské vudce, reditele, policistu,
ucitele, rodice, školníka, ostatní studenty. Vyzývá je, aby
otevrene vystoupili a jako obcané o svých postojích svedcili. Vidíme dojemnou uprímnost studentLl a marný reditelLlv
tanec - pod mimikry starostlivého vychovatele mládeže se
krcí tragická postava bezostyšného kariéristy a mazaného
práskace, pod kterým najednou praskl led. Jeho ubohost je
tak odpudivá a zároven povedomá, až skoro vzbuzuje soucit.
Je to paradox: v tom nejobycejnejším záznamu je presah,
v prostém zachycení toho, co se odehrálo v jedné telocvicne,
jedné školy, jednoho odpoledne, je dramatická zkratka, trest
(ne)slavné "revoluce", její dojemná a nadejeplná, ale i hrLlznú a trapne smešná stránka. A nad všechny ceské korouhvicky
vyniká ve filmu ta, která je oblecena do policejní uniformy.
Vystupování nadstrážmistra, tohoto chlapecky usmevavého
servila, který bez uzardení udává studenty svým nadrízeným
orgánúm, mi konecne pomohlo identifikovat
totožnost nefalšované, neodolatelne "sympatické" ceské svine.
K filmu jsou pripojeny zábery se studenty po deseti letech.
Mluvící hlavy. Kam se podela ta jejich mladistvá jiskra?
Nezmizela i z našeho života?

Morlin

Blízký
Cerven 2000

steží najít sochu, jež by souhrnne vypovedela o bolestném
osudu lidí z úseku dejin mezi léty 1914-1989. Úprava svažitého terénu dovolila dústojne umístit objekt, který je vytvoren ze soudobých konstrukcních prostredkLI a zvolenou technikou
prizpusoben
na nároky
venkovního
prostredí.
Vybudovali s ohledem na merítko cloveka podélný prostor
ulicky, vymezené dráteným pletivem, v jehož stenách se
proplétají hliníkové vodice vzduchotechniky.
Upomínají na
križující se cesty, jimiž prošli se zbraní i v okovech zastánci
svobody. Pri vstupu návštevníka do posvátného prostoru
uvádejí fotobunky do funkce proudení vzduchu, rozsvecují
svetla a oživují bežící názvy míst hrdinských bitev i lokalit
utrpení. Jsou tu pripomenuty Dos Alto i Zborov, uzlové body zápasu proti nacistúm od 17. listopadu studentú po
Terezín, Mauthausen i Osvetim spolu s chrabrostí letcu
v Britanii a vojáku u Tobruku a na Ou kle, uranové doly na
Príbramsku a jiné komunistické veznice. Jedna lokalita za
druhou odkazuje k tak potrebné pameti. Neztrácí nic na své
naléhavosti, kterou podtrhuje práve tím, že soucasníky oslokdyž nekonvencní rešení pomnívuje dnešním zpusobem.
ku vyvolává protichudné ohlasy, je podstatný jeho obsah, jemuž dává nová forma odpovídající smysl a význam.
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Jirí Šetlík

Opatrne
s tou svatostí
"NemLlžeme žít s Nemci v jednom státe ( ...). Bestialita
a vandalství, jehož se Nemci dopustili v poslední chvíli
v Praze - a jehož se ješte ted dopouštejí, jak slyším, ve mestech tzv. sudetských, kde páchají násilnosti proti Cechúm tato obvyklá zverstva národa kulturtragrú sama nám nazna-

vyvolává hluboký smutek. Proto se ani Prokop Drtina nemúže stát identifikacním
vzorem, ledaže bychom si ho dodatecne upravili. To radeji hledejme dál.

Petr Príhoda

Zpusobný
houser
a gender

cují, co je a co musí být prvním úkolem pri zakládání nového života: vycistit republiku celou a úplne od Nemcu. To je
príkaz chvíle pro každého z nás, to je dejinný úkol naší
generace. Nedocílíme-Ii toho, nedovedli jsme využít již druhého vítezství (...) a budoucí pokolení nás právem budou
soudit ( ...). Ale abychom tohoto cíle dosáhli, musíme zacít
s vyhánením Nemcu z našich zemí ihned, okamžite, všemi
zpusoby, pred nicím se nesmíme zarazit a zaváhat (...),
my proste nemúžeme žít s Nemci pohromade v jedné zemi
a v jednom státe ..."
Tak psal ve Svobodném slove ze dne 19. kvetna 1945
Prokop Drtina,
v londýnském

Setkáváme se v posledních letech s tím slovem - ceštinárúm
z nej obcas naskakuje husí kLlže. Však se v tomto císle
Prítomnosti vyskytuje prinejmenším ve dvou cláncích: tým
gender v sociologii, genderová problematika, genderove odlišná vize ... V anglictine to znamená gramatický rod, v hovorovém úzu taky pohlaví; v sociologii pak se slova "gender" zacalo užívat místo "sex", predevším aby nedocházelo
k zámenám jeho významú "pohlaví"
a "pohlavní styk".

nekdejší tajemník Edvarda Beneše, za války
exilu a v BBC (pseudonym Pavel Svatý),

v koalicní predúnorové vláde ministr spravedlnosti za Cs.
stranu národne socialistickou.
Psal tak v dobe eskalace tzv.
divokého odsunu. Bestiality ve mestech a krajích tzv. sudetských se dely, avšak "v obráceném gardu". Krátce po uverejnení textu zacala brnenská razie, zvaná "pochod smrti".
Kolega vzpomnel Drtinova jubilea ("Zapomenutí
svatí",
Prítomnost 5/2000), právem si posteskl nad nedostatkem
velkých osobností a pokusil se vnímat Prokopa Drtinu jako
jednu z nich. Osud tohoto muže je však spíše tragický než
hrdinský. Existuje sice role tragického hrdiny, ta v nás ale
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Priznám se, že poprvé se mne takto užito popletlo se slovem
"gander",
což cesky znamená houser. Naskocila
mi
Thurberova bajka o milém a zpLlsobném ("proper") houserovi, jejž dobré vlastnosti privedly do nesnází. Nekdo totiž,
když ho slyšel pochválit, popletl si "proper gander" s propagandou, což se v té dobe (snad za mccarthyády) neslušelo.

4

Ale zpátky k genderu. Sociologický casopis vysvetluje
v roce 1995, že tento pojem "vznikl za úcelem odlišení pouze biologického urcení muže a ženy (...) od jejich urcení kulturního a sociálního"; dále pak, že zrejme "musí být importován v anglickém originále", protože "pojem feminismus je
v ceském prostredí chápán odlišne od jeho soucasného západního pojetí". Do ceštiny ho tedy importujeme, aby nahradil zprofanovaný pojem feminismu.
Obsah se tím však lišit nemusí. Ceština tu inovaci asi spolkne, ac by se jí umela vyhnout; jenže obsah je tu dúležitejší než nálepka. Hlavne aby z nej nezbyla jen "propagenderistika".

i

Jan Horálek

Senegalský
vedec
a ceský
dedecek
Natrefil jsem se k príbehu, který me velmi rozhorcil. V pražském ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
Akademie ved CR pracuje už radu let mladý fyzikální chemik púvodem ze Senegalu. Po studiích se v Cechách oženil,
jeho žena je ceská matematicka. Už nekolikrát se mu stalo,
že byl u nás fyzicky napaden kvúli barve své pleti. Z jednoho takového stretu si odnesl trvalé následky, špatne vidí na
jedno oko. Ale presto si tuto zemi i práci ústavu zamiloval
a byl tu relativne štasten.
Koncem lonského roku v sobotu odpoledne stál se svou ženou na refýži tramvaje poblíž areálu vedeckých ústavú
v Praze 8, v Ládví a z niceho nic byl opet napaden jedním
starším (cca 50 let) ajedním mladším mužem (21 let), kterí
mu zpúsobili vážnou zlomeninu kotníku, vyžadující operaci
a následné lécení. Pachatelé byli identifikováni a státní zástupkyne je nyní žalovala.

Cerven 2000

U soudu soudky ne sice pripustila rasový motiv útoku, ale
nakonec vynesla rozsudek, kde starší muž byl osvobozen
a mladší dostal podmínku.
Zmínený Senegalec má nárok na náhradu škody ve výši kolem peti tisíc korun. U soudu svedcil i vnuk onoho staršího
obvineného, jenž tvrdil, že jeho dedecka senegalský badatel
slovne napadl a on se jenom bránil.
Soudní rozsudek obsahuje neuveritelné množství pravopisných a tiskových chyb, mimo jiné je chybne napsáno jak
jméno napadeného Senegalce, tak jméno ceského odsouzeného.
Senegalec a jeho žena uvažují nyní o vystehování do ciziny,
nebot se tu pochopitelne bojí.

Jirí Grygar

Ženy a muži
.
v zrcadle
./an Hartl

Pri transformaci naší spolecnosti se
pochopitelne mení role muže a ženy,
a to v souvislosti s promenami trhu práce,
politického usporádání, sociální péce,
životního stylu a rodinného života.
Je nepochybné, že nový režim v tomto
ohledu narušil navyklé praktiky a stereotypy minulého režimu - Z druhé strany
pretrvávají zakorenené predstavy a hodnoty upevnené v minulých desetiletích.

i
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Podíváme-Ii

se na soucasnou situaci

ocima
empirického
výzkumu,
z jedné strany se potvrzují dávno
známá fakta o vysoké míre pracovního zapojení žen, dvoupríjmovém
modelu
hospodarení
domácností
i nižším ohodnocení žen v zamestná-

vých aglomerací s výucním listem v obrábecských ci textilních profesích, bydlící v panelákových sídlištích. Ve vetšine míst na venkove i ve meste se však otevrel prostor drobnému podnikání, pružné pracovní dobe, využívání možností
nových komunikacních
prostredkú. Predpokladem využití
tohoto potenciálu je schopnost mobilizovat urcité materiální
zdroje a schopnost se v rámci rodiny a bezprostredního sociálního okolí dohodnout na nových formách aktivit a kooperace. V tomto strucném textu nechceme podrobne dokládat tyto zmeny. Chceme jen ilustrativne poukázat na to, jak
se ruzné životní okolnosti zrcadlí ve vedomí mužu a žen.
Kde lze hovorit o odlišném pohledu na svet a v kterých oblastech se naopak zrací jasná shoda?

Názory na rodinu

"Muž a žena by meli mit stejné povinnosti v
péci o domácnost"
(silný rozdíl mezi muži a ženamí)

Dmuži

%

Oženy

nÍ. Ukazuje se také intenzivnejší
vazba žen k detem, rodine a manžel-

Postoje mužu a žen k rodine se promenují nejpomaleji.
Místo rodiny
je pevne a vysoko
zakotveno
v hodnotových strukturách spolecnosti. V obecných postojích k rodine se projevují mezi muži a ženami
tradicní rozdíly, nejsou však príliš
výrazné. Pro muže a ženy je typické centrální postavení rodiny ostatne v minulém režimu pri celkovém ochromení spolecenského
a politického života rodina skýtala
lidem to hlavní, pevné a smyslupl- .
né zázemÍ. Muži i ženy vnímají
zhruba stejne svou odpovednost ve
vztahu k detem, naplnují ji však
odlišnými zpusoby. Cástecné rozdíly zaznamenáme
u hodnocení

stvÍ. Z druhé strany nový režim vnáší do vztahú mužú a žen nové prvky
a nové situace. Muži i ženy se nove
vyporádávají s nároky otevrené spo"Vezmete-Ii v úvahu všechny okolnosti
lecnosti - z jedné strany se zde otesvého života, rekl(a) byste, že jste
vírá rada príležitostí, z druhé strany
celkove:"
je narušován systém zažitých jistot.
(žádný rozdíl mezi muži a ženami)
Podle mého soudu nelze jednoznacne ríci, zda nový režim dává vetší
60
50
prostor mUžlllTI ci ženám. Nekteré
partnerských vztahu a v názorech
Dmuži
4U
údaje svedcí spíše ve prospech žen,
na manželství. Výrazné rozdíly pak
O
ženy
% 30
jiné údaje spíše ve prospech mužu.
vidíme v delbe rolí pri zajištení
~U
9
chodu domácnosti.
Souhrnne však je možné ríci, že no10 ,ErJJ
o
vý režim otevrel prostor pro diverzifikaci životních strategií a cílú mužu i žen. Jednotný model "reálného
Do ekonomických
postojú muzu
socialistického zpusobu života" a jea žen se již promítá diverzita prího nhné únikové od nože se promePramen STEM, Trendy 5/2000
znacná pro soucasné období. Obecne
nil v celu radu životních stylú, jejichž rozvoj závisí na rade
lze ríci, že muži jsou ve svých ekonomických názorech radiokolnostÍ. Z hlediska vnejšího prostredí si handicap s sebou
kálnejší, ženy zaujímají spíše umírnená opatrná stanoviska.
nesou napríklad obyvatelé nekdejších velkých prumysloZ ruzných údaju lze nepiímo usuzovat, že v prvním období

mm rn

Ekonomické postoje
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transformace naší spolecnosti se v nových podmínkách
lépe orientovali muži - koneckoncll napríklad podnikání
melo na pocátku devadesátých let nepochybne dobrodružný nádech. Postupem
dalších let však došlo k jistému vyrovnání - ženy byly ve
svých podnikatelských aktivitách možná realistictejší,
soustavnejší a vytrvalejší.
Umírnenost v ekonomických

Sebezarazení na škále

politického života a naopak
ve!mj aktivne pracují v ruzných institucích obcanské spolecnosti. Vysoká popularita
žen-politicek je možná voláním po jejich hojnejším zastoupení ve vrcholných politických funkcích. Yetšinová
podpora kvótnímu
systému
zajištujícímu vyšší podíl žen
v politice vlastne svým ZPlISObem vyjadruje i potrebu roz-

levice - pravice
(slabý rozdíl mezí muži a ženami)

60
50

50
36

40

Dmuži

% 30

Dženy

20

10
o

'-[[]
jasná
levice

splše
nalevo

stred

spíše
napravo

jasná
pravice

názorech žen se projevuje
i vetším durazem na ruzné

Pramen:

formy zajištení, at již jde
o z~ištení standardu životní úrovne nebo o pracovní pozice ci
sociálního zabezpecení, sociálních služeb a sociální péce.

Životní orientace
Troufám si ríci, že pres všechny dílcí odlišnosti je souhrnná životní orientace mužú a žen témer shodná. epochybne se v tom
zrací zkušenost posledních šedesáti let ci zhruba trí generací.
Zapojení žen v zamestnání u nás v mjnulosti dosahovalo nejvyšších podílu na svete, vysoký byl i pocet pracovních dnú.
Celková socializace v usporádání verejných služeb u nás dosáhla ve srovnání s okolními zememi velmi výrazného stupne. To
vše ve svém souhrnu vedlo k vyrovnávání životních podmínek
a zkušeností mužú a žen. když pretrvává nespravedlnost napríklad v odmenování mužské a ženské práce a tradicní normativní predstavy o usporádání rolí muže a ženy v domácnosti, jeví naše spolecnost vysoký stupen stejnorodosti.

Politické názory
SVllj vztah k politice si v soucasné dobe stále ješte hledá celá
naše verejnost. Ve svém vecném obsahu se politické postoje
mUŽll a žen príliš neliší a casto jsou dokonce zcela shodné.
Rozdíl je opet spíše v intenzite postoju a v preferencích politických stylú. Ženy jsou zdrženlivejší a umírnenejší, opatrne se situují do politického stredu - podpora žen je napríklad velmi dllležitá pro KDU-CSL. Nelze pritom asi ríci, že ženy by mely
méne ujasnenou svoji politickou pozici, spíše se zdá, že s jistý-

I

mi rozpaky prijímají pretrváv~ící ideologizující praktiky v.naší politice. Zdá se, že obdobne jako v ekonomice je ženský prístup spíše vecný a praktický. To múže být ostatne i cástecným
vysvetlením toho, proc se ženy dosud málo úcastní oficiálního

Cerven 2000
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voje nových forem politické
kultury i požadavek zmeny
dosavadního politického stylu.

Jan Hartl (1951)
Sociolog.

/

7

1

Monokultura
kazí pudu
Ce.ft{

l1lllf.i

oh\'odili po listopadu 1989 svá stará lovi,(te
Alena

Dnešní stav myšlení a "zacházení"
s ženskou otázkou v Ceské republice je
velnú neuspokojivý. To má své historické
príciny a politické souvisloti. Predevším,
se zlehcují dusledky skutecnosti, že
emancipace ženy byla soucástí politické
doktríny socialismu.
V rámci dodnes oblíbeného
se socialistickou
minulostí

paušálního odmítání všeho, co
Ceskoslovenska nejak souvisí,

padl stín i na celý komplex problematiky
postavení ženy ve
spolecnosti. Ve výrocích ceských verejných cinitelu k ženské otázce lze casto cítit i jakousi skrytou výcitku vuci ženám: tím, že využily možností, které jim starý režim otevrel,
jako by si s ním zadaly a zkompromitovaly
se. Zajímavé je,
že lidem, kterí byli pred listopadem soucástí starých hospodárských struktur a dnes se úspešne pohybují v nových,
podobná výcitka adresována není. SVLlj podíl na neuspokojivém stavu ženské otázky v Ceské republice mají ovšem
i západní feministky, které se po listopadu houfne objevovaly v Praze a svými rigidními postoji a nedostatkem smyslu
pro jinou realitu pomohly tuto diskreditaci ženské otázky
rozšírit na celé ženské hnutí a slova jako feminismus nebo
emancipace etablovat jako stigmatizující nadávky.
Paušální odmítání socialistického
modelu ženské rovnoprávnosti je ovšem nesmyslné už proto, že ani on nevznikl
na zelené louce, ale ve své konkrétní podobe vyrustal a navazoval i když treba nevedome a nechtene, na starší tradice
jak ceské spolecnosti, tak ceského ženského hnutí. Tímto velice specificky ceským rysem je napríklad velmi silná participace žen v kulture a spolecnosti, a to už od devatenáctého
století. Pro ceské obrození byla emancipace ženy integrální
soucástí emancipace národa. Ženy tvorily polovinu zprvu
tak malé ceské národní spolecnosti a na její roli jakožto vychovatelky další generace nebylo možno rezignovat. To, že
ceská žena mela od pocátku i SVLlj úkol ve verejném živote,
melo pozitivní dusledek: vetší prostor svobody i pro její
osobní rozvoj. Príkladem zde mohou být tri velké ceské spisovatelky
Božena Nemcová,
Karolina
Svetlá a Tereza
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Nováková, které vyrostly v nemeckém prostredí a jejichž
první materštinou byla nemcina. V nemecké i v pražské nemecké literature marne hledáme autorky srovnatelného významu, jedinou
výjimku
tu tvorí Marie
von Ebner
Eschenbach, privilegovaná svým šlechtickým puvodem.
Duležitou soucástí této ceské tradice je také podpora - pro
západní feministky mimochodem težko predstavitelná -, které se ženskému hnutí dostávalo od mužu. Vojta Náprstek byl
s Karolinou Svetlou spoluzakladatelem Amerického klubu
dam, první instituce ceského ženského hnutí. Stejne tak byla i pro T. G. Masaryka rovnost muže a ženy necím samozrejmým, daným prírodou. Není náhodou, že první dívcí
gymnázium v Rakousko-Uhersku
bylo založeno v roce 1890
jako ceský institut práve v Praze. Tato solidarita mezi muži
a ženami vyrustala z vedomí spolecného "protivníka", jímž
byl systém starého Rakouska mocensky založený na nemecké hegemon ii.

Rudá emancipace
Socialistický
model emancipace se zacal formovat po roce
1945, kdy byla v Ceskoslovensku velmi príznivá situace pro
podstatné zmeny ve spolecenském postavení žen. Jejím výrazem se stala i práce na novém zákone o rodine, který
ovšem vstoupil v platnost až v roce 1949. Byl to na svou dobu zákon nesmírne pokrokový, protože v nem byly odstraneny všechny zbytky diskriminace ženy v rodinném právu.
(Zákon napríklad odstranil instituci hlavy rodiny, právo otce
rozhodovat ve sporných záležitostech bylo nahrazeno požadavkem vzájemné dohody, byla umožnena volba jména.)
Srovnatelný rodinný zákon existuje ku príkladu v SR teprve od sedmdesátých let. Po únoru 1948 se stalo uskutecnení
rovnoprávnosti mezi muži a ženami soucástí oficiální státní
politiky.
Rovnoprávnost
byla zavedena vlastne shora,
i když v situaci, která pro ni byla spolecensky príznivá.
Zatímco ženy na Západe si musely krok za krokem svá práva vybojovat, ceské ženy o nic bojovat nemusely, rovnoprávnost dostaly v rámci socialistického
takríkajíc darem,
když to byl v rade aspektu dar danajský.
Státní intervence vedla samozrejme k tomu, že rady zmen
bylo dosaženo velmi rychle. Rozdíl mezi vzdelanostní úrovní mužu a žen byl v Ceskoslovensku
u mladších generací
vyrovnán už koncem padesátých let, v Nemecké spolkové
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republice byl naproti tomu ješte na pocátku sedmdesátých
let problém emancipace ženy definován jako otázka jejího
vzdelání a kvalifikace. Zdá se ovšem, že vlastními silami

censky postavených mužu), na Západe naproti tomu, i když
se zde od vzniku tzv. "druhého ženského hnutí" v roce 1968
mnoho zmenilo, tento proces statutární nezávislosti ženy není ješte zdaleka uzavren.
Ke zmene spolecenského postavení ženy ovšem svým podílem prispela i zmena vlastnických
vztahu, znárodnení.
Jestliže si uvedomíme, že i dnes podle ruzných odhadu pouze pet procent svetového bohatství je v rukou žen, pochopíme,
že znárodnováním byli postiženi
predevším muži. A protože majetek je duležitým
atributem
mužské moci posilujícím
tendence etablovat vzory mužského
chování jako všeobecne platné
normy, znamenala vyvlastnovací opatrení ve svých dusledcích
oslabení
spolecenské
pozice
mužu, a tím neprímo posílení
postavení žen (a to i presto, že
struktury moci v komunistické strane byly výrazne patriar-

casto velmi težce a pomalu získávané výdobytky,
jak
k tomu byly nuceny ženy na Západe, jsou nakonec zakotveny pevneji, protože ženy velmi presne vedí, jaké úsilí je to
všechno stálo. Pro naše ženy je naproti tomu jejich víceméne
rovnoprávné
postavení ve
spolecnosti
necím samozrejmým,
co proste je a co jim
nikdo nemuže vzít. Nejsou si
vedomy toho, že nic na svete se
neztrácí tak snadno, jako ženská
práva.
V minulém režimu se z osvo-bo-

Specificky ceským rysem je
velmi silná participace žen
v kulture a spolecnosti, a to už od
devatenáctého století. Pro ceské
obrození byla emancipace
ženy integrální soucástí
emancipace národa.

zení ženy stalo pouhé osvobození ženské pracovní síly.
Vstup do zamestnání se samozrejme ješte nerovná emancipaci, získaná hospodárská nezávislost ženy však svuj emancipacní efekt mela. Vedla k tomu,
že ženy získaly svuj vlastní sociální status a nebyly již definovány spolecenským
postavením svého muže. Zatímco
v ceské spolecnosti nám to pripadá jako neco naprosto samozrejmého (snad až na prípady manželek nejvýše spole-
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chální a autoritativní).
Upozornením na tento "genderový
aspekt" znárodl'íování nemíním samotný politický akt nikterak ospravedlnovat, myslím si však, že je nutné na jeho dusledky poukázat, protože nám mohou vysvetlit
mnohé
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proporcne zastoupeny v ceském disentu, predevším v Charte
77. Mezi mluvcími Charty bylo témer tricet procent žen, nemluve o tech, které anonymne práci Charty 77 se znacným
osobním rizikem podporovaly.

Ceský skanzen

o to víc prekvapuje,
ter ceské
naprostá
predseda
ho stavu
které mi

že po listopadu 89 se ženy z vyšších papolitiky prakticky vytratily. Svetovou kuriozitou je
absence žen ve vládních funkcích - a ministerský
si to ješte pochvaluje. Prícin tohoto neuspokojivéje celá rada. Pokusím se vyjmenovat alespon ty,
pripadají zvlášt dúležité. Jednou z nich je jiste sa-

mozrejmost a "bezstarostnost",
s níž ceské ženy svou reálnou rovnoprávnost žijí. Neprijde jim ani na mysl, že by se na
jejich postavení mohlo neco zmenit. To jim naznacuje teprve vývoj posledních let: potíže, které mají pri hledání zamestnání mladé ženy, potenciální matky, i pomalu rostoucí
nezamestnanost. Ženy jako by jen pomalu chápaly, že jejich
prítomnost v demokratických
strukturách je nutná a žádoucí. Svou roli jiste hraje i tradicní solidarita mezi muži a ženami. Nebyli to muži, proti nimž ženy v pocátcích ceského
ženského hnutí vystupovaly, ale rakouský stát. Také v minulých ctyriceti letech socialismu meli ženy a muži spolecného "protivníka"
ve tríde funkcionáru, která jim vládla a zte-

z dnešního chování ceských mužu, jejichž spolecenské postavení rekonstrukce kapitalismu znatelne posílila - jestli na
úkor žen, ukáže nejbližší budoucnost.
Socialismus nám tedy zanechal znacne vysoký standard uskutecnené rovnoprávnosti žen, vykoupený ovšem jejich fyzickým a psychickým pretížením. K nejvetšímu výkonu ceských žen - platí to i pro ženy z ostatních bývalých socialistických zemí - ovšem patrí, že se v rigidním stalinském modelu rovnoprávnosti,
orientovaném jen na jejich pracovní
sílu,
dokázaly
"zabydlet"
a promenit jej, do té míry, jak
to v daném rámci bylo možné, v model svuj. (Výrazne to
dokládají napríklad výsledky
projektu "Pamet žen". Tento
projekt se zabývá osudy žen
za socialismu.) Ženy se svým
zpusobem emancipovaly "proti systému" a dokázaly využít
všech možností,
které jim
nicméne otevrel.
Pro ceské ženy mluví mimo
jiné i to, že jejich podíl na to-

žovala život. Možná i z této staré solidarity ženy tak ochote
prenechaly svá místa v politice mužum. Teprve pomalu jim
dochází, že mužský zpúsob provádení politiky (napr. "velkorysé" prehlížení sociální problematiky)
muže ve svých
dusledcích ženy poškozovat.
Muži se v nové situaci po listopadu v každém prípade rychleji zorientovali
a rychleji
obsadili svá stará "Iovište"
v obchode, prumyslovém podnikání i politice. Do hotových
struktur se ženám ted težko proniká, pokud se o to vubec pokusí. Proces spolecenské transformace je navíc velmi nárocný i pro privátní sféru, a ženy napred chtely - jakjim velí jejich prirozenost - stabilizovat svou rodinu.
Svou roli hraje jiste i distancovaný až odmítavý
vztah
žen k moci. Tíhnou spíš ke
kooperaci a komunikaci, mají ambivalentní vztah k politickému vudcovství, nároku

Socialismus nám tedy zanechal znacne
vysoký standard uskutecnené
rovnoprávnosti žen, vykoupený ovšem
jejich fyzickým a psychickým pretížením.
K nejvetšímu výkonu ceských žen však patrí
to, že se svým zpusobem emancipovaly
"proti systému" a dokázaly využít všech
možností, které jim pritom otevrel.

talitní moci byl po celých
ctyricet let minimální. V mocenských strukturách starého režimu se výrazne neprofilovala žádná žena. Nejenom proto,
že nebylo snadné do techto hierarchií proniknout, ale predevším proto, že ženy tento odcizený zpusob existence nelákal.
Byly ale všude tam, kde bylo možno delat smysluplnou verejnou práci, treba v základních odborových organizacích,
kde se organizovala detská rekreace atp. V politice se objevovaly vždycky, když docházelo k politickému
uvolnení,
treba v dobe Pražského jara. Stejne tak byly ženy témer nad-

na to "mít vždycky pravdu",
a mocenské hrátky jim pripadají jako ztráta casu. Je
otázkou jestli tuto "jinou politiku" už nepraktikuje rada
žen cinných v obcích a mestech. Mohly by se stát ženským dorostem pro politické
špicky. Jinou otázkou ovšem

je, jestli mezi politikou na komunální úrovni a vysokou
politikou neexistuje jakýsi neviditelný
"práh", daný jak
nezájmem žen, tak neochotou mužu je do vysoké politiky "pustit".

Demokracie se bez žen neobejde
Myslím si však, že velmi podstatnou a negativní roli pri zacházení se ženskou otázkou hraje celkový duchovní stav
ceské spolecnosti,

Prítomnost / 1o

která je ve skutecnosti

stále ješte postso-

cialistická, i když by byla ráda postmoderní.
Lhostejnost
k hodnotám vypestovaná
normalizacní
dvacetiletou
frustrací, která spolecnost zasáhla hloubeji, než se v roce 89 mohlo zdát, se spojuje v podivný slepenec s postmoderním
morálním relativismem.
V tomto klimatu se muže darit nanejvýš hašterení, ale ne vážné spolecenské
rozprave o postavení ženy ve spolecnosti. Pritom práve ženská otázka spolecne
s tématy ekologickými
(ochrana prírodních
zdroju apod.)
patrí k nejdllležitejším
inovacním tématum pozdního kapitalismu.
Demokratická
spolecnost se ovšem
politické moci neobejde a je vubec

I

demokratickou
považovat spolecnost,
v níž v politické špicce chybí zástupci poloviny jejích cleniL V tomto smyslu
alespon uvažuje nová teorie takzvané "genderové
demokracie", pro kterou participace
žen a zmena organizacních
struktur je jedním z podstatných
kritérií demokraticnosti
té
které spolecnosti.
Ceská politika se dnes v každém prípade
podobá mužské monokulture.
A monokultury,
jak známo,
kazí pudu.

Alena Wagnerová

bez participace
žen na
otázkou, muže-Ii se za

Spisovatelka a novinárka. Od roku 1969 žije v Nemecku.
Publikuje cesky i nemecky.

Vítezí individualismus
Postaveni žen

Z

pohledu socioložky
Marie CennáJwvá

"Individualita, individualita" zpívá
popový zpevák, a nový životní styl individualismus - se zdá být znamením
doby. Lze sociologicky popsat rozdíl mezi
mužským a ženským životním stylem,
má každé pohlaví svou vlastní formu
individualismu, nebo jde
o universální model?

v zemedelství ci v prumyslu (1948) v ženu pracující prevážne v tzv. terciární sfére (1998). Tyto zmeny provázel nejen
vzdelanostní
a kvalifikacní
rust, ale také pochopení,
že práce krome výdelku znamená nezávislost (na rodicích a partnerovi) a možnost seberealizace
a spolecenského
uplatnení.

Je málo témat, která jsou tak urputne bránena pred sociálním
popisem, jako je tomu u témat souvisejících
s ženskou ci
genderovou problematikou.
Za podstatou této obrany ci odporu se skrývá strach, že každá ženská otázka, každé tázání
narušuje zavedený porádek, tradice, prirozenost
ci sociální
konsensus. Jenže tvár ceské ženy je sociologicky
i z celé rady dalších pohledu príliš zajímavá na to, aby zustala stranou
naší pozornosti.

Jaká je ceská ženská populace?
Historicky u nás platí kontinuální
vývoj ženské zamestnanosti. To znamená, že v prLlbehu uplynulých 50 - 60 let u nás
vetšina žen vykonávala placenou práci po celý svuj produktivní život. Pracovní aktivita ženy je spolecností
i rodinou
prijímána
jako
neco
zcela
normálního,
obraz
ženy
v domácnosti se naposledy vyskytoval v predválecných
ženských románech.
Zamestnanost žen byla v Ceské republice vždy vysoká, napríklad v roce 1948 cinila 36,6 procent ( z celkového poctu
zamestnaných)
a od šedesátých
let nikdy neklesla pod 44
procent (viz graf). Co se však v prubehu techto let hluboce
zmenilo, je struktura ženské zamestnanosti.
Další graf nabízí pohled na tuto promenu nekvalifikované
ženy pracující
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Zeny daly (a stále dávají) placené práci neuveritelný objem
svého "životního casu", Vetšinou pracují na plný pracovní
úvazek, pracují ve smenách, vykonávají prescasovou práci,
pracují na vedlejší úvazky. Po narození dítete prerušují práci pouze na 2 - 3 roky. Ve srovnání 26 zemí (údaj
z r. 1996) figurují Cešky na prvním míste v poctu hodin strávených v zamestnání. Také struktura zamestnanosti se dost
odlišuje od západních zemí. Ceské ženy pronikly do všech
odvetví a v nekterých získaly pocetní prevahu nad muži:
školství
(75,7%),
zdravotnictví
(77,7%),
penežnictví
(65,8%). Jen málo profesí jim zustalo zcela uzavreno.
Sociální klima spolecnosti
pracující ženu vždy tolerovalo
a podporovalo.

V cem je problém?
Vždyt i dnes mají pracující ženy nekteré sociální výhody,
které ženy v jiných zemích nemají - napríklad nárok na drí-

vejší odchod do duchodu, garance místa, pokud je žena materské a rodicovské dovolené až do trí let veku dítete. Když
odhlédneme od duležitého faktu, že práce je pro ženy vetšinou v Cechách nutností i volbou, pak si nelze nepovšimnout
stinných stránek takto extenzivne realizované ženské zamestnanosti. Problém je, že spolecensky (a také politicky
a ekonomicky) byla vždy podporována toliko pracovní aktivita ženy, která pouze vyrovnávala deficity zdroju pracovních sil nebo rodinných rozpoctu (casto obojí). Co však podporováno nebylo, je pracovní kariéra žen, vytvárení rovných
šancí pro obe pohlaví, odstranování
stereotypu mužské
a ženské práce a segregace mužských a ženských profesí
a pracovních pozic. Nediskutuje se o novém rozdelení pracovních a rodinných rolí zamestnaných rodicu, kterí jsou
oba orientováni na kariéru. Nikdy se nevyrovnaly prLllllerné
platy mužu a žen (dnes ciní 28% rozdíl ve prospech mužu),
ženy se málo (nebo vubec) neprosadily do vrcholových rídících postu, získaly málo prímého vlivu na ekonomický,
politický a sociální vývoj v této spolecnosti. Model zamestnané ženy bez výraznejších ambicí je vubec nejúspešnejší
model všech dob: prudce snižuje riziko konkurence ženy
v pracovní sfére, rozkládá výdelkovou odpovednost za rodinu na oba partnery, ponechává odpovednost za chod domácnosti a péce o deti na žene. Z nerovnosti v delbe práce jak
ve verejné, tak v soukromé sfére v neprospech žen ciní tento model nOJmu. Ve své pracovní aktivite nejsou ženy diferencovány dle dosaženého vzdelání. Neplatí to, co bychom
ocekávali: že méne vzdelané ženy zustávají s detmi doma
a vysokoškolsky
erudované ženy se zamerují na kariéru,
V Ceské republice se v tomto ohledu ženy zatím chovaly stále shodne - všechny se zamerují na práci. Obecne zatím ne-
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platilo, že delnice zustane s detmi doma napríklad deset let
a vysokoškolacka jde pracovat již ve trech mesících veku dítete, aby si udržela místo a vybudovala kariérový postup.
;aj
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V cem je tedy problém, procUí se ceské
pracujícíE ženy nedov tisících
pocet
káží (nebo proc se jim "nedovolí",
"neumožní")
více a razantneji se prosadit? Ze všech charakteristik totiž vyplývá,
že ceská žena zvládá jak práci, tak rodinu. Navíc je v CR vysoký podíl žen - samoživitelek (at již faktických ci skrytých). Distance ceských žen k feminismu ci k verejné debate o jejich postavení v práci a rodine, zrovna tak jako prímý
odpor ke sdružování se a úcasti v ženských nezávislých hnutích, naznacuje krome neduvery také silný návyk na osobní
zodpovedenost
a individuální
rešení vlastních problému
a potíží. Výzkumy
ženské populace dokládají podrízení
vlastních zájmu žen zájmum detí a rodiny. V nekterých prípadech se matky podrizují zájmum již dospelých detí. Ne
vždy to byla svobodná volba, ale ne vždycky to také bylo
nutné. Nicméne velká cást strední a starší generace žen takto svou úlohu vnímala a rozumela jí. Bylo-Ii potreba zmenit
místo, protože školka byla daleko, ženy to udelaly, je-Ii pov tisicích
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treba více penez, vezmou další práci, jsou-Ii deti nemocné,
žena preruší práci. Dodnes ženy vezmou práci pod svou kvalifikaci, pokud je to z hlediska rodiny nutné. A pracují za
mzdy, které by si mužum na jejich míste nedovolil dát ani
ten nejotrlejší

"podnikatel".
.o
ff.

Dosáhnout vysokoškolského.~O Celkem
vzdelání je obtížné

c

in

N
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Na vysoké školy se v prumeru hlásí významne více dívek
než chlapcu, ovšem po prijetí se pomer obrací. V roce
1998/99 studovalo vysokou školu 46,6 procent žen a 53,4
procent mužu. Ovšem ženy casteji školu ukoncí než muži,
takže žen absolventek bývá obvykle více než mužu absolventu. I tak je však kvantitativní
podíl pracujících žen s vysokoškolským
vzdeláním
velice nízký oproti vyspelým
zemím. U nás ciní 9,9 procent (muži 12,2 procent), ale jsou
zeme, kde se pohybuje v rozmezí 20 - 35 procent. Ženy usilují o vysokoškolské vzdelání, jejich zájem o studium však
naráží na nadostatek financní zdroju urcených na školství
(muži jsou v obdobné situaci). Pred investicemi do vzdelání
mladých ceských lidí byla dána prednost prelévání obrovských miliardových
cástek do bank, krachujících podniku
a špatných investic. Podíl vysokoškolacek
nedosáhne ani
v dalších letech 20 procent z populacního rocníku. Jsou
zeme, kde podíl žen s vyšším než stredním vzdeláním ciní
i více než 50 procent v populacním rocníku.

i"
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Pramen:
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CR '99. CSÚ 1999

vení spíš dívky a ženy, protože ceští muži se obávají a desí
"postmoderního ženského individualismu"
více než ženy.
Zdá se, že rozhodující
moment obratu
bude zmena
v chápání ženské individuality.
Je podstatný rozdíl mezi
"individualitou
z nutnosti"
a "individualitou
volbou".
Individualita
soucasné mladé ženy devadesátých let má již
nekteré nové rysy a atributy, i když úplne zrejmá ješte zcela
není. Predevším se v témer v žádných charakteristikách nepodobá své matce. Má vyšší vzdelání než ona, bývá casto
i absolventkou nekteré ze zahranicních škol. Odložila (nebo
i zavrhla) snatek i narození detí. Peclive zvažuje výber partnera, docela casto volí i cizince, protože v jiném - vetšinou
feminismu nakloneném - prostredí. Soustreduje se na práci,
pracovní dráhu a kariéru. Spoléhá na sebe.
Zatím není zcela jasné, jak dopadne sociální a postojová diferenciace mladých ceských žen. Kolik žen se prese všechno
nakonec opoždene prikloní k modelu svých matek (kombinace práce a rodiny), kolik žen se jednoznacne rozhodne pro rodinu a podporu kariéry pm1nera a kolik bude realizovat pracovní kariéru s cílem dosáhnout maxima. Zda ceské ženy prehodnotí svoje postoje k feminismu, zda budou chtít mít prímý
vliv na politické a ekonomické rozhodování a jakými mechanismy a strategiemi toho dosáhnou. Témer jisté však je, že si
nenechají vnutit nechtený model partnerského soužití.

Promeny identity
Odlišnosti zájmLI a hodnotového zamerení u chlapcu a dívek
naznacují také možné prohlubující se odlišení obou pohlaví,
založené na vedomé identite s vlastním pohlavím a na genderove odlišné kulturní vizi individuálních
cílu. Tato promenlivost umožnuje práve tak vstup žen do armády ci do policejních oddílll jako vedomé a prioritní zamerení mužll a na
deti a rodinu. Ale tyto cíle a "pruniky" mají a budou mít individuální polohu, nikoli "masový charakter". Dokud však
budou vytvárena a udržována "nepsaná výhradní území",
která udržují obe pohlaví ve vzájemné separaci, ocitnou se
v nevýhode a v nerovném až diskriminací zatíženém posta-
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Pohled obema ocima
Karel Schwarzenberg nepostrádá
v politice ani mužskost ani ženskost.
Casto postrádá rozum. A poctivost.

Setkala jsem se už s radou cizincu, predevším Americanu,
kterí po návšteve v ceských zemích tvrdili, že jsou zdejší ženy submisivní a servilní vuci mUŽllm. Mnozí to shledávali
prijemné. Vy jste žil dlouhá léta v cizine. Jsou ceské ženy
skutecne jiné, než dejme tomu Západoevropanky?
To vubec není pravda, o tom nemuže být ani rec, že by byly
submisivní nebo servilní. Už z toho duvodu, v jakých nejruznejších zamestnáních je tady najdete. O žádné z žen a dívek, které tady znám, to neplatí. Bohužel!
Reknu vám, co tu AmericanLlm schází. To není ani servilnost ci submisivita, ale ten nekdy až krecovitý feminismus,
který dnes ve Spojených státech a v dalších vyspelých zemích prevládá. Což je neco úplne jiného. Ceská žena nepotrebuje vykrikovat nic o rovnoprávnosti, protože nemá nutnost nekdy až smešne zamenovat rovnoprávnost se stejností. Americany a Ameriku mám rád, ale tam proste cas od casu zavládne móda chování, která se potom dostane do takové podivne polomorální úrovne. At to byla prohibice ve
dvacátých a tricátých letech, nebo dnešní válka proti kourení nebo sexuální harašení. Ty výkyvy v Americe jsou silnejší než jinde ve svete. Rozumejte, já nezpochybnuji,
že opravdu existuje sexuální obtežování, at už je to v ourade, redakcích nebo továrnách a tak dále. Samozrejme, že
se to deje. Ale když nekdy slyším, cože všechno je
v Americe považováno za sexuální obtežování, tak je to
opravdu smešné.
Mluviljste o krecovitém feminismu. Ten muže být ve svém
dopadu, jak patmo, vlastne kontraproduktivní. Ale jak jinak dosáhnout zmeny dnešlllno ceského stavu, který zatím
predstavuje úplné vyloucení žen z rídících politických
i hospodárských sfér?
Ono se to pomalu prece jen mení. Zažil jsem obdobný vývoj
na Západe. Ale to, že ženy nejsou v dnešní ceské politice prítomny, svedcí spíš pro ne než proti nim.
Na druhé strane, jsou-Ii ženy v politice, jsou nekdy mnohem
tvrdší než muži. Lady Thatcherová, lndíra Gándhíová, ty si
s odpuštením nezadaly s žádným mužským, ba naopak.
U nás ale prece byly nekteré skutecne vynikající ženy na celných místech také. Nekdejší ministryne spravedlnosti
a predsedkyne Ceské národní rady paní Dagmar Burešová.
Nebo Monika Horáková, co se venuje romské otázce. Je jí

Libuše Koubská

teprve málo pres dvacet a co už dokázala. Jsem presvedcen,
že udelá velkou kariéru. Predsedkyne
Senátu Libuše
Benešová prozatím nijak razantne nevystoupila, ale na rozdíl od mnoha ceských politiku neutrpela ostudu. Ale znovu
opakuji, to, že se ceské ženy do vysoké politiky v soucasné
dobe nehrnou - opravdu chápu.
Zmínil jste se o nekolika výjimkách, které potvrzují pravidlo, že moc - a to nejen u nás - porád zustává výsadoujednoho pohlaví. Nemyslíte, že by se to mohlo vymstít a pretvorit v druhý extrém, že by ženy uchvátily moc jen pro
sebe?
Že bychom meli zase období Vlasty a Šárky? Muže se to taky stát. Ale žádná pravidla, at se to týká pohlaví, národa,
rasy neplatí stoprocentne. Krome toho si skutecne myslím,
že otravný styl dnešní politiky spíš vyhovuje mužum než
ženám. Ženy napríklad málokdy mají jednu z nejhorších
mužských vlastností, totiž vášen pro pronášení proslovu.
Což muži provozují s nadšením a ješte se domnívají, že ti,
kdo je poslouchají, jsou nadšeni podobne. Pritom proslov
je vždycky urcen jen pro toho, kdo sám recní, a pro nikoho
jiného.
Myslíte si, že kdyby byla politika víc v ženských rukou, byla by vecnejší?
Ne, na to neverím. Zase by nastoupily osobní zájmy, sympatie, antipatie. Predsudky. Jenže by šlo o jiné predsudky.
Vecnejší by politika nebyla. Nebylo by to ani o chlup lepší,
ani horší. Jenom jiné.
Má tedy ženský prvek v politice vubec smysl? Za predpokladu, že by tam pronikla politicka se skutecne ženskými
vlastnostmi, ne jako Margaret Thatcherová nebo Indíra
Gándhíová, o nichžjste ríkal, že byly ...
. .. výtecné!
Ale taky tvrdší než chlapi.
Nekdy ano. Ríkalo se, že jediný muž v britském kabinete byla lady Thatcherová. Navíc politika potrebuje jistou tvrdost,
bez ní to bohužel nejde. Ale abych vám odpovedel: já nepostrádám v politice ani mužskost ani ženskost. Casto postrádám rozum. Taky poctivost.
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Karel Schwarzenberg
se narodil v roce 1937 v Praze.
Od roku 1948 žil v zahranicí.
kde spravoval svuj majetek
v Nemecku a Rakousku.
Zpet se vrátil v roce 1990.
Po návratu do Ceskoslovenska
byl od cervence 1990 do cervence
1992 kanclérem prezidenta republiky.
Nyní žije v CR jako
soukromá osoba.

Co soudíte o tradicním, staletími osvedceném rozdelení mužských a ženských rolí v živote? Má na
nem spolecnost lpet, nebo se ho vzdát?
Vlastne to pomerne dobre fungovalo. Ale nemelo by
jít o striktní pravidlo nebo prímo tlak. Když se to tak
prirozene po staletí vyvíjí, zrejme nejde o špatný model. Jiste, vím, že v dobách našich dedeckCI a babicek
ješte panovalo plno predsudkCI o tom, ceho všeho nejsou ženy schopny. Což byla pochopitelne blbost.
Jako existovaly dríve iluze a predsudky, existují
i v moderní dobe. Tedy: jsem plne presvedcen, že
otec nemLlže nikdy stoprocentne nahradit roli matky
pri výchove. Obrácene to ostatne taky nejde. Když jsem žil
v Rakousku, už v detství jsem pozoroval, jak to vypadalo v
rodinách, kde prišly o otce, protože padl. Bylo to na tech detech videt. Ale ješte horší je, když není matka. Tu
otec nenahradí. Opravdu bychom si nemeli delat iluze, že ve
výchove dítete je role matky a otce stejná. Oba jsou dCIležití, ale ty úlohy jsou odlišné. A matcina je významnejší.
když dnes nekterí tvrdí, že je docela jedno, zda se o díte
v nejútlejším veku stará matka, nebo otec. Není to pravda,
tady podrizujeme prírodu dogmatu. A to je vždycky falešné.
Samozrejme, že každý z nás mCIže uvést príklad, kdy otec
sám vychoval díte a dopadlo to skvele, nebo príbeh osamelé
matky, která dokázala deti vychovat bezvadne i bez otce. Ale
to jsou vzácné výjimky.

I

v živote mi dost dlouho trvalo, nežjsem zjistila, že muži uvažují jinak, akcentují a pamatují si jiné veci ... Jaká je vaše zkušenost?
Taky to neplatí na sto procent. Znám muže, kterí uvažují skoro žensky, a naopak jsem potkal ženy uvažováním mužatky.
Ale ve vetšine je zpCIsob myšlení a vnímání u obou pohlaví
odlišný. To však prece není neštestí! Muži a ženy mají prece taky rozdílnou chLlzi, tak proc nemáme taky trochu jinak
uvažovat. Což rozhodne neznamená, že by jedno uvažování
bylo mín kvalitní než druhé.
Svého casu existoval ve východním
Madarsku výraz,
oznacení pro ženy - bílý národ. Féhér. Tamejší sedláci chápali ženy jako odlišný národ. S tou odlišností se musíme
smírit, a predevším si nenárokovat, že ten druhý musí nutne
uvažovat, jako uvažuju já. V tom všechno spocívá. V poCerven 2000 /

chopení, že uvažujeme rCIzne, a že tudíž docházíme i k rCIzným výsledkCIm.
To muže být snad i prospešné, ono vzájemné o vliviíováníjiným zpusobem myšlení.
No jiste. Jak známo, potrebujete obe oci, abyste videla prostorove. Když se díváte ciste mužským pohledem - je to ploché. Když se díváte ženským - zase je to ploché. Když muž
a žena jsou schopni propojit svoje hlediska, je to stejná výhoda, jako když se díváte obema ocima. Pripouštím, že není
casté, že by manželé, i když spolu jinak žijí docela štastne,
byli schopni dát svoje hlediska dohromady.

v téhle souvislosti, pokudjde o takzvané první dámy ve státe, mohou být v tomhle smeru asi velmi užitecné? Nebo naopak nebezpecné.
Jak já tenhle výraz - první dáma - nenávidím! Jde mi strašne na nervy. Je to pouhé prevzetí, kalk z anglictiny, nepresné vyjádrení.
Ale ženy vlivných mužCImají vždycky vliv, jsou-li samy výraznejší osobnosti. Rozumný clovek to musí prijmout. At je
to významný politik, nebo žurnalista, ucitel, kdokoliv - nikdy to není jen ciste duchovní, abstraktní konstrukce, nýbrž
clovek se svými slabostmi, láskou, závislostí, se svými vztahy. Nekdy je ty ženy zachranují, aby se úplne nezbláznili.
Takže jde spíš o pozitivní vliv, než o záporný?
Obycejne ano. Ale taky jsem zažil ženy, které byly neštestím pro své manžele. Nebo jiný prípad, kdy jeden z manželského páru udelal behem života výraznou kariéru, zatím-
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co druhý zaostal. A prestal být pro toho druhého zajímavým
partnerem. Po nekolika letech sexuální pritažlivost klesá, to
je prírodní a normální, nic výjimecného, tudíž clovek musí
pak prijít na to, cím muže toho druhého dál pritahovat, fascinovat, aby to bylo necím podloženo, ne jen manželským
svazkem. Dobrý vztah potrebuje trochu víc. Ale nekdy to
jeden z partneru zanedbá, spoléhá se na dosavadní pevne
zakotveno u roli a manželství se rozpadne. Treba i proto, že
ten úspešnejší se díky kariére setkává s ruznými vlivnými,
inteligentními a atraktivními lidmi.
Vy sám jste známá osobnost, prominentní clovek. Oslnení
okolí Z funkce, z titulu prináší nebezpecí falešných, neuprímných vztahu, vcetne vztahu se ženami. Jak se v tom
orientujete?
Mel jsem štestí nebo tak neco, že jsem se pomerne mlád
dostal do prominentní pozice. Pocítám s tím. To je na každé vsi, že se chovají lidi jinak k velkému sedlákovi a jinak
k chalupníkovi. V každé fabrice se rozlišuje, jestli jste
jen pomocný delník, nebo vedoucí dílny. Což je prirozené,
musíte s tím umet zacházet. A že budete tím, cím výš stoupáte, stále osamocenejší, s tím se musíte smírit. I starí
kamarádi se k vám zacnou chovat jinak, když se stanete
slavným. Je to jako na horách. Nahore už skoro nikoho
nepotkáte.
Ale clovek si nemá stežovat. Anglicani mají jedno správné
prísloví: There is no free lunch. Nic v živote není zadarmo.
Nic! Máte-li krásnou ženu, každý se vám pokusí ji sbalit.
Nekomu se to snad i podarí.
Ale když vás verejnost zná, nemužete - jako ti rnín známí - nerušene s nekým k1ábosit. Protože se posadíte v treba v hospode
a vedle už se snaží poslouchat, o cemže to rozkládáte.

Promluvíte déle než tri minuty na nejaké recepci s kýmsi,
a už s ním máte pomer. Druhý den si prectu v novinách, že
se po mém boku objevila neznámá kráska. Taky má to, že je
clovek známý, svoje prednosti: prijdete do hospody a v tu ránu máte nejlepší stul.
Jak se vám s tím žije?
Já jsem si na to všechno zvykl. Proste se nesmí nic brát príliš vážne.
Ješte se na okamžik vrátím k ženské otázce. Nemáte tedy
pocit, že by v Ceské republice byla situace nejak zamrzlá,
že by to bylo horší než v západní Evrope?
Poslouchejte, co vlastne nazýváte západní Evropou? Jsou
velké cásti takzvané západní Evropy, hlavne najihu nebo zas
na severu, kde je spolecnost organizována tradicneji než tady. Jiste, zdejší spolecnost je poznamenaná vývojem posledních padesáti let. Ale jen se podívejte, kolik je po Praze restaurací a hospod nejruznejších stupnu! A nechodí tam jenom
cizinci, ale i Ceši ve velkém merítku. Rád bych vedel, v kolika domácnostech v Praze ješte manželka opravdu pripravuje rodinné jídlo, nemyslím kus salámu a flašku piva k televizi, ale spolecný obed nebo veceri. Mám o tom zdejším
tradicním rozdelení rolí svoje pochyby. Když nakupuju
v Delvite nebo v Tesku a vidím, kolik mužských stejne jako
já tam jezdí s vozíkem a delá rodinný nákup na celý týden ...
Zkuste si to nekdy ve fronte na pokladnu, rozhlédnete se kolem.
Já ve fronte nestojím, stojí tam muj muž.
Á ejhle! Tak to vidíte! A on tam potká spoustu kolegu!
Jaképak tradicní role.
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Feminismem jsem zaskocen ...
Petr Príhoda

a rozumu predevším. Odtud známý výkrik, úlevný, vycítavý
Nemyslím tím "gender studies", seriózní zkoumání závaži nenávistný soucasne: "Buh je mrtev!", i potreba zaplnit
ného tématu. Pestovalo se tu už drív, byt "na kolene": má-li
napríklad psychoterapeut teoretické ambice, neobejde se bez vzniklé prázdno konstrukcí takové ci onaké podoby nadclovecenství.
nej. Co me zaskocilo, je fenomén, který je soucasne výzvou,
výkladem, výcitkou, nárokem, ideologií, hnutím, zkrátka feOtec, redukovaný na pouhého živitele (pak už jen trubce),
minismus. Jsem vuci nemu ostražitý nejen proto, že jsem
prenechal bríme svého údelu matce. Ta se po jedné, dvou gekonzervativní šedesátník, že tuším v nejednom jeho projevu
neracích vzeprela. Zde vidím pocátek onoho emancipacního
nezdarený pokus prekonat trauma, ale hlavne proto, že jsem
procesu, jehož soucasnou podobou je feminismus. Nikoli
prožil vetší cást života v situaci soustavného ponižování
v prozrení vnímavosti vuci nadpráví a bezpráví, ale v tom,
cloveka (tedy konkrétních lidí) na hlubší úrovni, než je ta, že otec-dezertér prestal "jistit" ženu-matku, od níž ale vyžakde probíhá identifikace s mužstvím, resp. ženstvím. Ta do- doval, aby nadále nesla tíži obou poslání, materského
i otcovského.
ba krivila všechny, nejen ženy. S následky nejsme dodnes
vyrovnáni. Pokládám proto výzvu feminismu u nás za predDnes dezertuje i matka: ani ona už nevidí smysl svého macasnou (se mnou též mnohé realisticky uvažující ženy). Její terství, vnímá je jako uvázanost k plotne, jako prekážku "sesugesce je však mocná a moderní spolecnost je reflexivní
berealizace", v níž si (prý) tak úspešne vede muž. Kouzlo
(receno postaru: lehkoverná). Když už tu tesexu trvá nadále (biologie!), ale soucasná
dy ten import feminismu máme, najdou se
masová kultura je nekultivuje, o rodicovDnes dezertuje i matka:
i duvody, tudíž "legitimita".
skou roli se nezajímá, pritahuje ji vztah
ani ona už nevidí smysl
Kamenem úrazu podobných úvah jsou neomilenecký, též obscenita a perverze (obojí
právnené generalizace. Feministictí autori i
nelze vymýtit, ale je možno i radno vykásvého materství, vnímá
autorky ve svých diagnózách tradicních kulzat je z proscénia do stinného pozadí).
je jako uvázanost
tur rádi zdllraznují jejich patriarchální, sexisNekterých funkcí zmizelého otce se dokák plotne, jako prekážku
ticky mužský ráz, ale prehlížejí smer jejich
zala ujmout matka. Prevzít její funkce už
niterného spení (pokud tam je). Napríklad
nemá kdo. Dezertuje-li ona, ocitá se díte
"seberealizace", v níž
krestanství, nám stále ješte nejdostupnejší,
ve vakuu. Zemrel-Ii Buh, princip rádu, dosi (prý) tak úspešne
prevzalo do svých pocátku zvyklosti kmenokázala matka po nejaký cas udržet zbytkovede muž.
vého zpusobu života. Taceat mulier in ecclevé teplo jeho lásky. Dnes je však nesnadné
sia - v církvi necht žena mlcí, ríkalo se (a ríuverit nejen v Boha všemohoucího a všekává), snad že vetší svalová síla mužova posilovala dojem
vedoucího, který se vytratil s otcem, ale i v Boha milujícího.
jeho prevahy intelektuální. Totéž krestanství však záhy uciMatka už neumí milovat díte nepodmínene, konkuruje s ním
nilo prototypem lidství v tom nejduležitejším, tj. v jeho vztao prízen osudu, o volný cas, a svet dítete se stává svetem bez
hu k Bohu, ženu. Že katolíci a pravoslavní odmítají knežské
lásky.
svecení žen, muže být v individuálním plánu mnohých
Dosáhnout mentální dospelosti je stále obtížnejší; nejprve
z nich dáno primitivním chlapáctvím, ale pravý duvod je
pro muže, dnes už i pro ženu. Darí se to jen za mimorádne
doktrinální. Knežství je funkce par excellence otcovská - a štastných okolností. V každé generaci proto pribývá tech,
mezi otcovstvím a materstvím je podstatný rozdíl, i když se
kdo nedokážou prijmout s radostí své rodicovství, dokonce
dnes jeho vedomí vytrácí.
nejsou schopni ani trvalého životního partnerství. A proc prý
Revolucní ambice nekterých feministických textu, tj. snahu
taky, když "tradicní rodina" je pouze jednou z možných
variant?
o zásadní zmenu dosavadních pomerll, prijímám s nedllverou i proto, že tech utopií bylo na jedno ubohé století veru Ani já jsem se nevyhnu I generalizacím, ac jsem pred nimi
varoval. Primela me k tomu obtížnost popsat na nekolika
dost a že byly prokouknuty pokaždé pozde: až když napáchaly spoušt. Dríve než si overím verohodnost výzvy femirádcích prevládající trend. Popis neplatí pro každý jednotlinismu, pokusím se mu rozumet v souvislostech situace, ktevý lidský príbeh, ale príbehu, pro než platí, valem pribývá,
rá je mi dostupná. Nikoli v kontextu celých tisíciletí, ale - což potvrzuje i sociopatologická a demografická statistika.
rekneme - v rámci jedné, nanejvýš dvou stovek let. A to je
Casem se ukáže, zda je feministické
hnutí pokusem
scenérie, na níž se odehrává cosi nebývalého, totiž zprvu ne- o obranu proti destrukci, anebo zda je jedním z jejích projenápadný, nyní už rapidní rozklad tradicní rodiny Uejí znevávu, jakkoli se vydává za iniciativu "emancipacní". Zda je težení prozrazují feministické i jiné pokrokárské texty tím, že dy - jak jsme se naucili ríkat - rešením problému, anebo jetento termín uvádejí stále casteji v uvozovkách).
ho soucástí. Za lakmusový papírek tu pokládám schopnost
Nejslabším clánkem této formace se stal otec. V prubehu
a ochotu feministických autorek (autoru) hovorit o vztahu
modernizace (industrializace) byl z rodiny "vysát", odosobženství a materství otevrene a neideologicky.
nen a zaclenen jako soucástka stroje do "výrobního procesu". Deti v nem ztratily identifikacní vzor, strážce a rucitele
Petr Príhoda (1939)
své identity i predobraz cehosi z Božího bytí, rádu
Psychiatr a vysokoškolský ucitel.
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V pasti ceských pomeru
Lída Rakušanová
Na zacátku dvacátého století si ženy
v Evrope vydobyly volební právo.
Na jeho sklonku bojují o právo být voleny.
Toje sice zakotveno jako základní právo
bezúhonných obcanu bez ohledu na pohlaví
v každé demokratické ústave, ale teorie, jak
známo, je na rozdíl od zeleného stromu
života znacne šedivá. Také v ceských krajích
vydal Z111inený
strom v tomto ohledu
za posledních deset let své plody.
Zacátek nové éry zastihl ceskou spolecnost, pokud jde
o ženy u politického kormidla, ve stavu jisté schizofrenie.
Na jedné strane dbal komunistický režim na to, aby se mezi
funkcionári objevoval, krome príslušné kvóty "federálních
Slováku", také urcitý pocet (zhruba 30 procent) papalášu
v sukních. Zatímco ale muže ani nenapadlo dát se na prahu
nové doby traumatizovat obrazem všeobecne vysmívaného
Jakeše, zdají se pro ceskou verejnost ženy, které se chtejí
angažovat v politice,
dodnes poznamenány
syndromem
"kabrhelek". Na druhé strane se však v prostredí disentu ženy uplatnovaly s naprostou samozrejmostí a zhruba v poctu,
který odpovídá jejich zastoupení v populaci. Treba v Charte
77 pusobily ženy v roli jejích mluvcích velice casto.
Bylo tudíž logické, že se na zacátku 90. let objevila ve špickové politice rada ženských tvárí. Jejich politický život byl
ovšem vesmes jepicí. Už ve volbách v roce 1992 se mnohé
z nich propadly na kandidátkách svých politických stran na
prakticky nevolitelná místa. Ženy zacaly mizet z politické
scény. A s nimi také témata, která se jich bytostne týkají.
Trvalo pak léta, než se "osvícení mužové" v parlamentu dostali, a to ješte pod tlakem zvencí, k reforme zákona o rodine. Nevadilo jim ocividne ani to, že ješte v druhé polovine
devadesátých let platil v Ceské republice komunistický zákon o rodine, který ukládal rodiclim
povinnost vychovávat
své deti v socialistickém duchu.
Spolecnost byla ovšem tou dobou zcela jinde nejen z tohoto
duvodu: otevrela se soukromá sféra, ve které ženy casto tvorily
páter rodinných
podnikli,
oficiálne
vlastnených
jejich
manžely, anebo vytvárely spolehlivé zázemí manželove kariére. Nezrídka jim byla odmenou, když byl podnik
z nejhoršího venku a manžel profesne za vodou, žádost
o rozvod. Pro ceské muže bylo snadné podlehnout vnejším
atributum kariéry, vyžadujícím do nové limuziny reprezentativní pruvodkyni, zvlášte když se rozvod dal donedávna

porídit za babku. Že nešlo o výjimky, nýbrž o trend, potvrdili sociologové: zatímco za totality podávaly žádosti o rozvod prevážne ženy, opoušteli v posledním desetiletí spolecné lože a stul takrka výhradne muži.

Kvóty mají smysl
v

sousedním Nemecku

prohlédly

clenky

politických

stran

trik se svým umístením na volebních kandidátkách už pred
drahnou dobou a vyvodily závery v podobe kvót. Duslední
byli ovšem jedine zelení, na jejichž kandidátkách se ženští
a mužští kandidáti konsekventne strídají, pricemž dáma má
vždycky prednost. Pri minulých volbách tak napríklad hesenskou kandidátku
vedla Antje Vollmerová, zatímco špickový kandidát zelených Joschka Fischer, který se pak stal
ministrem zahranicí, se musel spokojit až s druhým místem.
V konzervativní CDU prosadily ženy po úporném boji v roce 1996 kvótu alespon triceti procentní, kterou se jim však,
pokud jde o zastoupení v partajních grémiích a ve verejných
funkcích, nedarí vždycky naplnovat.
Presto je evidentní, že kvóty nejsou samoúcelné. S poctem
žen v politice stoupá v západní Evrope intenzita verejné diskuse o rovnoprávném postavení žen a mužu, která prináší
zcela konkrétní výsledky, a to nejen v legislativním procesu.
Príklady žen v nejvyšších politických pozicích táhnou i v jiných oblastech, v hospodárských podnicích, na univerzitách
a vedeckých pracovištích. Eva Maria Roerová, mimochodem odsunutá rodacka z Teplic, je napríklad iniciátorkou
evropského predikátu "Total E-Quality", udelovaného podnikum a institucím, které vytvárejí prostredí, podporující kariéry nejen mužských, nýbrž i ženských zamestnancli. O predikát je zájemcLl dost a je to logické: lidské zdroje jsou
v ekonomice dnes nejcennejší, a kdo jich polovinu nechává ležet ladem, škodí konec koncli sám sobe.

Studovat pujde syn
U nás mužeme zatím bohužel sledovat spíše trend opacný:
jak dokládají
výzkumy
socioložky
Marie Cermákové,
prizplisobují se, pokud jde o zacházení se ženskou pracovní
silou, i zahranicní firmy nezrídka "ceským nepsaným normám v pohledu na ženskou pracovní sílu" a zvlcí, místo aby
zdejší prostredí kultivovaly. Konkrétne to napríklad znamená, že na výplatních páskách ciní rozdíl mezi ženou a mužem pri stejné kvalifikaci a pracovním nasazení v prumeru
skoro tretinu a tyto nužky se rozvírají se vzrustajícím vzdeláním. Vysokoškolacky
dosahují už jen 64 procent príjmu
svých mužských kolegu. Za takové situace není treba hádat
dvakrát, jak se rodina rozhodne, když si napríklad nebude
moci dovolit nechat studovat syna i dceru, nýbrž jen jedno
z detí.
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Zato nadelili "osvícení" muži v parlamentu ceským ženám
nejdelší materskou dovolenou na svete, která v praxi velmi
komplikuje
mladým
dívkám
vstup do zamestnání
a zamestnaným matkám znemožnuje plynulou profesní kariéru. V Evrope jde pritom už dávno o to pripravit ženám
v pracovním procesu takové podmínky, aby mohly mít, pokud si to prejí, bez problémLI obojí: rodinu i zamestnání. Bez
politického vlivu žen by byl takový vývoj ovšem nemyslitelný. Vetšine mužu kupodivu zrejme vyhovuje, je-Ii okruh
pLtsobnosti jej ich drahých polovicek
vymezen sporákem
a detským pokojem. Pokud tedy bude zájem ceských žen
o politiku i nadále marginální, hrozí do budoucna, že by
zdejší ženy mohly prijít i o tu jedinou výhodu, kterou je
socialismus vybavil: o vysoký stupen vzdelanosti v ženské
populaci.

cesy, at už v politické nebo ekonomické sfére, takrka výhradne mužskou doménou, dopadá to podle toho. Na ženské
konferenci,
porádané loni na nemeckém velvyslanectví
v Praze, poskytla jedna z úcastnic, když mluvila o svých
zkušenostech se shánením zdroju pro ceskobudejovickou
"Azylovou pomoc" pro týrané ženy a bezprizornou mládež,
názorný príklad: "Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že muži
na úredních místech radeji poskytnou pet milionLI korun na
tým fotbalistu, kterí již navíc mají své bohaté sponzory, než
by prispeli na humanitární cinnost, která je jim vzdálená.
Jejich názor je, že když chceme verejne pracovat, je to naše
osobní vec. Máme si na ni tudíž vydelat a temito malichernostmi je nezatežovat. Mám z toho pocit, jako bychom si
mely v tichosti hrát na pískovišti a je u velké politiky nerušit."
Predsedkyne zmíneného sdružení sice logicky konstatovala,
že se u nás "ženy stále ješte zrídka vyskytují u rídících pák,
takže nemohou spoluvytváret
prostredí, ve kterém žijí",
v záveru svého príspevku nicméne volala po "kompetentních mužích, kterí nám vyjdou vstríc". Dlužno dodat, že na
"osvícené muže" spoléhala svého casu už Karolína Svetlá.
Její nadeje byly ovšem stejne iluzorní, jako jsou ty dnešní:
pokud totiž nekdy došlo v autentické emancipaci žen k pokroku, zasloužily se o to predevším ženy samy. Muži, vcetne osvícených, vždycky spíše ustupovali, než aby vycházeli vstríc.

" Osvícení muži" a autentická emancipace
Ceské ženy nejsou ani pasivní, ani neschopné. Jenom nejsou
kariéristky
a politiku považují za špinavou hru. Proto se do
ní nehrnou. - Tato slova bylo možno v uplynulých deseti letech slyšet v nescetných obmenách. Na dukaz, že se ženy, ac
je jich v politice a v šéfovských etážích jako šafránu, presto
ve verejném živote angažují, se obvykle dodávalo, že jsou
videt na televizních obrazovkách, hovorí z rádia - a predevším jsou aktivní v obcanských iniciativách
a sdruženích.
Tedy všude tam, kde jde o vytvárení obcanské spolecnosti.
Práve najeho meze ovšem, zdá se, zacínají ceské ženy v poslední dobe narážet. Verejne prospešná cinnost se neobejde
bez financních prostredku, a pokud jsou rozhodovací pro-
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lMít cílevedomostavýdrž ...
Irena Brichta

Mám trochu jinou zkušenost než ceské
ženy. Jsem, Anglicanka, zabývala jsem se
obchodem a marketingem, dnes pracuji
v personálním poradenství a setkávám
se s radou žen z podnikatelských kruhu.
Ackoliv me zajímá postavení ženy ve
spolecnosti, teoreticky otázku feminismu
nereším. Uvádím zde tedy jen své osobní
postrehy a názory.
V drívejším režimu byla situace žen podobná jako v Anglii
po válce. Ženy tam sice byly zamestnané, ale protože nemely jiné príležitosti k uplatnení, myslely predevším na snatek
a rodinu. Postupne, jak vznikaly další možnosti a príležitosti, se ženy stávaly stále více samostatnejší (napríklad nemusely být na mužích závislé kvuli streše nad hlavou, což platilo predevším o ženách se vzdeláním), zacaly si svobodneji
volit partnera, plánovat založení rodiny a vlastní budoucnost. Brzy ale zjistily, že pracují v mužském svete a že vubec není jednoduché získat ve firme vyšší post - a zacaly se
ozývat, nejdrív nesmele, pak stále hlasiteji.
Myslím, že ceské ženy vstupují práve do této fáze. Zatímco
v minulém režimu byly nuceny být zamestnané, po revoluci
mely sen, že mohou být jako americké ženy - že si mohou vybrat, jestli budou pracovat, nebo ne. Vystrízlivení však nastalo rychle, ukázalo se totiž, že pokud si rodina chce uchovat jistý životní standard, tak je žádoucí, aby žena také pracovala.
Navíc si myslím, že tady stále vládne urcitý spolecenský
tlak, aby se mladá žena vdala a mela deti drív, než sama uzná
za vhodné. Ani muž zde není vetšinou pripraven na to, aby
vedle sebe mel úspešnou ženu, která "delá kariéru" (i když
mladší muži mají, zdá se, více pochopení). Vzhledem k tomu,
že tato spolecnost je teprve deset let "stará", tak techto osvícených mužLIje napríklad ve srovnání s Anglií, kde se jich už
vetšina naucila pracovat v domácnosti, stále pomerne málo.
Nehlede k tomu, že zde ješte není bežne k dispozici to, co
v Anglii nabízí Marks&Spencer ve svých "food hall" - ne-

preberné množství polotovaru a prípravku ulehcujících práci
v domácnosti. Rovnež také není spolecensky "acceptable",
aby si rodina najala aspon na jeden den v týdnu uklízecku.
Jenomže bez této "support structure", podpurné sféry, to proste nejde ani zde ani v Anglii. Suma sumárum z toho plyne,
že pro ženy jsou v Ceské republice ve srovnání se soucasnou
Anglií spolecenské podmínky tvrdší.
Prakticky všude - jak v Americe, tak v Anglii i tady - však
platí pravidlo, že žena ve stejném postavení jako muž musí
být výkonnejší, aby mohla postupovat dál, musí pracovat
tvrdeji a líp. Stále ješte pro ženy neplatí rovnost podmínek
a príležitostí, a už vubec rovnost platu. Rozdíly v "equal opportunities" (stejné príležitosti pro muže i ženy) a v "equal
pay" (stejné platy) jsou stále velmi citelné a Ceská republika se s tímto problémem bude muset vyporádat drív, než
vstoupí do EU, to znamená, že vláda a každé ministerstvo
bude muset mít zvláštní rozpocet a sledovat urcité ukazatele
týkající se poctu žen v rídících funkcích.
Zvláštní kapitolou je averze ceských žen na slova emancipovanost a feminismus. Když se o nekteré žene rekne "feministka", má to stále ješte hanlivý prízvuk. Vysvetluji si to tím, že
vetšina spolecnosti (mužu i žen) se dlouhá léta dívala na ženy
deroucí se do mužského sveta jako na "queer", jakási podivná
stvorení. Snad proto je v Cechách nezvykle mnoho žen, které
sice v byznysu dosáhly úspech i postavení, ale "self expression", svuj sebevýraz a seberalizaci spatrují v rodine - predevším chtejí mít muže, být vdané, vychovávat deti.
V Anglii to sice existuje také, ale rozhodne ne v takové míre.
Tato pretrvávající orientace na rodinu u úspešných žen je
trochu zvláštním (a pozitivním) fenoménem, uvedomí-me-Ii
si, že k úspešné dráze podnikatelky nutne patrí nejen cílevedomost, výdrž, ale ve zdejších podmínkách casto hroší kuže a velká dávka entuziasmu. Uspešná žena, napri klad podnikatelka roku Ing. Eva Štepnáková z firmy RYOR, je samozrejme také príkladem pro ostatní, aby mely sebeduveru
a pustily se i do riskantních vecí.

i

Irena Brichta
Manažerka, pracuje v mezinárodní firme pro vyhledávání
vhodných kandidátu do nejvyšších vedoucích a rídících pozic
u klientových spolecností.
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o ní se nemluví
GtiradJohn

TGM o ní napsal v jednom dopise: "Své názory o žene ustálil jsem si živým vzorem své ženy, jakož vubec moje žena na
vývoj a uzrání všech mých názorll a charakteru mela vliv
nejrozhodnejší
a nejlepší." Když v Hovorech s Karlem

Víme o ní, že jako devce založila klub, do nehož meli prístup
chudí i bohatí, ale vždy jen v prostých šatech, aby nebyly patrny majetkové rozdíly. Mela výjimecné hudební nadání.
Otec Rudolf Petr Garrigue ji proto vzal do Lipska, kde byla
vynikající konzervator. Ve studentském penzionátu u paní
Goeringové se s Charlie v léte 1877 seznámil mladý filosof
Masaryk, který tam pobýval se svým žákem Alfredem
Schlesingerem. V Hovorech o ní ríká: "Zevnejš-kem byla
krásná; mela výbornou hlavu lepší, než já; charakteristické
je, že milovala matematiku. Toužila celý život po presném
poznání, ale tím v ní netrpel cit." Ke sblížení Masaryka
s mladou konzervatoristkou
prispela cetba. Prý to byla
Byronova poezie, Baconovy spisy a predevším Poddanství
žen Johna Stuarta Milla.

Capkem vzpomíná na válecné odloucení, ríká: "Bylo to tak
silné spojení, že jsem soubežnost našich myšlenek na dálku
prímo cítil."
Paní Charlotta byla presvedcena o výjimecném poslání svého muže. Když byl v dobe hilsneriády surove napadán svými nepráteli, uvažovalo emigraci. Váhání ukoncila nezvratne jeho žena: Ty máš pravdu, nesmíš ustoupit! Ty musíš vytrvat.

Byla hluboce zbožná. Dceri Alici píše v dubnu 1916 do vezení: "Mám v náboženství ráda jasnost a predevším uprímnost. Je treba nábožensky myslet - myslet docela klidne logicky, jako o každém jiném praktickém problému. Nebot náboženství je eminentne praktické." Jan Herben byl presvedcen, že i její socialismus mel nepochybne náboženské koreny. Byl prý tak prímocarý,
jako všechny její zásady.
U Náprstku se seznámila s redaktorkou
Ženského listu
Karlou Máchovou. Porozumely si naráz, protože "Máchová
se nerozpakovala mluvit pravdu vždy, všude a každému".
Spolecne s ní usporádala v roce 1906 v Ženském klubu cyklus prednášek o socialismu.
Mela neobycejný smysl pro praktický život. Je to patrno
i z dopisu dceri Alici: "Jsem ráda, že ted· šiješ. Kdyžje clovek na cas odríznut od praktického života, myslím, že ciste
teoretické ucení nejde tak žive od ruky." Proto mela ráda postavu babicky v Babicce Boženy
emcové. Videla v ní
moudrou bytost s velkým porozumením pro praktické veci.
"A mít dokonalé porozumení pro praktické veci, to je prece
tolik jako rozumet životu." Velmi ocenovala, že Alice studovala jeden rok medicínu, že skládala zkoušky z anatomie
a histologických
preparátú a že o prázdninách praktikovala
v nemocnicích. Považovala to za dobrý základ pro pozdejší
príklon k humanitním vedám, predevším k historii. Ptávala
se, proc jsou lidé tak netrpeliví, proc stále chtejí neco nového. Vedela, že pravé štestí pochází z nitra. V dopise z 21. 4.
1916 napsala Alici do vezení: "Není treba žádného bengálu.
Stací v samote cisté svetlo hvezd."

Prof MUDr. Ctirad John (1920)
Imunolog a mikrobiolog.
Jan Herben: Masaryktiv rodinný 5vot, F. Borový 1936
Charloua G. Masaryková: Listy do vezení, V. Žikeš, 2. vydání 1948
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Když žehlí starostka
Hanka Josefová

Marie Cápová má vliv i zodpovednost,
protože je starostkou Kasejovic, obce
o tFinácti stech obyvatelích, která leží na
jižní hranici okresu Plzen-jih. Postavení
ženy v takovéto funkci však nebere jako
problém. Na otázky odpovídala zcela
konkrétními pFíklady ze svého života.
Proc jste vstoupila do politiky?
ejprve jsem sc rozhodla

v roce 1990 vstoupit

do KDU-

CSL. Byla to u nás rodinná tradice. Jsem verící a politika této strany mi vyhovuje. Ve stejném roce jsem se objevila
v obecních volbách na kandidátce této strany. Nenapadlo
me. že bych mela rovnou delat místostarostku, kandidovala

Chtela jsem napríklad, aby do zastupitelst va vstoupi ly místní ucitelky. Obec na provoz školy vydává nemalé prostredky. Myslela jsem, že by bylo dobré, aby se k její práci vyjadrovali
sami pedagogové, vetšinou jsou to samé ženy.
Zatím se mi je však nepodarilo presvedcit. Pritom škola
ovlivnuje život mnoha rodin v Kasejovicích.

Proc si myslíte, že tOIllU tak je? Mají strach ze zodpovednosti, ze stretli, z výsmechu nebo proste nemají cas?
ejcastejší odpoved, kterou jsem slyšela, byla: nemám cas.
Myslím ale, že práce v zastupitelstvu tolik casove nezatežuje, a kdyby tohle ríkal každý, budou všude vládnout jen muži. Být clenem zastupitelstva je samozrejme urcitá odpovednost, možná že ne všude je vule ji prevzít.
Pro ženy predstavuje urcitou zátež rodina, cítí za ni vetší odpovednost než muži. Urcite jim také péce o rodinu zabírá více casu. Já sama bych svou práci nemohla vykonávat bez

jsem do obecního zastupitelst va, protože jsem chtela vedet,
jak a proc vznikají urcitá rozhodnutí, která urcují život v naší obci. Zároven jsem chtela mít možnost je ovlivnovat.

podpory svého muže a bez pomoci jeho rodicu. A pak musíte na svou práci myslet stále. Žehlím a prcmýšlím nad pracovními problémy.

Setkávám se s tím, že v práci starostu se casto projevuje jejich bývalá profese. Pokud byl nekdo sta var, klade jako starosta duraz na rLlzné opravy komunikací ci rekonstrukce
budov. Bývalého ucitele dejepisu zase zajímá predevším
škola a stav památek ...

Setkala jste se nekdy s tím, žejste prosazovala urcitý názor
a nekdo se jej snažil shodit ze stolu se slovy: no jo, ženská?

Zootcchnicku

jsem delala patnáct let a zkušenosti ze zeme-

delského družstva mne urcite prospely. Naucila jsem se tam
jak organizaci, tak improvizaci. Díky práci v zemedelství me
jen tak neco nerozhází.

Ne. V zastupitelstvu

i v pobocce naší strany jsou rozumní li-

dé. Kandidovala jsem za KDU-CSL.
V Kasejovicích jsme
jediná strana, která zde pracuje. Volební program jsme sestavili spolecne, vyhráli jsme s ním volby a ted se všichni
snažíme, abychom jej splnili. Pri práci na obecním úrade neprosazuji nic jiného,

než vítezný volební program.

Pro drsné slovo se nejde daleko.

Musela jsem obcas ledacos prekousnout
slechnout.

i se naucit lidi vy-

Co rozhodlo, žejste se stala starostkou? Program strany, za
kterou jste kandidovala, ci vaše osobnost?

Je pravda, že jsem vubec nevedela, do ceho jdu. Když clovek ale chce, naucí se všechno.

Na vesnicích je to neco jiného než ve meste. Všichni se na-

Je v komunální
V malých

politice stranickost dlíležitá?

obcích musí starosta rozhodovat

bez ohledu na

politickou príslušnost. Musí být presvedcen o tom, že práve
tohle je pro obec nejlepší.

Jakou má na radnici pozici žena?
V patnácticlenném

zastupitelstvu

Jen dve ženy? To také jiste
v Kasejovicích ...

pracujeme celkem dve.

neodpovídá

jejich

poctu

vzájem znají, takže volí predevším osobnosti. Kdyžjsme sestavovali kandidátku, oslovovali jsme samozrejme i nestraníky. Chteli jsme, aby každá cást naší obce mela v zastupitelstvu nekoho svého.

Chybí vám ženy v soucasné ceské vláde?
Urcite. Ženy mají vetší sociální cítení. Treba Kasejovice
jsou jedna ze dvou obcí na celém okrese, která zrizuje pecovatelskou službu. Máme i dum s pecovatelskou službou.
Obec také vlastní objekt, kde ordinují praktictí i odborní lékari. Chteli jsme udržet lékarskou péci na urcité úrovni, aby
za ní naši obyvatelé nemuseli dojíždet do Nepomuku ci
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Marie Cápová pocházÍ
Z Tábora, kde také vystudovala strední zemedelskou školu. Do Kasejovic
se phvdala roku 1980
a -:,acalapracovat v místním jednotném zemedelském družstvu jako -:'00technicka. V roce 1990
vstoupila do KDU-CSL
a v letech 1991-94 vykonávala funkci místostarostky. Obecní volby v letech 1994 a 1998 vyhrála, a lak funkci starostky
vykonává již druhé volební období, celkem šest
let.

1010 A/ois Žiž/w

Blatné, a tak lékari mají pronajaté své ordinace za symbolickou sumu. A dokonce máme v Kasejovicích i zubní laborator. Podobné starosti predstavitelé velkých mest nemají.
Tam jsou lékari ochotni za nájmy platit tržní ceny a mesto na
jejich práci nemusí ze svého rozpoctu nijak prispívat.

Co si myslíte o snahách poslankyne
la stínovou vládu žen?

kou cást obce, což stálo zhruba patnáct milionu

Volfové, která sestaviNevycítají vám lidé péci o kulturní památky? Nebyli by radeji, kdyby byly finance investovány jinak?

Nic, videla jsem jen jednou v televizi krátký šot, takže jsem
si na ne žádný názor neudelala. Nemohu posoudit, kam tato
snaha smeruje.

Co vašífunkci

korun. Ctyri

miliony jsme investovali do školy a podarilo se nám opravit
skoro všechny památky.
Je samozrejme horší starat se o obecní peníze než o ty své.
Težko se rozhoduje, kam to málo vložit, aby to obCanLIITIprineslo co nejvetší prospech.

Když jsme v roce 1990 vstupovali na radnici, usporádali
jsme anketu, co lidé považují za prioritu. Na prvních místech
se objevil už zmínený vodovod a oprava kostela. To jsme
splnili, a tak jsme se mohli pustit do dalších oprav. Lidem to
nevadí. Je v nich zdravý patriotismus,
nechtejí chodit okolo
rozborených kaplicek.

Hká rodina?

Kluci jsou docela v pohode. Ani jsme nemeli problémy s pubertou, casto vyrážíme na výlety na kole. Dokonce mi jednou
rekli, že jsou na me pyšní. Prý, když se o mne nekde zmíní,
slyší jen chválu. Manžel je soukromý podnikatel a v mé práci me podporuje, takže si nemohu vubec na nic stežovat.

Co vás ve vaší funkci

Casto se mluví o tom,jakje život na vsi složitý, a proto mladí lidé utíkají do mest. Myslíte si, že vaši synové zlístanou
v Kasejovicích?
To nevím, ale jako každá máma bych byla ráda, kdyby deti
žily blízko. Na vsích je hezky, ale vylidnují se. To si nestežuji jenom já, ale i vetšina mých kolegLI.

úver. Vadí nám stav našich komunikací, ale na jejich údržbu
nemáme dostatek financí, a tak to v budoucnu chceme rešit
ve spolupráci se správou a údržbou silnic. Také me mrzí, že
v Kasejovicích zatím není sdružení, která by organizovalo
spolecenský život.

V cem vidíte nejvetší problém?
Lidi na vsi nemají stejné podmínky jako ve meste. Je zde
málo pracovních príležitostí,
špatná dopravní obslužnost.
Když chceme zajistit lidem odpovídající
zdravotní péci,
zatežuje to obecní pokladnu. Podobné starosti ve meste
nemají.

Máte za sebou radu velkých investicních
hospodarit s miliony?

nejvíc trápí?

Dvoukolejné školství. Obec financuje všechno krome platLI
zamestnancu, ale nemá šanci se vyjádrit k chodu školy.
Letos se nám velmi špatne sestavuje rozpocet. Ctvrtý rok
nám již nenarustají príjmy. V minulých letech jsme si na investicní práce vzali úvery. Rocne splácíme milion sto tisíc

Budete znova kandidovat?
Opravdu

nevím. Když mi bylo patnáct, zcela jiste jsem ve-

dela, že nechci sedet v kancelári a pocítat peníze. Že nechci
odejít z domova. Všechno tohle me nakonec potkalo. Mám
samozrejme plánLI hodne, ale jak to všechno dopadne ...

akcí. Jaké to je

Hanka losefová

Loni se nám podarilo dokoncit výstavbu vodovodu, vybudovat šest a pul kilometru plynového potrubí a kanalizovat vel-
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Vládu nad vesnicí Cástkov na Tachovsku mají pevne v rukou
ženy. V sedmiclenném zastupitelstvu reprezentuje mužskou
cást populace jediný zástupce.
Petra Maríková
Obec Cástkov je docela obycejná vesnice na Tachovsku, kterých jsou po celé republice tisíce. Vloni si zde lidé opravili
jedinou hospLldku, v soucasné dobe se všichni pripravují na
plynofikaci. Trísethlavá ves se dvema spádovými osadami je
ale prece jen necím zvláštní. Volici tady totiž pri predlonských komunálních volbách dali duveru šesti ženám, muži

ce hodne svazují finance, kterých je porád málo. Každou investici musíme proto peclive zvážit," vysvetluje.
Upovídanost žen priznává i nejmladší clenka zastupitelstva,
teprve petadvacetiletá Jaroslava Krížková. "Casto plácáme
hodinu jedno a to samé a nemLlžeme se dobrat konce. Je to
také tím, že to bereme tak trochu po domácky. V každém prípade ale ženy do politiky
patrí,
at
už do komunální nebo do celostátní," konstatuje mladá žena, která nechce zustat je
v obecné sfére. "Plánuji, že bych zkusila dostat se výš. Samozrejme jsem si vedoma toho, že si musím ujasnit priority. Bud kariéra
nebo založení rodiny," prozrazuje neco ze
svých plánu zatím svobodná
Jaroslava.
V soucasné dobe prý svádí jakýsi vnitrní boj,
zatím ale bez výsledku. Priznává také, že
funkci zastupitelky bere spíše jako nekonecnou studnici zkušeností. "Studuji dálkove pri
pedagogické fakulte obor verejnosprávní cinnosti a sociální správy, takže veškeré práce ci
referáty mám prímo z praxe."

Rady a kritiky

-

Z

hospody

Obe ženy se shodují i v tom, že je umení
skloubit dohromady takovouto práci a povinnosti v domácnosti. "Kdyby dcera neuvarila,
neuklidila, tak nevím, ale nedá se to stih-

--

nout," sveruje se starostka. Sama obdivuje
mladé ženy, které se v politice angažují.
"Musí mít všechno perfektne zorganizované,
dobré rodinné zázemí a tolerantního partnera.

mají
v zastupitelstvu
pouze jediného zástupce. Situace
v Ceské republice pomerne výjimecná.
Jak ale cástkovské
poslankyne samy priznávají, muži jsou v hledání rešení nejruznejších záležitostí rozhodnejší.
"Myo všem moc mluvíme, záležitosti dopodrobna rozebíráme, takže se casto naše jednání protáhnou na nekolik hodin.
Je to urcite tím, že jsme citlivejší,"
ríká starostka Marie
Dohányosová, která úlohu první ženy v obci zastává od roku 1997. Už v predchozím období mely mezi zastupiteli prevahu ženy v pomeru pet ku ctyrem. "Premlouvali jsme zdejší muže, aby kandidovali, ale vetšinou se vymlouvali na nedostatek casu a podobne," zdúvodnuje starostka. Podle ní se
ženská "vláda" na chodu obce nijak neprojevuje. "Každý
problém ci záležitost má jen nekolik rešení a vybrat to skutecne správné je težké, at jste žena nebo muž. Navíc vám ru-

Bez toho se taková práce delat nedá," ríká. Podle její
gyne Jaroslavy Krížkové musí rozhodne jedno nebo
trpet. "Je už na každém, zda dá prednost rodine nebo
Práve proto ten múj vnitrní boj. Vím, že obojí se
zvládnout nedá," dodává.

koledruhé
práci.
dobre

Krome upovídanosti zastupitelky prozradily další Achillovu
patu, kterou jsou technické záležitosti. "Máme ale zrízenou
stavební komisi, která je ryze mužskou záležitostí. Ta nám
pripravuje podklady pro skutecne odborné veci," popisuje
vyrešení problému starostka. Pro radu si prý casto jde i do
místní hospody. Zdejší muži vcetne podnikatelLI vždy ochotne poradí. "Stane se samozrejme, že slyšíme od mužLl, jak
jsme špatne rozhodly. Mám na to ale jednoduchou odpoved.
Mohli jste kandidovat a rozhodovat o tom sami," ríká zástupkyne starostky Alena Machanová.
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A co na to jediný muž, zastupitel Pavel Ryba? "Kdybych vedel, že budu v zastupitelstvu sám, nikdy bych to nevzal.
Jednopohlavní orgány nejsou dobré," ríká absolutní vítez
komunálních voleb, který se postu starosty i jeho zástupce
vzdal kvuli pracovní zaneprázdnenosti. Nemyslí si, že zastupitelstvo s mužskou prevahou by rozhodovalo jinak, ale:
"To, co bychom my chlapi vyrešili za hodinu a ctvrt, ony
probírají ctyri hodiny. Všechno moc dopodrobna rozebírají,"
konstatuje. Samotného jej mrzí, že v obci, kde je nadpolovicní vetšina mužu, se nenašlo více odvážlivcu. "Obcas za

mnou prijdou s kritikou našich rozhodnutí, nezapomenou
pripomenout složení zastupitelstva. Ptám se jich proto, proc
nešli do voleb. Nejcasteji odpovídají, že nemají cas," dodává Pavel Ryba. Byl by rád, kdyby nekterá ze zastupitelek uvolnila místo nejakému muži. Všechny prý si ale pripadají
nepostradatelné a navíc není jistota, zda by mel nejaký muž
o post zájem.

Petra Maríková
Novinárka, Tachovský deník.

Stébla demokracie
JŽ'rina ,Šiklová
ké rozhoduji.

Slyším casto lkaní: ve vrcholné politice
je málo žen. Západní feministky ruzných
s111.eru
to považují za chybu a žádají
stanovení kvót. Více žen ve vrcholné
politice prý zajistí ženám lepší sociální
postavení, vyšší prestiž, handicap se
postupne vyrovná. Je tomu skutecne tak?

JiFina Šiklová
Socioložka a vysokoškolská ucitelka.

Žena v ceské spolecnosti
Batek, Alexandr: Žena a její osvobození: kázání pod širým nebem.
Praha, vlastním nákladem, 1919.

Obávám se, že i kdyby bylo v soucasné vláde nekolik žen, tak
to bude obdobne samolibá spolecnost. Všimnete si, že ženy
ve vrcholné
svetové politice - pocínaje treba baronkou
Thatcherovou a konce treba Madelaine Albrightovou
- provádejí politiku stejnou jako muži. Žádná z nich neprosadila
výraznejší žensky orientovaný
program. Prizpusobily
se.
Nekdy provádejí ženy ve vysokých politických postech dokonce tvrdší politická opatrení než muži. Asi tím kompenzují skutecnost, že jsou ženy a nechtejí, aby jim byly vytýkány
tradicní ženské vlastnosti. Politika je pohltila a pohlcuje.
Nemají odstup, jsou "zacleneny"a jejich kriticnost vuci establishmentu mizí. Ztrácejí svoji ženskou specifiku prístupu
pro kterou možná byly zvoleny.
Proto je asi lepší neporovnávat pocet žen v jednotlivých vládách, ale spíš se ptát techto vlád na programy, kterými chtejí vyrovnat sociální handicapy žen. A ocenovat jinakost žen
a nevymenit ji za pouhé rovnostárství.
Demokracie se nedá nadekretovat, té se musí obcané postupne ucit. Roste pomalu, zdola, predevším z aktivit obcanské
spolecnosti. A "grasroots" demokracie v této zemi tvorí ženy práve svoji aktivitou v nevládních obcanských organizacích a v lokálních zastupitelstvích. Myslím si, že ženy této republiky delají pro zlepšení politiky této zeme dost a dost
a jsem s tím spokojena. Horekování na jejich apoliticnost není namíste.

Feminismus ve strední a východní Evrope. Brno, Medúza 1997.
Groult, Benoite: Budiž žena' Praha, Knižní klub 1996.
Havelková, Hana: Existuje stredoevropský model manželství?
Praha, Divadelní (Istav 1995.
Hendrychová, Sona (ed.): Právní postavení žen v Ceské republice.
Praha, Nadace Gender Studies 1998.
Ledvinka, V,íclav-Pešek, Jirí: Žcna v dejinách Prahy.
Praha, Scriptorium 1996.
Spolecnost žen a mužú z aspektu gender. Praha, Open Society Fund 1999.
Valterová, Alena: Pripomínky od sporáku: Dopisy a stati 1990-1992.
místo neuvedeno, 1993.
Wiesner, Merry E.: Women and gender in early modern Europe.
Cambridge, Cambridge University Press 1996.

Sama prednáším na fakulte, pracuji dobrovolne v nekolika
nevládních organizacích, posuzuji projekty, schvaluji granty,
píši clánky, jsem zvána do rozhlasu a mohu rozhodovat, a ta-
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o spouste vecí i presto, že nejsem politicka.

Vúbec se necítím diskriminována jako žena! Naopak, považuji to za plus, ale to mi žádná z feministických kolegyn už
neverí. Jejich problém.
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lCESKÝ PRíBEH

ZŠOA

Oldrich Stránský se ve veci obetí nacismu angažuje léta.
Neokázale, trpelive, vytrvale.

Libuše Koubská

Šoa je hebrejský výraz pro holocaust, puvodne znamenal katastrofu. Když americký režisér Steven Spielberg natácel svuj
projekt zvaný Šoa, cili celosvetový videopamátník tech, kterí
prežili holocaust a mohou o této katastrofe vydat ocité svedectví, prizval tam i Oldricha Stránského. Životní osud tohoto muže, který se narodil v ceské židovské rodine na malém
ceském meste v roce 1921, tam plným právem patrí. Ale on
v sobe nenese jen svedectví holocaustu, nýbrž také svedectví
toho, jak se s holocaustem vyrovnává naše spolecnost až do
dnešních dnu.
"Nemám rád, když se používá slovo odškodnení," ríká dnes
devetasedmdesátiletý Oldrich Stránský, který už nekolik let
stojí v cele Sdružení osvobozených politických veznu a pozustalých v Ceské republice. "Odškodnit prece nelze, rekneme,
že lze dosáhnout urcitého zadostiucinení. Snad. Lidé si porád myslí, že je nejaká spravedlnost, ale v tomhle bohužel
žádná neexistuje. Ted jsme vytvorili už tretí systém kompenzace, o nemž si myslíme, že je relativne nejspravedlivejší.
Každý z veznených v nacistických koncentrácích dostane
z Cesko-nemeckého fondu 12 tisíc korun, tedy jeden tisíc na
mesíc. Je to jakési prilepšení k duchodu, nic víc. Jde o minimum, které mužeme udelat. A potom - podle délky doby vez-

ho života poukazovat na to, kam vede neochota a váhavost demokratických státu bojovat proti malým nebo velkým zlum,
proti nespravedlnostem, proti pošlapávání lidských práv, proti nenávisti k lidem s jinou barvou pleti, s jiným náboženstvím
nebo s jiným politickým názorem. "To pokládáme za svou povinnost, kterou na nás vložili ti, kterí koncentracní tábory
neprežili. Byli to naši nejbližší príbuzní, clenové našich rodin,
naši kamarádi, ale i ti, po kterých nezustal nikdo," rekl.

V Osvetimi mel štestí
Do Osvetimi prišel jako dvaadvacetiletý. V prosinci 1943 tran-

není, která se ovšem zapocítává až od ctvrtého mesíce, za
každý mesíc ješte jeden tisíc korun. Tím se cástka zvyšuje,
podle toho, jak byl kdo dlouho veznen. Vyskytly se také problémy, když urcitá skupina lidí ve veku pres osmdesát let,
mela obavy, že se toho nedožijí, takže chtela peníze naráz. Ale
oni se toho prece nemusejí dožít ani ti sedmdesáti letí. Navíc
víme, že když starí lidé dostanou vyšší obnos, rozdají ho stejne detem ci vnoucatum, a pak, když opravdu potrebují,
nemají nic. Proto jsme se priklonili k postupnému vyplácení
behem deseti let."
Oldrich Stránský se ve veci obetí nacismu angažuje už léta.
V dobe, kdy ješte pracoval, býval ovšem nanejvýš jednatelem
v základní organizaci tehdejšího Svazu protifašistických bojovníku. Nemel tolik casu jako ted, když je v penzi,
a ostatne, protože nikdy nebyl v komunistické strane, nemohl
v minulém režimu ani vyšší funkci zastávat. Když letos zahajoval na Pražském hrade slavnostní zasedání Osvetimského
výboru Ceské republiky v den 55. výrocí osvobození nejhoršího vyhlazovacího tábora v Osvetimi, prohlásil, že všichni, kdo
stejne jako on prežili holocaust, musejí do poslední chvíle své-
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sportem z Terezína. Mel štestí, nekterí vezni z jeho prosincového transportu Osvetim
prežili, na rozdíl od tech z predchozího, zárijového, který šel pozdeji celý do plynu.
Když se ocitl v Osvetimi, zažil standardní
nacistické aranžmá: spolu se všemi vezni
z transportu ho zahnali do sprch. Naštestí v
tomto prípade do skutecných. Hned v jejich
sousedství z nich neproudila voda, ale plyn.
O tom ovšem tenkrát ješte nic nevedeli.
Nechali je v prosincovém mrazu stát nahé.
Schnuli až do rána. Pritom padli první mrtví. Ráno jim oholili hlavy a tela, vytetovali
císla, rozdali hadry. On dostal letní kalhoty,
vojenskou bluzu. A k tomu raglán. Podle
cedulky krejcího pocházel z Amsterodamu,
zrejme od nejakého bohatého holandského
Žida. V jedné z vnitrních kapsicek objevil
dve bankovky - jednu dvaceti a druhou stodolarovou. V Osvetimi ovšem predstavovaly jediné platidlo cigarety. Za pet cigaret byla jedna polévka, nebo jeden prídel chleba.
Oldrich 5tránský drží obraz osvetimského koncentracního tábora, který sám namaloval.
Za dvacet dolaru - to bylo cigaret! Zastrkal
V popredí zachytil i sebe jako nosice mrtvol.
je do slamníku a každý den si koupil od kumnoha veznum utrhaly nohy a ruce. Amputovalo se pilkou na
ráku chleba nebo polívku. Pracoval na silnici, vozil kámen.
železo. Mnoho lidí umrelo na sepsi. Prožil tam i bombardoPreckal zimu. Pak prišel pocátek brezna ...Jednoho vecera byvání Dráždan. Trásli se esesáci, baráky, zeme. Vypadalo to, že
la narízená Blocksperre, nikdo nesmel z baráku ven a celý záse blíží konec sveta, ale on to byl konec války. Dockal se ho
rijový transport, onen tragický "rodinný tábor" byl odveden
do údajné karantény. Ta skoncila 8. brezna 1944 v plynových
komorách, kde ceští Židé za zpevu hymny Kde domov muj
vdechovali cyklón B.
O neco pozdeji dostal zápal plic, z bezvedomí se mu vynorovaly sny o otci, o mamince. Rodice šli do transportu už v
cervnu 1942, po atentátu na ríšského protektora Reinharda
Heydricha. Zatímco Oldrich Stránský byl v té dobe už rok na
nucené práci v lágru v Lípe u Havlíckova Brodu, jeho rodice

v lágru v Sachsenhausenu. (Práve v dobe redakcní uzáverky
tohoto císla se do Sachsenhausenu dostal znovu, tentokrát
v doprovodu prezidenta Václava Havla pri jeho kvetnové stát-

a bratr se dostali do polských Travniku. Maminka prišla o život v nákladáku, usmrcovali tam lidi výfukovými plyny. Bratr
s tatínkem pracovali na silnici, prý zemreli vysílením. Oba

zamestnán v obchode jeho tatínka. Když pak Židé už nesmeli
obchodovat, Procházka ho prevzal. Oldrich Stránský si vzpomnel, jak rodice ríkali, že se k nim príliš dobre nezachoval.
Ale treba mel jen strach. Protože byl dobrý obchodník, po
kvetnové revoluci se hned prihlásil, že pomuže privážet lidi
z lágru, repatrianty. Oldrichovi rekl: "Prijel jsem pro tebe."

údajne ve stejný den, nekdy v prosinci 1943.
Nakonec zápal plic preckal, ale prišel o všechny

ní návšteve Nemecka.)

Když se rekne ceský Žid
Tenkrát v petactyricátém se v Sachsenhausenu najednou objevil Franta Procházka z Ceského Brodu, který byl pred válkou

dolary

z raglánu. Zase se však prihlásilo štestí, jeho teta Ida
Hellerová mela jakéhosi známého, který delal vedoucího
Leichenkommanda, nosicu mrtvol. Zarídila, aby ho prijal. Za

Nakonec ale, protože byl ctižádostivý, posadil do své tatryhadimršky významné lidi, treba Ivana Herbena. A další prominenty. "Musíš nákladákem," sdelil Stránskému.

každého odneseného mrtvého vydal blokový jednu polívku.

"Tak jsem se vrátil pred petapadesáti lety domu do Ceského
Brodu. Tam meli pro repatrianty pripravenou velkou slávu,

Když odnesl tri mrtvé denne, mel tri polívky navíc.
Pak to zas zacalo vypadat zle. Sám Mengele osobne trídil vezne z prosincového transportu: doleva do plynu, doprava zatím ne. Oldricha Stránského zaradil vlevo. Podarilo se mu

Žida Stránského ale vezli zadem, oklikou. Doma jsem se nikoho z rodiny nedockal. Opravdu všichni zahynuli. Odešel
jsem do Prahy, oženil se tu, vzal jsem si krestanku. Tatínek
vždycky ríkal, že je treba se asimilovat. Ostatne udelali to

proklouznout znovu zpátky do fronty a když se dostal k
Mengelemu, ten ukázal doprava. Pak je nahnali do vagónu a
predali
wehrmachtu.
A stalo se neco nevídaného,
z Osvetimi vyjel vlak z živými vezni. To bylo v cervnu 1944. Za
dva dny se dostali do Schwarzheide u Dráždan, bývala tam

mnozí z tech, kterí druhou svetovou válku prežili. Ale už muj
dedecek byl takový, ackoliv zemrel ješte pred válkou, nechtel
být ani pohrben na židovském hrbitove, prál si zpopelnení.
Když jsme jako Sdružení osvobozených politických veznu
jednali o financní kompenzaci v tom smyslu, že by z príslušných deseti miliard urcených pro židovské obeti nacismu me-

továrna na syntetický benzín. Spojenci ji vybombardovali
a koncentrácníci z Osvetimi meli odklízet trosky. Zažili tam
nálety i pocit zadostiucinení, když videli des svých veznitelu.
Ti se ovšem, na rozdíl od veznu, pri náletech mohli schovat
do bunkru. Vezni museli zustat ve svých barácích, s otevrenými okny, aby je tlakové vlny nevytloukly.

li dostat nejvíc ti, kterí ješte nikdy za celých padesát let nedostali nic, narazili jsme na postoj Izraele, který znel: "Vždyt ti
ceští Židé stejne nikdy nebyli porádní Židé ... ". Což je v pod-
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state pravda. Tady to bylo vždycky vlažné. U nás v Ceském
Brode bychom bývali smešní, neprijatelní, kdybychom zaujímali takové postoje. Stejne jako nejsou v Cechách fanatictí
katolíci, nikdy tu nebyli a nejsou ani ortodoxní Židi."

zí velké zneužití. Že se prihlásí mnoho lidí, kterí treba ani
totálne nasazení nebyli nebo šli na práci do Nemecka dobrovolne. Jak se to bude rozlišovat? "To je znacný problém. My
jsme o tom s panem Šitlerem pri jednáních hodne mluvili,
máme z toho velký strach. Totálne nasazených bylo asi 600
tisíc. Podle statistických odhadu by melo dnes být na živu

Ceské školní autobusy
Pri vzpomínkovém

do Terezína nejezdí

shromáždení

na Hrade Oldrich Stránský

ríkal, že je povinností tech, kterí holocaust prežili, ho pripomínat. Ale je spolecnost ochotna jim naslouchat? "Verejné
mínení v Nemecku je na naší strane. Pokud jde o ceskou verejnost, ta je laxní." A politici? "Ti mají na starosti jen sami
sebe. Zajímají je jen jejich mocenské hrátky. Pritom prece na každém cloveku by se melo chtít aspon trochu mravních
zásad, tedy i na politicích. Ale abych si jen nestežoval, ministerstvo zahranicí, zejména jeho pracovník Jirí Šitler jako
clen rady Cesko-nemeckého fondu budoucnosti udelal pro
nás velký kus práce v otázce vyrovnání. Jinak však odysea
pokracuje - vzhledem k otázce ceských lidí nucene nasazených za války do reichu na práci, což ted prišlo na porad
dne." Jen od
lonska byl v té veci už ctyrikrát
ve
Washingtonu. Petkrát v Berlíne. Jsou to horecná jednání, nekdy by nejradši utekl, kvuli tomu, co si obcas musel vyslechnout treba od zástupcu nemeckého prumyslu. Postupují
pragmaticky a obchodnicky v zájmu toho, aby platili co nejméne. Zavázali se, že dají pet miliard marek, ale hned si vymínili, že jedna miliarda z toho bude urcena na Fond budoucnosti. Což by znamenalo napríklad peníze na ucne v jejich
podnicích. Nestoudne sledovali svuj prospech. Nakonec se
podarilo Fond budoucnosti alespon snížit na 700 milionu.
Nedávno u nás vyšel Hitleruv Mein Kampf cesky. Nikdo
z ceských novináru se Oldricha Stránského ani nikoho jiného z jeho kolegu ze Sdružení nezeptal, jaký na to mají názor.
"Každý z nás, kterí jsme na vlastní kuži poznali, co Mein
Kampf predurcil, je nutne proti jeho vydání," ríká Oldrich
Stránský. "Politolog Bohumil Doležal napsal v Lidových novinách, že Ceši Mein Kampf neprijmou, protože mají rozum. Ale
o to prece vubec nejde! Je to symbol. Divím se, že nereagovala policie, vyšetrovatel."
O skinheadech a dalších projevech rasové nesnášenlivosti u
nás si Oldrich Stránský myslí, že všechno vzniká z nevedomosti, z nevzdelanosti. "Ti mladí kluci, co tu hajlujou, vubec
nevedí, co bylo. Ve škole se nic nedozvedeli. V dejepise je pár
odstavecku, o holocaustu nic. Nedávno se v televizním poradu Na hrane ptali vysokoškolských
studentu,
kdo
z nich nekdy navštívil Terezín. Prihlásil se jeden. Když prijedete do Mauthausenu, Dachau, Osvetimi, Buchenwaldu a na
další místa, kde byly koncentracní tábory, najdete parkovište
plná autobusu, které privezly mladé lidi. Ale jediný nemá ceskou poznávací znacku."
Zvou si pana Stránského a lidi s jeho zkušeností do škol?
"Tady je problém, naši lidé už jsou starí, nedokážou se vyjádrit, jsou žákum spíš pro legraci. Takže radeji porádáme semináre, treba pro ucitele z Prahy 3, ale z celého obvodu se
nakonec dostaví šest ucitelu."

Nekdo chodí na ryby
Ted se tedy Oldrich Stránský zabývá problémy nucene nasazených. Vyskytly se už hlasy, že zejména v tomto prípade hro-
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zhruba sto tisíc z nich. Otázka prokazování je komplikovaná.
Je stanoveno, že dva tri svedci mohou dosvedcit príslušné
osobe, že byla nucene odeslána na práci, což je opravdu dost
riskantní, vždyt ti lidé se mohou domluvit. Bude muset vzniknout nejaký kontrolní orgán, který tohle všechno overí."
Oldrich Stránský toho už tolik odvedl, a porád pokracuje.
Svým neokázalým, neúnavným, vytrvalým zpusobem. Mírne
se usmeje: "Neco clovek delat musí. Nekdo chodí na ryby, já
zas mám tohle."

Z internetové stránky Ministerstva zahranicí CR:
Predseda Sdružení osvobozených politických veznu a nekdejší predseda Terezínské iniciativy Oldrich Stránský vyjádril v breznu letošního roku na snemu Terezínské iniciativy
zklamání ze zdlouhavosti jednání o odškodnení nucene nasazených za druhé svetové války. Pri jednáních s Nemeckem ve
Washingtonu a v Berlíne prosazují své zájmy i skupiny, které
chtejí odškodnit ztráty majetku, pojistek nebo násilné arizace.
To jednání o odškodnení obetí otrockých prací a nucene nasazených zdržuje, rekl Stránský na snemu iniciativy.
"Zastáváme jako ceská delegace spolu s peti státy východní
Evropy to, aby byla dána prednost individuálnímu odškodnení jednotlivcu," vysvetlil Stránský.
Odškodneny budou dve kategorie obetí. První se týká odškodnení za otrocké práce veznu z koncentracních táboru,
veznic nebo ghett, druhá zahrnuje nucene nasazené
v Nemecku na základe príkazu pracovních úradÍl.
Nárok mají obeti, které žily k 16. únoru 1999, nebo jejich
dedicové. Nemecko má na odškodnení poskytnout deset
miliard marek (približne 180 miliard korun). "Máme nahlášeno 7 200 obetí otrockých prací a Svaz nucene nasazených
má nahlášeno asi 65 tisíc. Zdá se ale, že to podcenil. Že jich
bude asi víc," rekl Stránský o obetech z CR.
Harshalom, Avraham: Znol'lIzrozen Z popela. Praha, Naše vojsko 1992
Kraus, Ota: Jsem zdráva darí se lili dobre. Praha, ÚV CSSPB 1989
Kraus, Ota B.: Mlij bratr dým. Praha. Panorama 1993
Merle. Robert: Smrt je mÍ'm remeslem. Praha. Melantrich 1990
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Tune lování staré Prahy,
anebo planý poplach?
ho centra" jsou v dopise uvedeny stavby jako treba palác
Myslbek, hotel Atrium ci hotel FOLII Seasons, stejne jako prestavby historických budov, behem kterých jsou narušovány vnitrní nosné zdi, což ohrožuje stabilitu techto domu. Upozomenim
na závažnost situace má být i fakt, že Pražská památková rezervace byla v roce 1998 organizací UNESCO zarazena do seznamu stovky nejohroženejších památek sveta.Tato cást dopisu je
tedy zásadním vyjádrením nesouhlasu k necitelným zmenám,
z nichž mnohé jdou podle autoru daleko za hranice dobrého vkusu.
Druhou rovinou dopisu je problém "zproneverování a nezodpovedného odprodeje pražských domu, objektu a pozemku a hrozícího, velice konkrétního nebezpecí vytunelování historické cásti
Prahy. Jde o nebezpecí všeobecného až globálniho charakteru".
,,0 co zde vlastne jde?" klade si otázku paní Iveta Hudecková
a hned odpovídá:
a) Predevším se na tuto cást Prahy soustredují "zájmy ziskuchtivé", nebot jde o atraktivni oblast pro turistický ruch. Tito "ziskuchtivci" (podle zákona podnikatelé) svými zásahy meni centrum
PrallY; "duchovnost Malé Strany je surove a s nevkusem premenována v atrapu a kriklavou atrakci a la Disneyland" a "temito
novými vlastníky zdejších objektu dojde k nenapravitelnému nicení specifické krásy Prahy".
b) Konecne se na tuto oblast podle autorky soustredují "zájmy
mocenské", nebot Praha je a byla križovatkou "nejruznejších mocenských zápasu a geopolitických zájmu", a pripomíná se údajný Bismarckuv výrok "Kdo je pánem nad Prahou, ten je pánem
nad Evropou". Nebezpecí geopolitických operací pisatelka naprosto presne identifikuje: jde predevším o "zájmy ruské", nebot
,Jak se proslýchá, už i nyní nekteré domy - napr. i pod naším
Hradem, tedy na Malé Strane - vlastní". Následuje další závažné
tvrzení: "staré struktury, resp. bývalá mocenská garnitura se soustredovala na ovládnutí zdejšího zastupitelstva a obvodního úradu (tehdejšího Národního výboru Praha I, dnes je to obvodní
úrad), což se jim do velké míry podarilo, a toto skryté ovládáni
a manipulace se jim daJí dodnes". To je údajne situace, která ruským zájmum o "vlastnení Prahy" umožnuje tyto zájmy uskutecnovat.
Alarmující tón otevreného dopisu však naráží na jeden závažný
nedostatek: závažná obvinení adresovaná predevším cinitelum
zastupitelstva a obvodního úradu jsou uvedena bez konkrétních
dukazu ci faktu, které by je mohly doložit. Navíc styl dopisu
svedcí o tom, že text byl psán pod urcitým emocionálním tlakem,
což mu ubralo na prukaznosti.
Presto však by mela být verejnost informována o vážném znepokojení, které vyjádrily významné osobnosti verejného života
a obyvatelé Prahy ve svém otevreném dopise. Zda jde o reálnou
hrozbu ci planý poplach, nelze však na základe uvedených informací urcit. Proto doporucuji všem zájemcum o tuto problematiku clánek JUDr. Vladimíra Hrušky ze Sdružení nájemníku
v Listech Prahy I z 2.5.2000. Sonda odborníka, která pomuže
orientaci.

Do redakce Prítomnosti byl pocátkem kvetna osobne dorucen
otevrený dopis, v nemžjeho autorka Iveta HudecKová spolecne se
105 signatári upozornují na nebezpecí "vytunelování staré
Prahy".
Dopis byl zaslán hlavním ústavním cinitelum, vcetne prezidenta
republiky, a mezi signatári jsou Jirí Suchý, Jamslav Hutka, Josef
Topol, Jirina Topolová, John Bok, Karel Kríž, Lenka Machoninová, Jaroslav Krejcí, Jirí Cerha a další. Rozhodlijsme se publikovat cást dopisu s dopliíujícím komentárem.
"Ve vší tichosti, ve skrytu a zamaskovane nám hrozí velice závažné nebezpecí; jde o vytunelování i toho nejcennejšího, co máme: historické cásti Prahy a zároven centra našeho hlavního mesta - tohoto celosvetového klenotu ve strední Evrope, kterým
Praha po staletí byla. Tragické dusledky - a to v mnoha smerech,
ke kterým to vede, jsou velice závažnou záležitostí až i celosvetového významu.
Zproneverování - nebo nekdy (snad) jen nezodpovedný odprodej - zdejších domu, objektu a pozemku (dríve ve státním vlastnictví, nyní v majethll hl. m. Prahy) je závažným problémem již
od zacátku 90. let (ale byl už i v letech drívejších). yní hrozí velice konkrétní nebezpecí, že dojde k "vytunelování" uvedené cásti Prahy v míre již naprosto rozsáhlé! Jsou to ty domy, které po
ukoncení restitucí a cástecné privatizaci zustaly ješte v majetku
hl. m. Prahy.
Ve strucnosti jde o to, že pod heslem "plivatizace bytového
fondu" mají být tyto domy již v tomto roce prodávány (pod hlavickou "privatizace bytu", ale pod ní se v reálu jedná o prodej celých domu, tzn. domu jako celku) - avšak tak, že cinitelé zdejšího Zastupitelstva a Obvodního úradu ve skutecnosti odebírají
naprosté vetšine nájemníku techto domu (tedy obyvatelum této
cásti Prahy) možnost byty, ve kterých bydlí, koupit; s tím, že poté - behem pul roku - mají uvedení cinítelé možnost tyto domy
prodat jiným zájemcum, "novým vlastníkum". Pocítá se však dokonce i s jinou - méne pruhlednou (nebo spíš nepruhlednou!) možností tohoto odprodeje domu onem ,Jiným zájemcum". To
vše umožnuje zákon c.72/1994 Sb., najehož základe uvedené dení probíhá, ale probíhá zároven i formou protizákonnou.
Navíc: Praha 1 - jako centrum mesta - se má rozšírit o další prilehlé oblasti (jako je cást Smíchova apod.)."
Temito slovy zacíná text dopisu - na obdržené kopii je uvedeno
datum 19. 4. 2000 a v oslovení je uvedeno "Vážený pane prezidente". Dopis má dve roviny. Ta první, obecnejší, popisuje dusledky související s obrovským rozšírením trhu v roce 1989 - komercní využíváni historického centra Prahy za úcelem získání co
nejvetšího zisku. Jde o velké zmeny v centru Prahy (jejich podstatná cást je nyní v rukou nových majitelu), které sekundárne
ovlivnují krome obchodu i životy obcanu této oblasti. Dusledky
trhu jsou vnímány jako problém: "Pusobenim nových vlastníku
zdejších domu, objektu a pozemku dojde k nenapravitelnému
niceni specifické krásy Prahy". Kritika smeruje predevším na adresu mestského magistrátu, který "umožnuje spekulativni investice". Jako príklad necitelného zásahu do ,Jemné tkáne mestské-
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Helena Davidová (1979)
Studentka, která žije v Nerodove ulici v Praze.
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Srebrenické trauma
Zdenek Miifler

80senské mesto Srebrenica s muslimsk,vm
osídlenÍJn se stalo v (":ervenci /995
deji.vtem nejvet.fího rnasakru civilního
ohyvatelstva od konce druhé svetové války.
//, (":ervence /995 vstoupily do mesta
Polov(~ienské oddíly generála Radka
Mladic":e. U6nili tak na roz.kaz Radovana
Karadž.ic":e,smnozyané

hlavy mezinárodne

luúcasti na genocide a zlocinu proti lidskosti.

Nedávno sku-

pina bosenských sdružení, mezi jinými matky obetí masakru v Srebrenici, se obrátila na Mezinárodní soudní tribunál
se žalobou na ctrnáct bývalých

odpovedných

zástupcú OSN.

Potreba objasnit prípad trvá
Kvalifikovat

nejaký postoj ci rozhodnutí jako genocidu ne-

bo zlocin proti lidskosti predpokládá, že dotycný obvinený
jednal promyšlene, s predem jasným zámerem. Spolupachatelství by pak bylo spojeno s predpokladem, že podezíraná osoba sdílela úmysl, který vedl ke spáchání trestného ci-

Celá oblast však byla podle rozhodnutí

C. 813 RB OSN

nu. Neco takového se tehdejším velitelúm "modrých prileb"
a predstavitelúm mezinárodních spolecenství dané doby nedá vytknout. To ovšem neznamená, že by objasnení celého
prípadu, které verejné mínení v rade evropských zemí žádá,
bylo zbytecné. Naopak.

z dubna

zónou".

Jediným oficiálním

/leu~l1ané Republiky srbské
a Hercegovin,V.
1993 vyhlášena

ROSilY

"bezpecnostní

Ackoliv

podle rezoluce C. 836 RB OSN mela být bezpecnost obyvatel mesta "chránena všemi dostupnými prostredky, vcetne silou", jak letecké síly NATO, tak "modré prilby" OSN nezasáhly proti masakru, který behem peti dnú ve meste rozpoutaly Mladicovy milice. Obetí masakru se stalo na 8 tisíc bosenských Muslimú. Za tento cin, oznacený jako zlocin proti
lidskosti,
vydal Mezinárodní
soudní tribunál se sídlem
v Haagu zatykac na Radka Mladice a Radovana Karadžice.

který se pokouší definovat

jmenovite, ale neváhá jmenovat chyby, kterých se dopustilo
OSN ajednotlivé zainteresované vlády. Zpráva vznikala se snahou vyvodit z prípadu Srebrenice poucení pro budoucnost a apelovat na vlády, aby se nad otázkou zamyslely obdobným ZPLIsobem a vyslovily se ke svému dílu zodpovednosti.

Dosud jsou však na svobode. Generál Krstié, který nese vojenskou odpovednost za tuto "etnickou cistku" byl mezinárodnímu trubunálu vydán.
Proces s Krsticem zacal v Haagu 13. brezna. Je tu souzen jeden z autorú zlocinu genocidy, k nemuž došlo v cervenci
1995. Jeden z tech, který vydával rozkazy a byl pachatelem.
Proces s Krsticem znovu vyvolává otázky: Kdo nese odpovednost v mezinárodním merítku? Proc nizozemské oddíly
"modrých prileb", které byly rozmísteny kolem srebrenické
enklávy, nekladly žádný odpor srbské ofenzíve? Proc odpovedné osoby jednotek OSN v Bosne, jako napríklad tehdy
jim velící francouzský generál Bernard Janvier, nepožádaly
o letecký zásah Severoatlantické aliance?
Hodne výcitek

dokumentem,

odpovednost nikoliv trestní, ale politickou a morální, je zpráva,
kterou v prosinci minulého roku (1999) predložil stávající generální tajemník OSN Kofi Annan. Neobvinuje nikoho sice

dosud padlo na adresu tehdejší nizozemské

vlády. Stranou kritiky
nezLlstal generální tajemník OSN
Butrús Bustrús-Ghálí a Kofi Annan, který byl pred peti lety
odpovedný za mírové operace OSN. Na tapete se ocitli vedle již jmenovaného francouzského generála lanviera, také
francouzský
prezident
Chirac
nebo britský
dústojník
Michael Rose. Nechybí dokonce ani jejich obvinení ze spo-
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V breznu se pripomínalo první výrocí zahájení leteckých náletu NATO na Jugoslávii, k nimž západní spojenci daly souhlas po selhání mírových jednání o rešení situace v Kosovu.
Trauma vyvolané tragickým osudem Srebrenice hrálo pri
tomto rozhodování znacne velkou roli. V Ceské republice
nenašly letecké akce NATO mnoho príznivcu. KritikLl na adresu tohoto postupu bylo více než dost. Málokdo si u nás
tehdy uvedomoval souvislost mezi Srebrenicí a Kosovem.
Avšak v zemích prímo dotcených odpovedností za osud této
muslimské enklávy v Bosne (hlavne Francie a Nizozemsko)
bylo verejné mínení naladeno jinak než u nás. Také ti, kterí
meli možnost rozhodovat, byli pripraveni radeji rozhodnout
špatne, než zustat znovu pasivní a necinne prihlížet nové "etnické cistce".
Ze zprávy Kofi Annana týkající se srebrenického prípadu
vyplývá, že v prípade Bosny panovala všeobecná nechut k
použití letectva jako prostredku k zastavení srbských ofenzív. Spoléhat na to, že samotná prítomnost mírových jednotek
odradí
zastánce etnických cistek od jejich
dábelských plánLI, bylo pohodlnejší.

.Sporný postoj
k cecenskému prípadu

težko. Je však nutné souhlasit s úvery, které se Rusku poskytují? Kritika politiky
dvojího metru v mezinárodních
vztazích má znovu silné argumenty.
Ohledne Cecny se predstavitelé západních vyspelých státu
neshodli tak, jako v prípade Kosova. Navíc ruské tvrzení, že
je treba bojovat proti islámskému terorismu, prijali jak
Americané,
tak do jisté míry i Evropané.
Ve vztahu
k Moskve má Washington jiné priority - strategické odzbrojení, prijetí smlouvy ABM (týká se antibalistických
raket).
V Evrope nadto panuje z Ruska obava v duchu názoru: budeme-Ii na Moskvu príliš tvrdí, mohlo by se to obrátit proti
nám.

Realismus a morálka
Suverenita má dve tváre: ochranu malých státLI proti velkým
a ochranu tyranu proti obyvatelstvu,
kterému vládnou.
Charta OSN uznala právo na sebeurcení kolonizovaných národu a Kosovo i Cecensko jsou prípady, které nutno zaradit do rámce dekolonizace. Každý nemuže mít právo
na oddelení. Vzniklo by na pet tisíc
státu a zavládla anarchie. Ale každý
má právo být obcanem, s nímž stát
slušne zachází. Pokud tomu tak není,
právo na oddelení nabývá na váze
a príslušné vlády se vystavují riziku,
že budou muset celit vmešování a za-

Srebrenický masakr otrásl do té doby
fungujícím modelem udržování míru
pomocí "modrých
prileb".
Systém
mezinárodních garancí OSN byl zpochybnen,
ba dokonce
zesmešnen.
Jako logická reakce z toho vyplynul
požadavek zmenit zavedené stereotypy udržování míru ve výbušných oblastech.

sahování zvencí. Vcera to byl prípad
Srbska, dnes je to prípad Ruska. To
ve snaze zastavit terorismus vyhlazuje národ jako celek.
Situaci však vidí jinak právník, jinak
ten, kdo uvažuje z pozice morálky.
První váhá, nebot v respektu ke státní suverenite spatruje oprávnene jedinou možnou
bázi mezinárodních

Nicméne názor, že nelze intervenovat
všude, stále platí. Vždy se budou zvažovat náklady a rizika, která povedou
k tomu, aby se tam ci onde od intervence ustoupilo. Suverenita státu je
jedním z principu OSN, který nelze
pokaždé obejít. Kosovská válka, intervence na Východním Timoru a paralelne s tím vznik Mezinárodního

vztahu. Druhý nazírá problém z hlediska mravních morem a závazku,

soudního tribunálu predstavují protiklad k suverenite. Na opacné strane se
ocitlo Cecensko. Mesto Groznyj je
podstatne
více zdevastováno
než
Sarajevo a byla tam spáchána strašlivá zverstva. Mezinárodní spolecenství pritom neudelalo nic.
I když nelze intervenovat všude, nemelo by to vézt k postoji neintervenovat
nikde.
Vše závisí
na okolnostech.
Intervence v Kosovu byla namíste, i když v jednotlivostech
lze tuto akci kritizovat. Ale pasivita, kterou projevilo mezinárodní spolecenství k cecenské válce, je ve srovnání s tím
šokující.
Postoj k cecenskému prípadu silne zpochybnil dosavadní
diskuse o právu zasáhnout v jistých prípadech do suverenity
státu. Posiluje dojem, že se delá rozdíl mezi slabšími, které
lze trestat, a "velkými",
kterí jsou netrestatelní. Srbsko bylo
potrestáno, protože bylo vinno a bylo slabé. Zatímco Rusko
je sice vinno, ale je silné. Bombardovat Moskvu by asi šlo
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což ho vede k presvedcení, že v urcitých prípadech je treba reagovat, jednat a zasahovat. Do volby pritom promlouvá požadavek "již nikdy víc".
Takový dvojí pohled nutne neznamená volbu: bud "realistické
rešení"
oprené o silové vztahy ve svete a vycházející ze skrupulózního
respektu
k mezinárodne
právním úmluvám,
anebo "nerealistický"
(a tudíž hazardní) morální prístup.
Stavet "realismus" proti "etice" je ciste teoretická konstrukce. Odlišnost v prístupech spocívá spíš v tom, že zatímco
jedni staví do popredí etiku odpovednosti, druzí akcentují
etiku presvedcení. Lze se pak podle temperamentu pohoršovat nad tím, co všechno je dosud nedokonalé a co se zpackalo. Vzdor všemu je však také možno nepolevovat a nepateticky se zasasovat o posílení
stredne kolem nás i ve svete.

stavu demokracie

Zdenek Miiller (1947)
Orientalista, novinár, spisovatel. Žije v Paríži.

bezpro-

- -lReferendum 2000
Ze zápisníku Jakuba Patocky

Bude se o nové ceské jaderné elektrárne
Temelín nakonec rozhodovat v referendu?
Najde se 120 poslancu a 49 senátoru, kterí
by zvedli ruku pro ústavní a provádecí
zákon s tímto obsahem? To, co na první
pohled vypadá jako exemplární ukázka
tulení naivity obcanských iniciativ
v politice, se muže ve skutecnosti stát
jejich nejvetší ofenzívou v letošním roce.
Neobstojí námitka, že Temelín je tesne pred dokoncením,
takže by bylo lépe si další snahu o zmarení projektu ušetrit
a venovat ji necemu smysluplnejšímu. Problémy, na než odpurci Temelína poukazovali pred rokem pri
necekane tesném rozhodování sociálne demo-

padneji vyjádrit, na úkor ceho se CEZ drží nad vodou) prítrž.
CEZ se však nenabízí jiná alternativa, než ješte horší. MClže
se pokusit vynutit odstavení elektráren v severních Cechách.
Podle strízlivých odhadu by v tom prípade v nekolika nejhure postižených okresech nezamestnanost mohla dosáhnout steží predstavitelné padesáti procentní míry. Sociální
boure by byly zrejme nevyhnutelné, ale rychlé rušení severoceského dulního a elektrárenského prumyslu by neprospelo ani prírode. Nejen z toho duvodu, že ekologické problémy dnes v Evrope zpravidla nelze dukladne rešit, nemají-Ii
lidé pocit základní sociální jistoty. Též proto, že v severních
Cechách náš stát v první puli devadesátých let vynaložil mohutné prostredky na vycištení tamejších prumyslových provozu a dosti se kvuli tomu i zadlužil. Pocítalo se pritom
s tím, že provoz severoceských elektráren po dobu plánované životnosti i dotežení již otevrených dolu, prinese prostredky nezbytné na splácení pujcek i základ pro budoucí rekultivaci.
Jen ztráta
z predcasného zavrení
severoceských provozu
by zrejme prevýšila celkové zisky z Temelína
(o tom, že by se mohla
splatit celková investice, dnes nikdo nemluví,

kratické vlády, pretrvaly
a vesmes se prohloubily.
S dokoncováním stavby
vychází najevo, že krome nekolika jadernou
vášní posedlých inženýrCI, jednoho
ministra,
jednoho ústavního cinitele a uprímných neprátel Ceské republiky nemá na samotném spuštení prímý zájem snad
vubec nikdo.

už vloni pred rozhodováním vlády mezinárodní expertní tým pochyboval o návratnosti
dokonce
i pro tehdy
zbývající
investice).
Pripocteme-li
k tomu
težké pochyby panující
nad bezpecností ruskoamerického, sedmnáct let prelepovaného hybridu, bude anatomie hlubokých rozpaku odpovedných politiku v kostce

Mezi duny;ingem
a severoceskou katastrofou

kompletní.

Predevším se potvrzuje, že nad elektrinou z Temelína pro
CEZ vyrustá prakticky nerešitelná otázka: kam s ní? Už dnes
ceské zeme vyvážejí více elektriny, než kolik má Temelín

I ten, kdo uzná argumentaci

vyrobit. vývoz, smerující prevážne do západní Evropy, navíc dotují všichni obcané. Prakticky monopolní výrobce
CEZ totiž vyváží takrka ctvrtinu své produkce hluboko pod
cenou. Už se objevují náznaky, že Evropská unie dríve ci po-

ná Hnutím DUHA

zdeji uciní dumpingu

ceské krajiny

(nebot práve tak lze prí-

Prítomnost /

Co udelá sociální demokracie
proti Temelínu, muže vážne zapochybovat, prijde-li rec k politické rozvaze nad možnostmi,
že by straníci v parlamentu skutecne podporili všelidové hlasování. Požadavek vznesla koalice Referendum 2000, vedea skupinou odborníku,

pojilo pres sto obcanských
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iniciativa

k nimž se záhy pri-

behem prvního mesíce

sobota 7

12 hod

22.d
též ctyricet tisíc lidí podepsaných pod peticí. Je pouze jediná strana, jejíž podporu pro ideu referenda lze prakticky od
pocátku vyloucit. Komunisté se zatím z principu staveli za
každý návrh referenda. Ctyrkoalice by zde mohla osvedcit
loajalitu k obcanským iniciativám (tak pocetná koalice spolku dosud nikdy s žádným požadavkem
nevystoupila).
Zbývají sociální demokraté, kterí ideu referenda tradicne
podporovali a kterí týden pred volbami ústy svého predsedy
referendum pred spuštením Temelína otevrene slíbili (Miloš
Zeman se ke svému slibu písemne prihlásil i po volbách).
Fakt, že požadavek referenda, když s ním byl nedávno konfrontován, v náhlém hnutí mysli príkre odmítl, ješte nemusí
znamenat, že ve lži vytrvá. Lze si jiste predstavit, že iniciativu za referendum nakonec zmarí sociální demokraté, na
druhé strane pri vrozeném alibismu menšinové vlády muže
být chut rozdelit se o odpovednost s obcany steží zvládnutelná. Je tedy dosti dobre možné, že se sociální demokraté
rozhodnou tlaku obcanských iniciativ pootevrít vrátka práve
zde - též s pocitem, že takové referendum vláda prece nemuže prohrát.

tek informací, rozhodnou se proti dostavbe. V trináctikilometrovém okruhu kolem jaderné elektrárny zacal CEZ nedávno rozdelovat lidem jodové tabletky pro prípad havárie.
Když pred casem podobne vybavil nedostatecne informované obyvatelstvo v okolí dukovanské elektrárny, tretina lidí
tabletky snedla rovnou, asi preventivne. Budou to práve informace tohoto druhu, které verejné mínení posunou.
Prirozený a poctivý strach z velkého rizika se objeví jako
vážný protivník rádoby hospodárského mudrlanství ("když
už jsme do toho tolik vrazili, melo by se to prece pouŽít.").
Samozrejme, obcanská koalice muže prohrát, navzdory faktum je to dokonce pravdepodobnejší. Ale cožpak ceskou politiku neochromuje zbabelý alibismus ve strachu z porážek?
Obcané se už stejne nemohou
pokusit ovlivnit
osud
Temelína jinak než vyvoláním referenda. I kdyby prohráli,
vynahradí jim to zkušenosti, samotné vyzkoušení všelidového hlasování a nepochybne propracovanejší struktura obcanských iniciativ, jež z kampane vzejde. Už roky se ostatne
zdá, jako by v Temelíne šlo nejméne tak jako o ekologii
a energetiku rovnež o kvalitu zdejší demokracie.

Kdo bude proti
Podle nedávného pruzkumu verejného mínení prý podporuje dokoncení Temelína pres šedesát procent obcanu, což je
údaj, který se opakuje již nekolik let. Kampan za vyvolání
referenda je založena na úsudku, že budou-li mít lidé dosta-
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Jakub Patocka (1973)
Novinár a ekolog, šéfredaktor Literárních
výboru iniciativy Referendum 2000.

novin, clen peticního

Veda, politika
a národní zájem
Petr lakeš

Vedeckému bádání se dostává takové
podpory, jakou si zaslouží. Je to prý
podobné jako s vládou: máme takovou,
jakou si zasloužíme. Snad, ale moc se
tomu nechce verit. Jisté je, že jsou-li ve
vláde lidé méne racionální, pak se vede
z ekonomickou nutností oklešteného
minima dostává ješte menší
peníz.

dovedného vede k tomu, že "vetšinový televizní divák" žije
v iracionálnu, v jakési nezávislosti na vedeckém pokroku okouzlen umením zpeváku popu a umením lécitelu, astrologu i jiných veštcl\ aje zcela ochoten uverit, že v jihlavském
podzemí anebo na hrade Švihove straší.

Necekaný obrat k lepšímu
Vedecké obci, která je ponekud do sebe zahledená, tato
paradoxní situace nikterak nevadí. Sama na sobe registruje,
že se s vedou v tyto mesíce cosi deje. Ukazuje se totiž, že
prestává platit tvrzení z dob oslav neviditelných rukou trhu, že si veda na sebe musí
nejdríve vydelat, než ji bude možné z penez
poplatníku daní podporovat.
Prídel rozpoctových prostredku
pro vedu a výzkum,

V demokratickém systému by financní zabezpecení vedy a vedeckého výzkumu
melo
alespon v základních proporcích odpovídat
tomu, jak spolecnost
vede rozumí, co ví
o vztahu života, zdraví, bytí a vedy. Jak
snadné a jednoduché
by to bylo schéma,
kdyby ... se do nej nevmešovala
politika,
kulturne historický
kontext a tradice. U nás
v Ceských zemích se veda jako nejvyšší
stupen
vzdelávání
cení
zejména
mezi
vzdelanci.
O vzdelání mají zájem nejvíce
mladí lidé ze vzdelanejších
rodin. Je to
zacarovaný kruh. Pro pricházející informacní
spolecnost,
která je spolecností
vysoce
vzdelaných,
se tak rozvírají
nužky mezi
ruznými
vrstvami
spolecnosti.
Ztrácejí se
talenty z méne vzdelaných rodin a vznikají
sociálne a vzdeláním výrazne odlišné skupiny, jejichž existence by v budoucnu mohla
vést k sociálnímu konfliktu.
Na to, co vlastne vzdelání je a co bychom
meli znát, se názory rLlzní. Mezi Cechy se mLlžete neznalostí trojclenky,
nevedomostí
o tom, kdo byl i Heyrovský,
Križík nebo Watson a Crick
"ve spolecnosti"
chlubit.
Historicky byl totiž kladen duraz na vzdelání humanitní.
DLlraz na humanitní vzdelání a podcenování vzdelání príro-
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výzkumné zámery institucí, granty, centra
excelence, vední politika
státu a diskuse
kolem toho všeho se ubírají pro vedu príznivým smerem. Deje se tak zrejme v dLlsledku
tlaku Evropské
unie nebo OECD,
ale
možná i díky pochopením jednoho prozíravého docenta (Pavla Mertlíka) vycuhujícího
zjinak príšerné ministerské šedi.

Peníze samy nestací
Informacní spolecnost však potrebuje ješte
neco víc, než je dostatek financí. Vyžaduje
schopnost hierarchizovat
hodnoty a teprve
na základe žebrícku hodnot cinit rozhodnutí. Napríklad
politická.
Skutecnost,
že
americký Bílý dum má také Úrad pro vedu
a technologie
a v jeho cele prestižního
fyzika, nekterým našincum uniká, prestože
je to instituce stará bezmála 50 let. U nás
tolik
oslavovaná
Madeleine
Korbel
Allbrightová
nedávno zrídila ve svém úrade, tedy na ministerstvu zahranicí, místa vedeckých konzultantLI, vedoma si
toho, že znalosti o ztráte stratosférického
ozonu, overení
spolehlivosti systému kontroly dodržování zákazu nukleárních zkoušek, ohrožení populace lososu v Pacifiku
ci
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otázky dostupnosti vody na Stredním východe jsou klícovými faktory v mezinárodních jednáních. To, že má svou
vedeckou skupinu americké ministerstvo obrany (velká cást
"výzkumných"
penez tece práve tam) nebo že ji má ministerstvo energetiky, neprekvapuje. Spojené státy jsou vyspelý stát, který si zakládá na vyspelých technologiích,
na
službách, na vysoké životní úrovni, na špickové medicíne.
Veda, znalost výzkumných programu a moderní technologie
tu pusobí jako samozrejmý a nezbytný faktor kvalifikovaných politických rozhodnutí.

Odpovednost vedcu
Je patrné, že na mnoha místech demokratického
sveta sami
vedci uvažují o odpovednosti poskytovat politiki:Jm politikarením neovlivnené názory. Takový postoj má koneckoncLl
svou tradici: dopis fyziku presidentu Rooseveltovi za druhé
svetové války podobný zpusob uvažování o odpovednosti
vedcu za budoucnost zahájil. Možná, že by práce odborných ministerstev
doznala zlepšení i u nás, kdyby ona
ministerstva
nebyla jen odkladištem
málo úspešných
badatelu ci pedagogu. Je tomu tak dnes a bylo tomu tak v
minulosti. Vedci - delníci vedy - nechtejí ve funkcích, které
voní ci páchnou politikou,
pracovat. Pokud mají dostatek
badatelského sebevedomí, pokládají to za jakési stavovské
ponížení, a dopis ministrovi je kolegy interpretován jako
"politické podkurování" nebo jako naivní a marná snaha.
Vznikající mezery mezi vedou a politikou, mezi postavením
akademiku
a neakademiku
v rozvojovém
svete si byli
vedomi organizátori lonské budapeštské konference Veda
pro 21. století.
Mám v ruce její záverecné dokumenty. Vidím, že zacínají
slovy "Zvažujíce" a "Prohlašujeme",
je mi hned zrejmé, že
nepatrí do vedy: jde o neklamne politický žargon. Konference také byla spíše pro politiky,
než pro vedce. Pro
moderní rozvinutý svet má deklarace budapeštské konference mnoho líbivých reklamních líbivých hesel: "Veda pro
znalosti a znalosti pro pokrok", "Veda pro základní lidské
potreby", "Veda, životní prostredí a udržitelný
rozvoj".
1 majestátní "Veda a mír" vypadá jako staré klišé - do
okamžiku, než si predstavíme ohromný studenou válkou
nashromáždený
nukleární arsenál. Co s ním? Další ctení
potvrdí, že celý dokument je reakcí na konec studené války
a na potrebu nutné reorientace
vedeckého
výzkumu.
U zrodu dokumentu stálo i vedomí možných apokalyptických zmen planety Zeme jako dLlsledku lidské cinnosti
a nerovnováhy
mezi severem a jihem, vedomí možného
konfliktu technologicky vyspelých s méne vyspelými civilizacemi. Proto se objevují, adresována zejména rozvojovému svetu, prohlášení o tom, že výzkumné úsilí musí být

rychlejší výsledky, levnejší pracovní sílu nebo snadnejší
realizaci výsledku - a ovšem pro ekonomické zhodnocení.
Príkladem je základní výzkum v oborech medicínských,
financovaný farmaceutickými
spolecnostmi.
Užívání energie, prístup ke zdrojum, at se jedná o suroviny,
vodu, pLldu nebo vzduch, jsou a ješte dlouhou dobu zustanou predmetem souteže. Otázky lidské dustojnosti, etiky,
úcasti minorit ci žen ve vede jsou sice velkou výzvou
vedcum, ale vše, co se dnes kolem špickové vedy deje, se
zanedlouho stává predmetem byznysu. To ve vyspelém
svete dobre o vede vedí, a práve proto, nebo také proto,
sázejí na vzdelání a na budoucí informacní spolecnost.
Hodne se mluví o vedeckém vzdelávání. Výzkum sám je
forma vzdelávání. Vedecká komunita by ve vlastním zájmu
mela zajistit, že programy univerzit budou jak vzdelávací,
tak badatelské. Politikové
demokratické
spolecnosti pak
zacnou dlouhodobe podporovat vedu a technologie - to je
výzva adresovaná spíše méne vyspelým než tem, kterí na
vedu a technologii již ve svém rozvoji spoléhají.
Stesky našich vedcu, že se o budapeštské konferenci
mnoho nevedelo, že unikla pozornosti
vedcu, vypovídají
cosi i o naší vedecké komunite samotné. O konferenci se

v souladu s potrebami,
aspiracemi a hodnotami
lidstva,
s respektem k prírode, príštím generacím a k míru, rovnosti

toho preci napsalo hodne jinde, napríklad
v britském
Nature. Stížnosti naznacují, že stežovatelé v tomto klícovém casopise, který se zabývá problémy vedy a spolecnosti,
ani nelistují. Práve jim a nevedomým politikum bych chtel
pripomenout,
že naše osudy jsou pro budoucno svázány:
vzdeláním, informacemi, vedou a životní úrovní.

a udržitelnému
rozvoji. Aby bylo ucineno zadost nejrLlznejším etnickým skupinám, zduraznuje se nutnost zachování
tradic a tradicních znalostí.

Ideály i tvrdé souperení
Vzletné cíle prohlášení ovšem zastíní strízlivé pozorování
soucasnosti. Veda je také soutež, intelektuální
hra i zápas
o znalosti a informace, ze které chtejí vy težit ti, kterí do ní
investují. Spolupráce je casto jen utilitárne
výhodná pro
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Petr lakeš (1940)
Geolog.

/

35

Tretí žena
Gilles Lipovetsky

Ženy dnes získaly právo na hO!:JjJodárskou
nezávislost, mohou vykonávat všechna
povolání a l~jímat se všech zodpovedných
úko/ú, nicméne rozdíl mezi mužskou
a ženskou prací do znaé~némíry pretrvává.
Ženy jsou ve své vet,fine profesne aktivní,
({však jejich prevaha ve sfére vedení
domácnosti stále bije do ocí. Kam tedy
historicky situovat postavu tletí Žen.v,
stojící v Pllli cest)' mezi rovnoprávností
a nerovností? Prohlásit ji za prežitek
minulosti, anebo za predobraz
budoucnosti ?
První žena byla diabolizována a zavrhována, druhá žena byla obdivována, idealizována, usazována na trun. Ve všech
techto prípadech však byla žena podrízena muži, myšlena
mužem, definována ve vztahu k muži; byla pouze tím, cím
muž chtel, aby se stala. Tato logika závislosti na mužích již
na nejhlubší úrovni v západních demokraciích ženské situaci nevládne. Ochabnutí ideálu ženy v domácnosti, oprávnenost studií a ženské práce, volební právo, rozvod manželství,
sexuální svoboda, kontrola plození - to vše jsou projevy prístupu žen k celkové vláde nad sebou samými ve všech sférách existence. Všechny tyto okolnosti ustavují model "tretí
ženy".

Jen cástecná feminizace moci
Kde se nacházíme v soucasnosti? Je zjevné, že príslušnou
otázku musíme položit nove a s necekanou naléhavostí.
Vyloucení žen z vyšších sfér moci bývalo od nepameti samozrejmostí - a dnes predstavuje neustálý zdroj pohoršení.
Pokládalo se za prirozené, že ženy zustávají "doma"; dnes
pLlsobí skandálne, pokud bylo do parlamentu zvoleno málo
žen. Množí se zásahy ve prospech rovnosti pohlaví v politických sborech a vítezí myšlenka, že ženy oživí politiku
a zmení uplatnování autority v podnicích. Epocha, kdy se
ženy nacházely v podrízených rolích, speje ke konci.
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Casopis The Economist použil pred nedávnem titulek
"Mužský neklid: druhé pohlaví zítrka". Experti s urcitým
triumfálním tónem predpovídají, že rozhodovací centra jsou
dobyta ženami; brzy se budeme vysmívat "naivite mužu
a žen z osmdesátých let, kterí se domnívali, že neviditelná
plošina navždy brání ženám dosáhnout vrcholu". Muži jsou
krehcí, ženy výkonné: na obzoru demokracií se profiluje
feminizace moci, poslední fáze moderní rovnostárské dynamiky.
V letech 1968-1990 se ve Francii podíl žen na "svobodných
a rídících povoláních" zvýšil z 18 procent na 30,7 procent.
K tomu
pristupuje
rozkvet
ženského
podnikání.
V Kanade ženy vytvárejí trikrát více živností než muži; již
na konci osmdesátých let byla majitelkou každého tretího
podniku žena a v roce 2000 to bude každá druhá firma.
Tento postup žen je provázen novými podnety ke šplhání po
príckách hierarchie. Rozvíjejí se casopisy pro "executive
women" a množí se úspešná díla, která ženám predkládají
"recepty" na povýšení, praktické a psychologické rady pro
výstup k rozhodujícím postum. Model potlacené a smírlivé
ženy se nachází ve stále ostrejším stretu s modelem ženy
"bojující". Souteživá kultura výzvy a kariérní strategie nastoupila i do sveta žen. Uspet v organizacích a dosáhnout
zodpovedného postavení se stalo cílem žen, tešícím se pozornosti médií a spolecenskému oprávnení.
Ohlašují se tedy nevyhnutelná budoucnost se všemi rysy feminizace moci? Vzhledem k soucasným údajum to vubec
není jisté. Ve vetšine zemí zustává politika vesmírem, který
je pro ženy do znacné míry uzavren; s výjimkou severských
zemí volí evropské národy jen 6-20 procent poslankyn.
V evropském kontextu predstavují ženy tretinu príznivcu
politických stran, avšak jejich zastoupení v rídících stranických instancích je skoro vždy nedostatecné. S výjimkou
Skandi-návie mají ženy ve všech vládách menšinu a obvykle
jsou poverovány sektory, které se pokládají za "ženské"; jen
vzácne dochází k tomu, aby se ministryne ujaly "královských" funkcí. Platí banální konstatování, že politika zustává mužskou záležitostí.

Odsouvání žen ve svete obchodu.
Stejne jako v Nemecku nebo ve Velké Británii, ani ve
Francii žena nerídí žádný ze dvou set predních podniku.
Necelých 5 procent ze trí set hlavních francouzských firem
má mezi rediteli ženu. Kategorie rídících pracovníku zahr-
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nuje pouze 5 procent žen a více než 60 procent soukromých
podniku nemá žádnou ženu na vedoucí pozici. Z 2261 správních mandátu ve dvou stech nejvetších francouzských podnicích jen 58 obsadily ženy.
Jak objasnit toto trvající vyloucení žen z rídících sfér?
Urcitý progresivistický
racionalismus
nás vyzývá videt
v tomto jevu pouhý archaismus, který nutne po case zmizí
pod tlakem moderních sil: tak jako se to stalo v ostatních oblastech, i moc prestane být výsadou jen jednoho pohlaví.
Skutecne si lze težko predstavit, že by ženy - vzhledem ke
stavu spolecenské mentality a k vývoji své odborné a profesní kvalifikace - zustaly tak skromne zastoupeny ve vrcholných funkcích. Jejich postup k rídícím pozicím je vysoce pravdepodobný.
Avšak jaký postup? Drtivé vítezství,
anebo omezený pokrok, který vzájemné postavení obou pohlaví ovlivní jen okrajove? Celá otázka tkví v tom, zda se
"demokratické
revoluci" podarí ukoncit tradicní držbu mocenských sfér muži. Dokáže tato revoluce nastolit skutecnou
"smes pohlaví"

v prostredí politických

a ekonomických

elit?

Tretí žena aneb žena neurcitá
Až do naší doby

se ženská existence

vždy strukturovala

v závislosti na spolecensky a "prirozene"
predurcených
cestách: vdát se, mít deti, vykonávat podrízené úkoly stanovené komunitou. Tato epocha koncí pred našima ocima.
Žena vystoupila z domácnosti a ženský údel se poprvé v dejinách dostal do éry nepredvídatelnosti ci strukturní otevre-

svým životem i svou budoucností
ního spolecenského modelu.

bez jakéhokoli

direktiv-

nosti. Jaká zahájit studia? K jaké smerovat profesi? O jakou
kariéru usilovat? Vdát se, anebo žít v konkubinátu? Rozvést

Historický zlom

se, anebo ne? Kolik mít detí a kdy? Mít je v rámci manželského svazku, nebo mimo nej? Pracovat na cástecný, anebo
na plný úvazek? Jak smírit profesionální a materský život?

Novum netkví v nástupu jednopohlavního
univerza, nýbrž
v "otevrené" spolecnosti, v níž pluralitní a selektivní normy
provází nhnorodé strategie a príchut neurcitosti. Na míste

V ženské existenci se vše stalo otázkou volby, tázání a posouzení. Žádná aktivita již není
ženám principiálne neprístupná,
žádný príkaz již nestanovuje jejich místo ve spolecenském rádu. Stejne jako muži stojí pred
moderním
príkazem
nalézt
vlastní definici a plne si zarídit
svuj život. Je sice pravda, že ženy nedrží v rukou oteže politické a hospodárské moci, ale není
pochyb o tom, že získaly moc
vládnout sobe samým, aniž by
se musely ubírat po ceste pred-

Celá otázka tkví v tom, zda se
"demokratické revoluci" podarí
ukoncit tradicní držbu mocenských
sfér muži. Dokáže tato revoluce
nastolit skutecnou" smes pohlaví"
v prostredí politických
a ekonomických elit?

ve spolecenské
tivne urcovaly

modely imperaprípustné
role

a pozice, dnes vytvárejí pouze
volitelné orientace a statistické
preference. Místo exkluzivních
rolí nastoupilo preferencní zamerení, svobodná volba aktérLI a

otevrené spektrum príležitostí.
Tím, co vítezí, není podobnost
sexuálních úloh, nýbrž vymizení
strohých narízení ze spolecenských modelú a soubežne s tím

urcené spolecností. Místo starobylých kouzelnických,
tajuplných a zlovolných schopností, které se ženám prisuzovaly,
nastupuje schopnost zkonstruovat sebe samu, naplánovat
a vybudovat vlastní, predem neurcenou budoucnost. První

právo obou pohlaví na sebeurcení a subjektivní neurcenost.
Svoboda vládnout si sám se vztahuje k obema pohlavím bez
rozlišení, avšak vždy se ustavuje "situacne", na základe diferencovaných spolecenských norem a rolí. Nic nenaznacuje, že by byly odsouzeny k zániku.

i druhá žena byla podrízena muži, avšak tretí žena podléhá
jen sobe samé. Druhá žena predstavovala ideální výtvor mužu, zatímco tretí žena je ženským sebevýtvorem.
Model tretí ženy sice zavádí klícový prelom v dejinách žen,

(Kniha Tretí žena vychází v prekladu
Martina Pokorného v nakladatelstí Prostor.)

nicméne je treba zduraznit, že v žádném prípade neznamená
vymizení
nerovností
mezi pohlavími,
zvlášte v oblasti
orientace vzdelání, vztahu k rodinnému životu, zamestnání

Gilles Lipovetsky (1944)

a odmenování. Spíše jsme svedky procesu zrovnoprávnení
podmínek obou pohlaví. Pusobí zde kultura, která u obou
pohlaví posvecuje svrchovanou individualitu vládnoucí nad
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nekdejších mechanických urcení
je dnes prostor pro volbu a individuální posouzení. Zatímco drí-

Francouzský sociolog a esejista.
Gilles Lipovetsky: Éra prázdnoty, Prostor 1998.
Gilles Lipovets ky: Soumrak povinnosti, Prostor 1999.
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První dáma, rozvod, moc
Martin Jan Stránský

V žádné zemi na svete není otázka postavení žen a všeho, co s tím souvisí, do té
míry prvoradá, jako ve Spojených státech.
Na rozdíl od Evropy jsou ve Spojených
státech uchazeci o verejné, politické ci
podnikatelské funkce hodnoceni nejen na
základe projevených individuálních schopností, ale i podle postavení partnera ci
partnerky. V americké spolecnosti toto
spolecenské pravidlo mnohdy rozhoduje,
a platí ovšem i pri volbe prezidenta a pri
posuzování výkonu jeho funkce.
Muže se tedy zdát paradoxní, že v onech rodove rovnostárských Spojených státech doposud nemeli ani jednu prezidentku. Stací se podívat na "sestrenku" Ameriky Velkou Británii,
na zemj s podobnou tradicí jak ve feministickém hnutí, tak
v demokracii, a hned narazíme na nedávnou a dlouhou vládu
"železné dámy" paní Thatcherové. Proc ten rozdíl? V Británii
to souvisí s tradicí britského chápání vladaru, mezi které už pár
set let patrí silné ženské osobnosti. Stací jen pTipomenout královnu Alžbetu 1. a královnu Viktorii, které bezesporu mely nejvetší podíl na rozšírení a udržování britského impéria.
Ve Spojených státech je dnešní role první dámy, "first lady",
zajímavá hlavne tím, že nynejší první dáma Hillary Rodham
Clintonová predstavuje zjevné odbocení z trendu. Všechny dosavadní první dámy Spojených státu mely spolecné predevším
to, že se prímo nezajímaly - alespon ne otevrene - o bezprostrední chod politiky, a už vLtbecdo nej prímo osobne nezasahovaly. Pokud se jejich charitativní cinnost nebo osobní zájmy
ubíraly cestou, která nakonec vyústila do nového zákona ci administrativní zmeny, vždy se tak delo prostrednictvím tretí
osoby.
Na rozdíl od svých predchudkyn se krátce potom, co se její
manžel stal prezidentem, paní Clintonová rozhodla, že se bude nejen venovat krizi systému zdravotnictví ve Spojených státech (tehdy byl považován za neefektivní, predimenzovaný,
zkrátka nevyhovující zájmum vetšiny obcanu), ale že sama navrhne a prosadí urcité zmeny. K tomuto cíli kolem ní byla vytvorena komise, která na sebe vzala obrovský úkol. Behem pomerne krátkého casu tato komise vytvorila šestisetstránkový
dokument s navrhovanými zmenami.
Ve Spojených státech, kde každý druhý obcan je velmi podrobne informován o veškerých aspektech zdravotnictví od
osobního zdraví až k mechanismLlm financování a kde
existuje znacný pocet organizovaných zdravotnických spolku
a pojištoven, narazil návrh paní Clintonové na tvrdý odpor.
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Celá iniciativa skoncila neúspechem, politickým fiaskem paní
Clintonové. Tato zkušenost pro ni byla poucná; stáhla se a soustredovala se na skromnejší iniciativy.
Na postavení paní Clintonové a úradu první dámy nejvíce poukázala
necekaná
série událostí,
která vyvrcholila
jako nejvážnejší krize v kariére jejího manžela, krize pusobená
neverou pana Clintona se stážistkou Bílého domu Monikou
Lewinskou. Od známých afér prezidenta Franklina Roosevelta
až po sugestivne šeptající zpev "Happy Birthday" z úst
Marylin Monroe pro ucho Johna F. Kennedyho se chování amerických prezidentu vždy uchovávalo uvnitr džbánu, který
byl vecne odkládán na policku kdesi v koute. To, že Clinton
nebyl prvním prezidentem s milenkou, je sice v Americe známým faktem, ale konzervativní puritánská povaha americké
spolecnosti nedovolovala, aby to pro obcany bylo to první, co
je v souvislosti s jejich prezidentem napadne. Po doznání prezidenta Clintona, že nejen mel aféru se stážistkou Lewinskou,
ale že se vše dokonce odehrávalo na posvátné pude "oválné"
kanceláre Bílého domu, pricemž pan Clinton navíc pokuroval
doutníky Uejichž prodej na americkém trhu mimochodem poté výrazne posílil), spadl onen imaginární džbán z policky
a roztríštil se na tisíc kousku. Utajování milostných pletek
predchozích amerických prezidentLIdoposud znamenalo, že jejich manželkám bylo dovoleno tvárit se tak, že nic nevedí. Paní
Clintonové tato možnost dána nebyla. Musela se ve
veci priznané nevery svého manžela verejne vyslovit.
A tak se stala paní Clintonová - alespon na pár mesícu napínavého procesu impeachmentu prezidenta Clintona - nejmocnejší
ženou sveta. Její rozhodnutí neopustit manžela se dnes jeví jako jedno z nejvýznamnejších politických rozhodnutí ucinených
na americké plide v tomto století. Kdyby svého chote
opustila, nemohl by spolecenskému nátlaku, aby odstoupil
z funkce, prezident vzdorovat. Dusledky odstoupení by byly
nepredvídatelné a byly by to dusledky, které by jako rozširující
se vlny na rybníku zasáhly do spolecenských, ekonomických
a politických oblastí v nejvzdálenejších koutcích našeho sveta.
Proc tak paní Clintonová vlastne ucinila? Ne kvuli lásce, muži ci rodine, ale kvLIli necemu jinému. Paní Clintonová a její
manžel meli formální a strategický vztah. Rozhodnutí paní
Clintonové bylo ciste politické a souviselo úzce s již zmínenou
ambicí budovat vlastní kariéru v aktivní politice. To se potvrdilo pri jejím nedávném oznámení kandidovat do Senátu ve
vlivném státu New York. Dnes paní Clintonová rozjíždí politickou kampan ve státu, se kterým doposud nemela ani politicky, ani osobne témer nic spolecného. Prestehovala se do bohatého newyorského predmestí a vede nákladnou kampan s cílem zvítezit v listopadových volbách.
Ne tedy to, co paní Clintonová udelala, ale práve to, co neudelala, nejvíce ovlivnilo osud
první dámy, ale i celých
Spojených státu. Další a možná ješte zajímavejší otázkou je,
jestli se po odchodu jejího manžela z úradu prezidenta neukáže taktické rozhodnutí paní Clintonové nerozvést se jako pouze pozdržený tah.
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Dovolte, pánové,
abych se predstavila
Jana Valdrová
Dovolte, pánové, abych se predstavila: jsem žena, jakou si žádáte, o jaké sníte, jakou toužíte mít po svém boku. Vídáte mne
v televizní reklame, která Vaše dobre zaplacené predstavy
zhmotnuje v konkrétní obraz.
Jsem mladá, pLlvabná, štíhlá a sexy, je mi mezi 14 a 25 lety.
Ladné pohyby mé pružné postavy dávají vyniknout kráse mých
hustých, dlouhých, obarvených vlasLI.Má cMze pripomíná tanec - je oslavou svežesti a zdraví (a to i tehdy, kdy jsem práve
užila projímadla a rozevláte bežím parkem ke stanici metra).
Pro udržení svého mladistvého vzhledu udelám a koupím cokoliv, co pomuže zvrátit beh casu v mLljprospech - existují prece
krémy a mýdla, vyhlazující vrásky do šesti týdnLI,do trí týdnu,
okamžite.
Povolání a kariéra v mém živote hrají jen podruŽfl.Ouroli, jsem
prece žena. Velmi zrídka mne zastihnete u po(ítace, neláká mne
ani denní tisk - informaci o tom, že deti potrebují kalcium, mi
predcítá manžel. Jestliže jsem vystudovala lékarskou fakultu a
tíhnu k vede, mohu realizovat své vedomosti na poli zjištování
mikroklimatu detského zadecku: k pokusu s plenkami mého
Jakuba využívám kulatou sklenenou misku, která se stejne k nicemu jinému nehodí. O služební postup neusiluji; vydám se sice na služební cestu, ale víc než na své
povinnosti dbám na svuj sveží dech.
Proto u sebe neustále nosím žvýkacku
nebo osvežující bonbóny. Pecuji o své
vlasy - silne tužící lak zajistí trvanlivost úcesu i pod vrtulemi letadel.
Jsem nabita sexem, i když treba práve krájím rajcata na salát. Smys-lem
mého života je prece být rozkošným
mazlíckem partnera nebo - proti gustu ~ádný dišputát - tygricí, která rozpoutává orgie jeho vášní. Snadno
mne eroticky vzruší jakýkoli podnet;
pri mydlení koupelovou penou dlouho
zálibne prejíždím dlanemi po svých
hladce oholených nohou, jogurt miluji vestoje nebo ve vane. Mimorádne
silným sexuálním zážitkem je pro mne
pojídání oplatku: v hedvábném spodním prádle se svijím na postelovém
letišti a cukrovinková extáze mi vhání
slzu do oka.
Konícky zásadne nepestuji. Na výletech se ocitám jen výjúnec~ne (krás
prírody si nevšímám, zato mne zarazí
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vybledlost partnerovy košile ve srovnání se stejnou košilí jeho
prítele; po návratu domu musím ihned koupit lepší prací prostredek). Ve§kerýmuj volný cas zabírá péce o deti a domácnost.
Usmevavá a odpocatá ocekávám své malé nezbedy k odpolední svacine. Namažu jim chléb cokoládovou pomazánkou s vedomím, že de'1ám to nejlepší pro zdraví svých detí. Radostne
kroužím kolem c'1enusvé rodiny a nedovolím, aby se obsloužili
sami - vždy" mají mne.
Rodine se venuji od rána do vecera, ale verte neverte, nejlépe
se cítím, když nastanou "mé dny". Zatímco dríve jsem nosila
dlouhý svefJ;dnes oblékám tesné bílé džínsy nebo priléhavé minišaty a odcházím na diskotéku. Svudne vrtím zadecKem, aby
každý vide'1,jak skve'1emi sedí mé intimky (takto jsem si zvykla
nazývat verné družky svých dmI).
Jsou chvíle, kdy mé hezounké celo protne ošklivá vráska: když
objevím na prádle skvrnu, na kterou muj bežný prášek
nestací. Tu propadám depresím, že kazím c'1enum rodiny hru
(sanw se dovádení na trávníku nikdy neúcastním). Ani hora špinavého nádobí veru na nálade nepridá, a ucpaný odtok vodovodu mne dokáže zcela pripravit o sebeovládání - mám chut
rozbít umyvadlo! Naštestí je vždy nablízku muž; na skvrny nabídne prášek s novou zelenou silou, na
mytí nádobí poradí zakoupit mycKu.
Kam jen chodí na ty nápady? V otázce
cištení odtoku, dlaždicek a vodovodních baterií prokáže úctyhodnou informovanost, a zcela nedávno mi nabídl
úžasne chutnou instantní jíšku.
Ve zralejším veku, dokonale financne
zaopatrena, popouštím uzdu své rozmarilosti. MLlj šofér a sluha nainstaloval všude kolem mne dumyslná
zarízení, která na stisknutí tlacítka
vydají ze svých útrob hromádku luxusních bonbónu. Dále už pokud
možno nestárnu, nenašla bych v reklame (a v živote?) uplatnení. Nechci se zmenit v protivnou tchyni,
která znenadání oznámí svuj prijezd
a neurvale vtrhne do snašiny domácnosti, narychlo uklizené a rozvonelé
dopékající se bábovkou (z prášku).
S tvárí poznamenanou stopami stárnutí se tedy cudne stahuji do ústraní,
poté co jsem vám vydala u prepážky
léky proti chripce ...

I
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s Evropany,
kterí nemají práci

"Spousta lidí potrebuje práci. Spousta
firem potrebuje pracovníky. Tak proc se ti
potrební nespojí?" Takový nápis nesla na
zádech temná postava nezamestnaného
trcící nad strukturou naší složité,
komunikacemi všeho druhu protkané
civilizace. Koláž prinesl v kvetnu britský
týdeník Time v rámci jedné své takzvané
cover story. Venoval se v ní tématu, které
je nanejvýš palcivé i u nás, totiž otázce
ochoty a možnosti stelwvat se za prací
a také otázce ochoty a možnosti menit ci
zvyšovat svoji kvalifikaci. Z rozsáhlého
textu vyjímáme:
"Mnoha Evropanum je dobre všude, ale doma nejlíp", nazvala výstižne Jennie Jamesová svuj clánek, v nemž uvádí,
že když lidé uvažují o zmene zamestnání a presunu jinam,
rozhodující
otázkou bývá nejcasteji
bydlení. Kacey
Youngová, šéfka financního oddelení mezinárodní náborové
agentury Harvey Nash, k tomu ríká: "Je to první vec, kterou
zvažují." A problémy se stehováním zpusobily, že bez ohledu na to, že v nekterých cástech Evropské unie dochází

k prekotnému rustu nových pracovních príležitostí, podle
Ullricha Heilmanna z nemeckého Rýnsko-vestfálského institutu pro ekonomický výzkum (Rhine-Westphalia Institute
for Economic Research) klesla mobilita pracovních sil pod
úroven šedesátých let.
Cástecne to lze pricíst kulturním stereotypum a jazykovým
bariérám. Ovšem i vládní politika v otázkách bydlení leckde
dává lidem dobrý duvod, aby zustali tam, kde jsou. Jako jednu z prícin nízké mobility Heilmann uvádí dotování nájemného, které je v Nemecku bežné a v nekterých oblastech ciní 30-50 procent. V Belgii zas nezamestnané od stehování
za prací, byt jen na malou vzdálenost, odrazují vysoké dane
z prodejní ceny domu - 12,5 procenta plus notárské poplatky, které ciní 3,5 procenta a více.
Prosperující evropská mesta naopak reší problém, jak pri
rostoucích cenách nemovitostí pritáhnout a také si udržet
pracovníky duležitých profesí. Britská vláda Tonyho Blaira
nedávno seznámila verejnost s návrhy na poskytnutí bezúrocných pujcek na koupi domu lidem klícových profesí, jakými jsou napríklad zdravotní sestry ci príslušníci policie,
kterí žijí v drahých oblastech Británie, zejména v Londýne.
Irská vláda podporuje rozvoj infrastruktury, aby mohla být
uspokojena poptávka po 200 000 nových domech v okolí
Dublinu, kterou lze ocekávat v prubehu dalších deseti let.
Príliv nových firem a vzkvétající ekonomika zaprícinila, že
ceny domu tam v roce 1999 vzrostly o 16,5 procenta.
Ovšem o bydlení se v soucasnosti nestarají jen vlády
a pracovníci. "Jelikož je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovních sil," ríká Youngová, podniky stále casteji pro své nové úlovky kupují domy, což bylo kdysi
""
výsadou vrcholného managementu. Snaha o bezproCl
'blémový
presun nekteré spolecnosti dokonce donu"'"
~
tila k tomu, aby zacaly poskytovat celou škálu slu~
~
žeb realitních kancelárí: kupují i puvodní dum novéCl
ho zamestnance."

~
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~
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Podnikové univerzity
Jedním z nejduležitejších, ci rozhodujících faktoru
pri hledání práce je nepochybne príslušná kvalifikace. Aisha Labiová pod titulkem "Evropská revoluce
ve vzdelávání zamestnancu" popisuje, jak se s tím
ruzné spolecnosti a firmy zkoušejí vyrovnávat:
Pri zmínce o evropském vyšším školství se vám
možná vybaví univerzitní profesori v hábitech a veže ze slonoviny zahalené v mlze. Alespon jedna britská vzdelávací instituce však funguje na modernejší
úrovni. Virtuální univerzita (Virtual University, VU)
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zinárodního automobilového giganta. Prudký nárust mezinárodních fúzí, který DaimlerChrysler pomohl odstartovat, podporil vznik podnikových univerzit, jelikož se objevila potreba
fóra, kde by bylo možné artikulovat a propagovat kulturu, cíle a hodnoty nové spolecnosti.
Vedle opcí na nákup akcií a štedrých sociálních programu je
možnost vzdelávání a rozvoje stále potrebnejší nejen k získání a vyškolení, ale i k udržení kvalifikovaných
pracovních
sil. A prestože moderní vzdelávací programy nejsou nejlevnejší, pokud se díky nim podarí udržet zamestnance déle,
než je obvyklé, má z neho spolecnost znacný prospech.
Carnall poznamenává, že práve z tohoto duvodu vznikla
i nová virtuální obchodní škola poradenské firmy Ernst &

spolecnosti BAE Systems, která svou cinnost zahájila pred
tremi lety, nabízí vše od výuky cizích jazyku po projektování prostrednictvím lokální elektronické síte spolecnosti i tradicne výukou ve trídách.
BAE Systems je jen jednou z rostoucího poctu spolecností,
které k akci vyprovokoval
stále vetší nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Evrope. Zatímco eurokraté hloubají nad strategiemi, jak naložit s rozdílem mezi poptávkou
a nabídkou, spolecnosti se musí s touto otázkou vyporádat,
jelikož má prímý vliv na jejich existenci. Predevším v technických odvetvích, která se rychle vyvíjejí a kde praktické
znalosti zastarávají už po nekolika mesících, je nábor pracovních sil s nejnovejšími znalostmi a jejich vzdelávání nezbytné pro produktivitu a ziskovost.
Tuto nutnost však nepocitují
jen firmy, které pusobí
v rychle se rozvíjející oblasti technologií. Aktivnejší roli ve
vzdelávání zamestnancu zacínají
hrát i spolecnosti natolik rllzné,
jako jsou automobiloví
giganti

"v minulosti bylo vzdelávání
roztríštené," ríká Jeanne Meisterová,
prezidentka
Corporate
Xchange
se sídlem
aUniversity
farmaceutické
konglomeráty.
v New Yorku a autorka knihy
Corporate Universities: Les-sons

Young. "Poradce zde zllstával približne tri a pul roku," ríká
Carnall, "pricemž první rok vetšinou predstavuje školení.
Pokud se je podarí udržet o rok déle, spolecnost na nich vydelá balík penez."
Ovšem netýká se to jen spolecností, které si chtejí zvednout

TI E

in Building a World-Class Work
Porce. "Spolecnosti dnes chtejí studijní plán pro každou profesní skupinu."
Zamestnavatelé vzdelávají své zamestnance ruzným ZPlISObem. Nekterí využívají jen nepatrne vylepšené školící programy, jiní provozují celé podnikové univerzity. které nekdy
pusobí ve spojení s akreditovanými
vzdelávacími institucemi, jako tomu je v prípade Virtuální
univerzity
BAE
Systems. Prestože v Evrope není ani zdaleka tolik podnikových univerzit jako ve Spojených státech, kde jich je témer
1600, vývoj jde na tomto brehu Atlantiku práve tímto smerem. Mezinárodní
institut pro rozvoj rízení (International
!nstitute for Management Development) v Lausanne, jenž je
sám výsledkem
sloucení dvou podnikových
univerzit,
a Esade Executive Development Center v Barcelone patrí
k institucím, které se chystají využít rostoucího zájmu o podnikové vzdelávání v Evrope a spolupracovat s prumyslem na
sestavování podnikových studijních plánl!.
Cástecnou prícinou tohoto skluzu muže být to, že Evropané
jsou konzervativnejší, pokud jde o prestiž škol a získaných titulu. Americané univerzitním titulum nepripisují takovou dllležitosl. "V mnoha firmách probíhá rada aktivit, kterým se neríká podnikové univerzity, ale klidne by tomu mohlo tak být,"
tvrdí Colin Carnall,
reditel rozvoje rízení na Henley
Management College ve Velké Británii, která vyvinula vzdelávací programy pro desítky spolecností. "Podíváte-li se na
vzdelávací aktivity ve vetšine velkých nemeckých spolecností, mnohé vykazují znaky podnikových univerzit, ale neríká se
jim tak." Ke spolecnostem, které využívají nejen myšlenku,
ale i název, patrí švýcarská strojírenská a technologická skupina ABB, která loni nedaleko Curychu otevrela svou ABB
Academy, a DaimlerChrysler, jehož podnikovou univerzitu
jeden z reditel li spolecnosti, Jurgen Schrempp, považuje za
klícový prvek v utvárení nové podnikové identity tohoto me-
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v Evrope a poptávka po jedincích s tou správnou kvalifikací
staví kvalifikované síly do nebý-

valé pozice,
kdy sipracovních
mohou urcopríjmy.
Nerovnost
sil
vat podmínky svého zamestnání.
Navíc trebaže v minulosti byla
cesta k zamestnání presne vytycena požadovaným vzdeláním, které specifikovalo titul nebo kvalifikaci pro danou práci, soucasný nedostatek pracovníku pomáhá prosazovat radu alternativních kvalifikacních
programl!. Napríklad v oblasti technologií mllže mít osvedcení o schopnosti pracovat s nejnovejším Microsoftem nebo
Novellem stejnou váhu jako uni verzitní titul.
Nalézt ty správné pracovníky nekdy znamená zapomenout
na formální kvalifikaci.
"Jsou lidé, kterí mají dovednosti
a zkušenosti, které spolecnosti hledají, ale pro než neexistuje žádné osvedcení," tvrdí Dirk van Hahnrath, zakladatel
Braincapital, nové internetové banky pracovních míst, která
chce do príštího roku registrovat 30 000 uchazecu o práci.
Hahnrath uvádí jako príklad hudebníky, kterí vedí o MP3
víc, než vetšina programátorl!.
V prudce se rozvíjející
Evrope není nouze o to, jak nove rešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Ovšem zamestnavatelé i pracovníci
musejí být pripraveni nové metody prijmout.
Z týdeníku Time 8. S. 2000 preložila
Redakcne upraveno.
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Katerina Hronová.

Ideální žena
je chimérická
S Vlastimilem Brodským o lásce, o manželství, o rodine.
Také trochu o politice a hercích v ní.
Eva Hanáková
Pane Brodský, jaký je váš vztah k ženám?
Vyjádril bych to hantýrkou - muj vztah k ženám je kladný.
Velice kladný. Já ovšem na téma ženy nejsem expert. Škoda,
že jste prišla tak pozde. Mela jste prijít v dobách, kdy ješte žil
mi:Jjkolega Miloš Kopecký, který by daleko zasveceneji dokázal pohovorit na dané téma.
Tak to si nemyslím. Jakje možné, že vás vždycky obklopovala taková spousta žen a vetšinou velmi krásných žen? Co si
myslíte, že je k vám tolik pritahovalo?
Pud materský. Já jsem se jim zželel, protože vypadám jako
chudinka. A ony si vesmes ríkaly, když si ho nevezmu já, tak
ten se nikdy neožení. Možná vypadám jako záletník, ale pouze co do poctu dam, které když me uvidely, rozplakaly se
a ujaly se me. Nejaký cas o me pecovaly, ale když za nejakou
dobu zjistily, že jsem opravdu politováníhodné nedochudce,
obrátily se na nekoho mužnejšího.
Co na ženách nejvíc obdivujete?
Nevím, toto je pro me neustále záhadná vec. Faktem je, že
prestože jsem víceméne po zárucní lhute a tím pádem i prošlej, ženy se mi furt líbí. Nejvíc na nich pravdepodobne obdivuju jejich fyzický puvab. Na druhé strane však je pro me velice lákavá i úroven jejich intelektu - možná je to proto, že já
sám jsem jaksi duševne nedovyvinutej. Obzvlášte dnes, když
zacínám být dementní, senilní, alzheimerovský a parkinsonovský. No, mám na to taky vek!

kdy mladí lidé spolu sice žijí ve spolecné domácnosti, ale
brání se vstupovat do svazku manželského?
S tím naprosto souhlasím. V mém prípade mi obe manželstva
nepodarila naplnit predstavy o dokonalosti manželství. Z toho
duvodu si domnívám, že práve žití na hromádce dává lidem
mnohem více svobody a prostoru a je také vetší zárukou setrvání toho vztahu.
To si opravdu myslíte? Máte snad dojem, že treba snubní
prstýnek vyvolává v lidech strach ?
MlIže vyvolávat. Je to totiž zároven i právní závazek, nejenom
citovej. A já si myslím, že ta citová oblast a emoce jsou víc,
než jen podpis úredníka. Pokud jde o me, kdykoliv jsem žil
s nejakou ženou v takovém vztahu milostném, lec neuzákoneném, melo to vždy lepší výsledky a bylo to i trvalejší.
Co je podle vás nejcastejší príci nou rozchodu dvou partnedi?
Neshody, jednoznacne neshody a nedostatek komunikace mezi partnery. Podle mého názoru není dobré vymýšlet si lživé argumenty a házet vinu na druhého. Mnohem jednodušší je pravdive priznat, že jsem našel novou lásku a že za ní odcházím.

Která žena vás v živote nejvíce poznamenala - at už v kladném nebo záporném slova smyslu?
To je velice choulostivá otázka. Pokud uvedu nejakou ženu
v záporném slova smyslu, tak to jí moc radosti neudelám.
A naopak, když reknu, že nejvíc pozitivne me ovlivnila ta a ta,
bude to vypadat, že chci pLljcit stovku ...
Pokud ale vezmu v potaz délku partnerského svazku, pakje
samozrejmé, že musím zmínit paní Janu Brejchovou. Strávili
jsme spolecne osmnáct let života a osmnáct roku je opravdu
dost dlouhá doba, která muže mít vliv na postoj cloveka, jeho
vývoj, jeho obcanské názory. Každý ten vliv je pak svým zpusobem pozitivní a negativní. Na svete totiž nikdy nemuže existovat líc bez rubu a rub bez líce.

Obe vaše bývalé manželky byly velice úspešné ve svých oborech a budovaly si vlastní kariéru. Jak jde dohromady nárocné zamestnán~ manželstv~ deti ... ? Je vubec možné, aby
si oba partneri budovali kariéru na vysoké úrovni a pritom
nezanedbávali rodinu?
Podívejte se, v tomto ohledu jsem se dopustil celé rady krivd.
Sice to bylo z nevedomosti, ale já si je dnes nerad odpouštím.
Myslím si, že je trošku zlocin, pokud si lidé nenajdou prostor
pro výchovu dítete a snaží se jen o jedno - uspet za každou cenu. Herectví je navíc strašne blbý povolání pro rodinný život.
Pracujete 16 hodin - ve dne, v noci, o sobotách, nedelích, svátcích a clovek pak velice pracne hledá prostor pro partnera i pro
deti. To byl také mllj prípad, mllj a paní Brejchové. Jana mela
v šedesátých letech obrovské príležitosti a spoustu nabídek
hrát a filmovat. Já mel tenkrát pocit, že po ní proste nemllžu
požadovat, aby zustala doma s Terezkou, a tak ji treba o neco
ošidit. Samozrejme, že jsem mohl zustat doma já ... No, proste
jsem to tenkrát opravdu zanedbal a dodnes toho taky lituju.

Od rozvodu s Janou Brejchovoujste se už znovu neoženil a
žijete dlouhou dobu sám. Jak se díváte na soucasný trend,

Podle vašich slov je patrné, že se prikláníte k prvorepublikovému modelu, kdy žena zustávala doma, starala se o vý-
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Vlastimil Brodský
Narodil se v roce 1920 v Ostrave.
Po maturite nastoupil do herecké školy E. F. Buriana v D 40.
Následovala
angažmá
ve Vetmíku,
v Divadle Míly
Mellanové a v Divadle satiry.
Od roku 1948 do roku 1984 hrál v pražském Divadle na
Vinohradech. Nejznámejší divadelní role: Švejk a feldkurát
Katz, Bondy ve Válce s mloky, Alquist v RUR, Porotce c. 8
v Dvanácti
rozhnevaných
mužích,
kanovník
Roch
v Rozmarném léte a mnoho dalších.
Od roku 1984 je v dúchodu, zároveií hostuje na scéne
Národního divadla.
Hrál ve více než 150 filmech, patFí sem napr. Tajemství krve, Až prijde kocour, Cintamani a podvodník, Ostre sledované vlaky, Rozmarné léto, Faráruv konec, Všichni dobrí rodáci, Skrivánci na niti, Jakub lhár (film nominován na
Os cara, V. B. obdržel za svuj výkon Sthbmého
medveda na
Berlinale ).
Dlouhá léta spolupracuje s rozhlasem (nejpopulámejšíjako Hajaja) a s televizí (Tažní ptáci, seriály F. L. Vek,
Arabela, Návštevníci aj).

Kde vidíte rešení této situace?
Pokud nekdo zblbne z moci, mel by okamžite odejít, nebo být
odejeden, nebo ohryzán ... Jednoduše receno, takový clovek
by mel vypadnout z politiky ven, protože nad sebou ztrácí
kontrolu a stává se nebezpecným. Stejná situace je dnes u nás.
Ta arogance, ty urážky, který kolem sebe saje skupinka všemocných, to se snad v týhle míre nedeje nikde na svete. Pokud
politik nevidí ani neslyší hlasy lidí zdola, pak patrí k ocari nebo k ušari, ale rozhodne ne do vysokých postu v cele státu.

chovu svých detí a jediným živitelem rodiny byl muž.
Opravdu se vám tento tradicní model tak zamlouvá ?
Myslím, že ano. Tento princip totiž podporoval soudržnost rodiny a mel soucasne velmi pozitivní vliv na deti - zejména trídení jejich hodnot. No reknete, kdo jiný než maminka má vyprávet detem pohádky a ucit je tak rozeznávat dobro od zla?
Pravdou ovšem zustává, že v drívejších dobách byl ženský intelekt potlacovaný a ženy ani nemely možnost projevovat se
v oblastech, kde se normálne projevovali muži. Jejich aspirace byly proste menší a ony zustávaly doma s detmi velice rády. Dnes se ale podminky zmenily, ženy mají mnohem více
možností a rovnež v daleko vetší míre využívají velkou míru
ratia a intelektu, které jsou jim dány do vínku.

Jak potom pohllžíte na politické ambice ne1cterých svých hereckých kolegyií?
Po revoluci se každý z nás snažil nejak pomoci prerodu ze období ctyricetileté totality k demokratickým zpusobum žitÍ.
Tehdy se mi ty pocátky a záchvaty politických snah zdály docela pochopitelné, i když jsem mel dojem, že i politice se clovek musí nejprve naucit. Ale budiž. Postupem casu jsem to
ovšem zacal pokládat za brutální zneužití tech svých kolegyn,
které byly nuceny mluvit slovy svých politických poradcu
a pritom jim ta slova byla cizí.
Pokud jim byla cizí, proc je tedy n1wly?
To je težký. Zneužití cloveka je totiž i otázkou víry. Pokud se
seznámím s velikášem a ten je mi práve svým velikášstvím
sympatický, jsem pravdepodobne také ochoten tlumocit jeho
názory, protože si nestacím vytvorit svoje vlastnÍ.

Jakje tedy možné, že se po roce 1989 najednou muži drave
chytají všech prt1ežitostí, vytlacují ženy z duležitých pozic
a svým zpusobem je odsouvají na vedlejší kolej?
To je jen výstrelek toho, že se u nás dlouhá léta žilo jinak.
On ten business je totiž úplne jinej ve Spojených státech, kde
vždycky existoval, než u nás. U nás je dost neserióznÍ.
Jenomže to není jediná vec, u nás je i mocenskost neserióznÍ. Bohužel se není cemu divit, protože to násilné, ctyricetileté prerušení vývoje se na nás proste muselo nejak podepsat. My se teprve nyní pomalu seznamujeme s vecmi,
který jsou v jiných státech naprostou samozrejmostí, kdežto
pro nás je to úplné novum. Pomalu se ucíme, jak si sami
vládnout, a také jak kontrolovat a upozornovat moci pány na
to, že nabubrelost mocných vede kjejich konci, ale i ke škode celýho státu. A je celkem pochopitelný, že nám to dáješte velkou makacku ...

Ceroen 2000

Máte dojem, že ženy do politiky a do verejného života nepatrí?
To je velice individuálnÍ. Já si myslím, že pokud má žena dispozice a chut udelat neco pro verejné blaho, tak by to mela
udelat. Na druhé strane je ovšem pravda, že žena, která neaspiruje na to být madame Curie, udelá velmi dobré a významné služby pro vývoj nastupující generace svých detí.
V naší republice se v poslední dobe ovšem setkáváme s tím,
že zamestnavatelé velice váhají dát práci mladým ženám.
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Mají obavy zjejich tehotenství, z problému s nemocnými detmi ... Zeny jsou tak v podstate v obrovské nevýhode ve srovnání s muži. Souhlasíte s tímto názorem?
To je bohužel pravda. Naši zamestnavatelé totiž myslí daleko ekonomicteji
než zamestnavatelé
v jiných státech.
Reagují tak opet na pozustatek ctyricetileté totality. Ac je to
velmi smutné, pro ne jsou proste peníze vúdcí velicinou.
Všechno ostatní házejí stranou a nechtejí si pridelávat další
starosti s tehotenstvím žen, s nemocnými detmi ... Je to hloupý,je to smešný .....

stavila poslankyne Jana Volfová jako protiváhu Zemanova
ryze pánského kabinetu?
To rozhodne ne. Mnozí lidé tento krok považují za urcitou recesi nebo hru. Já si ale myslím, že se to možná dá delat vážne. Pravdou ovšem zLlstává, že by se melo v prvé rade proverit, jestli je stínová žena ve vláde lepší než ten reálný nestín.
Treba je to ale správné rešení arogance a tuposti našich mocipánú. Ženy by totiž neumely být tak nabubrelé, arogantní
a neseriozní, jako to umejí chlapi. Urcite by v nich zustala
nejaká ta jemnost.

... a možná to i nahrává k vytvárení spousty feministických
hnutí. Jaký máte názor na feminismus?
Nevím. Tohle je strašne složitý problém. Zrovna dnes jsem
otevrel noviny, kde byl další clánek o sexuálním "harašení".
Pokud nekteré ženy chápou feminismus v tomto smyslu
a obvinují muže z obtežování, pokud jim on jenom otevre
dvere nebo pomúže s taškou - to se mi opravdu zdá smešné
a dovedené do absurdní krajnosti. Jestli je na svete neco šíleného, je to extremismus, a všechno extrémní je tomuto
svetu nebezpecné - i extrémní arogance, i extrémní bonmoty. A práve z extrému vznikají všichni ti Caligulové,
Stalinové a Hitleri ... Na to bychom si meli dávat obrovský
pozor a mít vždy na pameti, že extrémy krystalizují až do extrémních absurdit.

Pane Brodský, kdybyste mel moc a mohl vytvorit ženu podle svých predstav - takovou ideální ženu. Jaká by mela být?
Myslíte si, že vubec neco takového jako ideální žena existuje?
Ideální žena je chimérická, protože je záležitostí predstavy.
Kdykoliv se clovek zamiluje, má vždycky pocit, že objekt jeho lásky je práve splnením té jeho ideální predstavy. Ale pricházejí další a další ženy a každá z nich je jeho ideálem a mužou být naprosto odlišné. Láska je mocná carodejka.
A láska je soucasne i ta nejhezcí choroba. Víte proc? Láska
totiž zbaví cloveka soudnosti a on neustále žije ve snové
oblasti. Na rozdíl od ostatních chorob je ale vždycky vylécitelná ...

Eva Hanáková (1977)
Zdá se vám absurdní napHklad stínová vláda žen, kterou se-

Studentka Vysoké školy ekonomické
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publiky. Jestliže autor tvrdí, že "být komunistou dnes zarucuje trvalou možnost podílet se na chodu parlamentní demokracie, zasahovat více než je zdrávo do verejných záležitostí
a tradicní rezervé v intelektuálních kavárnách sveta", sám tím
demonstruje své antidemokratické sklony, navazující na lustracní politiku zacátku 90. let. David Svoboda by si mel pripomenout, že mnozí z dnes opomíjených signatáru Charty 77
byli presvedcení komunisté, a presto podstoupili významné
obeti demokratickým principum v Ceskoslovensku. Jinými
slovy, ne všichni komunisté jsou antidemokratictí.
Tretím omylem Davida Svobody je ignorování méne nápadné hrozby pro demokracii v mnoha zemích, jíž je nespoutaná moc kapitalismu v procesu globalizace. Není to tak prekvapivé, uvážíme-Ii, že I) spojujeme pojmy demokracie
a kapitalismus v jedno, 2) prechod k demokraciím ve východe Evrope se soustredil zejména na ekonomické položky,
3) povrchní požitky, jaké nám kapitalismus prináší, odvádejí naši pozornost od závažnejších témat. Stejne tak jako je
rozdíl mezi komunismem a totalitarismem, kapitalismus není totéž co demokracie. Nedávná vlna antiglobalizacních
protestu ve svete je dukazem, že alespon nemnozí vnímají
nadrazování korporacních zájmú zájmum demokratických
obcanú jako naléhavý problém, vyžadující odezvu. Pan
Svoboda prokázal neschopnost videt dále než za tradicní neprátele demokracie.
S pozdravem

Vážená redakce,
se zájmem jsem si precetl nejnovejší císlo The New
Presence, zejména clánek Davida Svobody "Kdo chodí strašit evropskou demokracii". Cítím se proto povinen poukázat
na to, co zde považuji za nedostatek kritického prístupu
k dané problematice.
Autor se predevším dopouští bežného omylu, když spojuje
komunismus s totalitarismem. Je správné, že oznacuje nálepkou totalitarismu politické režimy 20. století, jaké panovaly v nacistickém Nemecku a Rusku Stalinovy éry.
Nicméne ztotožnovat komunismus s totalitarismem je príliš
laciné a David Svoboda se tím pridává na stranu Francise
Fukuyamy s jeho teorií o "konci dejin", navozeném zhroucením východoevropských režimL!. Komunismus jako myšlenka obsažená v Marxových spisech byla zásadne zkompromitována pokusy Lenina a druhých uvést ji do praxe; neporozumíme tedy dejinám 20. století, aniž bychom toto vzali na zretel. Doporucuji proto Davidu Svobodovi, aby se seznámil s Marxovými texty, zejména s "Nemeckou idologií",
než zavrhne komunismus jako inherentne totalitní. Bude
prekvapen, kolik zde nalezne radikálne demokratických
myšlenek.
Druhá chyba vyplývá z první: touha videt komunisty marginalizované ve verejném i politickém živote nejen Ceské re-
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cemuž se Nemecko zbavilo znacného podílu své temné minulosti na svém demokratickém smerování. Je pravdou, že
mnozí ze signatáru Charty spojili v minulosti svou cinnost s
komunistickou stranou. To však neznamená, že všichni byli
reálnými komunisty. KSC jako jediná celospolecenská síla
nutne soustredila koncem 60. let i radu reformne smýšlejících osobností. Ale spojování termínu "komunisté" s jakoukoli nahodilou odnoží socialistického reformismu je pouze
dokladem mých tezí o laciné rehabilitaci významu slova
"komunismus". Navíc mnozí z tech, kdo v 50. letech verne
realizovali leninské myšlenky, dokázali, že Charta muže být
pro tuto lacinou rehabilitaci presvedcivým prostredkem.
Záverem píšete o hrozbe globálního kapitalismu pro lidskou
svobodu. Nebudu se prít o rizicích nespoutané tržní síly, nicméne zavádením pojmu kapitalismus se opet dostáváme na
archaickou a pro mne nevítanou - marxistickou - rovinu.
Souhlasím s Vámi o nutnosti diskuse na toto téma, pochybuji však, že masové a neméne "globální" protesty frakcí Nové
levice utvárejí pro tento dialog nejpríhodnejší prostredí.

Vážený pane Brooksi,
vytýkáte mi, že kladu rovnítko mezi komunismus a totalitarismus. Používáte pritom obvyklý argument levicových intelektuálu, že puvodní dobrá idea komunistické spolecnosti
byla zneužita bolševickou praxí. Nicméne prehlížíte, že základní pilíre revolucního marxismu, o než se opírala rudá totalita, byly Leninem prevzaty od Marxe bez patrnejších
zmen. Hovorím o diktature proletariátu, jež mela legitimizovat totální monopol strany a neprímo i násilí ze strany "proletárského" státu. Jakkoli zde muže existovat rozpor v interpretaci tohoto Marxova pojmu, presto už Marxovi soucasníci varovali pred latentním autoritárstvím, obsaženém v jeho
"radikálne demokratických" (radically demokratic) teoriích.
Také se vyslovujete proti mé údajné snaze ostrakizovat komunisty z verejného života. To je zásadní nepochopení významu mého clánku. Ten totiž nemá plnit úcel "antikomunistického manifestu" a není zameren proti soucasným komunistum. Narážím v nem pouze na pokrytectví dnešních
demokratických konvencí. Poukaz na antidemokraticnost
lustracní politiky bych vážil dvojnásob opatrne. Byla totiž
jen chabou obrannou náhražkou toho, co se uskutecnilo ve
východní cásti Nemecka mnohem radikálnejší cestou a díky

S pozdravem

David Svoboda
student politologie, FSY UK

Ad: Konec patriarchální ideologie v medicíne?
(Prítomnost 4/2000, str. 5.)
Škoda, že autor clánku, Martin Blízký, zrejme nemel možnost
prec'(ístsi další clánky v témže císle, z nich alespon rozhovor s
prof Pavlem Klenerem. Snad by od uverejnení vlastního nesmyslu upustil a tak ušetril hladinu mého adrenalinu.
Martin Blízký je jiste intelektuál duchovního mystického ražení, protože otevíral výstavu malírky-lécitelky. Už tím je dána
jeho malá víra ve vedu. Proto mu "necekaný zážitek" prineslo
setkání s paní doktorkou, která "pokládala obvyklý prístup
školské medicíny za nedostatecný, a proto si založila soukromou praxi". V ní užívá "homeopatii, prírodní výživu, aku-
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punkturu, japonský masážní prístroj, reiki, Bachovy esence ... ". Ušlechtilá paní doktorka znásobila svuj plat státního
zamestnance, aniž by své klienty poškodila. Umí totiž "opravdovou" medicínu, ví, kdy ji musí užít, kde je zbytecná a kde se
uplatní všechny" výdobytky" alternativní medicíny. Paní doktorka je si plne vedoma, že na rozdíl od lécitele muže být ze zákona stíhána za chybné lécení (malpractice). Ucitel nemá školy, vysvedcení, licenci, není proto zodpovedný podle zákona a
nemusí proto platit dane. Paní doktorka ano.
Pan BlízÁ.jje oslnen názorem paní doktorky, že "lékar je zároveií. lécitelem a nemoc není jeho neprítel, ale naopak spojenec ". Skoro padesát let jsem delal neurochirurgii, ale nikdy me
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nenapadlo, že nemoc - napr. mozkový nádor - je muj spojenec.

S nemocí jsem vždycky v zájmu nemocného bojoval podle
svých sil, jako to prede mnou de1ali lmhotep, Hippokrates,
Galen, Avicena, Paracelsus, Pare, Pirogov, Billroth, Maydl,
muj ucitel akademik Kunc a tisíce neznámých chirurgu.
Nevím, co znamená podle citovaného Nemce Hermanna
Meyera a pana Blízkého termín "patriarchální ideologie v medicíne". Jiste tím není mínen systém " anglického " rodinného
lékare, který se naše zdravotnictví snaží revitalizovat již mnoho let. Zatím marne, jak dosvedcují preplnené cekárny v nemocnicních ambulancích. Nebo je tím mínena dávno mrtvá
nadrazenost pana profesora, který oslovoval jen prvního asistenta a zrízence? Nebo to znamená nedostatek osobního vztahu lékare s pacientem vcetne pravdivé informace o nemoci? To
užje prezrálým tématem i pro denní tisk.
Martin Blízký svuj zážitek koncí: " ... vnímám toto setkání s lékarkou povzbudive. Skoro jako metaforu toho, kam se bude
myšlení v medicíne ubírat v budoucnosti. "
Pane Blízký, nemejte strach! Medicína se bude ubírat pres vaše pomýlené mystické názory cestou vedecky overitelných metod. I vaše obdivovaná Lékarka-lécitelko vám nedá japonský
náramek, ale doporucí vám urologa, až budete mít zvetšenou
prostatu.

Prof MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
neurochirurg II chichodu

Vážený pane profesore,
možná pocítíte jako neurochirurg zadostiucinení, sdelím-li
Vám, že pisatel onoho " nesmyslu " se musel pred nekolika mesíci podrobit operaci pátere, pri níž mu byla odstranena vyhrezlá ploténka.
Po této osobní zkušenosti asi uveríte, že si oboru, v nemžjste
celý život pomáhal podobne postiženým pacientum, velice vážím. Jsem však zároven dalek toho, abych kvuli jednomu prístupu (akademická lékarská veda) zatracoval druhý (alterna-

tivní medicína). Kladu si otázku, proc zaujímáte tento vylucovací postoj \-ý? Proc máte nutkavou potrebu všem diagnostickým i lécebným metodám, které nejsou oficiálne uznány za košer; nasazovat psí hlavu? Máte snad nejakou vlastní zkušenost
s terapeuty, kterí uplatnují jiné postupy nežjaké uznáváte \-ý?
Ohrožují jiné cesty ke zdraví lékarskou vedu, anebo ji naopak
mohou pomáhat (hlavne v diagnostice) a rozširovat tak rejstrík
lécebných možností? Proc se nesnažíte diferencovat, proc hážete všechny lékare a terapeuty z oblasti alternativní medicíny
do jednoho pytle? Copak jste se behem svého života nesetkal
ani s jediným pozitivním prípadem úspešné terapie?
Jiste víte lépe než já, že na ne'Kterých univerzitních oborech
se vyucuje psychosomatika - disciplína založená na skutecnosti, že každá nemoc má nejen své bezprostrednífyziologické príciny, ale i hlubší psychické pozadí. Psychosomatická medicína
v podstate ríká, že soma (telo) a psýché (duše) tvorí jeden celek, jedno v druhém se zrcadlí a jedno bez druhého také nelze
úcinne lécit. Psychosomatika je príklad oboru, který tvorí jakýsi most mezi oficiální a alternativní medicínou - ostatne
Vámi zmiiíovaný Paracelsus o tomto prístupu vedel své užpred
peti sty lety, i když tomu ucenci ríkali jinak (esoterická ci
hermetická medicína).
Nazval jste me, pane profesore, "intelektuálem duchovne
mystické ražení" - rád se k takové nálepce hlásím, jenomže na
rozdíl od Vás nepokládám takové oznacení za pohanu, spíš za
poklonu.
Z tónu Vašeho dopisu bohužel vyplývá, že jako pravoverný
stoupenec lékarské vedy o žádný dialog nestojíte. Vaše tvrzení
jsou apodiktická a apriori odmítavá - typický príklad "patriarchální ideologie v medicíne". Snad nemáte obavy z toho, že
oficiální medicína ztratí patent na rozum a s ním monopolní
postavení? Neme10 by spíš jít o kooperaci poznatku, prístupu
a metod?

i

S prátelským pozdravem
Martin Blízký
publicista
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Vdané ženy

bez práce

Milena jesenská
Témer za každým opatrením, i kdyby bylo zabaleno do nejkrásnejších slov, stená vždycky hodne bdí. Propouštejíce ted
vdané ženy z práce, tušíme, že i opatrení, v podstate trebas
správné, muže tisícLlmublížit, provádí-Ii se bez zretele k zvláštní osobní situaci. Proto ríkáme asi: vracíme ženu jejímu prirozenému poslání. Jak vznešene to zní! Co je to však prirozené
poslání ženy? Její fysiologická funkce? MLlže být nekdy
fysiologická funkce posláním? Je svet takový, aby fysiologická funkce cloveka byla samoúcelná? Mližeme se
skutecne vdát a rodit deti v klidném ráji fysiologického poslání? A nejsme práve v té chvíli, kdy se vzdáme práce, vzdálenejší "svému prirozenému poslání" než kdykoli jindy?
Byly doby, kdy se mluvilo o ženské emancipaci, o rovnoprávnosti žen a o bojovnicích za
ženská práva. To už je hezky dávno. Od té
doby vstoupila do práce celá armáda žen a
sice bez emancipacních myšlenek a ideáILI:z pouhé existencní nutnosti. Ve svetové krisi bylo postiženo nejen delnictvo, ale i inteligence a strední stav.
Stredostavovské rodiny nemohly už
jako dríve vybavovati dcery venem. Místo vena dostalo devce
vzdelání. Rodice mohly dát
dceri byt, stravu a peníze na
ucení. To bylo postupné jakýsi splátkový systém na
veno - a bylo to snazší. Devce nevstupovalo do práce proto, že by se nechtelo vdát a že by se chtelo vyhnout svému prirozenému poslání. Práve naopak. Prinášelo své vzdelání, zamestnáni a pracovní schopnost muži jako veno. Byla to
ovšem mnohem prirozenejší forma vena, protože zarucovala
ženinu nezávislost mnohem bezpecneji. Majetek se mliže nejak
propadnout. Pracovní schopnost se nemuže propadnout. Bylo
to predevším príjemnejší i pro ženu, ponevadž se prestávala cítit zbožím. V prípade neštastného manželství nebyla nucena setrvat v nem z hospodárských dlivodu. Muž prestával být tvor,
kterého je treba ulovit, aby nás celý život živil. Zacínal být druhem, dobrovolne zvoleným. Dva mladí lidé, kterí se rozhodli
vzít se - tedy venovat se svému prirozenému poslání - sedli si
s tužkou v ruce a vypocetli, mají-li dost penez, aby se svému
prirozenému poslání mohli oddat. Ty vydeláš tolik - já tolik.
Koupíme se nábytek na splátky a vezmeme si malý byt. V naprosté vetšine pripadli brala na sebe žena tímto rozhodnutím
dvojí odhodlání: pracovat a vydelávat peníze, a spravovat celou
domácnost, tj. po práci pribehnout domli, uklidit, uvarit, spravit
prádlo a delat práce "prirozene ženské", protože na pomocnou
sílu v domácnosti jednak spolecné príjmy nestacily, jednak byla domácnost jako dlan a obratná ženaji snadno spravila po práci. "Venovat se svému prirozenému poslání" už nebylo tak
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snadné. Zdá se, že díte bude velkým životním luxusem a že si
je bude moci dovolit pouze žena, jejíž muž bude mít dost príjmu a dosti lásky, aby na sebe vzal povinnost delit se o výtežky
své práce s dvema nebo tremi lidmi.
Jak je to v císlech? Kdyby z práce odcházely jenom vdané ženy,
jejichž muži mají vysoké príjmy, znamenalo by to snad v dnešní situaci skutecnou pomoc pro mnoho lidí a uvolnení rnista potrebnejším. žena, samostatne pracující, má sice mjmo príjmu i
ješte neco jiného: totiž pocit nezávislosti, který je mnohé žene drahocennejší nad zlato. Ale na pocity,
sebe sympatictejší a jednotlivci prospešnejší, ne-lze ovšem dnes brát zretel.
Nadeje a pocity mnohých lidí doznají dnes nezbytne mnoho újmy. Mimo
to nalezne mladá žena,
jejíž muž vydelává tolik,
aby mohli dva nebo tri lidé
dobre z tohoto výdelku žít, opravdu doma pekné zamestnání. Mít hezký domova díte a nemít nejnutnejší starosti o výživu to otevírá velké perspektivy nejen
na práci v domácnosti, ale i na tiché
vecery, studium, knihy, bedlivé sledování novin, peclivé výchovy dítete.
To jsou ovšem výjimecné prípady.
"Emancipace" žen nepronikla jako myšlenka, nýbrž jako nutnost. To znamená: žádný muž není nadšen, když jeho žena je zamestnána a vydelává. Odpor mužu proti ženské
samostatnosti je dávný, pruzracný a tkví ve
všech vrstvách. Dovolí-Ii muž žene, aby pracovala, tedy vetšinou proto, že prínos její práce je nezbytnou položkou pro domácnost. Naopak: málo žen
touží po samostatnosti, která je zaplacena prací, a vetšina jich
touží po tom, aby pracoval a vydelával druhý. Pracuje-Ii žena
výdelecne, i když je vdána, tedy vetšinou zase jenom proto - že
prínos její práce je nezbytnou položkou pro domácnost. V tomto bode se mnoho mužu i žen názorove shoduje, celá výchova
dlouhých desetiletí vytvorila takové predstavy cti, práva a požadavku. Zmenjlo-li se neco, tedy to nebyla myšlenka rovnoprávnosti ženy (ostatne myšlenka casto nedomyšlená, zkrivená
a ve své zkrivenosti nesmyslná), nýbrž hospodárská nutnost.
Nezapomínejte, že svatba není pro muže malým risikem.
Znamená to povinnosti živit a šatit ženu (eventuelne platit alimenty) celý život. Pro muže s 1000 Kc mesícne není hospodársky žena s dvema pilnýma rukanla takový prínos jako žena
se zamestnáním - protože ty pilné lL1cepro domácnost mela pri
svém zamestnání také.
(Prítomnost, 6. listopadu 1938)
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Devcata prostitutky
Knežky lásl-cy, delnice na vinici
Páne, provozovatelky nejstaršího
remesla - anebo šlapky, belmy,
devky, kurvy... Nepreberné je
množství takových pojmenování a také preširoká škála hodnocení, jež každé z tech oznacení
nese: od uctivého pres radostne
veselé, škádlivé, slitovné, vecne
odtažité, prezíravé, opovržlivé,
urážlivé, nenávistné; jiste další
by se vešla.
Já ovšem se chci všemu hodnocení vyhnout - sami pak posudte, jak
se to povedlo - a dokonce bych se rád pokusilo trochu odlehcený tón. Snad za to múže snímek, který máme tu pred ocima.
Ne že by byl lehký k výkladu nebo inspiroval k lehkým myšlenkám; ale je toho na nem a zejména v nem tolik, že z nej
na cloveka zas nepadne jen holá tíže. (Vím, tady je príliš zmenšený; naštestí až do konce cervna je k videní na výstave na
pražském Hrade.)
Devce na obrázku - at mne pan Cejka promine, on nesnáší,
aby se fotografiím líkalo jinak nežfoto nebo snímek, ale dnes
se nedám -je podle všeho hezké jak obrázek. Plesto však si zakrývá tvtH Z duvodu asi jiného; jako by k ní v tom kontextu
a okamžiku nemet její oblicej patht. Nechává si jej pro sebe.
Latinské prostituo puvodne znamenalo" váejne vystavit "; to
se rozumeto, že pledevším k prodeji. Ríkalo se tak o nevestkách
a - otrocích. Má to logiku: tržní hodnota cloveka tkvela v tom,
co se Z nej dalo vytežit - a mladé ženy nephtahují jen svou pracovní silou. Duležitý rozdíl proti dnešku je v tom, že dnes se
clovek jako zboží nabízí, popr. vystavuje sám; v tomje asi ten
pokrok a demokratizace.
Podle dnešních kritiku ciní prostituce z ženy objekt a obet, z
muže pak subjekt a pNcinu ženiny degradace. Morálka
ovlivnená feminismem v prostituci spatruje pNmo produkt maskulinní patriarchální tradice, jež vyvrcholila na plelomu posledního století viktoriánským pokrytectvím. Toje ovšem jednostranné zjednodušení, což snadno oveNme nahlédnutím do
Ol/ova slovníku naucného (1908). Podle nej "pNsný moralista
zove prostitucí pNmo každý pohlavní styk mimomanželský ", ba
jen "pouhý mimovolný pud, prekracující mez manželství";
mírnejší pak spatlují základ prostituce" ve stNdání styhl s ruznými osobami bud v krátkých obdobích za sebou jdoucích
anebo soucasne v dobe téže". Zahrnuli sem tedy všechno to,
co nazýváme (axiologicky daleko phjatelneji) promiskuitou.
Ješte duležitejší se mi ve slovníku zdá, že a) nehodnotí prostituci moralisticky (hledá totiž její sociální pNciny), b) nezduraznuje ani její obchodne-platební vztahy (z historie naopak uvádí
ladujejích bází nejen ekonomických, ale kulturních ajiných),
a c) nerozlišuje mezi prostitucí ženskou a mužskou: což považuji za prínos morálky té doby nejcennejší. Problémem tehdejší
morálky tedy neníjejífaleš, nýbrž nesnadná dosažitelnost.
Za ruzností chápáni prostituce nemusíme jen do historie -jsou
tu prece ješte další kultury. Hetéry, alimy, bajadéry, gejši: jiné
konciny, jiné civilizace; co asi je proti nám odlišuje nejvíc, je

i

i

i

i

nestejný
sociální
statut
nlzné hodnocení tech nájemných spolecnic. Mimochodem:
míváme ve zvyku hodit své
dnešní pomery na krk krestanství jako hlavnímu viníku v.feho patriarchalistického zla není to však tak jednoduché.
Krestanský stredoveK byl vuci
prostituci pomerne - s výjimkami spíš Ndkými - shovívavý;
zmena pri.fla hlavne v souvislosti s importem syfilidy po objevení Ameriky.
Ale prostituce nemela jedinou tvár dokonce ani v dobe
nedávné rudé glajch.faltace. Neexistovaly, pravda, oficiální nevestince; možná ani tajných nebylo. Prodejná "láska" však
nevymizela, od té v pnljezdech domu na popelnicích až po onu
v hotelových pokojích. K provozovatelkám ze sfér spí.fe vy.f.fích
pathly v tech casech takzvané "tuzexové slecny".
Vet.fina z nás ví, co to "Tuzex" byl. Jednak instituce, zároveií
sít prodejen: ta instituce vám sebrala cizí (zejména tzv. "volne
smenitelné", devizy, valuty) peníze - vydetané, podedené, darované ci jaké - a místo obycejných korun vám phdetila takzvané "odberní poukázky" neboli "bony". Za tyhlety bony
se pak ve speciálních prodejnách kupovalo cili odebíralo zboží o neco lepší - bud dovážené, nebo domácí export. Býti
tuzexovou slecnou tudíž znamenalo sexuálne kontraktovat
plátce disponující touto menou, zejména cizince.
Mel jsem - už dost dospelý - takový roztomilý sen. Dosáhljsem
v nem jakési plnoletosti, neco mezi patnácti a osmnácti. K tomu pathl obcanský obrad, snad predání nejaké legitimace,
a nadto vystavení možnosti vstoupit do sveta dospelých (mužu)
konkrétním zasvecovacím aktem. Tu.fení jeho obsahu upresnilo nekolik obdržených lístku, které verne pripomínaly práve tuzexové "bony". Na vrchní cásti stálo" Ceskoslovenská devcata-prostitutky ", pod tím pak - zase v tuzexovém usporádání - údaj "odberní poukázka v hodnote 20 SEMÍNEK". Pamatuji si,
že me to v tom snu tak nejak vlastenecky dojalo.
Tedy prostituce jako služba: tak bývá casto podávána. Vlastne
holka na Cejkove snímku je svého druhu samaritánkou znavených šofénl, ac hnacím motivem zrejme zustává platební síla cizozemcu. Já se však musím vrátit ke gestu, jímž si zakrývá
tvár (a byla to její podmínka, pod níž se nechala fotografovat).
To devce si nejen uchovává
inkognito; šetN snad
neco ze své bytosti. Ríká se, že dnešní prostitutky - alespon na
této úrovni - se zásadne nenechávají líbat na ústa: v tom je
kus potreby dát najevo, jaké povahy ten obchod je, ale možná
taky snahy neco ze sebe u.fetht na jindy, snad do chvíle prožitku citového.
Zachycená scéna je zalita jarním sluncem, phtom stromy jsou
je.fte listem neodené. I ta dívcina vypadá jaksi predjarne, hotova sic k vecem jakoby závažným, jejich možný dosah (jiný
nežfinancní treba) však sotva jen tuší. Je to všechno takové nedodelané, nedospelé, nezralé. Snad v tom tkví nejaká nadeje.
Jan Horálek

i

i

i

i

Prítomnost / 48

i

i

l__

o spuštení Temelína!

Prítomnost
Vyd1ll1atel: Marti" 10" Strú1/skf
Redakce: Tomáš Vrba (U/redaktor),

V CR: 210 KlV6 mesíClt, 340 KLVrok.
Mi/an

HlUlUJ.

Libuše Koubská.

SlUl/eu/šli redaktori: Viktor De/már. David Sl'oboda,
Redakce The New Presence: Fro"k ForresI.

Mimo CR:

Trmllíš Vo/f.

Vycltází1.D podpory:

Redakcm' rada: Jirí Pehe (predseda), Jejim Fi.Vtejn. 1a" Harfl, Václav Mezril:ký,
Mi/lili Sdmlz. Jan Sokol, Jaroslav Ve;s.
Redllkc"i

kruh:

Asistentky:
Distribuce:

US/) I 26 EUR/12 mlsíClt

Gema art; E. S. 8estíThe

Vyc:hd:í cesky a al/glicky.
Cen,'k inzerce do obou jazykových

Pelr Pit/Ul"', Petr Príhoda. Milan Znoj. Wie/ov Žlik.
Fotografie: Jaromír Cejka, není-Ii LO'el/eno jil/ok.

I strana
1/2 strall)'

laromír Cejka.

22500
12600

nelli-li /I\'edello jitlllk. redakce.

Šárka HIISákol'á, Ho"o PoiJohdOl,tI.
Franti.fek Mar.fík.

4 000 Kt.~
2500 Kc

7100 Kc

1132 strany

1400 Kl

Ceník ;'ll,.erc:edo jedné ja:ykm'é mutace
I strana
12900 Kc
118 strall)'
1/2 strcm)'
7400 Kc
1116 strany

.2 500 Kc
1400 Kc

114 strcm)' .. 4300 Kc
1/32 strany
800 Kt.~
Cel/a inurc:e I/O 3. a 4. Slrane obdlky dle dohOlly.
Ovwlltovatel:

Výroba: Gema clTI.
Internetová stránka:

do 12 slov (2 rádky) 250 Kt.~

redakce:

do 25 slov (4 rádky) 450 Kt.~
Cedrus.

Námdllí

II, 11000

Praha I, tel. (02) 22 07 56 OOJax (02) 22 07 56 05,

e-mail: husakova@vydavatelstvimj.\·.c:z
Inlemet: hllp:lllI'lVw.pritomllost.cz
Odbemteltim zasíltífirma
Povoleno Ceskou poltou
ISSN

1213·0133,

A. L. L productioll, spol. s r. o.
s. p., OZSeC Ústí nad u/bem. j. Zll. P, 347198, dne 2/. I. 1998.

MK CR 6944.

VeJkeré

objedndvky

zasílejle

na adresu

A. L. L.

prodlldioll, P. O. B. 732, III 21 Praha I, tel. (02) 66 31 0936Jax:
(02) 684 773/,
e-mail: allpro@mbo.x.vol.cz
Internet: htlp:llwww.allpro.cz.
Spolu s prvním výliskem Prílomllosti obdržíle složenku.
Platbu lze provést

NaJi (temíri jsou lidé, kterí
je rozesíld" po celém svlte.

mu/od

1/8 strany
1/16 slremy

I"zerce a propagace: Adéla Pdnkowí.
Gmfický návrh: Jirí Freund.

Adresa

mesíclt

Fleel Sheet; IJ/S-ON, s. ,: o.; RFElRL.

Kc
Kc

114 stran)'

JJibliograjické údaje opatrila,
Manažer: Michal Jamk':ek.

$ 30

EUR/6 mesíc/i, 39 USD I 33,5 EUR/12

Prítomnost
Vdm lIabízi ill:eró ZCIv)ílwcllI.\;cll poclmínek.
sledují dlllí ve spolecnosti,
politiku CIkultllru. Casopis

l(m CIlJík, Jan Horálek. Lucie Ko/dtllo. Jirí KUI/c, Jirí Musil,

Fotografie 110 obálce:
Kresby: Karel Neprw,-r.

16 USD 114 EUR/6 mesíclt,

Mimo CR v zdmorí: 20 U5/)117,5

i ballkovllím

8010·010030434310300,

prevodem,

variabilllí

bCUlkovflí spojení:

Cs. obchodní

.\·ymbol: rodilé císlo. km/SfCUlmí symbol

zpttsob platby uvddejte vždy na objecbwcím
kreditní kartou VISA nebo MA5TERCARD.

lístku.) Mimo CR platte

lekem,

ballka,

C.

ú.

5 % prird:"ku.
5%
10%
15%

20%

(tyrik,.át.
NabízÍme

též mobwsl

Uzáverka

objednávek:

Do desátého

0358 (Tellto
poprípade

'lll grafickou úpravu inzerdlll úbujeme
Slevy:
Jednou 0pllkoVCUld inzerce ..
dvakrát.
trikrát.
barevné

každého m!síce.

inzerce.
Nové císlo vychází vždy II prvllím týdnu dal.fíllO mesíce.

Objednávky za.~/ete na: Prítomnosl,
fax 22 075605.
e-mail: IlUsakova@vydavatelstvimjs.cz
Te.fíme se na Val; objednávku!

Ndrod"í

II, 11000 Praha I, tel. 22075600,

