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SVOBODNA EVROPA

~ cesKÝ ROZHLAS6
Zprávy
Nejnovejší události ze zpráv ceských a zahranicních agentur
každou celou hodinu. Nejrozsáhlejší zpravodajství na
ceských rozhlasových vlnách.
Po-Pá: 6.00, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

15.00,16.00, 18.00, 19.00
So-Ne: 8.00,9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

Události a názory
Hlavní publicistický porad Rádia Svobodná Evropa. Každý
den vše o událostech doma i ve svete. Informace, komentáre,
analýzy, rozhovory a debaty.
Po-Pá: 6.10,18.10,23.10
So-Ne: 9.10,18.10,23.10

Hlasy a ohlasy
Informace regionálních dopisovatelú, názory a stížnosti
obcanú ze všech koutú Ceské republiky.
Po: 16.10 Út-Pá: 9.10 So: 13.10

Víra a svet
Dení v náboženské oblasti. Zprávy z náboženského sveta,
rozhovory s církevními hodnostári, duchovními i laiky, úvahy

NALADTE SI
NAšE pORADY

katolických a protestantských duchovních, reportáže ze
sjezdú, semináru a kongresú.
Po: 9.10 Pá: 19.30 So: 10.10,17.10 Ne: 13.30

Odpolední živé vysílání
Informace, debaty a príspevky na nejrúznejší aktuální témata,
rozhovory se zajímavými osobnostmi verejného života
a hudba.
Po-Pá: 14.10

Dokumenty a svedectví
Ctení z dokumentú a publikací politického a historického
významu, které nejsou bežne dostupné, nebo jsou málo
známé.
St: 11.30 Pá: 11.30 Ne: 12.10,17.15

Ekonomika pro každého
Hospodárské aktuality z Ceské republiky a ze sveta.
Po: 12.45 Ct: 11.45 So: 14.10 Ne: 8.15

Studio STOP
Diskusní studio na aktuální politická témata.
Po: 11.30 Po-Pá: 17.30

So-Ne: 8.30, 11.10 kopeckao@rferl.org

CRo 6IRádio Svobodná Evropa
POHLED POD POVRCH
Rádio Svobodná Evropa je v éteru od roku 1951. Naším základním posláním vždy bylo svobodné šírení myšlenek a pravdi
vých informací. Skoro ctyricet let jsme toto poslání museli naplnovat pres "železnou oponu", která oddelovala svobodný svet
od komunistického. Po pádu totality v roce 1989 jsme splnili jeden ze svých úkolú, kterým bylo obnovení názorové plurality.
Naše poslání tím ovšem neskoncilo. Další naší misí bylo seznamování ceské verejnosti se zkušenostmi vyspelých demokracií
a prosazování seriózní žurnalistiky. Odtud byl už jen krucek k definitivnímu "návratu domú", k zarazení se mezi svobodná
ceská média. V soucasné dobe se rozhodující merou podílíme na vysílání verejnoprávní stanice CRo 6/ Rádia Svobodná
Evropa. Je to jediná "talk" stanice v Ceské republice, jejíž hlavní náplní je komentované zpravodajství a seriózní publicistika.
Spolu s námi ji spolu vytvárejí porady renomovaných stanic, jako jsou BBC a Hlas Ameriky. Chceme prispet k etablování
moderní verejnoprávní rozhlasové stanice, která by byla vzorem dobré politické žurnalistiky. Tím pokracujeme v tradicích,
které nám odkázali zakladatelé Svobodné Evropy.

Internetové adresy:
www.rozhlas.cz/rse
WWW.cro.cz
www.idnes.cz/rse
www.idnes.cz

Veškeré dotazy na adrese: rkubicko@cro.cz

Živé vysílání:
rse.rozhlas.cz/zive rse.htm

www.rfer!.org/bd/RAschedules/cz-realaudio.html

Listen to Radio Free Europe Broadcasts in Czech and Slovak
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Domasa: 104,2 MHz
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PRUVODCE

Naši milí ctenári,

v záhlaví píšeme sice Prítomnost s velkým P na zacátku,

ale stejne tak by vyhovovalo písmeno malé. Protože
ambice casopisu je jednoznacná: zaznamenat a zhodnotit
události, které se práve nyní, tedy v príslušném ctvrtletí

ukázaly jako podstatné. Podstatné nejen pro prítomnost

dnešní, ale i pro prítomnost zítrejší. To není hra se slovy,
ale reakce na krásný pozdrav, který nám poslal reportér,

dokumentarista a spisovatel Jaromír Stetina: "Mocne
zdravím Prítomnost, která je vždycky lepší než Minulost
a Budoucnost dohromady!"

V jarním císle, které práve držíte v ruce, predkládáme

jako hlavní téma resumé toho, jak vyhlížejí ceské politické
strany po deseti letech. Kam to dopracovaly? Platí skutec
ne úmera, jaký pán, takový krám? Mají tedy ceští volici to,
co zasluhují? Zjistili jsme, že odpoved je složitejší.

Z rozhovoru s enfante terrible mezi ceskými rektory,
s brnenským Jirím Zlatuškou, vyplývá, že by se naše

univerzity nemely venovat jen ucení a bádání, ale naopak
že by mely - stejne jako treba v anglosaském svete 

pecovat o kultivaci spolecnosti, v níž pusobí.
Jako druhé téma jsme zvolili soucasnou ceštinu. Je

skutecne, jak si mnozí stežují, agresivnejší, vulgárnejší,

banálnejší, chudší, frázovitejší? Jde o neprípustné zapleve
lování ušlechtilé materštiny, když sendujeme mejlem

zazipované etecmenty a mobilujeme esemesky z písícek

PRíTOMNOSTí

pres internet, nebo se jedná o prirozený

odraz zmeny životního stylu?
Ta sekce casopisu, která je venovaná

kulture, má tentokrát cástecne architek

tonický leitmotiv. At už jde o novou,

obsahove i architektonicky unikátní

knihovnu v Liberci, nebo projekt Guggenheimova muzea
v ew Yorku, který údajne predstavuje silnou kávu i pro
tamejší weltmany, nebo myšlenka Vlada Milunice, který
v rozhovoru ríká, že architektura snad nejverneji zrcadlí

vztah spolecnosti ke svetu. Dále ríká, že nemá rád malost,
nedostatek velkorysosti, s jejímiž projevy se v ceské kotline
setkává. Mluví o tom také rektor Zlatuška. I Jan Urban

v poznámce "Žížaly nebudou nikdy létat", když hodnotí
postoje politiku a novináru ke kubánské kauze Pilip

Bubeník. Stížnosti na malost ceské politické i spolecenské
dohadované probleskují z rady dalších textu. Opet jeden
leitmotiv, který se vyloupl, ackoliv nebyl nijak predem
zamýšlen. Až si vezme jednotlivá císla Prítomnosti nekdo

do ruky dejme tomu po deseti letech, snadno zjistí, cím
žila ceská spolecnost na prelomu století, co ji trápilo, jak
uvažovala.

Ale protože Prítomnost je vždycky lepší než Minulost
s Budoucností dohromady, vratme se do ní. Je jarní.

Libuše Koubská

POZNÁMKY

Porážka politického
machiavellismu

Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byla na návrh

prezidenta zrušena nekterá ustanovení volebního zákona
prijatého navzdory protestum menších stran opozicne
smluvními spojenci, je pro vývoj ceské demokracie duležité
hned z nekolika duvodu. Pokud by zákon, který zvýhod

noval velké strany a mel znicit strany malé, zustal
v platnosti, dockali bychom se pravdepodobne vlády jedné
strany ci vlády jedné silné strany v koalicním svazku

s jednou stranou slabou.
edávná televizní krize nám pritom pripomnela, že

ceská politická kultura pro vládu jedné strany rozhodne
nedozrála. I úcelové mocenské spojenectví dvou mocných
stran, které vuci sobe jinak navzájem stojí v opozici,

vyústilo do pokusu ovládnout centrální banku, omezit sílu
politické konkurence a zmocnit se kontroly nad verejno
právními médii.

To poslední se nakonec nepodarilo jenom proto, že
jeden z opozicne smluvních partneru se rok a pul pred

volbami "oportunisticky" zalekl možných dusledku
masového lidového znechucení.

Není težké si predstavit, co by se stalo, kdyby nový

zákon zustal v platnosti, a parlament, vláda a možná
i prezidentský úrad by tak nejspíše byly pod kontrolou
jediné strany. Navzdory probuzení obcanské spolecnosti

behem televizní krize by se strana-samovládkyne nerozpa-

~i:ítomnost
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POZNÁMKY

kovala v neprítomnosti jiných silných nezávislých institucí,

jakými jsou napríklad v anglosaském svete média a soudy,
ovládnout celý verejný prostor.

Rozhodnutí Ústavního soudu také ukázalo, že systém

ústavních pojistek v Ceské republice pracuje. Poté, co
obcanští a sociální demokraté dokázali jasne neústavní

normu protlacit obema komorami parlamentu, zafungova
li prezident a Ústavní soud jako strážci ústavního porádku.
Ukázalo se, že voluntaristické zmeny základních pravidel
politické hry nebudou tak snadné, jak si politictí inženýri

v ODS a CSSD predstavovali.
Rozhodnutí Ústavního soudu též v podstate ucinilo

z opozicní smlouvy už jen cár papíru, nebot z hlavních
bodu této smlouvy nyní nezbývá nic. Jasné vítezství
ctyrkoalice v senátních volbách na podzim minulého roku

znamenalo konec nadejí opozicnesmluvnÍch stran omezit

ústavní pravomoci prezidenta a Ceské národní banky.
ODS navíc prišla o místo predsedy Senátu a šance Václava

Klause na získání úradu prezidenta se výrazne zmenšily.
Krome vrcholných postu v poslanecké snemovne tak

poslední velkou dividendou opozicní smlouvy pro ODS
byla už jen možná zmena volebního zákona.

Politickým odkazem smlouvy tak zustane její nejtem

nejší stránka - vytvorení prostredí, v nemž nebezpecne

prorostla politická moc dvou stran stojících nad státem
s mocí podivných ekonomických struktur.

Jirí Pehe

Žížaly nikdy
nebudou létat

Kubánské extempore s uveznením Ivana Pilipa a Jana

Bubeníka už pomalu upadá v zapomnení. Cechy, Morava
a Slezsko už jsou takové. Staroveký Rím vychovával politi
ky i lid podle zásady "Verba movent - exempla trahunt",

slova dokážÍ dojmout, zato príklady, tedy ciny, pohnout
a strhnout. Ceská politika a její publikum jsou ke své
historické škode spíše na to okecávánÍ.

Musí být receno predem, že i kdyby Petr Pithart vážil
stejne jako Václav Klaus a Jan Zahradil dohromady, zusta
ne mezi temi tremi jediným mužem schopným a ochot
ným cinu. Schopnost a ochota vzít se za spoluobcana,

který se dostal do obtíŽÍ, patrí k nejzákladnejším tmelum
každé civilizace. Na rozdíl od britského dustojníka, který
kdysi zavelel k akci na vysvobození zajatého Anglicana se

slovy: "Možná je ten pán opravdový tchor. Ale je to náš
tchor," neudrželi Jan Zahradil a Václav Klaus na uzde

velké osobní vášne malé ceské politiky. Jejich osobní

výpady nebyly jenom mravne nízké. Prokázaly nade vši
pochybnost, že predstavitelé tohoto politického stylu

nebyli, nejsou a nikdy nebudou schopni cinu. Oni ho totiž

nejsou schopni rozeznat. A protože nepoznají cin sám,
nerozeznají ani, zda je dobrý nebo špatný. Jejich cinosle
post má predvídatelné dusledky. Stejne, jako lze s jistotou

tvrdit, že žížaly nikdy nebudou létat, je nutné ocekávat, že
pokud by kdy tato zeme mela projít vážnou krizí, tito

pánové selžou. Charakter se nedá naucit - stejne, jako se
nedá odnaucit mnichovanstvÍ.

Nelze také nezmínit užvanenost ceských komunistu,

kterí znovu prokázali, že proste nemohou být státotvornou
demokratickou stranou. Smírlivost, s jakou ostatní politic
ké strany vyjadrovaly parlamentne džentlmenský nesou

hlas s jejich skandálním postupem, který byl v rozporu se
zájmy státu, byl politováníhodný.

Ješte smutnejší byla pomalá a zpocátku rozpacitá reakce
ceských novináru. Ivan Pilip a Jan Bubeník touto osobní

zkušeností vyrostli lidsky i politicky. Jejich cas prijde,
protože tato zeme potrebuje politiky, kterí jsou ochotni jít

proti proudu i za cenu osobního rizika a obcasných proher.
Je ovšem také možné, že je malost ceské politické dohado
vané stáhne na svoji úroven. Ceská politika je totiž

doposud až drogove závislá na slovech, ci spíše žvanení
o pocitech toho kterého predsedy. V Ceské republice ješte
nevzklícilo poznání, že víc sdelovacími prostredky citova
ných predsedu ješte neznamená více demokracie.

Ješte jeden antický prímer se nabízÍ. Byla to povinnost

cinu na obranu blízkých, která vedla ženu I vana Pilipa
a bratra Jana Bubeníka, aby odcestovali na Kubu ješte
v dobe, kdy vubec nebylo jasné, zda jejich cin bude mít

smysl. Lze jenom vyjádrit úctu a obdiv. Jsou ciny, které
prerustají každou politiku. O to víc by se jimi politika
mela premerovat.

Jan Urban

Železný hraje dál
Stalo se neco, s cím po slavnostním znovuzrozenÍ televi

ze OVA v srpnu 1999 málokdo pocítal. ArbitrážnÍ soud
v souladu s mezinárodním právem ve sporu Lauderovy
CME versus Železný rozhodl, že poškozenou stranou

jaro 2001
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POZNÁMKY

sporu je CME. Ve hre je miliarda ceských korun. Na
tiskové konferenci reditelovy Vladimír Železný oznámil,
že požadovanou miliardu zaplatí, ale bude požadovat

navrácení svých akcií CNTS v jejich puvodní hodnote, než
je znehodnotili pánové Klinkhamer, Vávra a Donat.
S dukazem, jakže je znehodnotili, se nenamáhal, o too

O O o r:::t:==l

rychleji si však vyžádal, v duchu taktiky šachové hry,

oddechový cas pet až sedm týdnu, protože - a má to želez

nou logiku - onu miliardu nemá preci pripravenou
ve štrozoku.

Pet až sedm týdnu je dostatecne dlouhá doba na to,

aby tým draze placených právníku našel skulinu, kudy

ven ze svírajícího kruhu. A možná se objeví zcela zásad
ní informace o tom, že mezinárodní právo není v soula
du s našimi národními zájmy. V poslední dobe se tento
druh argumentace stal hitem nekterých politických sil se

smluvne opozicního tábora, které se Železným a ovou
uzavrely nepsaný pakt o neútocení a vzájemné ochrane.
Jenom nekolik zvídavých novináru možná puvodní causu

Železný rozvírí, ale po nekolika dnech se prach usadí
a obloha bude zase cistá a Nova bude oslnovat vysílacím

tokem, který pripomíná nekoncící obrí estrádu.
Je asi marnou snahou domáhat se pameti vetšinového

diváka, že ten reditel, který sobotu co sobotu vysílá do
éteru svá kázaní, ješte pred nekolika málo léty tituloval
nynejší americké vydriduchy a podnikatelské zkracho

vance jako "korektní americké prátele" a že sám byl
pražským emisarem gentlemanu od reky Hudson. Sám

se predvádel s gentlemanským motýlkem, velebil

americkou kulturu a samo vysílání ovy zcela podlehlo
americkému kultu a mýtu. Nutno dodat, že k jejímu

prospechu.
Vysílání Novy po jejím znovuzrození v srpnu 1999

podlehlo zcela jiným kultum a mýtum, které lze souhrn

ne oznacit jako "ceská cesta". Symbolu nejasného finan
cování, nejasných vlastnických vztahu, nejasného propo
jování mediálního byznysu s politickou elitou.

Pátého brezna se v Londýne zacalo další arbitrážní

rízení, v nemž majori tní akcionár CME žaluje Ceskou
republiku za to, že nedokázala ochránit jeho investice

vzdor platným mezinárodním dohodám o ochrane
investic, které ceský stát podepsal. V londýnském prelí
cení se nejedná o spolehlivosti obcana Ceské republiky

Vladimíra Železného, jedná se prímo o spolehlivosti
Ceské republiky jako korektního mezinárodního partne
ra s cistým štítem. Jestliže arbitri v Londýne rozhodnou,

že poškozenou stranou je Ronald Lauder a tím, kdo
poškodil, je Ceská republika, nezbude jiné než verdikt
prijmout jako neodvolatelný a poškozenému vyplatit jím

požadovanou pul miliardu dolaru.
Ceský stát se ocitne v jiné situaci, než v jaké se ocitla

po predcházející arbitráži v Nizozemí privátní osoba
Vladimír Železný. Težko by asi mezinárodní spolecenství
uverilo, že Ceská republika nemá z ceho zaplatit, proto

že nic nevlastní a svuj majetek dala prepsat tu na Polsko,
tu na Rakousko a nás, obcany a dat'íové poplatníky
zbavila povinností platit dane tím, že nás vystehovala

nekam na pobreží Bretane. Pak by nezbylo predstavite
lum státu a odpovedným orgánum nic jiného, než
v nevetrané chýšce udelat pruvan a zeptat se - nahlas

a otevrene - kdo byl a kdo je Vladimír Železný.
Už prubeh prvního slyšení pred londýnskými arbitry

ledacos napoví o šancích Ceské republiky, jejíž zástupci
rozumne argumentují tím, že stát nejen že nemuže
ovlivnit spor dvou podnikatelu, ale že mu do toho sporu

vlastne nic není. Jenomže Rada pro rozhlasové a televiz
ní vysílaní, která v celé cause sehrála nezanedbatelnou

roli svými rozhodnutími ve prospech Železného, je
orgánem státní správy a na tomto faktu je zase postavena
argumentace Ronalda Laudera.

Dnes skutecne nelze predjímat rozhodnutí londýnské

arbitráže, snad lze ríci jenom to, že šance obou stran jsou
vyrovnané. S nejvetší pravdepodobností se proto docká
me plichty, protože rozhodnutí ve prospech Ronalda

Laudera by znamenalo zcela jednoznacný mezinárodní
precedens. I když, kdo ví ... Protože zcizit televizi
nekomu, kdo ji po léta financoval, nebývá v civilizova
ném svete bežné.

Hraje se o hodne, o slepici snášející zlatá vejce. Už
nyní se pripravuje dramaturgie nové estrády, kterou bude

Prítomnost
4
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Nova vysílat zatím pod pracovním titulem "Volby 2002".

Léty zpracovaní a vychovaní vetšinoví diváci této televi
ze budou volit své hvezdy, své politiky, aby je pak mohli
demokraticky rozcupovat v Kotli. A kdejaká arbitráž je

jim lhostejná a hlavne - vubec neprekáží. Zkrátka 
mezinárodní právo muže být esem, ale nikoli v ceské
mediální hre. Hraje se dál. V režii Vladimíra Železného.

Peter Duhan

Ceská televize: príbeh
svíce pointami

Oc tam vlastne jde? O nepruhledné hospodarení,
anebo o svobodu slova? Politici i radoví obcané se podle
svého založení kloní bud k tomu, anebo k onomu

a o tom druhém nechtejí slyšet. Ta svoboda slova je
abstraktum, lze si však predstavit zcela konkrétní pomery,
jejichž dusledkem je její omezení. Co když ale jde o obojí
naráz a vedle toho ješte o další veci?

Že je ve hre více motivu soucasne, že do ní vstupuje
více scénáru nezávisle jeden na druhém, že jeden herec

hraje víc rolí najednou a treba o tom neví, že má hra více

point - takový je život. Muj psychoanalytik ríkával: "Ve
všem je vždycky všechno." A ukazoval, jak vystihnout to

nejduležitejší. Proc je tím tohle a ne tamto? To se pozná,
vysvetloval. Když se trefíme, príbeh se pohne. Když
strelíme vedle, nestane se nic. - Mluvilo dení v lidské

duši, ale i v soucasné zápletce príbehu Ceské televize beží
ne-li všechno, tedy mnohé.

Peníze asi na prvním míste. Težkopádný kolos
k parazi tování prímo vybízí. V jeho neprehledných
útrobách asi vznikají úcelové koalice. Každý, kdo je nebo

byl nekde zamestnán, to zná zblízka.

V predehre zápletky ale znelo jiné téma: všudyprítom
né napetí mezi politiky vubec a novinári vubec. ekde si

na ne zvykli, u nás zatím ne. - Protože si novinári berou
casteji na mušku ty u moci, strefují se casteji do CSSD
a ODS. Ty pak podléhají pocitu, že i Ceská televize je
"ctyrkoalicní". Pritom je možné, že je na tom trocha

pravdy.
Ty dve strany se v príbehu neangažují stejne. Zájem

ODS o dení v Ceské televizi je soustavnejší, promyšle
nejší. ODS se chápe iniciativy casteji a její postup svedcí
o dlouhodobé strategii. Co je jejím konecným cílem,
o tom tato strana nemluví, a my mužeme jen hádat, zda

je jím vetší vliv v CT, nebo její privatizace nám nezná

mým zájemcem.
Teprve v prubehu hry do ní vstupuje téma vzpoury

a její mravní oprávnenosti, tedy i legality, legitimity, litery
a ducha zákonu, celý jeden kulturní "vzorec", jímž si

zrejme nejsme moc jisti. Jinak by se lokální aféra, jíž je

neposlušnost jistého týmu vuci jeho šéfovi, nestala

katalyzátorem celospolecenského napetí; podobne se
kdysi stal argentinský útok na Fa1klandy soucástí "sveto
vého" konfliktu mezi USA a SSSR.

Toto jsou velká témata. Každé by dokázalo samo
o sobe krizi Ceské televize uživit. Jsou i menší, která se

v ní zdánlive ztrácejí, ale jejich dynamika nepolevuje.

Takovým je príbeh "brnenský" ci príbeh paní Bobošíko
vé. K velkým tématum se radí i to, které dalo o sobe

vedet až pozdeji: zájem Vladimíra Železného. Pripomí
ná spíše více želízek v ohni než jen jedno. Nekterá se

objevila takrka en passant: pan reditel TV Nova musel
být zákonite proti vzpoure v CT, nebot žádný monarcha
se necítí bezpecne, když sousedovu ríši ovládne rebelie.

TýŽ pan reditel však uvítal, mohl-li prebrat svému verej
noprávnímu konkurentu inzerenty i diváky. V dohledu

ale bylo i vetší sousto. Kdyby se podarilo privatizovat
celou CT (takové nápady znely z rad ODS) ci aspon

CT 2 a kdyby se privatizátorem stala "sprátelená skupi
na", byla by tím zajištena monopolní pozice na mediál
ním trhu. Anebo nabídnout CT 2 panu Lauderovi, aby

stáhl žalobu - ale na to je, zdá se, už pozde.
Pro úplnost uvedme i temné síly, o nichž se jinak

ostýcháme uvažovat nahlas. Kauza Ceské televize jiste
neunikla zájmu skrytých struktur bývalé StB, potažmo
KGB. - Ve hre jsou asi další zámery, o nichž nevím.

Mám-li po vzoru svého ucitele tipovat, která z témat
jsou duležitejší, rekl bych, že to spjaté s ODS a pak to

s televizí Nova. Tudy lze totiž nejsnáze prosadit nevrat

nou zmenu. To s ODS asi už tolik neváží, leccos vyšlo
najevo, ale Rada pro televizní a rozhlasové vysílání
porád váhu má. - Pokud je pan poslanec Langer

zklamán, rád ho uteším. Tento príbeh sleduje se zájmem
jen malá cást verejnosti; približne ta, která se odhodlala
jít k podzimním volbám. A výsledek príštích snemov

ních voleb ovlivní sledovanejší Nova patrne víc než
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Ceská televize. Necht si tedy pan poslanec hledí poradu
"Volejte rediteli", v nem pujde o mnohé. Anebo je už

taky pozde?
Petr Príhoda

Podivný ministerský
bojkot

Že se príprava a prijímání nového zákona muže zmenit
v drama, je všeobecne známo. Podobný osud zažívá nyní

príprava vecného zámeru zákona o životním prostredí.
V roce 1997 nabídla nizozemská vláda podporu zajíma

vým ceským projektum z oblasti ochrany životního prostre

dí. Z podnetu ministerstva životního prostredí Ústav pro
ekopolitiku, o.p.s., navrhl pripravit vecný zámer zákona
o životním prostredí typu kodexu. Jde o evropský trend,
jehož cílem je shrnout rozmanitou problematiku ochrany

životního prostredí v jediném prehledném predpisu tak, jak
tomu je v právu obcanském a trestním již 200 let.

Návrh na udelení grantu od nizozemské vlády podporil
v roce 1998 ministr životního prostredí Martin Bursík.

Nizozemská vláda návrh prijala a poskytla na zpracování

projektu grant ve výši 18 miliónu Kc na dobu trí let. Grant
byl udelen Ústavu pro ekopolitiku a jeho nizozemskému

partnerovi, nadaci One Europe Foundation. Podmínkou
udelení grantu rovnež bylo, že se na nem bude podílet ceská

vláda 12 procenty z celkového rozpoctu projektu, tj. 2,2 miL

Kc.Podle pravidel pro poskytování grantu, která platí ve
státech EU, zustává vetší cást v zemi, která grant poskytuje.

Až do nástupu CSSD k moci probíhalo vše normálne. Pri
zmene vládní garnitury ovšem požadovala nizozemská

vláda, aby ceské ministerstvo životního prostredí potvrdilo,

že s prípravou zákona souhlasí. Pro zaneprázdnení ministra
souhlas nizozemskému ministerstvu zahranicí zaslal hlavní

vyjednavac pro otázky životního prostredí s Evropskou
komisí Bedrich Moldan.

Problémy vznikly v okamžiku, kdy se nizozemský partner
zacal zajímat o to, jakým zpusobem a kdy bude hrazen

príspevek ceské strany. Ukázalo se totiž, že celý projekt má
dva mocné neprátele, a to ministra životního prostredí
Miloše Kužvarta a jeho bratra Petra Kužvarta.

Celý rok, od podzimu 1999 do podzimu 2000, stacilo

ministerstvo životního prostredí usporádat ctyri verejné
souteže na onu cástku 2,2 miL Kc. Z jejich prubehu bylo
zcela zrejmé, že se ministerstvo snaží všemi prostredky práce

na projektu zbrzdit, ne-li zastavit. Protože však zpracovatelé
byli vázáni smlouvou s nizozemským ministerstvem zahra
nicí, projekt bežel podle casového harmonogramu.

Prestože smlouva s ceským ministerstvem byla vlastne

uzavrena až po roce od doby zahájení práce na projektu,
zpracovatelé byli schopni v šibenicních termínech stanove
ných smlouvou o grantu predložit v prosinci 2000 minis

terstvu pracovní verzi první, obecné cásti zákona. K návrhu
usporádalo ministerstvo vnitrní pripomínkové rízení, jehož
výsledky jsou zpracovatelé povinni zapracovat do návrhu

vecného zámeru. Rada pripomínek byla vecná, bez emocí
a jejich vznesení zcela oprávnené. Na druhé strane se však
vyskytlo dost výhrad, jež mely povahu spíš nenávistnou,

odsuzující a zesmešnující autory. Nekteré pripomínky byly
nesmyslné a dokazovaly naprosté nepochopení veci. Byla
z nich patrná snaha prokázat zbytecnost a dokonce
i škodlivost takto pojatého zákona o životním prostredí,

a to presto, že zahranicní spolupracovníci Ústavu pro

ekopolitiku, o.p.s., nizozemští a nemectí profesori práva
životního prostredí, ocenovali vysokou kvalitu zpracované
ho návrhu.

Prostrednictvím nizozemského partnera bylo o problé
mech informováno nizozemské ministerstvo zahranicí, které

vyslovilo názor, že za takovýchto okolností bude uvažovat
o stažení grantu. Z chování ministra Kužvarta bylo zrejmé,
že je ochoten riskovat iprípadné diplomatické komplikace

s nizozemskou vládou, trebaže jde o našeho nejduležitejšího
spojence v jednáních o vstupu do EU.

Prestože ceská velvyslankyne v Haagu informovala minis

tra o takovýchto nepríznivých dusledcích a prestože

o problému vedeli i místopredsedové vlády Vladimír Špidla
a Pavel Rychetský, kterí oba u Kužvarta intervenovali ve

prospech zákona, situace není jasná. Formálne vše závisí na
výsledcích oponentního rízení, které ovšem bude urcovat
složení oponentní komise, již jmenuje ministr životního

prostredí. Už ted je zrejmé, že ministerstvo bude mít snahu
zastavit práce v polovine prípravy návrhu vecného zámeru,
bez ohledu na to, že takové torzo žádný parlament nebude
moci projednat a prijmout, a že tedy pujde o promarnené

peníze nizozemských i ceských danových poplatníku. Stejná
situace nastane, jestliže ministerstvo zadá formálne nesmysl
ný úkol navrhnout systém státní správy, který má být jen

potvrzením stávajícího stavu, a tedy petrifikací neúnosných

správních postupu. Za tím se muže skrývat snaha nepripus
tit, aby do zákona byly vcleneny složkové predpisy, tj. zákony

o ochrane ovzduší, vody, pudy atd., jak je tomu ve všech
zahranicních kodexech životního prostredí.

Eva Kružíková
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KAM TO DOPRACOVALY
.....,.

NASESTRANY
RADKO KUBICKO, PETR PRíHODA

Moderní politický systém se neobejde bez politických

stran. To dnes zpochybnuje málokdo. Neciní tak ani prezi
dent Václav Havel, jemuž je casto odpor k politickým
stranám pripisován, ani ti, kdo jsou z takového odporu

podezíráni s ním. Presto je povzdech "nevím, koho volit"
soucástí koloritu lidových debat, pokud vubec zabrousí do

politiky. To je bezesporu varovný symptom krize. Nezdá se
ale, že je to samotný systém pluralitní parlamentní
demokracie, který se po jedenácti letech svobodné souteže
politických stran ocitl v krizi. Krizí duvery totiž procházejí

predevším politické strany, bez kterých se tento systém
neobejde. Co je toho prícinou?

Odpoved by mohlo prinést zkoumání, zda byl ceský
politický národ pred jedenácti lety vubec pripraven na
aktivní úcast v parlamentní demokracii. Leccos

nasvedcuje tomu, že nikoli. Demokracie potrebuje
sebevedomé obcany a sociálne, ekonomicky, vzdela
nostne i kulturne strukturovanou spolecnost. Ceská

spolecnost po padesáti letech nesvobody naopak byla
nesebevedomá a dezorientovaná, její prirozená sociální
struktura byla v žalostném stavu a dodnes se na tom
mnoho nezmenilo. A protože není strukturovaná, není

ani ideove politicky ukotvená a snadno podléhá aktuál
ním kampaním. Kampanovite probíhaly i stranotvorné

procesy.

OD PSAcíHO STOLU
Po listopadu 1989 se v Ceské republice profilovaly

zejména dva politické subjekty: spontánne vzniklé
a názorove velmi široké Obcanské fórum a netransformo

vaná, ideologicky úzce tradicní Komunistická strana Cech

a Moravy. První svobodné volby v cervnu roku 1990 ~ebyly
skutecným politickým stretem soumeritelných stran
a jejich programu. Obcanské fórum vyšlo jako absolutní
vítez z proti totalitního referenda. a Slovensku se
v tomtéž postavení ocitla Verejnost proti násiliu. Z ceských

stran zaznamenaly úspech ješte strany koalice KDU, kde

byla hegemonem Ceskoslovenská strana lidová, na Sloven
sku KDH a Zelení.

OF a VPN byla hnutí bez jasného politického profilu.
Jejich komunistictí souperi byli orientovaní na minulost

a obhajobu statu quo. Prekvapivý úspech slovenských

Zelených byl zpusoben zjitreným ekologickým cítením
a nižší omezující klauzulí pro vstup do slovenského parla
mentu.

Z tradicních ceských demokratických stran samostatne

prežila období nesvobody jen CSL, na Slo~ensku z téhož
krestansko-sociálního podhoubí nove vzniklo KDH.
Ostatní politicko-ideové proudy se docasne slily do široké

ho spolecenství. Navzdory tomu, že už tehdy Václav Havel
predpokládal, že OF se vyprofiluje ješte pred prvními
volbami a pak se rozpadne, nestalo se tak.

Krystalizace, která pozdeji nastala, nemela prirozené

príciny, zakotvené v zájmech konkrétních sociálních
skupin. Proces delení urychlil vlastne první zretelne

definovaný krátkodobý programový cíl - rychlá ekonomic
ká reforma. K rozpadu OF došlo z tohoto duvodu na

zacátku roku 1991, a to na tri viditelné subjekty - Obcan
skou demokratickou stranu, Obcanské hnutí a Obcanskou

demokratickou alianci. Ješte predtím probehla první ideove

programová krystalizace, oddelila se Liberálne demokratic
ká strana, profiloval se sociálne demokratický a zelený
proud, mimo OF pusobila neparlamentní Ceskoslovenská
sociální demokracie.

I když všechny tyto subjekty vyslovily jasná stanoviska

k hlavnímu požadavku doby, tedy rychlé ekonomické refor
me, presto vznikaly ponekud umele, vyprodukovány od psací

ho stolu. Politické strany zpravidla vznikají tak, že jistá sociál
ní a ideová skupina hledá svého politického mluvcího, až

dojde k ustavení strany. Ta potom prebírá obhajobu zájmu
této skupiny a vytvárí si k tomu stranickou ideologii. Ceské
politické strany po listopadu 1989 vznikly spíše obrácene.

Skupina myslitelu vytvorila stranu a teprve dodatecne se
ohlížela po zájmech, které by strana mohla soustredit.

ŠTIKA V POUZDRE
áznak historického a sociálního zakotvení bylo možno

v pocátku moderního ceského svobodného života hledat
pouze marginálne u nekolika stran. a prvním míste
u KSCM. Tato strana mela své skalní volice, myšlenkove

i sociálne jasne ukotvené. Totéž, i když v ponekud menší

míre, mela i Ceskoslovenská strana lidová, pozdeji KDU
CSL. Dodnes jí to ovšem nestací na více než devet procent
volebního zisku.

Zvláštním prípadem, kde se potreba ekonomické refor

my zhustila do jasného programu, byla ODS. Jako štika
mezi kapry vtrhla na zacátku roku 1991 do ceského politic
kého rybníka. Práve ona mela nejvetší nadeje, že najde své

sociální a historické zázemí. Chtela se soustredit na ty,
kterí privítali nové svobodné pomery a pokusili se v nich

jaro 2001
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obstát, ar už jako samostatní podnikatelé nebo draví
zamestnanci. Myšlenkovou výbavu hledala v anglosaském,

zejména britském konservativismu. Postupne se ukázalo, že
raketový nástup této strany byl jednorázový a casove
omezený. Myšlenka urychlené transformace se postupne
vycerpala a oslabila vlastním uspokojením. Strana zacala
odrazovat mocenskou arogancí, neschopností transformaci

dokoncit a zamezit zjevné korupci. Ponekud chtený anglo
saský konservativismus byl zasazen umele do prostredí,

které ho neprijalo, mimo jiné i proto, že chování jeho
údajných nositelu bylo spíše parodií. Také proto strana
nakonec nevyprodukovala obecne prijatelnou, respektova
nou sociální skupinu, která by ji potrebovala k obrane svých

zájmu. Postupne se zacala podobat spíše .sekte. Po tzv.
sarajevském atentátu a odchodu významné aktivní skupiny
svých clenu se definitivne zapouzdrila a svuj program hledá

spíše v casto až krecovité kritice konkurence než v nabídce
programových rešení aktuálních problému. Strana neodo
lala jistému nacionalismu a isolacionismu, zejména pokud

jde o Evropskou unii, a její vyjádrení znejí až príliš casto
populisticky.

MY MÁME MANDÁT, VY BUDTE ZTICHA
Podobný raketový nástup jako ODS zaznamenala v roce

1996 a poté v roce 1998 Ceská strana sociálne demokratic
ká pod vedením Miloše Zemana. I ona zjednodušila svuj
volební program do nekolika jednoduchých tezÍ. Hlavním

tahákem bylo heslo "Cisté ruce". Lákalo volice na iluzi, že
nová vláda pozavírá tuneláre a zmekcí sociální dusledky
transformace. Mnozí, znechuceni ucebnicovými liberální
mi frázemi a na druhé strane trudnou transformacní reali

tou, tuto nabídku prijali. Príslib jistého regresu k socialis-

Hlavním problémem ceských politických stran

je jejich neukotvenost. Není to jen jejich chyba.

Sama ceská spolecnost je neukotvená

a postrádá tradicní stabilizovanou sociálne
ekonomickou strukturu.

tickým jistotám prilákal i ty nespokojence, kterí by jinak

volili komunisty.
Opet se ale ukázalo, že prostredí je silnejší než ideologie.

Pravicová ODS i levicová CSSD nakonec provádely
v mnoha smerech totožnou politiku. Státní dotace, pozdeji

prejmenované na revitalizaci, napojení na polostátní banky,
postsocialistické velkopodniky a státní monopoly, to se
postupne stalo její hlavní charakteristikou. Liberální nebo

naopak sociální fráze tvorily jen potrebnou dekoraci.
Duležitejší byla setrvacnost prostredí. Opozicní smlouva
z roku 1998, díky které CSSD prevzala moc, navíc setrela

rozdíl mezi vládou a opozicí. Pres všechny slovní prestrelky
nakonec zacaly CSSD a ODS pusobit dojmem, že vládnou

spolecne, mají jen striktne vymezeny sféry vlivu, do kterých

se vzájemne nevmešují. Totéž požadují od zbytku spolec
nosti: my máme mandát, vy se nám do toho neplette.

VRATKÉ MANŽELSTVí
Role skutecné opozice tedy pripadla ctyrkoalici

a KSCM. Obe s ní mají znacné problémy. KSCM už
proto, že je zjevne opozicí radikální a protisystémovou.
Ctyrkoalice díky úcelovosti svého vzniku stále kolísá mezi

rozpadem a absencí akceschopnosti. I ona postrádá zretel
ne definované sociální a ideové duvody své existence. Ty
má pouze jediná její soucást - KDU-CSL, aniž by je
mohla sdílet s ostatními. Dve menší strany - ODA

a Demokratická unie - nestojí vlastne za rec, pouze díky
ctyrkoalici prežily svuj zánik.

Specifické postavení zaujímá Unie svobody, která by byla
v prípade nutnosti schopna vlastní existence. Zkoumáme-li
ale její programové teze, musíme dojít k záveru, že by
se pomerne snadno mohla vrátit zpet do luna ODS, z níž

vyšla. Stalo by se tak s nejvetší pravdepodobností okamžite,

kdyby se ODS vrátila ke svým liberálním korenum a vytvo
rila svobodný prostor pro odlišné názory. Duležitou
podmínkou by byla výmena predsedy ODS. Duvod
existence US spocívá predevším v odporu vuci nemu a jeho
konfrontacnímu až sektárskému politickému stylu, který
vnutil celé strane.

Závažným vnitrním problémem ctyrkoalice je odlišné

ideové tíhnutí jejích hlavních složek. Když pomineme
nevýznamné strany ODA a DEU, pak KDU-CSL a Unie
svobody se obtížne shodují na spolecných východiscích, již

kvuli historickým souvislostem. K nejaktivnejším clenum
US patrí ti, kterí prišli z ODS, kterou mnozí pomáhali
zakládat a s níž se rozešli. Sama ODS vznikla z Obcanské

ho fóra a jádro jejích nejstarších clenu tvorí ti, kterí se

v dobách prevratu aktivne úcastnili listopadových událostí
1989. Naproti tomu soucasná KDU-CSL byla i v dobách
totality komunisty tolerovanou stranou Národní fronty

a v jejích radách je dosud mnoho clenu, kterí byli v té dobe
politicky aktivní. I když mnozí z nich na rozdíl od svého
vedení s komunisty otevrene nekolaborovali a prostrednic

tvím tolerované strany se pokoušeli zachovat jistou konti

nuitu kresransko-sociální politiky, prece jen je jejich národ
nefrontovní minulost nejak determinuje. I tento faktor

hraje v soudržnosti ctyrkoalice jistou úlohu.
Hlavní úlohu nicméne hraje rozdílné koalicní tíhnutí.

Tradice kresransko-sociální politiky a vekový profil clenu
i volicu KDU-CSL približuje tuto stranu v jistých

ohledech, zejména v sociální sfére, spíše k programovým
tezím CSSD než k ODS. Jakkoli jsou pojmy levice a pravi
ce znacne vyprázdnené, jistou roli hrát mohou a také hrají
predevším pri výberu partneru. Liberální Unie svobody

proto prirozene hledá svého partnera v programove
blízké ODS. Nebýt toho, že ji dosud ODS odmítá a že
naopak US není schopna prijmout jejího predsedu, Wedala

by dávno svého spojence spíše v ODS než v KDU-CSL.
Vztah US a KDU-CSL tak trochu pripomíná dva už

jednou a s jinými rozvedené lidi, kterí uzavreli nový snatek.
Jsou spolu a presvedcují se, jak jim to svedcí. Presto oba

Prítomnost
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nadále myslí na své predchozí partnery. Jsou spolu proto, že

bývalí partneri mají nyní jiné starosti. Jakmile by je zavolali
zpet, soucasný svazek by se nejspíše rozpadl.

KAM TO DOPRACOVALA

NAŠE VEREJNOST
Hlavním problémem ceských politických strana je tedy

jejich neukotvenost. ení to jen jejich chyba. Sama ceská

spolecnost je neukotvená a postrádá tradicní stabilizovanou
sociálne ekonomickou strukturu. Kde není poptávka, není
nabídka. A kde není reálná myšlenka, zastupuje ji pouhý

politicko-mocenský pragmatismus.
Vedí to všichni, ODS, CSSD a cástecne už i ctyrkoalice.

Ceským politickým stranám není zkrátka jasné, zda vubec

reprezentují zájmy nejakých konkrétních sociálních skupin.
Proto radeji prosazují zejména ty vlastní, úzce stranické:
získat moc a co nejdéle ji udržet, pricemž se co nejvíce prisát
na kapitál, at už státní, polostátní nebo soukromý.

A samozrejme - dosáhnout vlivu v médiích. Spíše než cokoli
jiného je jim blízké leninské pojetí politické strany jako
nástroje k ovládnutí státu. Protože se to prirozene zdráhají

ríci takto naplno, hledají pro svuj ryze pragmatický, nekdy až
cynický zájem ideové zduvodnení. Jejich volici nemusejí býti
politology, aby tuto neuprímnost podvedome vycítili

a reagovali odmítave. Není divu, že nevedí, koho volit.
Krome toho, kam to dopracovaly naše strany, se mužeme

ovšem ptát, kam to dopracovala naše verejnost. a rozdíl
od Polska a Madarska byla k prevratu roku 1989 spíše
dostrcena zvencí, nebot skutecné vule ke zmene bylo málo.
Pocátecní euforie, živená predstavou transformace snadno

a rychle, vzala brzy za své. Adaptivní symbióza s normali
zacním režimem ceskou spolecnost demoralizovala. Proto
se nedostávalo vule k obetem, a pokud tu nejaká prece jen

byla, zapusobilo na ni rozmarilé chování elit jako velmi
studená sprcha. Proto ta rychlá obnova stereotypu "my

a oni". Obcané sice dení na politické scéne nespokojene

sledují, ale svuj vstup do politického procesu odmítají.
Slabé clenstvo pak nemuže dost dobre kontrolovat vedení

strany a vlastne ani nechce, je snadno manipulovatelné
a lze je korumpovat výhodami a funkcemi. Vedení v nem
nemá potrebnou "kádrovou rezervu", jinak receno zase

platí socialistické "nejsou lidi". I tato okolnost posiluje
obecnou bezradnost, že vlastne není koho volit.

Máme tu tedy bludný kruh: strany mohou být jen

takové, jaká je spolecnost, jaké jsou její sociální skupiny
a jejich reálné zájmy. Soucasným stranám ovšem dnešní
nerozvrstvená spolecnost docela vyhovuje, a proto neusilují
o zmenu. Prostrednictvím státních dotací a intervencí

mohou takovou spolecnost daleko lépe ovládat a vnutit jí
své vlastní zájmy. Kolik se toho napríklad namluvilo
o vzniku strední trídy. Výsledek je témer nulový.

Budoucnost ceské spolecnosti závisí na rozsáhlé moder

nizaci, která prinese její zretelné rozvrstvení. Teprve potom
budou politické strany nuceny predstavovat a hájit skutecné
zájmy spolecenských skupin a ty je budou nutit k formulaci
jasných stanovisek i k odhazování nepotrebného balastu. Ta

strana, která bude o rozjetí takového procesu usilovat první,
bude mít zároven nejvíce nadejí stanout mu vcele.

RADKO KUBICKO (1967) JE KOMENTÁTOR CESKÉHO VYSil.ÁNi

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA.

PETR PRiHODA (1939) JE PSYCHIATR A PUBLICISTA.
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TÉMA

,I
K volbám by nyní urcite nešlo pres dvacet procent
obcanu

JAROSLAV HUK

Prominte ten sportovní titulek. Ale není vlastne tak

úplne nesmyslný. Vždyt i ve volbách by prece melo jít
o soutež, o to, kdo je lepší, schopnejší, presvedcivejší. ..

Situace je ale bohužel jiná. Vetšina ceských obcanu
nemluví o souteži, ale o boji o koryta, a o hrácích, tedy

o politických stranách, se vyjadrují skoro se stejným
despektem jako kdysi o strane jediné, všelidové
a vládnoucí.

Neveríte? Tak zkuste na vesnici nebo i v menším

meste sestavit pred komunálními volbami stranickou
volební kandidátku. V desetitisícovém sídle budete

s prosíkem obcházet všechny rodinné príslušníky
nekolika verných straníku, abyste s nimi aspon jako
"krovím" doplnili kandidátku na plný pocet 21 kandidá

tu do zastupitelstva. Navzdory tomu, že stranu uvede
nou na hlavicce kandidátní listiny volilo v posledních

volbách dvacet procent lidí. .. Jenže priznat se k clenství

v politické strane je, zvlášte na malém meste, kde jeden
zná druhého i s kuchynským príslušenstvím, možná
horší než doznat se k manželské nevere nebo nejaké té

obálce, která putovala z ruky do ruky a pak do kapsy. Po
jedenácti letech pokusu o parlamentní demokracii to
není práve nejlepší bilance. '

TROJKA Z CHOVÁNí
Prostou životní zkušenost potvrzují i data pruzkumu.

Cinnost politických stran je hodnocena podprumernou
známkou a na pocátku roku 2001 zaznamenala vubec

nejhorší hodnotu od roku 1995, kdy byla poprvé verej

nosti položena. Velmi nepríznivý výsledek z ledna 2001,
který zaradil cinnost politických stran až kamsi do
skupiny nejostreji kritizovaných oblastí života spolec

nosti (privatizace, poctivost v podnikání, možnost
dovolat se práva u soudu apod.), mohl být cástecne
ovlivnen událostmi kolem Ceské televize, ale v ní se

prece jen naplno projevily symptomy stavu, které vetšinu
verejnosti k nepríznivému hodnocení politických stran
vedou. Mužeme se - opet s pomocí dat pruzkumu

STEM - pokusit o jejich rekapitulaci.

Dve krivky, které na prvním grafu zachycují hodnoce

ní práce parlamentu a vnitropolitické situace, nebyly
vybrány náhodou. Velmi tesne totiž s cinností politic
kých stran souvisejí, vždyt práve parlament a stav

vnitropolitické scény jsou hlavním hracím polem

politických stran. Jak to na nem vypadá, ukazuje velmi
dobre pruzkum, v nemž STEM v cervnu 2000 dal
obcanum možnost, aby rekli svuj názor na cinnost
jednotlivých politických stran za dva roky od posledních

parlamentních voleb. Celkový výsledek neprekvapil 
s relativne nejlepším vysvedcením z tohoto testu vyšly

politické strany blízké stredu, hure strany na obou
pólech politického spektra, pricemž celková pozice byla
ovlivnena také pocetností stoupencu jednotlivých stran.

Pruzkum však také zároven ukázal, jak hluboká neduve
ra ci v mnoha prípadech averze panuje ve vztazích mezi
stranami.

Osamelé politické bloky. Partneri, z nichž ani jeden
nechce druhému podat ruku, a pokud má vuli jeden,
nemá ji druhý. Klubko rvácu, kterým jde jen o moc

a o peníze, zástupci volicu, kterí si na volice vzpome
nou jen pred dalším rozdíle ním pašalíku. Tak soudí
mnohý obcan a pokládá si otázku, zda jsou tyto

politické strany vubec zárukou demokracie. Na
druhém grafu stojí za povšimnutí, že k poklesu
duvery v demokratický rámec politických stran došlo
až v roce 1999, tedy po posledních volbách a rozkolu

v bývalé vládní koalici, který vyústil v podpis opozicní
smlouvy.

KOHO VOLIT?
Prímo se vnucuje otázka, zda práve taková situace není

ideálním výchozím stavem pro vznik nové politické strany.

Ale odpoved verejnosti je prinejmenším rozpacitá. Presto

že si - podle údaju STEM z února 2001 - 57 procent lidí
"dnes težko vybírá stranu, které by chteli dát svuj hlas", jen

polovina populace by vznik nové strany uvítala a pouhá
ctvrtina jí dává šanci, že by v príštích volbách "získala
podporu znacné cásti volicu".
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Nejistota, neduvera, skepse. Nedivme se. Nekolik
posledních let byl totiž svedkem prehlídky zahozených

šancí. Pred ctyrmi léty zazárila "obrozená" ODA jako
nová šance ceské demokratické pravice. Zhasla po
nekolika mesících ve vnitrních šarvátkách. O rok pozdeji

ji následovala Unie svobody. Také zustala v puli cesty,
neprekonala rámec "slabší kopie ODS" a nakonec nachá
zí útulek ve ctyrkoalici, formaci stále až príliš okate
udržované pohromade jen hrozbou spolecného neprítele

a težící svou podporu z toho, co je ostatne v Cesku tím
nejlepším receptem na dobrý volební zisk: nevyhrává ten,

který bojuje za neco, ale ten, který mobilizuje proti
nekomu.

A tak si obcan pokládá otázku ješte hlubší, pro samot

nou existenci parlamentní demokracie u nás naprosto
zásadní: zda má vubec smysl jít k volbám. Pokles ochoty

zúcastnit se voleb, k nemuž došlo práve na pocátku
letošního roku, by v prosperující zemi jiste nebyl

duvodem ke znepokojení, naopak by svedcilo naprosté
pohode a klidu. Ale v zemi, kde trvá stav vnitropolitic

kého napetí a ekonomika stále kulhá na jednu nohu?
Není to spíše signál, že lidé ztrácejí duveru v samotnou
demokracii ci snad dokonce zacali mít pocit, že na ulici
jde uhrát víc než v parlamentu?

Ne, není tak zle. Cas mnohé rány zacelí a ani

peneženka volice v príštích letech zrejme nesplaskne.
Ale to cekání trvá už príliš dlouho. A prece by snad
nebyly zapotrebí ani desítky milionu na volební kampan,

ani geniální volební program. Možná, že by pro zacátek
stacilo trochu víc slušnosti, nadhledu, srozumitelnosti,

vtipu, dobré pohody. Snad by stacilo vytáhnout
osobnost, která by dokázala vstoupit do snemovny se

stejnou suverenitou jako pred pár lety nový britský

premiér s odzbrojujícím a lidským "ríkejte mi Tony"
a která by pak dokázala se stejnou uprímností se podívat
na volice - a sama na sebe.

JAROSLAV HUK (1958) JE ANALYTIK STEM.
Pramen: STEM, Trendy 1993-2001
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TÉMA

u
Retrospektiva vývoje ceských politických stran od roku 1989

MILADA ANNA VACHUDOVÁ

Vetšina obyvatel Ceské republiky i pozorovatelú její

politické scény je zajedno: politické strany v posledních
deseti letech neodvádely dobrou práci. Cím lze ono smutné
divadlo vysvetlit? Proc ceské politické strany selhaly pri

vytvárení prúhledného, delného a oduševnelého politického
prostredí? V takovém prostredí by strany vyhrávaly volby na
základe koherentních politických vizí a vládly by s cílem

prosazovat politiku, která tyto vize obrací ve skutecnost.
Hlídaly by se navzájem jako jestrábi, aby nedocházelo ke
korupci a ekonomické kriminalite, ale pri naplnování

základních zájmú státu Gako je treba vybudování kompe
tentního úrednického aparátu nebo pripojení k Evropské

unii) by soucasne spolupracovaly.
Ceskou demokracii ochromuje zejména fakt, že v ní

nefungují dva podstatné mechanismy, které ve zralých
demokraciích tvorí jádro produktivní stranické politiky. Za

prvé, ceské politické strany se nehlídají ostrížími zraky.
Strany, které jsou u moci, by mely cítit v zádech vrcení hlída-

Strany, které jsou u moci, by mely cítit v zádech

vrcení hlídacího psa,tedy ostatních nevládních

politických stran, jejichž úkolem je kontrolovat

strany vládnoucí a vynucovat tak dodržování

principu kvality a odpovednosti. Tak tomu ale

v Ceské republice není.

cího psa, tedy ostatních nevládních politických stran, jejichž
úkolem je kontrolovat strany vládnoucí a vynucovat tak
dodržování principl' kvality a odpovednosti. Tak tomu ale

v Ceské republice nenÍ. Za druhé, naše politické strany
neslouží jako "výtahy" pro nové elity: nevynášejí na svetlo

nové politiky s cerstvými nápady a neodnášejí dolu "do pekel"
hríšníky, kterí podlehli korupci, projevili naprostou rídící

neschopnost nebo jednoduše nedokázali zaujmout verejnost.

Co je to za písek, který se do techto dvou mechanismu
zadrel? Abychom na tuto otázku mohli odpovedet,
musíme prozkoumat nekterá tajemná zákoutí ceské

politiky.

ODS: MOC Musí BÝT CENTRALIZOVÁNA
Tradice velmi chabé kontroly vládních stran príslušníky

opozice se zrodila po volbách v cervnu 1992. Vítezná Obcan-

ská demokratická strana Václava Klause (ODS) tehdy vytvo
rila koalici s Obcanskou demokratickou aliancí (ODA)

a s krestanskodemokratickým blokem (KDU-CSL). Vzniklá

koalice ovládla 105 z 200 parlamentních kresel a držela pevne
pohromade až do voleb v roce 1996, posilována intenzivní
podporou verejnosti. V prubehu tohoto období Klausovu
politickou moc neohrožovaly ani opozicní frakce uvnitr jeho

strany ani nebezpecí rozpadu koalice. Média jednak nemela
dost zkušeností a jednak se proverkám Klausova vládnutí
zámerne vyhýbala a rovnež strany rozdrobené levice nedoká

zaly naplnit roli hlídacího psa. Vláda v cele s ODS si proto

užívala pozoruhodné politické svobody. Dokonce posunula
její hranice ješte o kus dále - to když ignorovala potrebu

vytvorit nezávislý byrokratický aparát a snižovala váhu hlasu,
zaznívajících z mimovládních kruhu: z univerzit, nevládních
organizací ci zájmových skupin. Vyhýbala se dialogu s obcan

skými skupinami a vytvorení právního rámce pro fungování
nevládních organizací zdržovala až do roku 1995. Nijak se
také nesnažila rozproudit verejnou diskusi, napríklad zákon

o svobode informací vubec neprišel na porad jednání. Nekterí
clenové ODS se mezitím zapletli do politické korupce a trest

né cinnosti v oblasti ekonomické kriminality. Tato praxe jako
celek omezovala ceskou spolecnost v rozletu, ohrožovala rust
nových ceských elit a vytvorila precedens, podle nehož si
muže vláda kralovat, jak se jí zachce.

Klausovo úsilí soustredit moc v rukou vlády neskoncilo

ani po jeho pádu na podzim 1997. Z cervnových voleb 1998
vzešla menšinová sociálne demokratická vláda vedená

premiérem Milošem Zemanem. Stalo se tak však až po té,

co sociálne demokratická strana (CSSD) podepsala "opozic
ní smlouvu" se svým nejvetším rivalem, Klausovou ODS.
ODS, zrejme díky predvolební strategii lícení zkázy pod

vládou levice, ve volbách dopadla prekvapive dobre. Presto
se však rozhodla postoupit moc CSSD s cílem podlomit
strany politického stredu a prošlapat cestu systému dvou
stran.

ODS se v té dobe vyprofilovala jako jediná neextremis

tická strana politického spektra, která se staví proti clenství
v Evropské unii. Tento postoj lze pripsat na úcet kombinace
její defenzivnosti a odporu k predstave decentralizace moci.

u a konecne ODS se v minulých letech prirozene nijak
nezasloužila o vzestup nové politické elity, i když na pocát
ku 90. let mnozí vstoupili do politiky práve koridorem
ODS. Od roku 1997 ji však jako stranu jednoho muže lze

opravdu jen težko pokládat za líhen nových myšlenek ci
nových tvárí.

Prítomnost
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,
A BEZZUBY PES

PRAVÝ STRED: ROZMELNENÝ

I strany pravého a levého stredu se jako hlídací pes vládní

garnitury ukázaly bezzubé a jako výtah nových politických
elit porouchané. Byly príliš slabé na to, aby dokázaly prolo
mit opozicní smlouvu nebo povolat ODS a CSSD

k odpovednosti za jejich politické a financní prestupky.
Skandály (napríklad vydírání ve Štiríne nebo vmešování do

policejního vyšetrovánO, které by ve vetšine demokracií
donutily vládu k rezignaci, prošly takrka bez povšimnutí.
Soucasná CSSD je dc facto podrobena ostrejšímu dozoru
zevnitr sebe sama než ze strany opozice.

Postavení ODA a DEU jako "rovnocenných" partneru

v rámci ctyrkoalice je smešné, uvážíme-Ii, jak málo mají clentt
a jak slabá je jejich popularita. Jaká prícina je skryta za touto
devastující rozmelneností pravého stredu? Snad je to

optimismus: tyto trpaslicí strany verí, že kdesi drímá dosta
tecný pocet kosmopolitních ceských volicu, kterí by z nich
mohli udelat významné subjekty. Jde o zcela nemístný

optimismus - stací se podívat, kolik Cechtt zachovává konti-

nuitu volebního chování a volí radikálne vyhranené strany,
jako jsou ODS nebo komunisté. Také CSSD a KDU-CSL

se teší podpore loajálních levicových nebo stredo-levicových
volictt, které nikdy žádná pravicová strana "nepretáhne". Na
ceské politické scéne je zkrátka místo jen pro jednu kosmo
politní, pravostredovou stranu. Ta by mela pojmout všechny

volice US, ODA i DEU a využít rovnež energie sympatizan
tu Impulsu 99, bývalých studentských revolucionárú, prísluš

níku šlechty ci intelektuálú, kterí si prejí zaujmout v politice
aktivnejší roli. I když by to z krátkodobého hlediska mohlo
znamenat ztrátu, ze stredne- a dlouhodobé perspektivy by

pravý stred sjednocením do jedné politické strany v mene
volicských hlasú vydelal.

Potíž spocívá samozrejme v tom, že rozmelnenost pravého
stredu není dúsledkem nemístného optimismu, ale nemíst

ného egoismu. Politictí vúdci z této cásti stranického spektra
chtejí být všichni "jednickami" ve svých vlastních stranách
nebo hnutích. Potom ale koncí jako císlo tri. Vc skutecnosti

by však byly mnohem užitecnejší jako "dvacítky" nebo "ctyri-

jaro 2001
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cítky", jako neviditelní pracanti uvnitr stran, budující jejich

regionální struktury a vytvárející legislativu. Dnešní politictí
vúdci však trpí jakýmsi syndromem Václava Klause: jelikož
jim stací být mocní a výjimecní z krátkodobého hlediska,

absolutne selhávají v dlouhodobé spolupráci s ostatními
politiky a v plánování budoucnosti.

Vetší strana by byla dynamictejší, zvlášte pokud by prekro

cila práh vládních budov, a clenství v takové strane by bylo
atraktivnejší. Dokonce i US, která se chlubila perspektivou
cilé strany otevrené mladým lidem, pritáhla jen velmi málo

clenu. "Dvojkoalice" složená z KDU-CSL a jedné dynamic
ké strany pravého stredu by mela v dlouhodobém merítku
cáku na získání vlivu i na rozbití opozicní smlouvy. Politikové

ctyrkoalice místo toho riskují ztrátu smyslu plného dlouho
dobého cíle (získat vládu v zemi) pro jepicí slávu být celným
politikem své malé stranicky.

CEŠTí KOMUNISTÉ: ZPÁTECNíCI

Vedle centralizované pravice a rozdrobeného stredu nese

ceská politika navíc bremeno nereformované komunistické
strany. V sedmdesátých a osmdesátých letech platila tehdejší
komunistická strana KSC za velmi zpátecnickou: byla

uzavrena politickým inovacím i dialogu s opozicními skupi
nami, zatímco v sousedním Polsku a Madarsku se komunisté

menili v technokraty a reformisty komunikující s disidenty.
Na rozdíl od svých polských a madarských soudruhu se KSC

po roce 1989 nepromenila v sociální demokracii. Ceská

republika se následkem toho všeho ocitla v nevýhode.
Zdejší chronický nedostatek schopných politikú a státních

úredníku zcásti plyne práve z represivního charakteru
normalizacního režimu a z toho, že vetšina ceských komunis
tlI nebyla na politické scéne po roce 1989 použitelná. A co je

ze všeho nejduležitejší: polští a madarští komunisté zanechali
svým demokratickým nástupcum mnohem více kvalifikova
ných úredníku než jejich ceští kolegové.

Ceská sociální demokracie (CSSD) se pod vlivem soused

ství s nereformovanou komunistickou partají za posledních

deset let nebyla nucena dostatecne reformovat, o to více se
však priklonila k populismu. CSSD totiž soutežila s KSCM
o volicské hlasy ze samého kraje levice, napríklad svým
nejednoznacným postojem ke clenství v NATO nebo
k ekonomické transformaci.

Rozdelení ceské levicové scény na jednu "použitelnou"

(CSSD) a jednu "nepoužitelnou" (KSCM) levicovou stranu
znesnadnilo proces predávání moci.mezi levicí a pravicí. Tato
situace hrála do karet ODS: spojená, zkušená levice by se
behem sedmileté vlády ODS jiste projevila jako ostrejší
hlídací pes a nemusela by kvuli získání vládnoucího postavení

uzavírat opozicní smlouvu. A navíc by spojená levice nutila

i pravý stred k prekonávání jeho fragmentarizace - prežívat ve
stavu roztríštenosti by pro pravý stred tvárí v tvár sjednocené
levici nebylo tak snadné.

POLITiCTí VUDCI: NENAHRADITELNí?

Ceská politická scéna trpí zvláštním syndromem
nenahraditelnosti. ODS bez Klause. CSSD bez Zemana.

Hrad bez Havla. Dovedete si to predstavit? Proc se však

ceským politikúm darí vzbuzovat dojem, že jsou nenahradi
telní, nezávisle na kvalite jejich práce pro verejnost?

Duvodem je akutní nedostatek nových tvárí, vstupujících
do verejného života pres most politických stran ci dokonce
obcanských iniciativ. Politické strany i jiné instituce verej
ného života typu univerzit, mozkových trustu a nevládních

organizací by rozhodne neprohloupily, kdyby venovaly
oživení našeho verejného života novými talenty více
energie. Ani univerzitní profesori a intelektuálové, tvorící

jádro ruzných obcanských iniciativa sehrávající významnou
roli ve stranách pravého stredu, se zatím príliš neprosadili
jako guruové mladé generace. Zdá se, že trpí strachem, že

by mohli být nahrazeni dynamictejšími, nápaditejšími
a telegenictejšími juniory.

Na záver je treba si položit duležitou otázku: proc nás

vlastne musí zajímat kvalita politického stranického života?
Konec koncu, Ceská republika si vede docela dobre. Zaují
má vynikající geostrategickou pozici v srdci Evropy, aniž by
se musela obávat o svou bezpecnost. Sousedí s ekonomický

mi obry a vytvárí postupne silnou prumyslovou bázi, která
dríve ci pozdeji privede Cechy do spolecnosti bohatých
Evropanu - i když nekompetentní vlády ješte pred tím jiste

sem tam neco zpackají. Tato štastná konstelace okolností již
byla odmenena clenstvím v NATO a to bude jiste dríve ci
pozdeji následováno clenstvím v Evropské unii.

Prese všechny mezinárodní a ekonomické úspechy je však
v sázce zdraví ceské demokracie. Jestliže se politické strany

nenaucí navzájem se kontrolovat jako hlídací psi, korupce
bude jedine narustat a zlociny minulosti zustanou
nepotrestány - a Ceši budou následne z kvality verejného

života stále rozcarovanejší. Jestliže se politické strany nenau
cí fungovat jako výtahy pro nové politické osobnosti
s novými vizemi a nápady, ceští obcané si budou stále jistejší,

že politické strany se skládají výhradne z egoistických indivi
dualit, které jen velmi málo zajímá, jak prospet životu
spolecnosti.

Ríká se, že politické strany jsou odrazem celé ceské
spolecnosti. Z tohoto úhlu pohledu volici mají, co si
zasloužili. Snad je to i cástecne pravda, smysl existence

politických stran v demokratických systémech byl však
vždy dvojí: nemely by jen vyjadrovat vuli volicu, mely by je
také vést.

Z anglictiny preložila Irena Reifová.
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VACLAVA KLAUSE
Tri zvraty v ceské politice jako pokusy o odstavení
jednoho politika do duchodu

RADKO KUBICKO

Na jednání mezi predstaviteli komunistické vlády a opozi
ce v listopadu 1989 se do pražského Obecního domu dosta
vil muž, který mezi zasloužilými disidenty pusobil cize
a málokdo ho znal. Jejich prední predstavitel Václav Havel,

známý celému svetu a nove také Cechum a Slovákum, si
nebyl schopen vybavit jeho jméno, ac se museli znát prinej
menším z šedesátých let. "To je doktor Volf, promiií.te, chtel

jsem ríct Klaus, ekonom z Prognostického ústavu," rekl, aniž
vedel, že se práve setkal se svým budoucím nejvetším
oponentem, který spolu s ním nejvýznamneji ovlivní násle

dující desetiletí.

Z POSLEDNíCH RAD DO PRVNíCH
V roce 1985 zemrel sovetský vudce Cernenko, poslední

predstavitel brežnevovské garnitury. Už jen vizáž jeho

nástupce Michaila Sergejevice Gorbacova dávala tušit, že

impenum cekají zmeny. V Ceskoslovensku k nim došlo

v listopadu 1989, skoro na poslední chvíli. Spolecnost presto
nebyla pripravená. Umírnené reformy se cekaly až behem
roku 1990, kdy svuj sjezd plánovala Komunistická strana
Ceskoslovenska, stejne jako národnefrontovní Ceskosloven
ská strana lidová. Gorbacov ke zmenám už skoro otevrene

vyzýval.

Bylo zrejmé, že jeho perestrojka nemá vést k demokratic

kým pomerum bez vedoucí úlohy komunistu. Práve naopak.
Soucástí strategie byla naivní myšlenka, že komunisté zusta
nou u moci, pokud budou stát v cele nových procesu. Cesko
slovenští komunisté ale svou príležitost propásli, jejich
s nejvetší pravdepodobností Moskvou designovaný nový šéf
Zdenek Mlynár, komunistický funkcionár z roku 1968

a auror knihy Mráz prichází z Kremlu, nezvládl svou roli.
Velká odpovednost padla na disent, který se mel zhostit
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Klaus nehledá kompromis, ale jde SI za

svým, kdo chce, muže jít s ním. Kdo

nechce, pozná brzy, že ho Klaus

nepotrebuje.

DOKÁZALI JSME, ŽE TO DOKÁŽEME
Období let 1992-1996 oznacuje vlastní stranická propa

ganda ODS za nejstabiL1ejší období v polistopadové historii.
Mohlo se zdát, že fatální problémy Ceskoslovenska jsou
vyrešeny. Slováci mají vlastní stát a v nové Ceské republice

vládne stredopravá vláda, hlásící se k rychlé ekonomické
reforme a ke zaclenení zeme do euroadantických struktur.

Uspokojení ODS se zhmotnilo do hesla, se kterým
vstupovala do voleb roku 1996:"Dokázali jsme, že to dokáže
me." Z neho se vlivem dalšího vývoje stala prímo ucebnicová
ukázka obézní neschopnosti sebereflexe sebe sama.

Už ve finiši volebního období zacínalo být jasné, že

relativní prosperita minulého období nestojí na pevných
základech. Tolik pochvalovaný sociální smír a utešene se

ského fóra v polovine roku 1990 predznamenává zásadní

rozkol v širokém hnutí. Zacíná proces, který koncí Klauso

vým zvolením predsedou Obcanského fóra a snahou preme
nit OF v sevrenejší stranu, jejíž ideologický profil bude
pravicový a postavený na ekonomickém liberalismu
a myšlenkovém konservativismu. Pro odpor cásti hnutí
dochází k rozpadu a následne ke vzniku Obcanské

demokratické strany, kde Klaus zustává predsedou.
Tehdy se poprvé ukazuje jeho politický styl, charakterizo

vaný zásadou - lépe menší skupina, ale názorove sevrenejší.
Je nutné si ho všimnout, v Klausove politické kariére to není

naposledy, co prijde ke slovu. Pokaždé bude deklarovaným

dúvodem snaha o skutecnou pravicovou politiku, realistictej
ším motivem je spíše odstranení názorových oponentu.

IQaus nehledá kompromis, ale jde si za svým, kdo chce,
muže jít s ním. Kdo nechce, pozná brzy, že ho IQaus
nepotrebuje.

V prúbehu roku 1991 získává ODS a její koncept ekono
mické transformace drtivou podporu v ceské spolecnosti.
I názoroví odpurci se shodují, že na politické scéne není

výraznejší osoba, schopná stanovit jasnou vizi dalšího fungo
vání Ceskoslovenska, než je Václav Klaus.

ODS a strany hlásící se k pravici nakonec nevyhrávají
v roce 1992 volby tak presvedcivým zpusobem, jak by se

podle obecne panující nálady
mohlo zdát. Presto vzniká

pravostredová koalice ODS,
ODA a KDU-CSL, s relativ

ne pohodlnou vetsll10u
v Ceské národní rade. Václav

Klaus se stává ceským premié

rem, címž dává najevo, že po
----------------------- vítezství Vladimíra Meciara,

levicových a nacionalistických
sil na Slovensku ztrácí zájem o udržení cesko-slovenské
federace.

Klausuv delicí mechanismus slaví opet úspech: když
nejspíš není možné se se Slováky dohodnout, nedohadujme
se dál, ale rozejdeme se. Pred necelým pu1druhým rokem to

bylo - strana menší, ale naše. Tentokrát - republika menší,
ale naše. Václav Klaus jako profesionální delitel. Opet ne
naposledy.

VZESTUP A PRVNí DELENí

V prubehu prvního roku reforem zacíná docházet ke stále

viditelnejšímu napetí mezi starší, osmašedesátnickou gardou
ekonomu a ekonomy mladší generace, sázejícími na rychlou
reformu hranicící se šokovou terapií. I když v zásadních

otázkách nebylo sporu, pripravuje se závažný politický stret.
Dozrává v okamžiku, kdy se rozpor ekonomú zacíná krížit

se sílící nadejí velké cásti ceské spolecnosti, že prechod od
komunismu ke kapitalismu probehne díky šokové terapii

rychle a pokud možno bezbolestne. Tehdy prichází ke slovu
politika.

Osmašedesátnická skupina ekonomu mela být nejspíš

oporou nového modelu socialismu. Jejich oponenti se proto
prirozene stávají symbolem cesty ke skutecnému kapitalis
mu. Pozdejší vliv prostredí a aliance nových a starých ekono

mických struktur ovšem tuto delící cáru notne relativizuje.
Do cela nesocialistického proudu se díky popularite

dostává ministr fll1ancí IQaus a na sebe nenechává cekat ani

politické vyjádrení. Schuzka placených zamestnancú Obcan-

spolecenské objednávky, podporené nejspíš také zahranicním

dakem, prevzít moc místo komunistu. Jeho hlavní proud byl
charakterizován polohou umeleckou a obecne intelektuální.

ebyl tam žádný uznávaný ekonom. Ekonomie mela totiž
i v dobách komunismu ponekud výsadní postavení. Ekono

mové nebyli nikdy pod tak prísnou kontrolou jako predstavi
telé ved spolecenských, a byl jim v omezené míre umožnen
kontakt se svetem. Proto také vetšina z nich nebyla v disentu,
ale v tzv. šedé zóne.

Specifické postavení zaujal Prognostický ústav Akademie

ved. Komunisté z marxismu dobre vedeli, že každý režim
ohrožuje svou vládu, když obcany nenasytí. Proto jisté
ekonomické experimenty, od Leninova NEPu, pres Chruš

covovo uvolnení a perestrojku až po moravský Agrokombi
nát Slušovice patrily k jejich repertoáru, aniž by se tím zríka
li moci.

Generace ekonomu, prošlá Prognostickým ústavem
a relativne svobodnými diskusemi, vplula plynule do nových
pomeru. Jejich nejviditelnejším predstavitelem se stal Václav

Klaus, novopecený federální ministr financí v nové vláde
národního porozumení, ustavené koncem roku 1989. Zustal
jím po prvních svobodných volbách v cervnu 1990 i pres

odpor tradicní cásti disentu, která si se zdatným ekonomic
kým odborníkem príliš nerozumela. Protože ale nemela
vlastní ekonomy a když se
nepodarilo odsunout ho do

nepolitické role guvernéra
státní banky, musela postup

ne souhlasit s jeho angažmá
v ministerské funkci. Bylo
mu tak umožneno díky

obratnosti a pracovitosti se
postupne stát symbolem
rychlých reforem. Tehdy
zacíná hvezdná kariéra Václava Klause, kdy se ze zadních

rad, ve kterých postával pri jednáních disidentu, postupne
dostává do rad prvních.

Prítomnost
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rozrustající sorta velkopodnikatelu, tvárících se už jako nove

vzniklá buržoazie se všemi jejími starými ctnostmi, zacaly
vykazovat vady na kráse. Predevším stále silicími dukazy, že
dech beroucí rozjezd byl vyhnán ponekud umele masivními
státními investicemi, predevším formou nucených a tedy

nepríliš dobre návratných úveru od polostátních bank.
Zejména ODA, jedna ze stran vládnoucí koalice, mluvila

otevrene o tzv. bankovním socialismu. To jí nijak nebránilo,
aby si ona sama a její prominentní clenové jeho výhod také
do sytosti užívali. Presto ODS v zásade neztratila svuj vliv

ani po volbách v roce 1996, celá pravicová koalice byla
ovšem oslabena, a to nižším ziskem koalicních partneru.
Nove vzniklá menšinová vláda se musela opírat o toleranci

opozicních sociálních demokratu a pozdeji o prebehlé
poslance CSSD.

Už v prubehu roku 1997 zacíná docházet k fatálnímu

pnutí, které bude mít opet velký vliv na další kariéru Václava

Klause. Nové ekonomické problémy a menšinová vláda
privádejí na politickou scénu nový fenomén - distancování

se od minulého období, a to ve dvou formách. Jednak jako
poctivou snahu napravit chyby minulosti a jednak jako

pokusy o záchranu vlastní kuže, novou politiku mají repre
zentovat ti, kterí tu starou léta provádeli.

Svou velkou príležitost vytuší menší strany koalice, ODA
a zejména KDU-CSL, které už pri vyjednávání v roce 1996
zúrocily svou nepostradatelnost vetším vlivem ve vláde, než
jim podle volebních výsledku príslušeL Vláda a Klaus osobne

jsou dotlaceni k oznámení ekonomických opatrení. Ac je
premiér proti jejich halasnému oznamování národu, presto
se ujme jeho terminologie - prvního a druhého "balícku"

vládních opatrení.

PÁD A NOVÉ DELENí

V polovine roku 1997 dochází k zásadní události, která
dodnes vyvolává spekulace o úcasti centrální banky a jejího

šéfa Josefa Tošovského v pozdejších politických událostech.
CNB prudce šlape na brzdu, když ze dne na den zvyšuje
úrokové sazby a narizuje povinné rezervy komercním

bankám. Toto opatrení oznamuje Tošovský premiérovi
Klausovi mezi recí na oslave jeho narozenin. Zbrzdení
ekonomiky, jakkoli mínené, v krátkodobé perspektive
zvýraznilo všechny její aktuální problémy. Vše zacíná

smerovat k podzimním "sarajevským" událostem. Tento

dodnes rádne nevyjasnený tah centrální banky pomáhá
pozdeji paradoxne samotnému Klausovi - veškeré problémy

na konci svého premiérského mandátu shazuje na nej.
Ve druhé polovine roku 1997 zacíná být pripravován

jeden z dalších pokusu o odstranení Václava Klause z politi
ky. Jako všechny predchozí nesl v sobe znaky naivity

a nepochopitelného amatérismu. Jeho Wavními protagonisty
se stali ambiciózní predseda KDU-CSL Josef Lux a ministr
zahranicních vecí a dríve blízký Klausuv spolupracovník
a spoluzakladatel ODS Josef Zieleniec. Ten se dostal

s Klausem už dríve do rozporu pro odlišné pojetí budouc
nosti spolecného dítete - ODS.

Prvním výstrelem z Aurory se mel stát dopis šéfa Meziná
rodního menového fondu, který vytýkal nedotaženost

reforem. Klaus byl obvinen, že dopis vláde a koalicním
partnerum zatajil.

Dalším, už velmi ostrým výstrelem byla rezignace Josefa
Zieleniece na post ministra zahranicí, s mlhavým oduvodne
ním, smerujícím k údajnému nejasnému financování ODS.

Zjevne se predpokládalo, že premiér nedokáže navrhnout
prezidentovi nového ministra, což by byla vhodná záminka
k pádu celé vlády. Jako už mnohokrát v minulosti se Klaus
v krizi dobre zorientoval a své protivníky zaskocil. Také díky

dalšímu pozdejšímu pucistovi Ivanu Pilipovi byl z Bruselu
povolán do kresla ministra zahranicí velvyslanec Jaroslav

Šedivý, címž byla krize s preWedem zažehnána.
Stratégum odstranení Václava Klause nezbývalo než

otevrené vystoupení. Záminku poskytlo opet financování
strany - dohady kolem údajného zahranicního cerného

konta a odhalení falešného sponzora v osobe privatizéra
Šrejbera.

V pátek vecer 28. listopadu 1997 vyzval místopredseda

ODS a miriistr financí Ivan Pilip a bývalý ministr vnitra Jan

Ruml Václava Klause k rezignaci na funkci predsedy ODS.
Tento jejich cin bývá nekdy oznacován prímo za vzor
povstaleckého diletantismu. Jednak proto, že se stal v dobe,

kdy Václav Klaus pobýval mimo republiku v Sarajevu, odtud
název "sarajevský atentát", jednak proto, že vyzyvatelé

nemeli promyšleny další kroky a postrádali základní odhad

nálad ve vlastní strane. Oba se navíc naivne stali protagonis
ty zcela jiného zámeru - byli tlaceni k tomuto .vystoupení
predsedou KDU-CSL Josefem Luxem, který avizoval

vystoupení své strany z koalice na vecerním zasedání její
celostátní konference. KDU-CSL z vlády opravdu vystoupi
la, avšak predevším pod silným dojmem predchozího

vystoupení Jana Rumla s Ivanem Pilipem, které figurovalo
jako hlavní argument. Politická hra Josefa Luxe slavila
prozatím nejvetší úspech.
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Záhy nato zrušila koalici i ODA a Václav Klaus byl

nucen podat demisi celé vlády. V tento okamžik zacaly

úspechy pucistu blednout. Predevším se tem z ODS
nepodarilo presvedcit Václava Klause, aby dobrovolne
odešel z politiky, ani zbytek strany, aby se ho zrekla. Na

mimorádném sjezdu v lázenském meste Podebrady byl
Václav Klaus triumfálne znovuzvolen do cela ODS

a drtivá vetšina delegátu mu projevila plnou duveru.
Pucisté dosáhli presného opaku toho, co zamýšleli: místo
urychlení ústupu Václava Klause ze slávy z nej udelali

témer mucedníka. Politický spor se tak prenesl do roviny
lidské a prinesl Klausovi cetné sympatie i na strane jeho

dosavadních oponentu.
Prezidentu Václavu Havlovi, který v této krizi opet jako

nekolikrát v minulosti prestal hrát roli arbitra, ale plne se
zapojil do dení, nezbylo, než se spolehnout na zástupce
menších stran a méne vlivnou cást ODS.

Predsedové menších stran spolecne oslovili guvernéra

centrální banky Josefa Tošovského, aby prevzal funkci
premiéra, címž oživili spekulace o jeho roli v celém proce

su. Vláda, která jím byla sestavena, byla ucebnicovou

ukázkou, jak by se v normálne fungující demokratické
spolecnosti vláda sestavovat nemela. A to naprosto náhod

ne, jen podle prání a nálad budoucího premiéra, bez
politického mandátu.

Predseda ODS Václav Klaus mezitím opet rozjel delicí

mechanismus. ODS vyzvala ty cleny strany, kterí zasedli
v Tošovského vláde, prípadne ji podporili, aby ze strany

odešli. Krome prímých protagonistu "sarajevského puce"
odešlo nakonec i mnoho tech, kterí meli s predsedou letité

problémy, a to v nadeji, že v nové strane bude prostredí
svobodnejší. Pametníci sjezdu v Hradci Králové v roce

1995 vypravují, že tento sjezd neocekávane skoncil

o nekolik hodin dríve, než se cekalo, protože nikdo
nechtel diskutovat. Ve strane byla zaznamenána jen
drobnejší, málo viditelná polemika s predsedou, napríklad

pro jeho postoje k územní samospráve, deregulaci cen
nájmu nebo sdelovacím prostredkum. Nikdy se ovšem
nepodarilo vytvorit viditelnou skupinu s odlišným
názorem, ani nabídnout Klausovi soupere.

Tak doba postupne dospívá k dalšímu vítezství Václava
Klause nad temi, kterí ho chteli z politiky odstranit, což

provází opet delenÍ. Díky vytesnování odlišných názoru se
z jeho strany postupne stává útvar pripomínající sektu.

Úspechem ve volbách 1998 a uzavrením opozicní smlouvy
dochází k rozmelnení role vlády a opozice.

KLAUS NESKLÁDÁ ZBRANE
Zdá se, že problémem všech pokusu odstranit Václava

Klause z politiky byla neschopnost postavit proti nemu

jasnou alternativu a adekvátního protihráce. Je to politik,
který bojuje do poslední chvíle a skloní se jen pred tím,
kdo se ukáže být silnejším. A ješte to nemusí znamenat

totální porážku. V její blízkosti se Václav Klaus ocitl ve své
kariére jen dvakrát: prvním vážným souperem byl v roce
1992 Vladimír Meciar, druhým v roce 1998 Miloš Zeman.

S obema byl nucen jednat a dosáhl, když už nebylo možné
vítezství, alespon výhodného rozdelení vlivu.

Další silný souper se pro nej rýsuje v podobe ctyrkoalice

a jejího lídra Cyrila Svobody. Toto uskupení má jistou

nadeji dosáhnout volebního vítezství v roce 2002. Pokud
by uspelo a vyjednávalo o vláde s jiným koalicním partne
rem než ODS, což není vylouceno, znamenalo by to

definitivní odchod ODS do opozice, kterou zatím ješte
nikdy nezažila. Symbolické i faktické presednutí Václava
Klause z vládní limuzíny do Octavie predsedy poslanecké

ho klubu opozicní strany by mohlo velmi otrást jeho
postavením. Pak by se zrejme splnil sen už nekolikeré vlny

politiku - Václav Klaus by odešel do politického duchodu.
Prekážek takového vývoje je ale príliš mnoho, napríklad

sama ctyrkoalice, jejíž soudržnost a castý politický amaté
rismus je podobného zrna, jako v roce 1997. I politické

subjekty se zjevne udržují tím, na cem vznikly. A také
Václav Klaus rozhodne zbrane neskládá. Trikrát byl

schopen celit pokusum o své odstavení a vždy z boje vyšel
posílen.

Jak to bude poctvrté?

RADKO KUBIé:XO (1967) JE POLITICKÝM KOMENTÁTOREM CESKÉHO

ROZHLASU 6 I RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA.
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STRANY U OLICU
Devadesátá léta - ~rehled politických stran
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a vysledku voleb v (R
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MENTNI

Vytvárení svobodného politického prostoru prošlo po

roce 1989 fází pocátecního porevolucního zmatku.
První demokratické volby v Ceskoslovensku (do

Snemovny lidu a Snemovny národu) probehly ve dnech
8. - 9. 6. 1990 a prinesly jednoznacné vítezství Obcan
ského fóra (OF). Období let 1990 - 1992 lze obecne

charakterizovat jako hledání identity politických
subjektu. Federální vláda byla vytvorena deseti cleny

OF, ctyrmi cleny slovenského hnutí Verejnost proti
násilí a dvema cleny Krestanskodemokratické unie.

Odlišné predstavy o rozsahu a tempu spolecenských
premen, nutnost reprezentovat diferencující se zájmy
obcanu a spolecenských skupin vedly k rozpadu OF

a ke vzniku Obcanské demokratické strany, Obcanské
ho hnutí a k diferenciaci dalších stran. Orientaci

obcanu v tomto období lze charakterizovat jako
všeobecné odmítnutí komunistického režimu.

PETRA RAKUŠANOVÁ

V cervnu (5. - 6. 6.) 1992 probehly volby jak do
Federálního shromáždení, tak do Ceské (a na Sloven

sku do Slovenské) národní rady. V techto volbách
zaznamenaly velký úspech strany pravého stredu, a to

jak malé, tak vetší.
V prubehu tohoto období docházelo od pocátecního

prudkého nárustu poctu politických stran a hledání
stranické identity k jeho postupnému snižování. Extre
mistické strany systém výrazne nepolarizovaly. Rozho

dující soutež politických stran se proto odehrávala

predevším smerem ke stredu pravolevého spektra.
Z výzkumu uskutecnených v letech 1992 - 1996

rovnež vyplývá, že ceská populace byla nejvíce pravi

cove orientovaná ze zemí Visegrádské skupiny. Rozdí
ly bylo možné vysledovat také mezi slovenskou

a ceskou populací - zatímco ceská populace byla

orientována pravo-stredove, ve slovenské spolecnosti

Období cerven 1990 - cerven 1992

Zkratka
KreslaKreslaKresla veDatumOrientaceDatumPredseda

(pro CR)
(pro CR)vládevzniku zániku

veSLFS

ve SN FS(Calfa)

OF

68501011.12.1989pravo-Ievá6.5.1992-
KDU

96-Ze zákonastredová--

15/1990 Sb.HSD-SMS

97-5.4.1990

(Morava

stredová,19.4.1999Jan Krycer

Slezsko)

národnostne

-regionálníKSC
1512-1921extrémne-Ladislav

levicová

Adamec
-

1017510 ---
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Období cerven 1992 - cerven 1996

Zkratka KreslaKreslaKreslaKreslaDatumOrientaceDatumPredseda

(pro CR)
(pro CR)vCNRve vládevzniku zániku

ve SL FS

ve SN FS (Klaus)
do 31.12.92

31.12.92

CSSD 10616 9.2.1990levicová Jirí
obnovena

Horák

HSD-SMS

145.4. 1990stredová,19.4.1999Jan

(Morava-

národneKrycer
Slezsko

re ionální

LB (KSCM

191535 18.8.1993extrémne Jirí

-Dem.lev.)

levicováSvoboda

ODS-KDS

48377613cervenpravicová,20.3.1996Václav

1992

konzer.spojeníKlaus

liberální

vODS

KDU-CSL

76154názevstredová Josef
od 2.4.1992

Lux

LSU

7516 6.12.1991stredová8.3.1996

ODA

1425.3.1990pravicová, Pavel

konzervat.

Bratinka

SPR-RSC

8614 27.2.1990extrémne Miroslav

ravicová

Sládek

99

7520019

Období cerven

1996 -srpen1998

------------------------------------------
Zkratka KreslaKreslaKresla ve vládeDatumOrientaceDatumPredseda

vPSP

v Senátu(25.6.1996)vzniku zániku

- -

---- -

CSSD
6125 -9.2.1990levicová-Miloš

obnovena

Zeman

DEU

-1 -7.3.1994
pravicová-Alena

konzervat.

Hromádková

KSCM

222 -18.8.1993extrémne-Miroslav

levicová

Grebenícek

KDU-CSL

1813 4název odstredová-JosefLux

2.4.1992ODA

137 45.3.1990pravicová,
-Jan Kalvoda

konzervat.ODS

6832 8cerven 1992pravicová,-Václav Klaus

konzervat. liberálníSPR-RSC

18- -27.2.1990extrémne-Miroslav

pravicová

Sládek
-

200812 16----
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Období srpen 1998 - listopad 2000

Zkratka
KreslaKreslaKresla ve vládeDatumOrientaceDatumPredseda

vPSP

v Senátu(Zeman)vzniku zániku

CSSD

743 189.2.1990levicová-Miloš

obnovena

Zeman

KSCM

242 -18.8.1993extrémne-Miroslav

levicová

Grebenícek

KDU-CSL

20
* -název odstredová-Jan

2.4.1992

Kasal

ODA

-
*

-5.3.1990
pravicová,-Daniel

konzervat.
Kroupa

ODS

639 -cerven 1992
pravicová,-Václav

konzervat.

Klaus

liberálníUS

19* -22.1.1998 -Jan Ruml

-

20027 19----

se spíše projevovaly sympatie ke stranám stojícím
nalevo od stredu.

V roce 1996 se uskutecnily volby do Poslanecké

snemovny (31.5. - 1.6.1996) a poprvé také volby do
Senátu (15.- 16.11.,22. - 23.11. 1996). Jak naznacují
výsledky, došlo v roce 1996 k odklonu od tzv. malých

stran na stredu politického spektra (OH, I-lSD-SMS
a LSU). Volici své hlasy prerozdelili mezi silné parla
mentní strany, mezi nimiž nejvetší nárust zaznamenala
CSSD.

Prohlubující se krize ve vládní koalici (mela v Posla

necké snemovne jen tesnou vetšinu) zpusobená prede
vším rozdílnými názory jak na zpusob vládnutí, tak na
rešení ekonomických problému, v nichž se zeme ocitla,
vyvrcholila v listopadu 1997 pádem kabinetu. Zároven
došlo k odchodu cásti clenu ODS kritických k dosavad

ní politice strany predevším v oblasti financování. Tito
bývalí clenové ODS iniciovali vznik nového politického
subjektu - Unie svobody. lepruhledné financování,

resp. sponzorování bylo katalyzátorem vládní krize
a stalo se obecne diskutovaným problémem poté, co se
skandály, týkajícími se financování, se zacaly potýkat

i další politické strany - CSSD a ODA.
Poslanecká snemovna prošla v tomto období rovnež

nekolika zmenami - poslanci ODS po svém podchodu
a vzniku US založili nový klub, nezarazený poslanec

]ozef Wagner založil Stranu demokratického stredu
a poslanec Ivan Mašek po svém odchodu z ODA

založil Stranu konzervativní smlouvy. Rešením politic
ké krize bylo sestavení poloúrednické vlády vcele
s premiérem Josefem Tošovským a vyhlášení predcas

n)'ch voleb v cervnu 1998.
Mnoho politických stran kritizovalo ve své volební

kampani ekonomickou reformu a proklamovalo nutnost

nového zacátku. Velkým prekvapením byla výše voleb-

ních preferencí strany Duchodci za životní jistoty (nyní

Strana za životní jistoty). Výlucná orientace pouze na
jednu generaci volicu se však v konecném dusledku
ukázala jako neefektivní a strana neprekrocila petipro

centní hranici potrebnou pro vstup do Poslanecké
snemovny. Volby 1998 prinesly vítezství CSSD, která
po uzavrení tzv. opozicní smlouvy s ODS sestavila

"jednobarevnou" vládu.

Na podzim 2000 probehly volby do Senátu, pri
nichž byla obnovena jedna tretina senátorských kresel,
a poprvé také volby do zastupitelstev vyšších územne
samosprávných celku. Po príklonu k levici a levému

stredu v minulém období (postupný nárust poctu
mandátu ve volbách do CNR a PSP CR ve volbách

1992, 1996 a 1998) dochází opet k návratu k pravici
a pravému stredu spektra; jak ctyrkoalice, tak ODS
zaznamenaly v obou volbách úspech. Volby však
poznamenala celková nespokojenost obcanu s politic

kou situací, což se promítlo do nízké volební úcasti
obcanu.

Ceský politický prostor se behem deseti uplynulých

let sice do urcité míry stabilizoval, ale presto nelze
jednotlivé strany považovat za pevne zakotvené subjek
ty (stálá volicská základna bez výrazných výkYVU).Proto

ani v budoucnosti není možné vyloucit ideový posun
existujících stran k jednomu z pólu na pravolevém
spektru, ani vznik nových politických uskupení.

PETRA RAKU;ANOVÁ JE PRACOVNICE SOCIOLOGICKEHO USTAVU

AV L:R.
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ROZHOVOR

,. ,.
BYT KRITICKY SE

S rektorem brnenské Masarykovy univerzity Jirím
Zlatuškou o tom, kudy z provincialismu, jací jsou dnešní
studenti a také, že zpusob myšlení je duležitejší než
suma vedomostí

Co si, pane rektore, myslíte o pragocentrismu? Je to

problém?
Možná mám zkreslený dojem, vetšinu týdne totiž

pobývám v Praze. Budto ona pritažlivá síla Prahy porád ješte

funguje na zbytek republiky, nebo jsem už tak odrodilý
Brnák, že to nevnímám. Fakt je, že všechno závažné se musí
vyrizovat v Praze. Jsem ochotný o pragocentrismu vtipkovat,

ale že bych ho videl jako problém, to ne. A uprímne receno,
jsem tak málo zahledený do lokálního prostredí, že se velice
teším, až budeme mít nad sebou osvícené byrokraty z Bruse

lu, protože porád hýckám naivní predstavu, že to bude lepší
než nejaký místne zvolený trouba.

Slibujete si od clenství v Evropské unii, že zavládne
pevnejší rád, pravidla, která Ceské republice prospejí?

Vidím to predevším jako príležitost vykrocit ven ze zdejší

ho provincialismu. Cím vetšího celku se staneme soucástí,
tím méne nás bude provincialismus svazovat. Bruselocent
rismus také pomúže odstranit pragocentrismus, prípadne

brnocentrismus moravský.

V cem vás zdejší provincialismus nejvíc hnete?

Protože jsme byli nuceni žít desítky let v izolaci
a v homogenním národním prostredí, ztratili jsme nadhled.
Takže to, co mi tu nejvíc vadí, je malost.

Na rozdíl od svých ceských kolegu- rektoru se casto

vyjadrujete k situaci v politice, ve spolecnosti. Proc to
deláte?

Domnívám se, že by univerzity mely hrát širší roli než jen
úlohu institucí striktne zamerených na bádání ve svých discip

línách. Že by mely - stejne jako v anglosaském prostredí 

pecovat o kultivaci spolecnosti, v IÚŽ púsobí. Byl bych mnohem
radeji, kdybych mel nutkání vyjadrovat se jen k akademickým

záležitostem uvnitr univerzity, ale doba, ve které žijeme, mi to
nedovoluje. Univerzita se nesmí vyclenovat z verejného

prostredí a má spolecnosti dávat vše, ceho je schopna.
Nekoho múže možná múj postoj naštvat, ale myslím, že je

i ve prospech tech eventuálne naštvaných.

Naštvou se tím i rektori v instituci zvané Konference

rektoru? Diskutujete tam o tom, zda a jak se vyjadrovat
k záležitostem verejného života?

Neprísluší mi, abych kritizoval své kolegy. Ale za sebe

mohu ríci, že jsem rektorem, abych vše, co mohu ovlivnit,
menil k lepšímu. Ve spolecenství rektorú obcas zastávám

názory, které nejsou vetšinove prijímány, ale protože si
nemyslím, že jsem v tomto spolku proto, abych sdílel názory,
jež mi nepripadají rozumné, využívám každé možnosti,
abych to dal najevo.

Jaký je vlastne smysl Konference rektoru?

Je to protihrác státních institucí. Zhmotnení myšlenky, že

by vysokoškolská sféra mela mít jistou dávku respektované
autonomie. ejsem si jist, jak moc tohle v dnešní podobe
splií.uje. Hlavne proto, že ekonomické problémy, které

doléhají na vysoké školy, jsou takového druhu, že se motivy
pro rozhodování jednotlivých rektorú redukují na lokální
zájmy školy, kterou zastupují. Což nechápu, mne by se težko

vystupovalo tak, že bych vedome prosazoval rešelú jen kvW.i
místnímu zájmu, když bych videl, že škodí myšlence, kvW.i
níž se mají univerzity zrízovat.

Jak vnímáte hodnotu univerzitního vzdelání v dnešní

ceské spolecnosti, která si cení zejména schopností vydelat
peníze?

evidím v tom protiklad. Pokud dokážete vyjít vstríc

poptávce po tom, co spolecnost potrebuje, múžete vydelat
dost a cestným zpúsobem. Univerzitní vzdelání se dostává 
ted na zacátku 21. století - do polohy, ve které bývalo pred

sto lety vzdelání stredoškolské. Stává se nezbytnou podmín
kou pro to, aby jednotlivec byl schopen uspet ve spolecnosti
na její technologické úrovni doma i ve svete.

V tomto kontextu tedy na další otázku - co si myslíte

o problému zvaném numerus clausus - ocekávám jedno
znacnou odpoved: zrušit.

Omezení, jež se u nás uplatnují, jsou špatná. To, co vetšine

svých kolegú v Konferenci rektorú také casto vycítám, je, že
pro zachování tohoto systému jsou ochotni zvedat ruku.

Oni ale argumentují praktickými potížemi, že by takové
množství studentu nezvládli. Vy sám máte predstavu,jak

by se to zvládnout dalo?
Když ríkám, že by se mela zrušit pocetní omezení prijí

maných studentlI, neznamená to, že bych byl pro okamžité
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MI VVPLACI
Prof. RNDr. Jirí Zlatuška, CSc. se narodil se v roce

1957 v Brne. Vystudoval obor matematická informatika
na Prírodovedecké fakulte UJEP v Brne (1981). Poté

pracoval v Ústavu výpocetní techniky, roce 1988-89 jako
hostující profesor na katedre pocítacových a informac
ních ved na Univerzite v americkém Delaware. V roce

1990 se stal prorektorem Masarykovy univerzity v Brne.
Tam také založil Fakultu informatiky. V roce 1994 byl
jmenován rádným vysokoškolským profesorem. Od

roku 1998 je rektorem Masarykovy univerzity. Na konte
má dlouhou radu publikací nejen ve svém oboru, prede
vším v anglictine, ale i politologických, treba Informacní

spolecnost a nová ekonomika, Vysoké školy a priority
Ceské republiky a další.

V ceské verejnosti je považován za enfant terrible

mezi zdejšími rektory.

škrtnutí všech typu prijímacích rízení nebo overování zpuso
bilosti. Jestli škola potrebuje testovat predpoklady studentu,

má na to mít právo. Stejne by ovšem mela skládat úcty verej
nosti, jakým zpusobem to provádí.

To, že pocty jsou indexove odvozované od poctu studentu,
které ve strukture vysokých škol byly v roce 1998, vede ke
zmrazení, nedovoluje rust tam, kde je o príslušné obory zájem.

Když jsem vám telefonovala se žádostí o rozhovor, vaše

sekretár1<.a rekla, že jste zrovna na ceste do Opavy. Udržu

jete s regionálními univerzitami casté kontakty? Jaký je
vubec váš názor na ne?

Spolupráce není institucionální, není zavedeno, že by
rektori jezdili jeden za druhým. Do Opavy jsem jel u príleži

tosti 10. výrocí vzniku tamejšÍ univerzity. Se dvema

osobnostmi, které pro rozvoj Opavské univerzity nesmírne
mnoho udelaly, prof. Jelínkem a prof. Cernohorským, se

znám ješte z disidentských dob.
Obecne považuji regionální univerzity za záležitost

kontroverzní. Zejména tehdy, když jsou staveny do kontras
tu s tradicními, zavedenými univerzitami. Ty tradicní si

stežují, že na nové regionální financne doplácejí, že se tam
obcas uchytili ucitelé, kterí by jinde neobstáli. Považuji tyto

argumenty za podružné. Vždyt zacátkem 20. let minulého
století, kdy došlo k boomu zakládání vysokých škol v tehdej

ším Ceskoslovensku, se argumentovalo stejne. Skoly
z detských nemocí vyrostou. Obyvatelé našeho státu potre
bují, aby tu takové instituce byly, nám všem se jejich existen
ce vrátí.

Panuje u nás už rozlišování absolventu podle toho,

odkud jsou? Ríká se, tenhle má "jen" Ústí nad Labem,
zatímco onen je z Univerzity Karlovy?

Jméno príslušné alma mater samozrejme hraje roli u tech,
kterí si chtejí budovat akademickou nebo prestižní kariéru,

uplatnit se na dobré univerzite v zahranicí. Ale hlad praktic

kého sveta po dobre a pokud možno široce kvalifikovaných
lidech je velký. Nemám strach z toho, že by se absolventi
regionálních univerzit špatne uplatnovali. Oni mají totiž zas
širší, pro praxi výhodnejší základ, který klasické školy pri své

setrvacnosti a specializovanosti na špicky oboru prinášet
nemohou. A nemusí jít pri té šíri jen o rozmelnování oboru,
naopak v okamžiku, kdy jde student do života, je vybaven
tím, co predstavuje skutecné univerzitní vzdelání: totiž, že

není jen profesní prupravou, ale zpusobem premýšlení,
hledání nových asociací. Jedním z neštastných dedictví po
komunistických vysokých školách je to, že se na univerzity

porád díváme jako na školy, které pripravují pouze pro
konkrétní profese. Pritom univerzita by mela usilovat o to,
aby nabídla co nejlepší podmínky pro budoucí vývoj cloveka,
aby dala maximální možnost svým absolventum uplatnit se
takrka v cemkoliv.

Jak Masarykova univerzita podporuje stáže svých

studentu v zahranicí prakticky?
emužeme si dovolit financní príspevky. Ale velmi se

snažím, aby fakulty využívaly možnosti tvorby stipendijních
fondu z poplatku za další studium. Aby jejich prostrednic
tvím podporovaly predevším studium v zahranicí. Zoufale se
snažíme školu tímto smerem otevírat, ovšem k ideálnímu
stavu máme hodne daleko.

Když mluvíte o otevírání školy, jaký je zájem studentu

ze zahranicí o Masarykovu univerzitu?
Na krátkodobý pobyt prijíždí slušný pocet studentu,

ovšem u nás porád není zvykem, aby se ucilo jinak než cesky.

jaro 200 I
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Jirí Zlatuška behem svého amerického pobytu s Empire

State Building v zádech.

Moc rád bych videl u našich kmenových ucitelu, aby

prednášeli také anglicky, a to bez pocitu trapnosti, i když
budou v posluchárne také ceští studenti.

To je pro mnohé z prednášejících porád bariéra. Dokud ji

neprekonáme, budeme handicapovaní.

Máte na Masarykove univerzite instituci studentského
ombudsmana?

Jemáme. Jedávno jsem to ze své iniciativy konzultoval

s radou kolegu. Zdá se, že reakce akademického sboru
budou podobné tomu, jak se na ombudsmana tvárili naši
zákonodárci v parlamente.

Vy sám byste o nej tedy stál, když jste tu otázku inicio
val?

U nekterých problému vidím, že by bylo velmi vhodné,

aby se jimi zabýval nekdo jiný než clovek spjatý s exekuti
vou školy. Obcas se ke mne dostávají stížnosti takového
druhu, že se jim nemohu venovat jako predstavitel školy, ale
pritom to problém je. Ovšem nedá se vyrešit standardními

nástroji. Zároven však je treba najít mechanismus, který
zarídí, aby se z ombudsmana nestal advokát tech studentu,
kterí ve škole nestací a zkoušeli by se tak vyporádat s tvrdostí

studijních predpisu. V každém prípade by ho meli nomino
vat sami studenti, aby mel patricnou váhu, autoritu
a verohodnost.

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze se studenty

pravidelne snídá. Vy taky neco takového provozujete?
emám žádnou instituci, kde bych se takhle se studenty

setkával. Snažím se, což je mírná deformace profesí,

udržovat kontakt prostrednictvím elektronických fór. Ale

není to úplná náhrada osobního styku. Zatím jsem
nenašel zpusob.

Postrádáte to?

Do jisté míry. To, že se vubec škola rozmeru Masarykovy
univerzity hýbe dopredu, je zásluha studentu. Protože
akademické prostredí samo preferuje spíš setrvacnost.

Jacíjsou dnešní studenti? Jsou jiní, než jste byl vy a vaši

spolužáci?

Jiní jsou urcite. Podstatne samostatnejší. Nejsou už takové
uniformní disciplinované stádo.

Jaká je úroven dnešních stredoškoláku? Vždyt vy ten
"materiál" dostáváte každorocne na univerzitu.

V názorech na tento problém se mohu jevit ponekud
perverzní. Mne se velmi líbila úroven stredoškoláku ve

Spojených státech, na kterou rada lidí z ceského prostredí
naríkává, na to, jak špatne jsou pripraveni, mnohem hur než
u nás. Mne ale imponovala míra komunikacních schopností
tech mladých lidí, to, jak se dovedou vyjadrovat, zaujímat
stanoviska. To, jak jsou si vedomi odpovednosti za své osudy.

Naše školy tuhle složku osobnosti nepestují, spíš se snaží ze
žáku vychovat chodící encyklopedie, než samostatne jednají
cí bytosti. Ale už se to lepší, prichází víc osobností a mín

encyklopedií. Suma mechanických znalostí je totiž snáz

doplnitelná. Z nabiflovaných jedincu nemám pocit, že by to
mela být ona lepší cást spolecnosti.

Tak nejak si predstavujete univerzitu 21. století? Plnou

samostatných, kreativnÍch individualit s vlastním

názorem? Ale stanovisko by melo být necím podloženo,
nemám-li fakta, varím z vody.

Když odeberu z množství fakt deset patnáct procent,

nepredstavuje to takovou ztrátu. Rozhodne bych si prál, aby

bylo mezi studenty vetší množství tech, kterí budou predsta
vovat pro svoje ucitele problém a výzvu. Mám na mysli

takové studenty, kterí si nenechají všechno líbit, kterí jsou

schopni formulovat názor, predstavu. Což je pro ucitele
nejen komplikace, ale i obohacení.

Prospelo by školné? Ve smyslu, že když už si to studium

platím, mám právo také svého vyucujícího víc pronásledo
vat.

Neverím príliš v tuto motivacní složku školného. Ale

když vidím, jak má stát málo penez a jak nerad je vydává
na vzdelání, zatímco mnohem radeji podporuje krachující
prumyslové podniky, pak soudím, že umožnit studentum,
aby se podíleli na financování vysokých škol, je vhodné. a

druhou stranu, pokud by se podarilo i vysoké školství
koncipovat do polohy, že jde o zájem spolecnosti umožnit

jejím clenum rozvoj schopností, protože to sekundárne
prinese užitek všem - to bych videl jako lepší variantu.
Vždyt i bez školného nesou studenti a jejich rodiny nákla
dy s tím spojené, respektive pricházejí o zisk, který by meli,
kdyby pracovali. I dnes by si studenti meli uvedomovat, co

studiu obetují a že za tu cenu by se škola mela ukázat
v jejich prospech.

Dožadujete se tedy toho, aby byli už dnes kritictejŠÍ?
Ano, vždyt z vlastní zkušenosti vím, že se mi celoživotne

vždy vyplatilo ríkat a mnohdy velmi kriticky nahlas, co si

myslím. Co mi ve škole opravdu vadí, je práve to, že se
tamní prostredí skloní pred autoritou a není ochotno vyslo

vovat kritické názory. *
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ZHRUBL NÁM JAZYK?
Nekterí politikové si vystací se tremi stovkami slov

LUBOŠ DOBROVSKÝ

V predmluve k souboru prací o naší materštine Ceský
jazyk na prelomu tisíciletí Františka Daneše a kolektivu jeho

spolupracovníku se píše, že " ... mnozí lidé mají pocit, že
ceština za posledních nekolik desetiletí zhrubla a vubec
ztratila úroven a že je treba restaurovat hodnoty slušnosti,

kultivovanosti, více dbát na to, jak mluvíme s detmi, partne
ry, práteli". epatrím mezi ony "mnohé" a nemyslím, že
ceština zhrubla. Mohli snad zhrubnout uživatelé jazyka, ale

ani to, chtel bych tvrdit, není dost presný popis stavu. Sleduji
jako úcastník ceské jazykové komunikace stav naší reci již
pekných pár desítek let a jsem si jist, že hrubosti v jazyce
dneška v porovnání s jazykem mého na vesnici prožitého

detství a mládí nepribylo. Jazyk, ceština, dnes nenabízí svým
uživatelum o nic více vulgarismu, než jich dávala k dispozici
pred desetiletími, a tem, kdo se k jeho užití rozhodnou,

poskytuje stejne propracovaný, presný a obrazný jazyk
spisovný, jakého užíval v "komunikaci" s námi, studenty
kolínského gymnasia, náš ceštinár, profesor Justin Cermák.

Jeho jazyková kompetence byla vynikající, konecne jako
u vetšiny tehdejších vzdelancu, kterí se museli pri nejruznej
ších príležitostech projevovat verejne. Volil prestižní spisov
ný jazyk všude tam, kde se slušelo dát najevo vzdelanostní

úroven vlastní, jakož i úctu k posluchaci, který se musel cítit
povýšen, hovoril-li s ním ci k nemu nekdo tak peclive
vybírající z nepreberného jazykového bohatství to, co melo

být a bylo vnímáno jako cosi vyššího, zejména pokud šlo
o promluvu, které melo být rozumeno jako sdelení závažné
ho obsahu. Profesor Cermák však nás, kvintány, dovedl

okriknout, byl-li k tomu duvod, i jazykem, jenž nám byl v té
chvíli stejne blízký jako jazyk, jímž jsme promlouvali mezi
sebou, což byl v naší pubertální komunikaci také jazyk

prestižní, byt to byla ceština obecná, "substandard" s prvky
studentského slangu, u mnohých z nás navíc s prímesí
východoceského dialektu. Komunikacní situace byla zde
ovšem jiná. edovedl bych si tenkrát predstavit, že by nás

profesor Cermák ci kterýkoliv jiný náš ucitel oslovil pri
hodine jakkoliv "substandardne", tím méne snad vulgárne.

Vnímali jsme tehdy, tesne po skoncení druhé svetové války,
úroven jazyka našich ucitelu a jazyk verejných vystoupení
jako samozrejmou soucást kulturního chování vubec
a kulturní chování jako nutný predpoklad vyššího sociálního

zarazení, o než jsme usilovali.
Ovšemže ani profesor Cermák nemluvil doma se svými

dvema dcerami, našimi vrstevnicemi, spisovne. Prvky obecné

ceštiny v jeho familiární komunikacní situaci znely jeho
nejbližším jiste stejne prirozene a z hlediska oné situace

stejne "prestižne", jako znel nám jeho spisovný jazyk pri

hodinách ceštiny. Mluvcí Cermák se zkrátka jazykove choval
tak, jak bylo tehdy prevážne obvyklé. Byl si vedom rozdílu
mezi statutem profesora a statutem otce a své jazykové

chování tem dvema rozdílným situacím rozhodne prizpuso
boval. Konecne i my, Cermákovi žáci, jsme volili jiný jazyk,
když jsme mu odpovídali, a jiný, když jsme mluvili mezi

sebou. Nesporne je tomu podobne i dnes.

PRAVIDLA PREDVOLEBNí CEŠTINY

Bylo by naivní tvrdit, že nezaznamenáváme zmenu.
Prestiž spisovného jazyka se snížila, v jazyce verejných

vystoupení slyšíme stále casteji prvky výrazne nespisovné.
Vede-li takové míšení stylu k naplnení komunikacního cíle,

smeruje-li mluvcí užitím prvku obecné ceštiny ke zvýšení
posluchacovy pozornosti, má-li na mysli vetší presvedcivost
svých argumentu a zejména je-li si vedom svého jazykového
chování, dává-li celou svou výpovedí najevo, že ví, co ciní,

a smeruje-li obsah jeho reci k posílení hodnot, které jsou ci
mají být respektovány, vyhne-li se zbytecným vulgarismum,
nesporne jeho jazyk málokoho pohoršÍ. Problém však spocí

vá v tom, že takto pozitivne popsaných mluvcích zdá se být
stále méne. Naopak zejména u mluvcích, kterí ve svých
projevech sledují cíle politické, lze zaznamenat stále sílící

presvedcení, že úcel svetí prostredky i ve zpusobu, jakým své
posluchace oslovÍ. Panu profesorovi Cermákovi šlo o to, aby
svým jazykovým chováním dal najevo, že je vzdelán a vycho

ván, jak se sluší, a aby nás, své žáky/posluchace, presvedcil
kvalifikovaným argumentem o oprávnenosti svých tvrzenÍ.
Za jejich obsah i formu nesl veškerou odpovednost. Ke své

argumentaci potreboval nutne konstruovat vety prece jen
ponekud komplikované, vyžadující naši soustredenou pozor
nost. Tím vším se od našich dnešních politických mluvcích
významne lišil.

Lingvistka Jaroslava Hlavsová ve studii Jazyk politiky
otištené ve sborníku Ceský jazyk na prelomu tisíciletí píše,
že "odpovednost za výrok je u politika v soucasné dobe

samozrejmostí a úcastník politického dialogu muže být pod
kritikou volicu delegující stranou odvolán". Takovou

odpovednost u politiku bohužel shledávám jen zrídka.
Postrádám ji nejen tehdy, hovoríme-li o odpovednosti za

formu výroku, za jazyk, jímž byl vysloven, nýbrž i za jeho
hodnotový obsah. Politici, tedy lidé svými jazykovými
výkony verejne usilující o souhlas se svými postoji, názory

a ciny, jimiž ovlivnují nebo se chystají ovlivnovat náš život
k našemu prospechu, nenesou, jak ukazuje praxe, odpoved-
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Holé, agresivní a banální. Takové jsou vety, které dnes casto užíváme v komunikaci. Mimo jiné i pod vlivem rychlosti

technologií a potreby úcinne dosahovat svých cílu.

nost za výrok sám, nýbrž casto pouze jen za jeho propagan

distický výsledek. Zvýšení poctu predpokládaných volic
ských hlasu, zvýšení poctu sympatizantu mluvcího nebo
jeho politické strany bývá rozhodujícím kriteriem, jímž je

politikuv jazykový projev nakonec posouzen. Neznám
jediný prípad, kdy by politická strana odvolala svého
predstavitele proto, že byl ve svých projevech sprostý jako

dlaždic, pokud práve vulgárnost posílila jeho verejnou
oblibu. Znám však politiky, jejichž popularita, jak ukazují
sociologické pruzkumy, je nízká zejména proto, že své

posluchace/volice oslovují jazykem, který vyžaduje zvýše
nou pozornost k pomerne složite argumentovanému
obsahu sdelení. Znám jiné politiky, kterí omezují svuj
slovník na nejaké tri stovky slov, z nichž konstruují jedno

znacne vyznívající klišé, která mají pusobit a pusobí jako

jakési samoznaky, jako signály, jejichž zaslechnutí má vést
a také prevážne vede k intuitivnímu porozumení a chování.

Podobne jako reklamní slogany. Kupodivu práve tito politici
jsou ve svých verejných vystoupeních úspešnejší. A není pri
tom obvykle podstatné, je-li jejich lexikálne a syntakticky

omezený jazyk vnímán jako spisovný nebo nespisovný.
Duvody, které vedou posluchace/volice k nezasloužené
toleranci politiku tohoto typu, zasloužily by si Wubší socio

lingvistickou nebo spíše sociologickou analýzu. Já jsem

v tuto chvíli schopen zaznamenat pouze fakt této proble
matické tolerance.

JAZYK MOCNÝCH
Lingvisté popisující naši materstlllu se optimisticky

domnívají, že politictí mluvcí ve svých verejných projevech
volí takový jazyk, takový jeho styl, takovou jeho varietu,
která podle jejich názoru a zkušenosti odpovídá ocekávání

jejich posluchacu v té ci oné komunikacní situaci. Jsem
pesimisticky presvedcen, že tomu tak není. Zminovaní jazyk
omezující politici nerespektují ocekávání posluchacu, ale

vnucují jim, opírajíce se o popularitu získanou prevážne
mimo oblast jazykového projevu, zejména aktivitami exeku
tivními, aniž by se namáhali snášet argumenty, vyžadující
jazykove nárocnejší vysvetlení. Jednají se svými posluchaci

vlastne podobne ci dokonce stejne jako tvurci reklam.

Obsahove nedefinované verbální signály typu pravi
cový/levicový, demokratický/nedemokratický, kontroverzní,

nechvalne známý, problematický apod. stávají se pak
v techto specifických komunikacních situacích prevážne
ideologickými, tedy argumentacne jednoznacne vymezený
mi, neverifikovatelnými kvalifikátory toho ci onoho jevu.

Tyto kvalifikující signály nabízejí prevážne hodnocení
negativní. Je tomu tak proto, že tyto reklamní prvky v jazyce
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nekterých politiku mají rysy neetické negativní reklamy,
která si neklade za cíl zvýraznit kladné hodnoty nabízeného

vlastního zboží, nýbrž zduraznit nedostatky zboží konku
rentova. Takovým neetickým ideologizujícím signálem,
který mel postavit názorového protivníka do špatného
svetla, ba ucinit z neho prímo neprítele všeho pozitivního,

ceho bylo již dosaženo, bylo napr. heslo mobilizace, s nímž
pred casem usilovala o volební vítezství jedna z našich

politických stran. Mobilizujeme v ohrožení. To slovo
vyvolává asociace vojenské povahy, pripomíná válku, vytvárí
obraz neprítele. Ve stejném duchu, jen daleko vulgárneji,
zaznívá politický slogan jiné politické strany, vyslovený

jejím predním cinitelem jako apel, jako revolucní heslo: jít
vláde po krku. Význam je jednoznacný: vláda je neprítel,
musí být znicena. Výzva stejne leninská,jako ta predchozí.

V podobných prípadech vubec již nejde o jazyk, jímž jsou
vyslovována ideologická hesla, o formu, o úroven jazyka,

nejde o to, zda bylo heslo vysloveno spisovne ci nespisovne,
jde o pouhé verbální gesto a o jeho úcinek.

Ovšem, gestikulace, zejména neverbální, je prí tom na

v každém projevu. V projevech politiku, využívajících ke
svým vystoupením predevším televize, stává se však gesto
casto nejduležitejším, nejpusobivejším komunikacním instru

mentem. Oci obrácené v sloup jako výraz zdešení nad nekva
lifikovanou otázkou, na niž má politik odpovedet, pokrcení
ramen, vrtení hlavou jako výraz prekvapení nad nesmyslností

partnerova názoru v debate ci dokonce úder pestí do stolu ve
snemovne, to všechno jsou gesta nevyžadující žádný slovní
doprovod, gesta zretelne vyjadrující intelektuální nebo spíše
mocenskou prevahu toho, kdo jich užívá, nad temi, kdo se

pro vysvetlení svého postoje musí uchylovat k složitým
vetným konstrukcím, aby sdelili nebanální obsahy. Uživatelé
kultivovaného jazyka jsou v televizním veku nesporne

v nevýhode oproti uživatelum jednoznacných gest.

NIKOLI HERCI, ALE BAVICI
Je to zvláštní dialog, který politici vedou prostrednictvím

rozhlasu a televize, casto i tisku, zejména poskytováním

rozhovoru, se svými potenciálními volici. Politici vyslovují

svá hesla, vysílají verbální i neverbální signály, gestikulují ve
prospech ideologizovaných zjednodušení diskutovaných

problému, a jejich posluchaci ci diváci jim odpovídají tím, že
se obracejí na své nejbližší doma v rodine nebo na prátele

v hospode. Skutecnou reakcí, skutecnou replikou v onom
paradoxním dialogu je teprve posluchacuv postoj pri volbe.

Výsledky voleb ukazují, že popisovaný zpusob komunikace

politiku s verejností je úcinný, nebot prináší práve gestikulu
jícím politikum volicský úspech. Význam jazyka jako

komunikacního prostredku je výrazne potlacen, na stylistic
ké hodnote jazyka, na jeho úrovni, na jeho kultivovanosti
záleží tudíž jen málo. emyslím, že mají pravdu ti, kdo

tvrdí, že politici se v rozhlase a v televizi vlastne promenují
ve svého druhu herce. Promenují-li se v nekoho, pak nejspíše
v tak zvané bavice. Ti ovšem mají s opravdovým herectvím
spolecného pramálo. Konecne stálo by za hlubší analýzu, co

vede lidi verejne cinné, zejména politiky, k tomu, že tak
snadno prekonávají prirozené zábrany a prijímají pozvání do

zábavných poradu, v nichž se obvykle stávají obetí ironic

kých vtipu profesionálních bavicu. Jaký typ komunikace
s verejností, u politiku jde o volice, to vlastne prijímají? Jaké

obsahy svými vystoupeními sdelují? Potrebuje pak zpívající
politik vubec ješte nejaký jazyk? Potrebuje nejaký jazyk

ombudsman, který je ochoten hrát šaška v bohužel pomerne
nevtipném televizním poradu? ebo stací, že se priblížil

divákum svými pohyby, svým žoviálním úsmevem? Stací, že
vyvolal sympatie, aniž sdelil cokoliv, co by bylo spojeno

s jeho funkcní odpovedností? Musím zde ovšem pozname
nat, aby bylo zrejmé, že ombudsman je mi jen náhodným

príkladem ztráty smyslu a obsahu televizních komunikac
ních situací, že nekterí politici nepotrebují žádné televizní
prostredí, nebot se chovají jako bavici prímo ve snemovne.
Mezi všemi vyniká sám predseda vlády. Není to hra o ObSallY

a smysl, je to hra o postavení, o popularitu, všem kultivova
ným obsahum vzdálená.

KULTIVOVANÝ OBSAH PREDEvšíM

Jak je to tedy s jazykem? Opravdu zhrubl? Myslím, že ne.
Snad zhrubla rec nekterých, ale mluvíme-li o jazyce politiku,

jde myslím o jiný problém než o hrubost ci jemnost jazyka,
kterého používají. Jde o to, zda kultivovaný, stylisticky vytrí
bený, lexikálne bohatý a významove presný jazyk je ješte dnes

prestižním znakem vzdelance, usilujícího o respekt zejména
s ohledem na vlastní erudici, na vlastní kulturnost, na schop
nost nést plnou mravní odpovednost za názory a tvrzení,

jimiž se obrací na své posluchace, odpovednost za celek svého

vystupování, chování, jehož je jazyk nedílnou soucástÍ. Zdá
se, že tato funkce jazyka je výrazne oslabena. Samozrejme

nikoli pouze u mluvcích, ale i u posluchacu. Doporucí-li
predseda práve vládnoucí politické strany svého nástupce
výrokem, že je to clovek s minimálním deficitem intelektu,

pracovitosti a morálky, a doporucovaný nástupce tu nehoráz
nost prijme s plným pochopením pro predsedovu zálibu
v bonmotech, máme se co obávat ztráty schopnosti požado

vat vysvetlení všude tam a vždy tehdy, máme-li pochybnost
o obsallU sdelení, o jeho smyslu, o jeho prijatelnosti.

Nezhrubl jazyk, nezhrubli jsme ani my, jeho uživatelé.
Pouze se vystavujeme nebezpecí, nebot autoritativní jazyk

politiku je nakažlivý, že prestaneme, podlehneme-li tlakum,

o nichž se zde zminuji, jazykem sdelovat obsahy a spokojíme
se hesly, povely a triumf)r. Rád bych se mýW, ale obávám se,

že lingvisté venovali dosud více pozornosti formám jazyko
vých projevu než jejich obsahu a smyslu. Zvýšený nárok na
kultivovaný obsah sdelení, posilující hodnoty, jimiž zaštituje

me demokracii, svobodu, mravnost, vynutí si i jeho kultivo
vanou jazykovou formu.

LUBOS DOBROVSKÝ (1932) JE NOVINAR, PREKLADATEL, POLITIK.

VYSTUDOVAL NA FF UK OBOR RUSTINA-CESTINA.
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I
Proc je dnešní ceština agresivnejší, vulgárnejší a frázovitá

Zvýšená jazyková nervozita cásti jeho uživatelu vetšinou

nevyplývá z konkrétních prícin, jako je treba snaha reformo
vat pravopis nebo chránit jeden jazyk pred jinými. Nejcasteji

jde o neurcitý pocit, že jazyk v poslední dobe upadá

a všestranne se zhoršuje. - Což je, jak se zdá, práve prípad
soucasných Cechu a ceštiny. Jak ukazují výsledky anketního
výzkumu z roku 1995, mezi soucasnými ceskými mluvcími

je zhruba trikrát tolik tech, kdo se domnívají, že se ceština

od roku 1989 zhoršila. Relativne nejméne kritiku (do 20 %
dotázaných) má soucasná ceština v literature, ve školách
a v úredním styku, naopak nejvýraznejší zhoršení ceštiny je

pocitováno v televizi (názor 38 % dotázaných) a v politic
kých projevech (37 %); o neco lépe dopadá hodnocení jazyka

Lidé žádají po lingvistech, al neco udelají

s dnešní ceštinou. V tom se ale obracejí na

nepravou adresu. Jazykovedci mohou kritizovat,

navrhovat, radit, pokoušet se kultivovat nebo

i vychovávat, ale není v jejich moci zmenit to,

co ve skutecnosti odráží hlubší a obecnejší

posuny ve spolecnosti a její kulture.

v novinách (32 % kritických názoru), v rozhlase (31 %)
a v bežné komunikaci (30 %). Presvedcení, že se ceština kazí,

je tedy znacne rozšírené: celkove se k nemu hlásí víc než

ctvrtina jejích uživatelu.

CHUDŠí, VULGÁRNEjší, AGRESIVNEJŠí...
V cem je dnes ceština horší než drív? Kritika se soustredu

je do nekolika oblastí, které jsou z velké cásti pranýrovány už
jaksi tradicne. Napríklad: dnes stejne jako drív jeví velká cást
Cechu pramalé nadšení pro príliv cizích prvku do ceštiny

a má za to, že bychom se bez všech tech news roomu, VlP,

rautu, predikování, negociací a renegociacídocela dobre obešli.
Stejne jako drív nemají uživatelé ceštiny - zejména ti starší 

príliš pochopení pro módnost, najme pro novinky, které se

nárazovite šírí z jazyka mládeže (výrazy jako úlet, pecka,

nárez, obraty jako toje o necem úplne jiném ap.), a casteji než
ti mladší se domnívají, že naše dorozumívání je výrazove
stále chudší a soucasne se stává vulgárnejším, agresivnejším
a prekotnejším. Jak se zdá, mladší mluvcí si naopak ostreji
než vulgarizaci, agresivitu a prekotnost uvedomují frázovi-

tost a mechanicnost jazykových projevu a také jazykovou

strojenost, nabubrelost a zámernou mlhavost, které jsou

typické spíše pro reprezentanty starších generací, zejména ty
ve spolecensky významném postavenÍ.

Je naše materština skutecne nakažena všemi temito

neduhy, které jí pricítá verejné mínení? A hlavne: jak vysoké
je nebezpecí, že to všechno ohrozí identitu nebo dokonce

existenci ceštiny?

JAKO HOUSLE
Zacneme od konce: naše materština není ve stavu ohrože

nÍ. Je s to vstrebat bez újmy na identite podstatne vetší
množství cizích vlivu, než si bežne pripouštíme. Totéž platí

i o jazykové móde a novinkách: je koneckoncu prirozené, že
živý jazyk se obmenuje, že v nem nekteré veci zanikají a jiné
nastupují na jejich místo.

Neco jiného jsou ovšem housle a neco jiného je to, jak na

ne dokážeme hrát; neco jiného je jazyk (tedy rozsáhlý systém
prostredku nabízející nedozírné vyjadrovací možnosti,
z nichž každý mluvcí nevyhnutelne využívá jen velmi malou

cást) a neco jiného je to, jak s tímto systémem prostredku

nakládáme v komunikaci. To, co se kolem nás predevším
mení, to, co predevším kritizujeme, není vlastne ceština
sama, ale soucasný zpusob jejího užívání, naše komunikacní

normy. Je naše soucasná komunikace vulgárnejší než drív? 

Ano, skutecne je, at už si pod zvulgárnením predstavujeme
neco tak mírného, jako že pred nejakými dvaceti triceti lety
bylo prakticky nemožné, aby se žák s ucitelem loucilležér
ním Nashle!, nebo to, že naše sdelovací prostredky se nijak

úzkostlive nevyhýbají pojmenováním telesných orgánu,
funkcí a jejich produktu, která pro ne pred rokem 1990 byla

tabu. Je naše komunikace agresivnejší? - Ano, skutecne je, at
už pri tom myslíme na to, že cím dál tím víc lidí je dnes

pripraveno poslat svého bližního ze sebemalichernejších
prícin rovnou do háje, nebo na výkony Michaely Jílkové
v televizním Kotli, anebo na to, že cást reklamy zacíná

odkládat servítky a pouští se do nás stále víc prímo imperati

vy, samozrejme v ruzných verzích pro romantiky (Splnte si
sen!), pro tvrdší nátury (Kupte to!), pro mládež (s výchovným

podtextem: Nepracujte, bavte se! Vyvolej chaos! Lži

presvedcive!) atd. Je naše komunikace prekotnejší? - Ano,

skutecne je, a težko muže nebýt, když vedeme podstatne
uspechanejší život a pritom v prumeru komunikujeme
denne s více lidmi než drív (ráno odpovedet na deset mailu

a nekolik esemesek, pár telefonátu vyrídit cestou do práce
nebo domu ...). Je v naší komunikaci víc frázovitosti

a mechanicnosti? - Ovšem, a jak by nebylo, když je prekot-

Prítomnost
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nejší a na vymýšlení príliš osobních formulací proste nezbývá
cas; když už to musí být, pár originilit se dá nakonec vždyc-

ky stáhnout odnekud z Internetu. Vycitujeme v naší ~
komunikaci casto strojenost? - Samozrejme, a není divu, 0
když uvážíme, že patrí k dobrému tónu budovat dokonalou .~
fasádu, respektive image. Cítíme nabubrelost? - Jiste, vždyt tJ~
je nutné zviditelnit se, mít silné ego a být asertivnÍ. Je naše .8
komunikace mlhavejší? - Prirozene: instituce nebo clovek J::>

pestující si image obcas potrebuje ponekud zamlžit pravý
stav vecí - a krome toho žijeme prece v dobe žalob

a soudních sporu, nelú radno mluvit príliš konkrétne (ideální

vyjádrení: situaceje taková,jakáje).

BEZMOC L1NGVISTOVA

Ponekud strojený, nabubrelý a mlhavý Uak však doufám,
nikoli prehnane vulgární a prekotný) predchozí odstavec by
bylo možno shrnout do konstatování, že naše komunikace 

a do znacné míry i náš jazyk - je jen špickou našeho malého
ceského spolecenského ledovce. Když se lidé dožadují na
lingvistech, at neco udelají s dnešní ceštinou, obracejí se

z vetší cásti na nepravou adresu. Jazykovedci mohou kritizo
vat, navrhovat, radit, pokoušet se kultivovat nebo i vychová
vat, ale není v jejich moci zmenit to, co ve skutecnosti odráží
hlubší a obecnejší posuny ve spolecnosti a její kulture. Agresi

vita v naší komunikaci by nesílila, kdyby v ceském živote

a kulture nesílily agresivtú tendence. Vulgárních slov ve verej
ných projevech by nepribývalo, kdyby je vzrustající cást

mluvCÍch v tomto kontextu nepovažovala za prirozený jev, za
zpestrení nebo originilitu a nebyla ochotna je tolerovat.

"PREDIKOVANÉ SIGNÁLY" VADí
Vratme se však ješte jednou k výše zminovanému pruzku

mu názoru na soucasnou ceštinu a povšimneme si skutec
nosti, že nejkritizovanejšími oblastmi užívání ceštiny jsou

televize a politika. U televize vlastne není divu, nebot pri
ruznorodosti toho, co v tahanici o diváky chrlí její kanály na
obrazovku, se v ní lze setkat prakticky se vším, co vubec
komu muže na jazyce vadit. Pozoruhodnejší je druhé místo
politiky, respektive našich politiku. Predpokládám, že názor

o zhoršení politické ceštiny nevyplývá z toho, že by dnes
nekdo postrádal jazykové mistrovství Milouše Jakeše nebo
frazeologickou výzbroj 50. - 80. let, ale spíše z toho, že

novodobý internacionální medotekoucí newspeak politicky,
sociálne, etnicky a všelijak jinak korektních, vyvážených
a nenapadnutelných vyjádrení, okorenených pseudoodbor

ným žargonem typu predikované pozitivní signály ve stl'edne

dobémhorizontu a bezpecnostními záklopkami jako vytrženo

z kontextu nebo no comment, leze ceské populaci krkem.

Míra verejné jazykové kritiky politických projevu je varovná
(a bylo by nepochybne rozumné, kdyby politici zacili pestit

svuj jazyk smerem k prirozenosti), ale paradoxne je i poteši
telná. Ukazuje totiž na skutecnost, že jsme dosud neztratili

alergickou citlivost vuci frázovitosti, vyumelkovanosti
a vyhýbavé mnohomluvnosti.

HARMONIE BUDOUCNOSTI

Ale abychom si nelhili do kapsy: naše spolecnost ani naše
komunikace ve skutecnosti není rozdelena na nás (moudré,

vzdelané a dále se vzdelávající kritiky) a ty ostatní, kterí mají
všechno na svedomÍ. Vždyt ani ta politická hantýrka není

záležitostí nekolika poslancu, ministru nebo senátoru 
a mela by jepicí život, kdyby její šroubované výrazy ochotne
neprejímala a nešírila cást novináru, komentátoru, moderá

toru, tiskových mluvcích, profesionálních i príležitostných
recníku a dalších lidí, kterí je zrejme se vší uprímností
považují za výrazy užitecné a patrící k veci. Podle výzkumu

se 30 procent uživatelu jazyka po skoncení školy už nikdy
nepodívalo do žádného zdroje informací o ceštine. K tomu

je zbytecné cokoli dodávat. Celkem oprávnene lze mít za to,
že k temto 30 procentum patrí nejen cást našich jazykove
kritizovaných politiku, novináru, moderátoru atd., ale také
ne práve zanedbatelná cást nás, jejich kritiku.

Mohu-li s jistou dávkou patosu ješte jednou prirovnat

jazyk k houslím, rekl bych, že našemu nástroji se - tak jako
už po staletí - zvolna mení zvuk, avšak to, co je pro nás hráce
a zároven posluchace mnohem nápadnejší, je, že na nej lidé

kolem nás hrají stále casteji nové, nezvyklé melodie. Nekteré
z nich urcite prežijí, i když se nám nelíbÍ. Generace, které
prijdou, v nich možná zaslechnou harmonii, která nám dnes
uniká.

KAREL KUCERA (1947) JE JAZYKOV~DEC.

Literatura:

F Daneš a kol.: Ceský jazyk na prelomu tisíciletí, Academia, Praha 1997
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Skromný návrh, proc považovat textové zprávy,
e-maily, smajlíky, chaty, inziny a úkazy našeho
postindustriálního bytí za kulturne prijatelné, jazykove
tvorivé a celkove pozitivní

JAN JIRÁK

Puvodne byl národní jazyk ohrožován predevším jinými

národními jazyky - zvlášte temi, jimiž hovorily vetší
(a casto rozpínavejší) národy - a vnitrní roztríšteností.
Proto se v ruzných spolecnostech vytvorily zažité obranné

mechanismy proti uplatnování cizích tlaku na jazyk a proti

pronikání takových prvku, které by mohly národní jazyk
znecistit, tudíž znehodnotit a v dusledku oslabit natolik,

že by svou reprezentativne komunikacní funkci nebyl
schopen plnit. Vznikají jazykové zákony, akademické
instituce dbají na jazykovou správnost a jazykovou kultu
ru, dokonce i bežní uživatelé prispívají do spolecné

pokladnice jazyka snahami o vytvorení umelých domácích
náhražek za slova pronikající z cizích jazyku.

JAZYK V OHROŽENí
Príchod verejné (ba, masové) komunikace založené na

vizualizaci, tedy na užívání obrázku místo prirozeného

jazyka, obohatil zažité obavy o nový rozmer. Obavy o vlast
ní národní jazyk byly cástecne vystrídány, cástecne doplneny
obavami o jazyk obecne a dokonce i o samo logické myšlení
na nem postavené. Nejprve komiksy, obrázkové casopisy

a film, pak televize a nakonec pocítacové hry, telebankingo
vé a internetové služby probudily v rade spoleCností temné

predstavy o neradostné budoucnosti klenotu zvaného jazyk
a o nevyhnutelném propadu velkých cástí lidstva do negra
motnosti (bez ohledu na to, že se velké cásti lidstva z negra

motnosti nikdy nevybabra1y ... ).
Takové obavy mají zcela pochopitelný základ. Venuje-li

se prubežne stoupající pocet lidí komunikaci jinými než

jazykovými prostredky - a to se ve druhé polovine 20.
století, zamilovaného do vizuální komunikace, opravdu

delo - pak roli jazyka nepochybne oslabují.

KDYŽ MACINTOSH REKL "BUDiŽ"
Zatímco 80. léta významne poznamenává video, tedy

konzerva na obrázky, v níž je národní jazyk otravným
prívažkem pusobícím komplikace (nutnost dabování ci
titulkování), polovina 90. let zastihuje svet v nastupující
renesanci komunikace v národním jazyce. Firmy vyrábe

jící pocítacové programy se predhánejí v tom, jak
dokonalou domácí verzi toho ci onoho programu se jim
podarí uvést na trh. Je v tom zdomácnování, pravda,

mnoho cizorodých (tedy anglofonních) prvku, ale to
podstatné se prehlédnout nedá: postindustriální svet
prijal skutecnost, že jsme jazyku ruzných, a digitální
komunikacní prostredky dovolily nabízet výrobky, které

na uživatele "mluví" jeho jazykem. Když poprvé napsal

pocítac MacIntosh místo "OK" milé domácí "budiž",
bylo vyhráno. "Budiž" se sice neudrželo, ale "vložit"

místo "insert" a "soubor" místo "file" považujeme dnes za
samozrejmost.

DIALOGICKÁ A TVORIVÁ
Návody v národním jazyce ovšem nemohou obavy

ochráncu jazyka rozptýlit. Ano, dorozumíme se cesky, ale
je to strašne pasivní, volají v hruze. Schopnost dorozumí

vat se dále chradne, omezujeme se na mackání prísluš
ných tlacítek, propadáme se do propasti druhotné negra-

Prítomnost
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motnosti, dokážeme navolit správnou stanici a vyplnit
formulár, ale krásnou literaturu je schopno prožít stále

méne lidí a vyjadrovat vlastní myšlenky souvislým jazyko

vým projevem není schopen témer nikdo.
Inu, na každém šprochu je pravdy trochu, to nepopí

rám. Lec vratme se opet do poloviny 90. let minulého
století. Vedle zdomácnelých návodu narazíme tu na

mohutný rozvoj psané jazykové komunikace, vždyt
v téhle dobe se bourlive rozvíjí elektronická pošta

(takrecený "emajl") a posílání psaných vzkazu pomocí
mobilních telefonu (takrecené "esemesky" ci "textov
ky").

E-maily a textové služby mobilních sítí privedly

k zájmu o jazyk a jeho užívání i ty, kterí by si jinak na
jazyk vzpomneli snad jedine pri smolení novorocních

pohlednic. Pricemž jde o zájem nadmíru aktivní. Pocíta
cová komunikace je od podstaty dialogická. Pošlu-li e
mail, cekám odpoved. Mnohdy nám dokonce pocítac umí
oznámit, že adresát si už náš vzkaz precetl, takže ho

mužeme peskovat, jak je možné, že tak nes tou dne otálí
s odpovedí. Pocítacová (a stejne tak esemesková) komuni

kace je navíc tvorivá. První vlnu tvorivosti zvedla 

alespon v domácím prostredí - nedokonalost pocítacu
a mobilu. Zápas s ceskou diakritikou vedl k tomu, že jsme

si zvykli psát bez hácku a cárek. To nutí príjemce procítat
prijaté sdelení neobycejne pozorne, nebot možnost dezin

terpretace je obrovská. "Zivat je blbost" napsal jsem po
mobilu jednou nekolika svým prátelum, když jsem po
drsném zubarském zákroku zjistil, že mi pri pokusu

o zívání vyhrknou slzy. Cást z adresátu ve zpráve nespráv
ne odhalila preklep, precetla ji jako "Život je blbost"
a zkoušela me slovy neumelými v trapných telefonátech

odradit od sebevraždy.

ZAMEJLUJ MI ETECMENT
Internetová komunikace (v podobe nejruznejších inter

netových magazínu, tedy "inzinu") je ve své podstate
žvanivá. Zatímco papír unesl všechno, ale mnoho se na nej
nevešlo, internet také unese všechno a soubory mohou být
neuveritelne dlouhé, a navíc s odkazy k jiným souborum,
takže výsledný text je témer nekonecne dlouhý a v své

konecné podobe omezen jen výdrží ci životností ctenáre.
Esemesková komunikace je naproti tomu svou podsta

tou úsporná, a proto implicitní, náznaková, velkou merou
kryptická. Nutí k domýšlení, vytvárí nejruznejší skupino
vé kódy, jež jsou pro ostatní težko srozumitelné. Je to

jiste snazší v anglictine, jež se vyznacuje vysokou mírou
homofonie, lec ani v ceském prostredí není o náznaky

nouze (máme praxi - musíme si pomáhat. .. ). Kupríkladu
autentická výmena replik "ut 18.30 ryba?" - ,,???" 

"promin" jasne vypovídá o tom, že puvodní tazatel mel
za to, že v úterý bude jako obvykle posezení v restauraci
Na Rybárne, spletl se o týden a chybu si v zápetí uvedo
mil.

Jiste, náš (a nejen náš) národní jazyk vstoupil do nového
tisíciletí ozdobený radou cizorodých prvku. Sendujeme
s mejlem kdejaký zazipovaný etecment, a když chceme

mobilovat esemesku z písícka pres internet, stací neco
odentrovat na houmpejdži (když víme co). Presto však je

doba, kterou prožíváme, nesena znamením pestré - tedy
živé, dialogické, funkcní - komunikace v národním jazyce,

nebývalého rozvoje psané komunikace v národním jazyce
a necekanou aktivitou uživatelu jazyka.

JAN JIRÁK (1958) JE VYSOKOSKOLSKÝ UCITEL NA KATEDRE MASOVÉ

KOMUNIKACE FSV UK A PREKLADATEL
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J il
Big Issue - velké téma v živote britských bezdomovcu

IRENA REIFOVÁ

Na nárožích, v podchodech ci na nádražích britských

mest potkáte dva typy sociálne slabých, rozumej žebrá
ku, tuláku a bezdomovcu. Jedni s prázdnýma rukama

prosí o drobné a druzí, obloženi balícky casopisu, prodá
vají poslední císlo magazínu Big Issue. Typické "biges
sue, mamm?" tech druhých však zní o poznání dustojne
ji než zadrmolené "sparesomchange, mamm?" tech

prvních. I v Praze už mužeme více než rok pozorovat,
jak bezdomovci stoupají po spolecenském žebrícku

a stávají se z nich pocestní kameloti, nebot britský
casopis Big Issue je "velkým bratrem" ceské varianty
projektu na pomoc lidem (nejen) bez domova, který

nese název Nový Prostor. Podstata projektu je geniálne
jednoduchá a - sice méne, ale presto dramaticky -

úcinná: lidé, jejichž adresou je ulice, pasivne nežebrají,

ale z chodníku (kde by trávili svuj den tak jako tak)

prodávají speciální žurnál. Polovina zisku z každého
výtisku jim zustává, druhou polovinu odvádejí vydava

telskému sdružení. Na této nenápadné ceste k resociali
zaci se ucí, že peníze vydelané vlastní prací chutnají
lépe, že existuje neco jako odpovednost sama za sebe

a že "clovek opravdu muže znít hrde", jenže vetšinou ne
ten, kdo utrácí milodary za lahváce u kiosku.

STRACH
Myšlenka této poloskryté resocializace se zrodila pred

devíti lety na britských ostrovech a tamejší strážní

andelé bezdomovcu se proto jezdí do pražského centra

jaro 2001
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Nový Prostor delit o zkušenosti. Predsedkyne manches
terského sdružení Big Issue North Anne Mc amarová

nachází nejpodstatnejší rozdíl mezi britskými a ceskými
bezdomovci v jejich vekovém složení." a rozdíl od
ceských bezdomovcu jsou ti naši mnohem mladší,

25 procentum našich prodejcu ješte nebylo dvacet pet
let a tri ctvrtiny jsou mladší petatriceti. To není jen
strohý demografický fakt. Jejich mládí s sebou nese to,

že vubec netuší, jak vypadá život podle norem vetšinové
spolecnosti, nestihli si jej vyzkoušet a nemají se tudíž na
co rozpomenout. ikdy nemeli v ruce vetší cástku
penez, nemeli byt, auto, nemuseli platit dane nebo

hypotéku. Je tedy velmi težké je presvedcit, že prijmout
životní styl stredního proudu spolecnosti nemusí být tak
odpudivé a zotrocující." Ríká se jim sice bezdomovci, ale
podle zkušeností Anne McNamarové je život na ulici

dusledkem, nikoli prícinou. Príciny jsou jinde a hloube
ji: takrka totální absence zázemí a rodinných vztahu,

drogová závislost, suicidální sklony (mezi prodejci Big
Issue 40 procent sebevražedných pokusu, zatímco
v obecné britské populaci 3 procenta!) a bez výjimky

u všech patologicky snížené sebehodnocení. Sdružení
Big Issue jim - krome tvorby síte kamelotu - pomáhá

hledat práci, organizuje rekvalifikacní kursy, zajištuje
detoxikacní pobyty. "Obvykle tvrdí, že spolecnost je
odmítá," vysvetluje Anne McNamarová, "ale když je

poznáte, zjistíte, že se o zarazení ani nepokoušejí, proto
že mají hrozný strach. Jsou k smrti vydešení, bojí se
zmeny, která je pro ne krokem do neznáma. Proto na ne
nemužete uderit zhurta. echceme z nich pres noc

udelat domácí kutily a vzorné hospodynky a ríkáme jim:
nemusíte naráz prijmout vetšinovou spolecnost a její
systém se vším všudy, mužete vuci ní zustat kritictí
a odtažití, ale nemúžete ignorovat její základní pravidla,

protože jsou to pravidla prežití."

INSTITUCE
Velká Británie má na rozdíl od Ceské republiky

dúmyslný sociální systém, jehož záchytnou sítí nepro
klouzne takrka "ani myš". Alespon ne nezamestnaní,

matky samoživitelky, mladí rodice ... Proc tedy stovky
podivných nelibých stvorení nocují na dlažbe a ne

v pekné postýlce z IKEA za sociální dávky? Proc poulic
ní existence nedosáhnou na sociální zabezpecení? Tato
otázka je ješte naléhavejší v Ceské republice, kde je
sociální systém deravý jako triko "homelesáka". Vetšina

Britu si na ni odpovídá jednoduše (asi o sociální péci

nestojí, protože by museli "delat", lenoši jedni) a podle
Anne McNamarové zcela mylne. "Aby clovek mohl

využít výhod záchranné síte sociálního systému, musí
mít alespon minimální sociální dovednosti: schopnost
jednat s úredníky, vyplnit formulár, znát svá osobní data

nebo se alespon nebát otevrít dvere úradu práce a ríct:
jsem tady, pomozte mi. Jenže tyto zdánlivé samozrej
mosti naši prodejci neovládají. Neznají základní pravidla

svépomoci, jejich pud sebezáchovy v sobe nezahrnuje
kalkul s existencí príslušných institucí. Nikdy totiž
nedostali šanci zjistit, že instituce mohou mít efekt
pomoci. Treba když jsou nemocní, vubec je nenapadne,

že tím nejsamozrejmejším rešením je jít k lékari. Jeden
náš prodejce - Barry - se dostal do rvacky, ve které mu
urazili nos. Vubec nešel do nemocnice, ani nevedel, že

lékarská péce je zdarma. Proste radeji nekolik let chodil
bez nosu."

Anne McNamarová neviní stát za to, že o lidi, kterí se

proborili na dno samého dna, nepecuje prímo pomocí
svých úradú a kurátorú. "Když udeláte srovnávací studii
nákladu, pro stát je mnohem efektivnejší investovat do

dítete z detského domova, které do toho ješte "nespad
lo", než do bezdomovce, kde je výsledek dosti nejistý.

Stát tu není od toho, aby miloval bezdomovce. My
vždycky tvrdíme státním orgánum: nemusíte je milovat,

ale nezavrhujte je; nemusíte jim pomáhat, ale pomozte
v tom nám."

KAPITALISMUS
Takže recept zní: mít sociální citlivost, dostat nápad,

presvedcit vládu o své prospešnosti a pomáhat tem, kterí

to sami neumejí. Jenže ... Jak a jak dlouho sedimentuje
mentalita, z níž podobné myšlenky a chut venovat se
jejich naplnení vyrustá? "Je to otázka postupu do urcité

fáze vztahu ke kapitalismu," premýšlí nahlas Anne
Mc amarová. "Odvíjí se to od zjištení, že kapitalismus
je vlastne amorální, že sám o sobe není ani dobrý, ani
špatný. Kapitalismus není tvoren jen financním, ale
i sociálním kapitálem, vnitrními dispozicemi lidí k životu

ve spolecnosti. Jestliže dospejete k názoru, že v tomto
svete nemá smysl se o nic pokoušet, protože vetšina lidí
spatruje vrchol štestí v tom, že si koupí tricko znacky

ike, príliš síly z toho nenacerpáte. Mužete ale vycházet
ze zcela opacného predpokladu - že vetšina lidí chce

pomáhat a nekdy i nezištne prospívat dobru. A to, jaké
východisko zvolíte, záleží jen na vás. Když se zbavíte
predsudkú, zjistíte, že kapitalismus lze vlastne otocit
vzhuru nohama a delat v jeho rámci neco, co by mel

tento systém podle všech teorií prímo znemožnovat."
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32



FEJETON

Kdo sedí naproti
Sednu si na terásku. Slunícko pekne hreje. Najednou.

V tom predjarním zmateném pocasí. Hned naproti je
fontána svatého Michala. Vedle v Wuboké rýze nábreží

tece Seina. Cekám. Vlastne ani necekám. Vím, že schuzku

nezmešká, a tak jen popíjím a dívám se kolem. Voda padá a zárí
v obloucích tekutého svetla. Když se objeví, zamávám už

z dálky. ZaWédne me a jde k mému stolku. Sedne si a rozhlíží
se.Je to duležitá osoba. Mluvíme o tom, jak psát, jak mluvit, jak

myslet a snít pres den, když clovek nespí i v noci, když spí. ...
"Máš pravdu," pospíchám, abych dal najevo, že si to taky

myslím. "V cizine je všechno naopak. I ten strach ze slov je
naopak ... "

"Strach ze slov?!" Výraz zabral. Podívá se na me, snad

poprvé, a usmeje se. "Tady jsme všichni domorodci. A ze slov
strach nemáme."

"Domorodci!" Smeju se zase já. Ale já tady taky strach
nemám. Strach jsem mel doma.

Když clovek vyjede do sveta, ne jen na prázdniny, ale

nadobro, je to kvuli materské lásce. Nekdy kolem ctrnácti let se
materská láska zmení ve slova. A slova si chce clovek nechat.

Ale jak, když je to materská láska? Potrebuje je sám pro sebe,
a tak ztratí všechno. Materština nikomu nepatrí. Ješte má

clovek šanci nechat toho a vzít to jen jako vzpomínku. a tech
ctrnáct let. Má na to zhruba tri roky. Rimbaudovské roky! ...

"Ale co?" usmívá se shovívave. "Každý píše! V šesti, když

zacíná, a v devíti a ve dvanácti. Kdo by nepsal?! Všichni jsme
spisovatelé!"

"Ten kluk má ale nápady! A že to tak hezky rekne!"

Ve dvaceti ctyrech letech Mallarmé zjistí, že to, co mu tak

volne plynulo z pera, je drina. Celoživotní drina, otrocina bez
konce, drina prázdna. Hloubit prázdno slova v kamenu reci!

Nekteré verše bude stále predelávat. Hrác Mallarmé to ví, a tak
bude celý život Wedat prázdno nutnosti v kamenu náhody: vrh
kostek nál10du nezmší.

Ale to prece každý ví. I ty velké kvety starého koberce, po
kterém se válím se sešitem v ruce. Je mi devet. A že to tak

hezky reknu. Usmívám se, jako bych všechny tím psaním
podfouk. Nás podfoukne život! Nás! Nezletilé spisovatele!

,,A tak píše, aniž tuší, že v papíru má svoji duši ... " Kde jsem
tohle jen zaslech? ..

Moderní, peclive propracovaná, vyzkoušená a proverená

teorie poWedu ríká, že prázdno, co potrebujeme, abychom
vubec neco videli, tedy to minimum vzdálení, které oko potre
buje, aby mohlo zaostrit a videt, je negativní halucinace mater
ské tváre. Vzdálenost, vzdálení, prostor, prázdné nic ode me až
na druhou stranu ulice, kde už na me zase mává.

"Co tam deláš?" kricím. "Máš tu být se mnou!" Ale kdo

koho muže slyšet v parížském provozu. I ta fontána delá

rámus. Chrlí vodopády svetla a svatý Michal zabíjí draka. A co
ta Gorgónina tvár, pred níž každý zkamení? Useknutá hlava
a zmije místo vlasu?

"... a tak píše, aniž tuší, že v papím má svoji duši ... " Píše ty
nekonecné dopisy materské lásky.

ekterí emigranti zapomenou mluvit cesky a jiní zase
zapomenou, že nejsou v Cechách. Dnešní pohyblivost tece

jako voda a z pichlavého šterku jsou najednou oblázky. Voda
tece a zárí v parížském slunci a nikdo už neslyší muj prízvuk.
Dokonce ani v Praze už brzy nikdo nebude vnímat muj
prízvuk. To bájecné detství jsem vzal a zahodil a jako
v Erbenove Svatební košili ocitl jsem se skokem dál o dvacet

mil. Jinde, pryc, v prázdnu neznámé ciziny. A pak ješte dvacet
mil, v prázdnu neznámého domova.

,,Ano, ale s tím poWedem, to je zatracená vec. Kdože se kam
dívá a na co? Že prázdno není videt, to se snad ani nemusí

dokazovat." Dívá se na me nechápave.
Melu si své. "Cizinec je prázdno. Padá do prázdna. Slova

jsou prázdná a veci také. A prece tu neco je! Ve tme nmore se
tocí hvezdy. V kamenném plnu náhody Mallarmé Wedá slova
prázdné nutnosti. utné uhlíky hvezd v náhodné tme. Ale hra

reci hvezdy nezmší. Nezruší ani ten pád mimo svet a všechno

je zase jen náruc sebenacházející lásky. Slova a slova! Kámen,
co se potí hruzou."

" eprehánejl" Uškhbne se a kroutí Wavou.
Má pravdu. Slova, která kolem ctrnácti clovek objeví, jsou

najednou kousek vedle. Prijdou a sednou si naproti, aby na nás
moWa mávat. Ale já všechno vzal a zahodil. Zbavil jsem se
toho podvodu detství a zmizel v tom prázdnu, v tom chladu

kamenné lásky ... Nikdo na me nemá co mávat!
Z fontány tryská voda. Nejaké potvory ji chrlí na všechny

strany. Tu Gorgóní bezbarvou krev casu.
,,Mám spoustu casu," ríkám.
"Nemáš!" vykrikne a smeje se mi do ocí.
"Vždyt jsem ješte neobjevil prázdno slov v kameni náhody.

Prázdno nutných slov!" Kricím, abych prerušil ten smích, ale

nic naplat. Vyndám tedy papír, bílý list, že to napíši: Slova jsou

napred jen sebeláskou materské reci. Topí se v tom bezednu.
Clovek nemluví. Mluví to za nej. Rimbaudovsky a mimo sebe.
Stací si zvyknout na ten automatismus a celý život pak cWastat
jako duha. Básníkovi nic nepatrí. Básník nic nechce. Jen spálit
své hrdlo ostrým alkoholem. Cizina všechno prevrátí.

A "vržení kostek" ted znicí náhodu a básníka s ní. Zustane jen
nutnost zemrít. Každý den a v každém slove. Zmizet v bílé
a vyhlazené duši papíru, v prázdném papíru slov, na kterém
jsme tu všichni emigranti. Emigranti papíru. Obcané svetové

republiky slov. Píšeme bílým inkoustem na bílé stránky. Na
stránky prázdného vzduchu, který voní vodou.

Už je pozde. ikde nikdo. Na stolku se hromadí prázdné

sklenice. Ani jsem nezaslecW pozdrav na rozloucenou. Tak
jsem se nechal unést. Prijde cíšník a podává mi úcet. Žasnu.

"To jsem toho tolik vypil?" Svetla zhasnou, a jen voda plná
života, šumí. Míchá tmu s tmou. Skrtnu sirkou. Svetlo

zableskne a sklouzne po všem, co tu je: prázdno nutnosti

v kameni náhody a Gorgóní neha stydnoucí krve. Ubohý
Mallarmé, zapomnel na pohyb toho chumáce vlasu.

Jirí Eduard Hermach
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,VIZE,ODPOVEDI
VÁCLAV MEZRICKÝ

Zlom mezi druhým a tretím tisíciletím po Kristu zdaleka nefascinuje jen svou
archetypální symbolikou strídání ryby a beránka. Ve skutecnosti budeme

musit predevším celit vážným výzvám a problémum, kterým ne zcela
rozumíme.

Heslem "dobré vlády" se musí stát

udržitelnost. Tento ekologický cíl se týká

všech oblastí politiky.

Pro život ceského kulturního spolecenství to znamená,

že své zájmy, dlouhodobé i krátkodobé, musí zacít nahlí
žet pod zorným úhlem nového videní sveta, který nabízí
spíš nejistoty a je pln neurcitostÍ.

GLOBÁLNí SVET
Prumerný obcan vliv globalizace na své kuži pnmo

nepocituje. Ale zapojování národní ekonomiky do systé

mu EU má ve skutecnosti dlouhodobý úcinek, nebot ji
ciní soucástí svetového trhu, a tedy i procesu globalizace.

Efektivnost trhu se pritom všeobecne uznává, ale už se
nebere príliš v úvahu, že tržní síly mívají i nebezpecné

dusledky. Trh se totiž nezakládá na obecném, verejném
zájmu, z cehož vyplývají znacná a stálá rizika.

Vlivy globalizace se uplatnují v tom, že o rade investic

se prestává rozhodovat v národních, respektive meziná
rodních souvislostech. Pritom fúze umožnující vznik
ekonomických rozhodovacích center jsou státními
orgány vesmes podporovány. Není to tedy politika, co

vytvárí tlak na ekonomiku,

ale naopak hrozba nadná

rodních spolecností, že
odejdou ze zeme. To je
také hlavní donucovací

nástroj nam1lený proti
politikum, který je vede
k tolerantním opatrením

v danové a subvencní politice a k uvolnení imigracnÍch

omezenÍ. ezrídka se tento postoj vlád promítá i do
norem regulace ochrany životního prostredÍ.

Globalizacní procesy také pusobí na zvyšovam
nezamestnanosti v prumyslove rozvinutých zemích. Je to

dusledek rostoucí produktivity, ale i využívání nízkých
nákladu na pracovní sílu v rozvojových a rozvíjejících se

zemích. Nekterí myslitelé si uvedomují, že jde o systémo
vý problém, který ceskou populaci ovšem nezasáhl v té
míre jako nekteré zeme EU. Francouzský filosof Pa ul
Ricoeur k tomu ríká: "Nesmíme si už namlouvat, že

nezamestnanost je nechtený vedlejší efekt systému. Je
dusledkem jeho struktury." A dodává: "Pokud budeme
ješte další léta žít s milióny vyloucených, pak zažijeme

hodinu pravdy. Stojíme pred alternativou zachránit za

Klícovým slovem v houstnoucím predivu stále globali
zovanejších vztahu se stává "udržitelnost". Výzva nastolení

udržitelnosti má sice pro Ceskou republiku své specifické
podoby a významy, není však zároven oddelitelná od
odpovedí regionálního, kontinentálního nebo globálního
významu.

SVET NEJISTOT
výzvy, kterým Ceská republika - a v podobných souvis

lostech zejména státy Visegradské iniciativy - bude celit,
mají nekolikerý puvod a príciny.

Predne je to výzva globalizace, v podstate zrychlený

proces modernizace vyvolávající zmeny tradicních, a to
i tech nejintimnejších vztahu.

Vážnou sumu výzev predstavuje také vstup Ceské
republiky do Evropské unie kladoucí nároky na adaptacní

schopnosti spolecnosti, která po ctyricet let žila v izolaci
od ostatního sveta.

Tretí typ výzev predstavuje rust populace a problémy
životního prostredí, týkající

se zásob svetových prírodních
zdroju a dusledku jejich
spotreby pro biosféru, která je

primárním predpokladem
a "nositelem" lidských kultur.
Jde o osudové determinanty _
dalšího života lidských
spolecností, které budou tvorit trvalé pozadí všech ekono

mických, sociálních i politických procesu,
Odpoved na všechny tri soubory historických výzev

závisí na sociálním kapitálu, schopnosti a pripravenosti
ceské spolecnosti problémy reflektovat, hledat jejich rešení
a prizpusobovat se jim zmenami chovánÍ.

Vliv osudových determinant, ekologické dusledky
lidských aktivit, ale také zretelné snižování spolehlivosti

vedy a dusledky rychlosti i rozsahu zmen predstavují
rizika, k jejichž zvládnutí nestací lineární koncepty racio

nálních rešení, jak tomu snad mohlo být po urcitou dobu
ve fázi predglobalizacní modernity. Pocity existenciální
úzkosti v takové situaci nejsou nejlepší výbavou pro život

ve svete, který je ve skutecnosti tvrdší a neúprosnejší, než
jak ho vetšinou prožíváme v ceské kotline po r. 1989.
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Už dnes je zrejmé, že zásoby ropy vydrží

pri soucasné spotrebe nejvýše padesát,

ale spíše jen ctyricet let. Konec nadbytku

ropy se ocekává kolem roku 20 IO.

OSUDOVÉ DETERMINANTY
BUDOUCNOSTI

Za nejaktuálnejší faktory pusobící na ekonomickou,

sociální a politickou stabilitu mužeme pokládat demogra
fický vývoj, zmenu svetového klimatu, omezené zásoby
ropy a hrozbu nedostatku potravin.

Demografický vývoj má pro evropskou a tedy i ceskou

spolecnost dvojí význam: stálý rust svetové populace
predevším v rozvojových zemích klade zvýšené nároky na

globální zdroje. V rade zemí s rostoucí populací už nelze
místními prírodními zdroji zajistit potreby obyvatel.
Trebaže dúvody odchodu obyvatel z takových území jsou
ruzné, ekologické uprchlictví predstavuje jednu z nejváž
nejších hrozeb svetové stabilite. Odhady poctu pouze

environmentálních uprchlíku dosahují v soucasnosti
desítek milionu osob. Jejich pocet muže v blízké budouc
nosti dramaticky narustat - a to zejména v dusled

ku zhoršující se situace v zásobování potravinami, vzhle
dem k následkum pusobení skleníkového efektu
a nedostatku pitné vody. Migracní tlaky, kterým budou

dále vystaveny evropské zeme vcetne zemí strední Evropy,
nejsou ani dnes marginální: mimo zeme svého púvodu
pracuje ve svete zhruba 120 milionu lidí. V zemích

OECD se pritom na populacním rustu podílí migrace
silneji než prirozený prírustek.

Prizpúsobování ceské
ekonomiky i politického

života normám platným
v rámci EU predstavuje
výzvy, na než ceská spolec
nost v nekterých smerech
odpovídá takríkajíc "za

chodu". Rozhodne to platí
o podnikovém managemen

tu a standardech výrobkú urcených pro evropské trhy.

Ponekud jiná je situace v prizpusobování právním
normám a politickým institucím, zejména jde-li o institu
ce, které se mají menit v souladu s rozširováním EU.
Správne se zduraznuje, že Ceská republika by mela mít

vlastní "ideu Evropy", svuj vlastní názor na usporádání
Evropy, a to nejen západní, ale i strední a východní.
Znamená to mít napríklad ujasnené koncepty federalizo'"

vané nebo konfederalizované Evropy i na úlohu zemí
Visegrádu v rámci EU.

NATO A EVROPSKÁ UNIE
Prijetím Ceské republiky do Severoatlantické aliance se

bezpecnostní situace republiky podstatne zlepšila 

rozhodne z hlediska delší casové perspektivy. Migracní

tlaky, které múžeme v budoucnu ocekávat, možné nepoko ...
je a konflikty v oblasti Stredního východu, neuklidnená
balkánská situace, stálá hrozba destabilizace situace

v zemích S S vcetne Ruska samého, to vše jsou duvody
potvrzující oprávnenost pripojení k tomuto obrannému

spolecenství. ámitky, že tím ve skutecnosti došlo ke
zhoršení bezpecnostní situace, zejména ve vztahu
k Rusku, jsou prinejmenším podezrelé. Ceská republika
spolu se Slovenskem, Polskem a Madarskem patrí
k zemím, tvorícím tradicní "cordon sanitaire" mezi EU

a ostatním euroasijským svetem. Z takového postavení je
možné težit politicky i ekonomicky, avšak za predpokladu,

že všechny hranicní státy budou tvorit vojensky, politicky
iekonomicky spolehlivou hranici.

Vstup do EU a clenství v NATO jsou v soucasné situaci
jedinou možnou odpovedí jak na výzvy globalizace, tak na

cenu vysokých nákladu model, který mezitím selhává, výzvy plynoucí z problému osudových determinant.

nebo se pustit do sociálního experimentu a riskovat Problém je v samotném charakteru Evropské unie.

rozchod s našimi principy." avzdory proklamacím ruzných politiku a institucí,
Problémy vyvolávané globalizací tak vedou k otázce po odkazujících k ideovým základum tohoto spolecenství,

perspektivách soucasných forem demokracie. Ty totiž již EU zustává ve své podstate sdružením hospodárským,

nejsou zrejme schopny rešit problémy a výzvy dneška. jehož hlavní starostí je hladké fungování tohoto svetove
Komplexnost a technická nárocnost soucasných problému nejvetšího spolecného trhu.
nedovoluje voleným zástupcum prijímat vcas stejne Reprezentanti evropské politiky jsou si však zároven
komplexní rozhodnutí. Málo politiku si v dostatecné míre vedomi toho, že mezi EU a národními státy dochází

uvedomuje povahu svetových výzev a má jen malou k prerozdelování moci, a to v okamžiku, kdy demokratická
(pokud vubec nejakou) predstavu o jejich vzájemných legitimita institucí Unie je srovnatelne nižší než legitimita
souvislostech. Aktivity politických stran jsou soustredeny institucí národních státu.
hlavne na vole bní so utežení -.- - --- _.- _._- -

a na mezistranické konflik

ty; jejich souperení spíše
oslabuje demokracii, než jí
slouží. Krize kolem verejno

právní televize v CR je toho
presvedcivým dokladem.

Autori zprávy pro Rímský -_ __ .._-_ _----_ .._---_._------_ .._- .._--

klub nazvané První globální

revoluce uvádejí, že pokud na tuto výzvu globalizace svet
nenalezne vcas odpoved, " .. .lidé mohou podlehnout

panice, až se objeví príznaky krize, mohou ztratit víru ve své
vudce, podlehnout strachu a zacít podporovat ty extremisty,
kterí dovedou využít obecnou obavu ve svuj prospech

prostrednictvím štvavých charismatických projevu."
Globalizace však není procesem fatálním. Jestliže výraz

neji preváží její negativa, muže dojít k prudké reakci proti
ní. Tato reakce by se pak mohla uskutecnit ve forme
obchodního bloku - velké regiony sveta mohou zvýšit

prekážky proti pronikání globalizacních procesu na jejich
trhy. Podstatnou roli by pritom mohla sehrát starost
o zdraví spolecnosti, o životní prostredí a kulturní identitu
nebo obavy o zemedelský a potravinárský prumysl, nebo
vliv médií.
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Druhou stránku demografického vývoje predstavuje
predpokládaný pokles poctu obyvatel Evropy a rust poctu
obyvatel straších šedesáti let. Ceskou republiku zarazují
tyto prognózy na jedno z predních míst, protože pocet

obyvatel starších šedesáti let bude v roce 2050 cinit 41

procent celé populace. V dusledku tohoto trendu bude
klesat pocet evropského obyvatelstva v pomeru ke sveto
vému obyvatelstvu (pokles z 6,3 % na 5,6 %). Tyto jevy
povedou pravdepodobne k silnému migracnímu tlaku
zejména z rozvojových a neevropských zemí. Doprovod

ným rizikem je možnost zvýšení výskytu nakažlivých

nemocí, zejména AIDS, TBC aj., zvýšení aktivit meziná
rodních mafií, nehlede ke kulturním konfrontacím, které

již dnes v souvislosti s nezamestnaností vedou k rasovým

konfliktum. Ani Ceské republice se tyto jevy nevyhnou.
Klimatická zmena je jev ovlivnující jak migracní pohyb,

tak ijiné procesy, zejména zásobování potravinami. ekte
ré scénáre naznacují možnost dramatických zmen svetové
ho klimatu už kolem roku 2010. V každém prípade se
významnejší dusledky oteplení projeví v první polovine

tohoto století. Pujde zejména o posun vegetacních pásem,
významné snížení srážek zejména v oblastech rozvojových
zemí, zvýšený výskyt extrémního bourlivého pocasí

a nicivých záplav. V dusledku prírodních katastrof, zpuso
bených probíhajícími klimatickými zmenami, opustilo své
domovy kolem 25 milionu "environmentálních uprchlíku".
Opatrení, která by vedla ke stabilizaci svetového klimatu,

by pritom vyžadovala redukci skleníkových plynu nejméne
o 60 procent - s nepredstavitelnými dusledky pro výrobní
i osobní spotrebu a tím i sociální a politickou stabilitu.

Už dnes je zrejmé, že zásoby ropy vydrží pri soucasné
spotrebe nejvýše padesát, ale spíše jen ctyricet let. Konec

nadbytku ropy se ocekává kolem roku 2010, kdy se má tato
surovina prodávat podle odhadu odborníku za šedesát
dolaru za barel. I optimistictejší prognózy ocekávají, že

ropná krize vypukne nejpozdeji mezi lety 2020 a 2030.

O výrobe potravin a jejich nedostatku se objevují zprávy
rozporné. Nicméne podle zdroju OSN existuje rada

prekážek rustu produkce. Predne je to degradace využíva
ných zemedelských pud, která se týká výživy až jedné

miliardy lidí. Ztráty zemedelských pud zpusobuje rovnež
urbanizace. Spotrebu ovliví'í.ují také zvyšující se nároky na
strukturu stravy v ekonomicky se rozvíjejících zemích,

jako je Cína. Naproti tomu se nedarí pestování nových
druhu rostlin - nová fáze "zelené revoluce", k níž došlo po

2. svetové válce, se tentokrát nekoná. Také precerpávání
zdroju podzemních vod, využívaných k zavodnování,

predstavuje kritický problém vzhledem k rychlému vycer

pávání techto zdroju. Pritom výroba asi ctyriceti procent
obilí je závislá práve na tomto zpusobu hospodarení.

Hrozba potravinového deficitu je o to reálnejší, že 82

clenských zemí OSN nemá už dnes prostredky k nákupu
potravin na svetových trzích.

Udržení stability lidských spolecenství v ekonomickém,

sociálním i politickém smyslu se v této souvislosti stává
životním zájmem prumyslove vyspelých zemí, vcetne
Ceské republiky.

Ve zpráve "Role Spojených národu ve 21. století" se
pritom príznacne uvádí: "... je pravdou, že technologicky

významné objevy, které jsou zatím težko predstavitelné,
mohou vyrešit nekteré z environmentálních problému, se
kterými se konfrontujeme. Pravdepodobne se tak stane
a meli bychom urcite nalézt podnety, aby se zvýšila pravde
podobnost, že se tak stane. Ale bylo by bláznovstvím

spoléhat na to a pokracovat jako dosud." (Kofi Annan). To
platí tím spíše, že nejpozdeji po Cernobylu veda ztratila

své privilegované postavení. Také proto se stala budouc
nost nepredvídatelnou.
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ÚBEŽNíK UDRŽITELNOSTI
Z trvale udržitelného. rozvaje, slaganu Kanference OSN

a živatním prastredí a razvaji z roku 1992, zustala jen
"udržitelnast". Je ta pajem identický s Giddensavým

termínem "prežívání". Idealagie náradní suverenity,
národního. státu, saciálnÍ spravedlnasti a lidských práv se
pad vahau navých dejinných akalnastí budau zrejme

padrizavat jiné perspektive - úbežníku udržitelnasti,
prežívání.

Co. si však máme pad klícavým slavem udržitelnast

predstavit, jak vymezit jeho. absah? Prírodavedci vypraco
vali dva mažné prístupy. Prvním je takzvaná "ekalagická

stapa", meritelná jednatka, kterau se razumí celkavá

placha praduktivní zeme a vadní plachy, využívaná danau
papulací jednak jako. prírodní zdraj, jednak k asimilaci

adpadu. Daplnujícím hlediskem je takzvaný "environ
mentální prostar", který se definuje jako. maximální
mnažství zdroju a fyzického. prastaru, které lidské spale
cenství muže zkanzumavat s ahledem na jejich ameze
nast.

Již dnes zpusabuje lidská spalecnast ekalagický deficit.
V prípade CR je ta 1,7 hektaru na abyvatele, nebat
dastupná ekalagická kapacita ciní vzhledem k pactu

abyvatel a zdrajum pauze 2,5 hektaru. Pro srovnání

ekalagická stapa USA ciní 8,4 hektaru, pricemž dastupná
ekalagická kapacita tvarí 6,2 hektaru na asabu. Ta jen
zvýraznuje závislast CR, stejne jako. astatních prumysla
vých zemí, na davazu strategických surovin, zejména rapy
a plynu.

V této. sauvislasti je zapatrebí prehadnatit tradicní

strategické cíle živa ta ceské spalecnasti i státní palitiky
ceského. státu. Predne jde a zarazení ekalagických
pažadavku do. všech státních palitik, zejména dapravy,

energetiky, prumyslu, zemedelství, lesního. haspadárství

a regianálníha razvaje. Dále ta vyžaduje vytvárení
integrovaných institucí na všech úravních verejné správy.

V nich by se vzájemné sauvislasti a závislasti sjednacovaly
pad zarným úhlem udržitelnasti. Pachapení navé situace
by mela vést i ke zmene hadnatavých arientací papulace.
Ta je avšem predstava zalažená na predpakladu uskutec

není zprvu uvedených apatrení a priarit. Že takavé rešení

má pavahu zacaravanéha kruhu, je nikaliv prekvapujícím
zjištením.

JINÝ STÁT,NOVÁ POLITIKA
Vetšina saucasných palitalagických tearií se shaduje

v tam, že evrapský náradní stát už ztratil jednaznacne

vrchnastenské pastavení a stal se závislý na glabálních
haspadárských pracesech. Mažnasti valby týkající se

danavé i saciální palitiky se zužují a k tamuta pracesu
dachází i na regianální a místní úravni, napríklad

pakud jde a takavé atázky jako. je rozhadavání
a druhu infrastruktury, která se má v územním abvadu

vytváret.
Zastruje se pritam také krize palitické delby

práce,nebat existuje znacný kampetencní zmatek mezi

Evrapskau unií, náradními státy, regiany a abcemi.

Takavý stav v saucasnast nastaluje v Ceské republice navíc

refarma územního. clenení státu (krajské zrízení), perspek
tivní duraz na vytvárení euaroregianu, zvyšavání
samastatnasti abcí.

Zároven míjí daba, kdy se palitice a idealagiím, a než se

palitika apírala, prisuzavala schapnast garanta marálních

hadnat i kulturního. usparádání spalecnasti. Pro palitiky
národních státu platí, že se aspravedlnavaly prostredky

ukazujícími k lepší budaucnasti, k dasažení trvalé prospe
rity a blahabytu. Palitika byla nástrojem zmeny. Ta je však
v rozparu se zachaváním stability živatníha prastredí

a prírady jako. celku. V sauvislasti s tím se pramenuje rale
palitických subjektu. Prumysl, padnikatelé se stávají
kanzervativními silami, trebaže v minulých staletích byli
silami revalucními.

Palitika avšem bude i nadále duležitá, ale její chápání se

zmení, pakud se tak již nestala. Problémy spajené naprí
klad s geneticky madifikavanými arganismy, avlivnavání
genetického. kódu claveka a problémy živatníha prastredí
se již nebudau rešit výhradne farmau zákanu, narízení

a smluv. Budau vznikat navé farmy palitických diskusí,
palitickéha rozhadavání, vznikne navá palitická dynami
ka.

Heslem "dabré vlády" (gaad gavernance) se musí stát

udržitelnast. Tento. ekalagický cíl se týká všech ablastí
palitiky. Pri tam krize projevující se nejistatou v atázkách

farem a absahu budaucíha vývaje, není predevším krizí
státu, premíry nebo. nedastatku jeho. maci. Je ta krize
základních lidských hadnat, acekávání a pastaju. Závisí

na marálních zdrajích každé spalecnasti, na její schapnas
ti prekanat tuto krizi, zda nalezne primerené adpavedi na

výzvy saucasnasti. Britský histarik Arnald Taynbee ve
svém filasafickém kanceptu histarie spatruje nadeji pro.

evrapskau kulturu v prekanání sekularismu. Hybatelé
takavé zmeny jsau v jeho. pojetí tvarivé menšiny a vynika
jící asabnasti. Lze-li tyto. síly pakládat za hlavní subjekty

abcanské spalecnasti, ukáže budaucnast.

VÁCLAV MEZRICKY (1934) JE PRÁVNíK.
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PRIONY SI STÁLE UCHoVÁVAJí
SVÁ TAJEMSlVí

Ve Velké Británii a v dalších zemích západní Evropy
vzplály hranice, jejichž flimové zábery pripomínají stredovek.

Dobytcí tela na nich horí po desítkách tisíc. Duvodem se stal
strach z hospodárských zvírat zasažených nemocí šílených
krav a slintavkou a kulhavkou. Pricemž ono první onemocne

ní je samozrejme mnohem desivejší, protože postiženého
ohrožuje vždy fatálne. Mikroskopický obraz mozku dobytka
trpícího nemocí šílených krav, odborne oznacované jako BSE

- bovinní spongiformtú encefalopatie,je navíc velmi podobný
obrazu mozku osob trpících CJD - Creutzfeld-Jakobovou
nemocí. Jaký je mezi temito onemocneními rozdíl, koho

postihují a existuje mezi nimi nejaká souvislost?

KURU KURU

Creutzfeld-Jakobova nemoc byla až dosud pomerne

vzácná. Ve Velké Británii však pocet zasažených touto

houbovitou degenerací mozku zacal v polovine 90. let
neúmerne rust. Ackoli statistika napovídá, že by mohlo jít

o souvislost s tzv. nemocí šílených krav, neexistují pro to
prímé vedecké dukazy.

Historie transmisivních songiformních encefalopatií (TSE

- prenosné houbovité onemocnení mozku) je dlouhá a spleti
tá. Už v roce 1632 bylo ve Francii popsáno podivné chování

ovcí, které se potácely, vyškubávaly si kožichy a pak uhynuly.
Toto onemocnení bylo pozdeji pojmenováno scrapie. Roku
1946 se bezpecne zjistilo, že je infekcní.

Divného chování si všimli lékari také u lidí. "V roce 1920

popsal nemecký neuropatolog a neurolog H. G. Creutzfeld
prazvláštní onemocnení, které do té doby nebylo známo,"
ríká František Koukolík, primár patologie Thomayerovy

nemocnice v Praze. ,,0 pár mesícu pozdeji popsal jeho kolega
Jakob další ctyri podobné prípady. Koncem 60. let 20. století
se zase objevíly zprávy o divném onemocnení malého nárud

ku na Nové Guinei, který si ríká Fore People. Zjistilo se, že
ženy a deti tohoto národa vymírají na onemocnení, jež se

projevovalo tresem. To jim pripomínalo tres ze strachu nebo
z chladu, což se v jejich jazyce ríká kuru kuru. akonec se

zjistilo, že se toto onemocnení prenáší rituálním kanibalis

mem. Pozustalí proste svého predka snedli - ženy a deti
mozek, muži maso."

Asi pred triceti lety si pak veterinární patolog jménem W.

Hadlow všiml, že histologický obraz mozku, tedy jeho
mikroskopická stavba, je u nemocných ovcí podobná práve
obrazu príslušníku kmene Fore. Zacalo svítat, že by zde
mohla být souvislost i s chorobou Creutzfeld-Jakobovou.

Postupne byla zjištena i další onemocnení spadající do stejné
skupiny TSE a nyní jsou známy její varianty u ovcí, lidí, krav,
jelení zvere, koz, norku i kocek.

Vedci také utrídili výskyt Creutzfeld-Jakobovy nemoci do

trí forem. Predevším, a to v 85 procentech prípadu, se jedná
o sporadický, ojedinelý výskyt, kdy nemoc nastane náhodnou
mutací urcitého genu na 20. chromozomu. Tato mutace se

obvykle objevuje v jednom prípade na milión obyvatel. Dále
se nemoc muže dedit v rodinách, jde tedy o familiární výskyt
a pokrývá 10 až 15 procent prípadu. Nakonec se zjistilo, že

muže jít o prenos iatrogenní, tedy lékarským zásahem v dobe,
kdy se o možnosti infekce ješte nevedelo. Tak treba byly do
mozku pri hledání príciny onemocnení jedné pacientky ve

Švýcarsku zavedeny mikroelektrody infikované pacientem,
který pozdeji zemrel na CJD. K infekci také došlo po trans
plantaci rohovky nebo tvrdé pleny mozkové, po podání

rustového hormonu nebo pohlavního hormonu gonadotrofi
nu. a prelomu 70. a 80. let se zjistilo pres 260 lidí, kterí na
tento nechtený prenos doplatili životem. Puvodce tohoto
onemocnení je totiž odolný vuci všem bežným desinfekCIúm

a sterilizacním prostredkum.

PRION: ZDRAVÝ A PATOLOGICKÝ

Díky novým metodám molekulární biologie objevil

infekcní agens pozdejší nositel Nobelovy ceny neurolog
Stanley Prusiner. Jde o bílkovinu, kterou nazval prion. Prion
ve své zdravé forme umožnuje komunikaci mezi bunkami.

Patologický prion je v podstate chemicky stejný, jen zaujímá

jinou konformaci, tedy jiné prostorové rozložení - a pak již
neumí to, co prion zdravý. Zmenený patologický prion na
rozdíl od jiných bílkovin snese teplotu až 121 oe po dobu
jedné hodiny anebo 240 oe po více než jednu minutu. Snese
ultrafialové zárení a vetšina desinfekcních prostredku na nej

nepusobí. Vedci predpokládají, že se patologické priony
z mozku nebo míchy nakaženého zvírete dostanou pres trávi

cí systém do mozku príjemce, kde pusobí na zdravé priony
a nutí je, aby také postupne menily svoji konformaci. Dochá
zí k jakési retezové reakci. Deformované priony se hromadí,
bunecná mašinerie se poškodí a naruší se mozková kura,

která zhoubovatí. To se projeví klinickými príznaky
a úmrtím. V 80. letech ve Velké Británii zacala velice rychle
postupovat epidemie u hovezího dobytka. Zacalo se jí ríkat
bovinní spongiformní encefalopatie, zkratkou BSE,

a novinári ji pojmenovali nemocí šílených krav. Epidemie se
dramaticky šírila, takže se muselo pobít a spálit více než 180
tisíc nakažených krav. Vedce i politiky zacalo zajímat, jak se

priony dostaly do mozku krav. Jednou z možností je, že
priony prekonaly mezidruhovou bariéru, nebot uhynulá ovce
trpící scrapií byla zpracována do masokostní moucky, kterou
se pak krmily krávy. Firmy totiž koncem 70. let snížily

technologické nároky výroby moucky, zmenily jeden druh
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rozpouštedla a snížila se teplota i dak pri zpracování uhynu

lých kusu, takže priony nemohly být zniceny. (V Ceské
republice naštestí prísné normy, jež prion zneškodní, zustaly.)
Proto byl v roce 1988 vydán zákaz používání maso kostní

moucky jako soucásti krmiva pro skot.
Podle nedávno zverejnené zprávy se objevil i další názor na

prvotní infekce, který predpokládá, že nekdy koncem 80. let

došlo u jakési krávy ke spontánní mutaci prionového genu
a vznikl tak nový patologický prion, a to útocnejší a snadneji
prenosný. Uhynulá kráva, o které nikdo nevedel, cím vlastne
trpí, se dostala do masokostní moucky. Moderní zpusob
živocišné výroby pak dokonal své. Jak se ale prion dostane

z trávicího ústrojí do mozku, není dosud známo. Proto se
úrady všech ohrožených státu soustredují na vyloucení
možnosti, že by se nakažená zvírata dostala do potravního
retezce.

NOVÁ VARIANTA POSTIHUJE
MLADŠí LIDI

V roce 1995 zemrel první clovek na novou variantu

Creutzfeld-Jakobovy nemoci a pocet zemrelých pomalu ale
jiste rosd - jejich nemoc se ovšem od bežné CJD lišila. "CJD
obvykle postihuje lidi starší padesáti let a projevuje se
rychlým chátráním duševních funkcí až do úplného rozpadu
osobnosti, kterému se ríká demence," uvádí František

Koukolík. "Vznikají zvláštní záškuby svalu, kterým neurolo
gové ríkají myoklonus, a nastávají typické zmeny na EEG

záznamu. Nová varianta postihuje ale podstatne mladší
osoby, jejich strední vek dnes dosahuje 28 let. Onemocnení
probíhá po delší dobu - lidé s bežnou CJD obvykle zemrou

do 12 mesícu, lidé s novou variantou až po 24 mesících i déle.
Také nekteré neurologické príznaky jsou odlišné - spíš se
podobají nemoci rituálních kanibalu."

Zrejme tedy existuje souvislost mezi BSE a CJD a lidé se

nejspíše nakazili pred rokem 1989, kdy byl vydán zákaz využí
vání hovezích vnitrností. Nákaza zrejme byla získána po sneze
ní produktu z mozku ci míchy, kde je nejvetší koncentrace

prionu, nebot v mase ani v mléce dosud žádné nebyly zjišteny.
Naštestí ne každý, kdo patologický prion pozre, se musí
nakazit. "Z toho, co se dnes ví, a to se muže zmenit," pripomí

ná František Koukolík, "je na novou variantu CJD z genetic
kých duvodu vnímavých jenom 38 procent populace."

SVíZELNÉ VYŠETROVÁNí

Presto je duležité možnost nákazy prostrednictvím potra

vinového retezce vyloucit. Systematický monitoring BSE se
v Ceské republice provádí od roku 1991. V roce 1997 byla

zrízena referencní laborator pro diagnostiku BSE a ostatních

transmisivních spongiformních encefalopatií ve Státním
veterinárním ústavu v Praze. Odber vzorku mozkové tkáne

provádí na jatkách státem urcený veterinár, který zodpovídá
za to, že po dobu, než se ukoncí vyšetrení, bude príslušný kus

uskladnen tak, aby se mohla zjistit jeho identita a aby nebyl
uvolnen k dalšímu zpracování. V nekterých prípadech je však
celá hlava dopravena do Státního veterinárního ústavu
a odber mozkové tkáne se provádí prímo tam. Od odberu do

ukoncení vyšetrení uplyne asi osm hodin. Kolem ctvrté
odpoledne už jatka dostanou fax s výsledkem a veterinár
muže rozhodnout, jak se s masem naloží. Letos byla labora

tor nove vybavena a zavedena nová metoda vyšetrování na

BSE, zvaná Western Blot. Ta se používá v celé západní
Evrope a je založena na extrémní odolnosti prionu vuci

chemickým i tepelným podmínkám: po pridání trávicího

enzymu zvaného proteáza K se bežné bílkoviny po zahrátí
znicí nebo velmi poškodí, zatímco prion, který je vuci

enzymu i teplote odolný, zbyde. Zjištování, zda je zvíre
nakažené pomocí jiných bežných metod, jako je detekce

protilátek, je nemožné, nebot priony jejich tvorbu nezpuso
bují, protože jsou telu vlastní. a zatím jedinou cestou je vyšet

rení nervové tkáne uhynulého nebo utraceného zvírete.
Dnes víme, že priony se vyskytují v potravním retezci.

Nevíme však dosud, kolik jich v nem je, jak jsou úcinné, ani
jak dlouhou mají inkubacní dobu - zda deset nebo tricet let.

Duvod ke znepokojení a opatrnosti nepochybne zustává.

Proto asi od poloviny letošního roku zahájí svou cinnost
Laborator prionových chorob pri Thomayerove nemocnici
v Praze.

"Pocet prípadu nové varianty CJD sice pomalu, ale jasne
pribývá," shrnuje František Koukolík. ,,Ale v tuto chvíli nikdo

není schopen odpovedne ríci, kolik nemocných nakonec
bude nebo zda se náhodou treba mezitím nepovede na neco

prijít. Tato choroba je v soucasné dobe ve všech prípadech
smrtelná."

$ÁRKA SPEVÁKOVÁ JE NOVINÁRKA, V HOSPODÁRSKÝCH NOVINÁCH VEDE

RUBRIKU VtDA A TECHNIKA.
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I I JAROSLAV HOREJší

Když vyhledáte heslo "devitalizace" v encyklopedii, zjistíte,

že tam vystupuje jako "umrtvování drene zubu, provádené pri
jejím zánetu". V Ceské republice však nyní termín "devitali
zace" plní stránky novin v jiné souvislosti. Objevuje se pod

titulky "Ceský chirurg objevil lécbu zhoubných nádoru!"
nebo "Po letech nezájmu dostává revolucní metoda lécby
nádoru zelenou".

Na pocátku všeho stojí Ústav živocišné fYziologie a geneti
ky Akademie ved CR a jeho pracovište v Libechove. Tým

vedený v lednu zesnulým MUDr. Karlem Fortýnem už pred
casem vyslovil hypotézu, že pokud se orgán postižený

nádorem nebo dokonce jen jeho cást zbaví chirurgickou
cestou cévního zásobení, zacne nádor zmenšovat svuj objem

a nakonec se vstrebá. A nejen to, procesy spojené s touto
resorpcí údajne mohou ovlivnit i vzdálené metastázy puvod

ního nádoru a také je zlikvidovat. Tuto metodu nazvali
libechovští devitalizace. Jde o prerušení dodávky krve, živin
a kyslíku k urcité tkáni ci orgánu, o navození jejich "kyslíkové
smrtt.

Hypotézu do urcité míry podporují výsledky publikova

ných experimentálních prací provedených ve zmíneném
ústavu na prasatech, psech a dalších zvíratech. U miniatur
ních prasat, u nichž se dedicne vyskytují kožní nádory 

mehnomy, prokázali po devitalizaci regresi nejen techto
nádoru, ale i jejich metastáz. A konecne na podporu hypoté
zy autori uvádejí i neprotokolované výsledky zhruba dvaceti
výkonu, které provedl dr. Fortýn u pacientu údajne s ruznými

typy nádoru. Není ovšem jasné, jak a proc se vlastne tito

pacienti k dr. Fortýnovi dostali, jakými nádory trpeli, kdo a za
jakých podmínek je operoval, jak sledoval prubeh jejich
onemocnení. Hodno pozoru je, že nekteré jevy - treba

fenomén necekané regrese tlustého streva po devitalizacní
operaci - potvrdili a dokumentovali další lékari, kterí
Libechov navštívili, a že nekolik pokusu se podarilo reprodu

kovat i jinde.

IGNORACE A EUFORIE

Odborná verejnost však byla ve své vetšine vuci uvedeným

experimentum a jejich výsledkum když ne zcela skeptická,
tedy alespon neduverivá. Zákroky odporují poznatkum

soucasné chirurgie a lékari proto odmítali uverit, že by neco
takového mohlo fungovat. Jedno z chirurgických paradigmat
totiž tvrdí, že tkán zbavenou krevního zásobení je nutno
odstranit z organismu, nebot jinak nutne zpusobí sepsi

a pacient zemre. Težko zodpoveditelnou otázkou bylo i to,
proc by mela fungovat práve metoda podvazování, když jiné
metody odkrvenÍ nádorových ložisek, jako napr. embolizace,

kýžené výsledky neprinášely. Jinak receno, zprávy o devitali
zaci nestály odborné verejnosti nejen za to, aby je podrobila
kritickému zkoumání a overení, ale dokonce ani za to, aby je

kritizovala. V podstate je ignorovala.
Práve ona ignorace primela dr. Fortýna ke kroku pro vedce

nezvyklému a neprijatelnému. Obrátil se na média. V rozho
voru pro Lidové noviny mluvilo tom, že "ostatní lékari
nemají dost vedomostí, šikovnosti a odvahy", "chodí vyšlapa

nými pešinkami" a "nikdo z nich se nenamáhá víc, než musí".
Uvedl, že v prubehu minulých patnácti let se pokoušel
predstavit svoji metodu na seminárích, konferencích

a v odborném tisku. Nikde žádný zájem. Proto oslovil média.
Teprve s jejich pomocí se bariéra nezájmu prolomila.

Verejnosti se zmocnila euforie, v Ústavu živocišné fYziolo
gie a genetiky drncely telefony desítek zoufalých lidí, jimž

oficiální medicína v boji s nádorovým onemocnením již príliš
šancí nedávala.

PROTINÁDOROVÉ OCKOVÁNí?

Jde skutecne o cenný terapeutický postup s racionálním

podkladem, nebo jen o další z dlouhé rady "alternativních"

metod lécby rakoviny? Odborníci zacali vyžadovat podrob
nosti, které by dovolily zvírecí pokusy z Libechova zopakovat

i na jiných pracovištích a vystavet tak solidní základ pro
eventuální experimenty klinické.

Nad tím, zda metoda muže - alespon teoreticky - fungovat

z imunologického hlediska, se zamýšlel doc. Václav Horejší
z Ústavu experimentální medicíny AV CR. Podle nej se
v posledních letech ukazuje, že lidský organismus potrebuje
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pro nastartování úcinné imunitní reakce proti infekcním

mikroorganismum nebo nádorum setkat se s jejich antigeny
za podmínek signalizujících skutecné nebezpecí. A práve
takovou situaci snad muže navodit odumírající tkán po
devitalizaci. Poplachový signál ohlašující ohrožení, treba

v podobe stresových proteinu, totiž probouzí z klidového
stavu tzv. dendritické bUIl.ky,jejichž vlastnosti se pak drama

ticky mení. Zacnou pohlcovat cizorodé antigeny ve svém
okolí a v promenené forme je na svém povrchu predkládajíT

lymfocytum jako hlavním ochráncum integrity organismu.
Ackoli pri prirozeném, tedy fYziologickém zpusobu odumí

rání bunek k uvolnování stresových proteinu a stimulaci
dendritických bunek nedochází, existence podobných
mechanismu pri odumírání podvázaného nádoru je prijatel

ná. Stejne jako predstava, že aktivované protinádorové T
lymfocyty mohou putovat telem, vyhledávat další nádorové
bunky a bud prímo nebo ve spolupráci s jinými bunkami je

rovnež zabíjet.
Pro zapojení imunitního systému hovorí i to, že se

v mikroskopických preparátech zmenšujících se nádoru
nachází velké množství leukocytu cili bílých krvinek, nebo že
puvodne cerná miniprasata po podvázaní zhoubného

melanomu mení svou barvu na svetlou. Znamená to nejspíš,
že imunitní systém skutecne reaguje nejen proti pigmento
vým bunkám nádoru, ale proti pigmentovým bunkám vubec.

Soucasným hitem experimentální nádorové imunologie je
používání stresových proteinu izolovaných z nádoru k tzv.
protinádorové vakcinaci, tedy ke stimulaci imunitního systé

mu proti nádorovým bunkám "ockováním". Hlavním propa
gátorem této metody je Pramod Srivastava, imunolog indic

kého puvodu z univerzity v americkém Connecticutu, který
dokonce založil firmu zabývající se rozpracováním praktic

kých aspektu metody a jejím uvedením do klinické praxe.
Tržní hodnota akcií firmy dnes již údajne dosahuje mnoha
set milionu dolaru.

Podle slov doc. Horejšího je na rozdíl od jiných metod

snad v tomto prípade prece jen urcitá šance a vzhledem ke své
experimentální jednoduchosti a teoretické prijatelnosti stojí
"podvazovací metoda" za dukladné experimentální proverení.

NULOVÁ CITOVANOST

Záležitostí se zabývala i vedecká rada ministerstva zdravot

nictví. Podklady pro ni pripravil rozsáhlý tým, jehož cleny
byli predstavitelé odborných spolecností chirurgu, onkologu,
imunologu, jakož i pracovníci Ústavu živocišné fYziologie

a genetiky AV CR. Záver znel: experimenty provedené

v Ústavu živocišné fYziologie a genetiky AV jsou nesporne
zajímavé, nicméne naprosto neodpovídají mezinárodne

uznávaným požadavkum na výzkum. Predem totiž nebyly
definovány metodika, cíle ani hodnotící kritéria, takže de
facto nejsou reprodukovatelné. Neexistovala kontrolní skupi

na a pokusná zvírata nebyla pred pokusy, behem nich a po
nich všestranne veterinárne vyšetrována. Po devitalizaci nebyl
sledován výskyt komplikací a hodnotilo se pouze to, zda
došlo k úhynu. Pokud zvírata uhynula, nebyla provádena

pitva. ebyl sledován a zaznamenáván príjem potravy
a tekutin, výdej moci, telesná teplota, nebyly odebírány

bioptické vzorky, nesledovaly se žádné známky zánetlivých

ani nádorových procesu - jen histologie. O experimentech
neexistují rádné protokoly. Ostatne ani clánky, které pracov
níci Ústavu o metode devitalizace nabídli odbornému tisku,

nebyly pro závažné metodické nedostatky bud k publikaci

prijaty, nebo nezískaly prakticky žádný ohlas, a citovanost
byla v podstate nulová.

KLINICKÉ ZKOUŠENí

Expertní tým nakonec doporucil vedecké rade ceského
ministerstva zdravotnictví kladné rozhodnutí. Navrhl "overit

potenciál metody u klinických prípadu nádorových onemoc
není v situacích, kdy z pohledu standardne zavedených

metod není v soucasnosti k dispozici žádný jiný úcinný
zpusob smerující k vylécení nebo zlepšení stavu, nebo kdy
nemocný se standardním postupem vyslovene nesouhlasí".

Vedecká rada ministerstva doporucení respektovala a na
konci letošního února rozhodla o zahájení klinického
zkoušení devitalizacní metody. Má se tak dít výhradne v lécbe
pokrocilých stadií nekolika specifických typu nádoru, a zatím

pouze u 40 peclive vybraných pacientu. Klinické zkoušení se
uskutecní na ctyrech predních ceských pracovištích; v Praze
to jsou Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní
nemOClllce a Bulovce a Všeobecná fakultní nemocnice,

v Bme pak Výzkumný ústav onkologický. Vše bude probíhat
striktne podle platných predpisu a po predchozím schválení

jak vedeckou radou, tak i etickou komisí ministerstva
a etickými komisemi príslušných zdravotnických zarízení.
Budou do nich zarazeni jen prísne indikovaní pacienti, kterí

po dukladném poucení dají písemný souhlas.
Ceská chirurgická spolecnost ovšem vyjádrila pochybnosti,

protože, jak rekl její clen prof. Miloš Hájek, "to, co platí ve
zvírecí patologii, nelze automaticky prevádet do patologie
lidské". Presto však nakonec pokus o její overení u vybraných

pacientu Ceská chirurgická spolecnost neodmítla.
"Metoda má urcité zajímavé experimentální aspekty, ale

rozhodne nejde o prevrat v lécbe nádoru," uvedl doc. Jan
Žaloudík z Masarykova onkologického ústavu v Brne.

A doc. Miroslav Ryska z pražského IKEM doplnil:

"V medicíne obecne platí "primum non no cere" cili prede
vším pacienta nepoškodit. U cloveka v pokrocilém stadiu
karcinomu tlustého streva nelze experimentovat a ponechat

devitalizovanou cást streva v dutine brišní za situace, kdy

nemáme sebemenší doklad o prínosu takového postupu.
Proto jsme vypracovali protokol, podle nehož budeme

u nemocného postupovat v souladu se standardní chirurgic
kou operací a devitalizujeme nikoli primární nádor, nýbrž

jeho metastázu. Metastatické ložisko totiž obsahuje stejné
nádorové bunky jako nádor primární."

Na záver tedy nezbývá než se pripojit ke slovum predsedy

vedecké rady ministerstva zdravotnictví, urologa prof. Jana
Dvorácka, jimiž definitivní rozhodnutí komentoval: "Veríme,

že se úcinnost ci neúcinnost metody prokáže v co nejkratší
dobe."

JAROSLAV HOREJSI (1947) JE PUBLICISTA.
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New York svedcí umení
TOMÁŠ VRBA

Východní Manhattan.

Krev pomalu stéká s chodníku na ulici, pozorována

chladným pohledem nadlidských cernošedých modelek

z výlohy fotogalerie na Západní 14. ulici. Vedle je príprav
na masa a kolem Chelsea - nová mekka umelcu, obchodní

ku s umením a sberatelu. Ješte pred pár lety newyorskému

umeleckému provozu kralovala jiná ctvrt s londýnským
jménem, Soho, ale pak se jednoho rána jakoby poryvem

vetru, jak to v N.Y. bývá, první galerista prestehoval sem,
na nekdejší území mestských jatek. Ted jsou tu galerií ne
desítky, ale stovky - tolik tu asi kdysi bývalo hospod

a jídelen pro rezníky a závozníky.
Jatka po zrezivelých kolejích diskrétne couvají z mesta,

ale tech svalistých chlapíku zustává ješte dost. Bourají už
privážené maso, další curek, vedle další galerie, vezou nové

Robo Kocan instaluje svá prusvitná pláténka.

pulky, galerie Heller, kde sbírají a vystavují ceské skláre,
pred ní chladicí kamiony a dodávky, desetipatrová galerie

v bývalém skladu loje, vedle plné lodny, pach stád. Dobré
sousedství. Prucelí výstavních síní jsou strídmá a málokdy

vás prekvapí, prostrihy do masných krámu však chodci do
koutku oka vrací temne pestré ikony zabíjacek jak
z Rembrandta ci z Francise Bacona. Duchovní spríznení:

Holešovice. Nová pražská galerie/ateliér Masotovárna

Davida Cerného blízko ne zcela srozumitelné križovatky
ulic J atecní a Komunardu.

Po newyorských galeriích od rána brouzdá spousta lidí.

Umení rozumejí - a nakupují. I proto se zacínající umelci
podrobují ponekud šílenému rytmu zdejšího výtvarného

života dobrovolne. Jen v Chelsea vystavuje rocne nekolik
tisíc mladých výtvarníku. Každý má svou šanci - mesícní
výstavu. New York je dravý a dynamický, odhalí talenty
a dostane z nich vše. Mladí dobrovolníci nebrblají. Fasci

nuje je ten vír, i když vedí, že umením se uživí jen málo
z nich.

David Cerný - poslední vítez Ceny Jindricha Chalu
peckého -, jehož predstava o instalaci artefaktu Maso

(dvou rudých fordu) ve Veletržním paláci pana reditele
Knížáka rozzurila až ke skandálu, na newyorské výstave
ceských a slovenských výtvarníku pod názvem Nová spoje
ní/New Connections chybel. Není však v New Yorku

neznámý. Pred nekolika lety vystavil v Centru svetového

obchodu (to jsou ony dve veže neboli Dvojcata na jihu
Manhattanu) své mamutí pistole. Ani tentokrát to není
Chelsea: výstavu porádá Svetové financní centrum (menší

veže jak broušené cerné diamanty v sousedství Dvojcat).
Prostredí trochu sterilní, ale aspon tu mezi penežními

chrámy krytými chodbami u zimní zahrady zvíci haly

Wilsonova nádraží proudí nepretržité zástupy financníku.
Spolecnou slovensko-ceskou výstavu zahájil premiér

našich sousedu Mikuláš Dzurinda, projevy dvou prátel
velvyslancu Martina Bútory a Alexandra Vondry vzbudily
mezi pultisícovkou návštevníku vernisáže trochu nostalgie

- krajané ani mnozí Americané se nikdy úplne nesmírili
s rozdelením spolecného státu.

Mladí výtvarníci z obou zemí o minulosti moc neuvažu
jí. Jsou zdrave sebevedomí, navzájem prátelští. Deset

ceských vítezu Ceny Jindricha Chalupeckého a deset

Slováku - vítezu a finalistu dosavadních peti rocníku Ceny
Tonal predstavuje, jak s odstupem prokazuje i retrospektiv

ní katalog, to nejlepší z domácí tvorby. Obe ceny od jejich
vzniku podporuje dvojice amerických nadací Trust for

Mutual Understanding a Foundation for a Civil Society,
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Výstavní ochozy ve Svetovém fínancním centru.

které iniciovaly i tuto výstavu jako oslavu svobody tvorby
a svobody pohybu po spolecném svete (což je, zaplatpán
buh, pro nejmladší generaci už neco zcela samozrejmého).

A jako oslavu narozenin jednoho z nejdéle trvajících

dvojstranných projektu a povzbuzení spolupráce trojstran
né. Výstava bude v kvetnu zopakována v Bratislave a v zárí
ve Veletržním paláci árodní galerie v Praze.

New York má ovšem i "kamenné" galerie: predevším

1etropolitní muzeum, 1uzeum moderního umení,
Whitney, Guggenheim. Ty všechny vedle težko uveritel-

Mistr František Skála jr. prepravován salonní limuzinou.

ného bohatství vystavovaných sbírek pusobí i mimorád
nou velkorysostí instalacní a prostorovou. Práve

Guggenheimovo muzeum však prišlo s projektem, které
ho se zalekli i Newyorcané: navrhovaná novostavba

slavného Franka O. Gehryho (autor Guggenheimova
muzea v Bilbau a spoluautor pražského Tancícího domu)
má takové proporce a takový rozmach (viz vyobrazení

dole), že to vzalo dech i zdejším weltmanum. Umeními
lovný ew York ale už pmkázal, že si takovou [uriant
skou pentlicku zaslouží.

jaro 2001
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Se spoluautorem Tancícího domu Vladem Milunicem
o inspiraci morem a vyhaslou sopkou, o cekajících
projektech a také o "filmové" profesi architekta

HELENA DAVIDOVÁ

Svuj ateliér stehujete z Hrzánského paláce do skromnej

ších prostor. Jste slavný, ale nejste bohatý. Proc?
Protože nejsem byznysmen. Pro vlastní práci architekta

nepokládám bohatství za nezbytne nutné. Ale protože jde

o týmovou práci, musím alespon své spolupracovníky zapla
tit. A momentální prestehování do bývalého nevestince me
stojí spoustu penez, které jsem si musel vypujcit. Ale nemys

lim si, že bych si prestehováním pohoršil. Palác Alliprandiho
to sice není, ale V jáme, mém novém pusobišti, se mi taky
libí.

Co je pro vás nezbytne nutné, když ne bohatství?

Potrebuji urcitou financní rezervu, abych byl schopen
prekonat necekané situace, jako je práve toto nucené preste
hování ateliéru nebo docasný nedostatek zakázek.

Chtel jste být architektem od narození?

Vubec ne, byl to nápad mého otce, lékare. Mel kamaráda
architekta a zdálo se mu, že ta druhá profese je lepší. Zpetne

si ale uvedomuji, že vliv na mé rozhodnutí melo také prostre
dí, ve kterém jsem v mládí vyrustal. Když mi bylo šest, museli
jsme opustit Záhreb, prestehovali jsem se do lázenského

mesta Opatije, kde byl náš dum obklopen lesem, obrovskou
vyhaslou sopkou a morem. Stredomorské prostredí cloveka

poznamená na celý život.

Do Prahy jste prišel v šestapadesátém, když vám bylo

patnáct - byl to otres?
Jak se to vezme. Hlavne jsem se konecne mohl setkat

s rodici, kvuli politickým událostem jsem je od svých šesti let

nevidel. Otres se ale dostavil po zahájení studia na takzvaném
francouzském Gillardove gymnáziu v Dejvicích. Panovala

tam prísná disciplina, což bylo v príkrém kontrastu s pomery,
na které jsem byl zvyklý v Jugoslávii, kde byla škola plná
klukovských roštáren a dobrodružství. Pripadalo mi to jako

vezení, ten pocit me v šestnácti dost deprimoval. Teprve
zpetne jsem pochopil, že budova školy je krásná.

A co pražské studium architektury v šedesátých letech?
To bylo neco jiného, krásná studentská léta se vším, co

k nim patrí. Škola sice nemela valnou úroven, ale my jsme

pracovali hlavne ze vzdoru k tomu, co nás ucili. Podle vzoru

Beatles jsme založili skupinu Vcelka. Výuka probíhala
v duchu funkcionalismu.

Jste jeho prívriencem?

Ano i ne. Vážím si ceské modemy dvacátých a tricátých

let, taková jména jako Kotera, Chochol jsou v moderní archi
tekture pojmy. Ale zásadne odmítám, aby se architektonické
dílo podrizovalo úzce chápanému úcelu, který má stavba

plnit. Celkový estetický dojem je stejne duležitý, ne-li duleži
tejší, než zjednodušene chápaná funkcnost. V tom vidím
rozdíl mezi stavitelstvím a architekturou: úkolem stavitelství

je to, aby dum nemel konstrukcní chyby a dobre sloužil

svému úcelu, architektura však má také pusobit a o necem

vypovídat. Tancící dum napríklad symbolicky mimo jiné
vyjadruje stav spolecnosti, která se oprostila od strnulé

minulosti a dala se do pohybu, "roztancila se".
ázomým príkladem rozdílu mezi stavitelstvím a archi

tekturou je projekt skandinávského centra na Karlove námes

tí. Pekný návrh, který predložila napríklad paní architektka

Šrámková, byl nahrazen bezduchým projektem amerických
architektu, jejichž jediným cílem je vytvorit funkcní stavbu

s dostatkem svetla, která by se dobre pronajímala - stavbari
a byznysmenovi to stací, skutecnému architektovi ne. I náš
dum na nábreží na rozdíl od tohoto má duši.

Žijete v Praze,je vám hodne blízká?
Stala se soucástí mého osobního príbehu - jednak tím, že

toto mesto staveli z velké cásti italští architekti. Cítím v nem

stopu prostredí, z nehož jsem vyšel. Dále je mi blizká tím, že
je místem, v nemž se stretává sever s jihem. Cást mé rodiny
totiž pochází z Dráždan - jsem tak vlastne napul cesty mezi

Jugoslávií a Nemeckem. Navíc je mestem ideální velikosti, má
lidské merítko. Když jdete po praŽSkých ulicích, potkáváte své

známé, bývalé lásky, mužete se s nimi zastavit na kus reci.

V anonymních megamestech neco takového není možné.

Jste Pražák, ale i Chorvat. Cítíte se víc cizincem, nebo

tady máte pocit domova?

Cítím se být Jugoslávcem a mým domovem je soucasne
Jugoslávie i Praha. Mám ceskoslovenské vzdelání, jsem
ceskoslovenským architektem. Muj pradedecek byl hlavou
chorvatského státu - mohl bych být Chorvatem s rodokme-
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ArchitektYlado Milunié a jeho model budovy Stredoceské plynárenské na pražské Pankráci.

nem. V žilách mi koluje i cernohorsko-nemecká krev. Identi

ta každého cloveka, zvlášt Stredoevropana, má víc pater,

nelze ji striktne rozlišit. Celá Evropa je pestrobarevný konti
nent, a to je dobre.

Ríkáte Jugoslávec, ale z bývalé Jugoslávie už zbylo jenom
torzo. Nesl jste rozpad težko?

Velice težko, a nejvíc mi vadilo, že ostatní Evropa se na
jugoslávský problém vykašlala. Príliš dlouho ho ignorovala.
Pro Evropu, zejména Španelsko, Francii, Itálii a Recko, se
stal celý konflikt - alespon z hlediska turismu - výhodným

byznysem. Pokládám za smutné, že zemí s nejjednoznacnej
ším postojem k dení na Balkáne byla Amerika.

A vaše predstava rešení?

Okamžitý vojenský zásah vcetne politického tlaku na

Srbsko, který by znemožnil šírení konfliktu. Prece se
všeobecne vedelo, že první fází bylo Slovinsko, pak Chorvat
sko,Bosna, Kosovo, Makedonie ... Nemuselo dojít k tragédii,

ze které Evropa financne vytežila.

Nechtel jste se nekdy usadit v jiné zemi, treba práve
vAmerice?

Clovek muže mít rád jenom to, co opravdu zná. Díky své

prácijinde než v této zemi jsem takové poznání neuskutecnil.
Ameriku neznám, ale žil a pracoval jsem tri roky v Paríži.

Když jsem po dvou letech pronikl za fasádu zdvorilostí
a formalit, poznal jsem, že Francouzi jsou napríklad vetší

šovinisté než Ceši. Moji parížští prátelé nebyli Francouzi, ale
Americané, vetšinou Židé, kterí tam preckávali válku ve

Vietnamu, Italové, Madari a cernoši z Pobreží Slonoviny.

V té mezinárodní spolecnosti jsem se cítil nejlépe - krásná
zkušenost, ale ne domov.

Zmínil jste se o šovinísmu, existuje ješte nejaká vlast
nost, kterou nemáte rád?

Malost, nedostatek velkorysosti. Bohužel, s nejruznejšími
projevy malosti se setkávám i tady. Ceská kotlina je malé

územÍ. Napríklad Poláci jsou velkorysejší.

V rnínulé dobe jste projektoval predevším sociální
stavby. Proc jste šel touhle cestou?

Na jedné strane tehdy stáli prominentní architekti, kterí

dostávali exkluzivní zakázky, na druhé ti, kterí staveli sídlište.
My jsme se snažili najít prostor pro uplatnení nekde "mezi".

Stálo to velké úsilí, které zdaleka prevyšovalo výsledky.
Cokoli prosadit bylo nesITÚrnetežké.

A jak to vypadá dnes?
Zásadní rozdíl je v tom, že rada investoru je soukromá. Jde

tedy o úcelné vynaložení jejich prostredku, a ne o plýtvání

státních penez jako za socialismu. V jednání s nimi jsem pro
inteligentní kompromis. Myslím, že jsem hodne tolerantní,

ale když mi pak, jak se ríká v Jugoslávii, "praskne film",
neznám bratra. Jsem bežec na dlouhé trate. Za svými princi
py si stojím až do konce. Hranice stanoví rozumná dohoda.

Co vám na soucasných projektech hlavne vadí?

Vadí mi, že nekterí architekti se porád schovávají za
funkcionalismus, aby nenarazili na kritiku. Pokusit se o nový
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(Nejen) liberecká verejnost má od brezna unikátní
knihovnu svetové úrovne

IRENA REIFOVÁ

Novostavba Státní vedecké knihovny v Liberci je
omamným ctenárským zážitkem. Krome knih tu totiž
mužete dlouhé hodiny císt i knihovnu samotnou. Ac umíste
na v meste pod Ještedem, trochu pripomíná operu v Sydney.

A stejne jako na brehu oceánu, i tady lze snít. Treba o ideální
spolecnosti, otevrené všem, o svete, kde je každý vítán, proto

že jeho heslem je "být verejný". Liberecká knihovna je velký
dum s interiérem postmoderního paláce, v nichž obvykle
vídáme jen kapitány tohoto sveta. Pouze s tím rozdílem, že
knihovna je tu i pro paní s nákupní taškou, i pro ošuntelého
studenta. Liberecká knihovna v novém architektonickém

plášti rozhodne není jen místo, kam si duchodci chodí pro
sešity detektivek, jak jsme se provincionální knihovny naucili

znát v minulých desetiletích. Je to myšlenka knihovny pro
nové tisíciletí v trírozmerném vyjádrení. Myšlenka, která úcel
a možnosti využití knihovny zcela redefinuje, nebot ji

povyšuje na prostor nove prictený k již existující verejné sfére.
Knihovna v tomto pojetí není pult, kde dostanete vyžádaný
komínek knížek a rychle pryc, ale obrí pavilon inteligentní
konzumace volného casu. My, obyvatelé blahobytné spolec

nosti už máme jiné starosti, než jak nasytit základní potreby.
Je treba oslovovat naše rafinovanejší choutky. Chceme
komunikovat, smenovat informace, vzdelávat se. Prototypem

odpovedi na posledne jmenovanou touhu nových postindu
striálních lidí je mimo jiné nová knihovna. Taková, jakou

postavili v Liberci. Taková, v níž lze strávit celý den, hladce
strídat práci a relaxaci, brousit internetovými svety, rozesílat

elektronickou poštu, studovat, císt knihy, poslouchat z audio
pilíru hudbu svou nebo vypujcenou, sledovat se sluchátky
televizi ci video, drít na disertaci v pronajaté pracovní kóji,

listovat v casopise v nekterém z mnoha kresel, sedacek
a sedacích pytlu, císt si na briše se svým potomkem na veselé
molitanové amébe detského oddelení nebo proste jen drímat
v chaise longue pri cekání na prátele, s nimiž se jde na maté

do literární cajovny v prízemí.

JAKO ZA F.L.VEKA
Knihovnictví má na Liberecku dlouhou a dvojjazycnou

tradici, která je dána nekdejším soužitím Cechu s Nemci.

Blízkost "jiné" národnosti vyvolávala u obou pocit nutnosti
posilovat svou kulturní integritu a identitu, k cemuž výborne
sloužily práve knihovny. Nejprve spolkové, po roce 1919,
kdy byl prijat nový a vzorový knihovnický zákon, potom

verejné. Dnešní Státní vedecká knihovna v Liberci (SVKLI)
bezprostredne navazuje - a její fondy tím získávají neopako
vatelnou hodnotu - na Blicherai der Deutschen, která

existovala v letech 1924-1945 jako národní knihovna
Nemcu v Ceskoslovensku. Behem ctyr dekád komunismu
potkalo libereckou bibliotéku mnoho peripetií, až ji v roce

1990 jako zrizovatel prevzalo republikové ministerstvo
kultury. To bylo ješte ve staré budove, kde se, jak ríká reditel
ka knihovny Vera Vohlídalová "pujcovalo jako za F. L.
Veka".

KNIHOVNA SMIROVACí

Na podzim roku 1995, kdy byla verejnost pod záštitou

Václava Havla a Romana Herzoga s projektem seznámena,
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Interiér nového paláce liberecké knihovny svou pruhled

ností a otevreností symbolizuje ideál života v informacní
spolecnosti.

se o budoucí knihovne zacalo hovorit jako o "stavbe smírení".
Ve vztahu k minulosti je to pseudonym symbolický, ve vztahu

k soucasnosti zcela vecný. Nový areál informací by mel být
mimo jiné pomníkem vule k odpuštení a prekonání krivd,
geograficky vázaných na tento region. Krivd spáchaných na

zdejších Židech, protifašistických Ceších, sudetských
emcÍch. Jejich priznání pripomíná trojboká synagoga,

vestavená do knihovny - první novostavba synagogy na
našem území po druhé svetové válce. Zahrnutí této minia
turní synagogy do projektu knihovny nadto pulsuje historic

kými významy. Knihovna stojí na míste puvodní liberecké
synagogy, kterou antisemté vypálili o Krištálové noci 10.
listopadu 1938.

Tomáš Kafka, reditel Cesko-nemeckého fondu budouc

nosti Gednoho ze sponzoru knihovny), ovšem nepovažuje
štítek "stavba smírení" za nejštastnejší, nebot by mohl vyvolá
vat dojem, že se hodláme vyrovnávat s minulostí pouze

symbolicky. "Ceská kulturní instituce šírící nemecké kulturní

statky na pozemku židovské obce. Co mohlo být víc? Zvlášt

v první polovine 90. let, kdy cesko-nemecké vztahy práve
nevzkvétaly," ríká Tomáš Kafka a uvažuje dále. "Pak ale prišla
Deklarace, Fond budoucnosti, projekt odškodnení obetÍ.

Smirování prerostlo pouhou symboliku. Myslím však, že
liberecká knihovna tuto "obet" ráda prežije. Stastné národy,
které ke smirování nepotrebují jen knihovny."

Sloužit smírení však bude knihovna i prostrednictvím
svého soudobého poslání - komunikací, respektem ke kultur
ní a národnostní heterogenite, uznáním menšinových potreb

a vkusu. Do nové schránky liberecké knihovny se vejdou

sekce vietnamské, ukrajinské, beloruské, samozrejme nemec
ké a anglické i romské literatury. Reditelka Vera Vohlídalová,

která pri hledání koncepce "knihovny pro lidi, ne jen pro
knihy" podnikla okružní jízdu po svetových chrámech infor
mací, si vybrala dobré vzory: "Když procházíte stockholm
skou knihovnou, s naprostou samozrejmostí tu najdete

oddelení ceské a slovenské literatury. Ve Wahingtonu mají
v knihovne 54 sekcí národnostní literatury."

Cennou kolekcí liberecké knihovny, kterou chrání jeden ze
dvou moderních mobilní depozitáru s mobilními regály ve

dvoupatrovém podzemí liberecké knihovny, je literatura
nemecká. Zahrnuje i sbírku tzv. sudetik, nemecky psané
literatury ci dokumentu, vytvorených na ceském území

Sudet. Jde o literaturu psanou nemecky od autoru z CSR,
z úzeITÚ,kde nemecká menšina žila. Jsou to vlastne nemecky
psaná bohemika, nebo lépe, germanika z ceských zemÍ. "Patrí
sem všechno možné, nejen beletrie: dvojjazycné telefonní

seznamy, rocenky, kroniky, vlastivedná literatura i literatura
dotýkající se cesko-nemeckých vztahu," objasnuje Vera
Vohlídalová. "Je tu ale i rasistická literatura, vlastnorucne

podepsaná Hitlerova a Henleinova díla. Ty samozrejme
vystavovat nebudeme, zustanou pro studijní úcely v badatel

ne." Sbírka libereckých sudetik a germanik beze sporu
predstavuje unikátní sousto pro germanisty z celého sveta,

nadšeni jsou z ní clenové cesko-nemecké komise historiku.
Fond germanik (sudetik) je již elektronicky zpracován
a nabídnut na internetu. Jeho pokracováním bude souborný
katalog fondu techto dokumentu nacházejících se na našem

území a v institucích sousedních státu. A ješte ke smirovací

mu poslání: o liberecké fondy ze Sudet se zajímají i laici,
vetšinou odsunutí rodáci nebo jejich potomci. "Casto ve

spolupráci s archívem pomáháme vyhledávat bývalé adresy
nebo zápisy z matrik nemeckým zájemcum," potvrzuje
reditelka Vohlídalová.

PRO LIDI, NEJEN PRO KNIHY
Liberecká novinka je pravým opakem archetypu knihovny

z románu Umberta Eca: mystické knihovny-labyrintu,
skrývajícího nejasné tajemství. V knihovne informacní

spolecnosti naopak nesmí nic zustat tajné. Tuto myšlenku
sdeluje i odhalená substruktura kostry, která stavbu drží,

i absolutní pruhlednost vnitrních sklenených prícek (zdi tu

najdete snad jen na toaletách), i hlavní vstupní stena, zvaná
mediálnÍ. Ta, osazena displeji s aktuálními zprávami
o kulturním dení, vytvárí dojem neostrého rozhraní mezi
vnejším prostorem mesta a vnitrním svetem knihovny.

Prítomnost
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Hlavní architekt Radim Kousal navrhnul zkrátka dum, který
soucasne pusobí jako pozvání do sebe sama. Prijmete-li jej,
už ze základního postavení od hlavního vchodu vidíte pres

sklenené steny celou nabídku, jako když si otevrete menu
pocítacového programu.

Do liberecké knihovny múžete prijít jako uživatel (ten, kdo
si chce knihu vypújcit) nebo jako návštevník (ten, kdo proste

jen tak "prišel pobejt"). Ochrana knih magnetickým kódem
je samozrejmostí, takže nikdo nemusí ukazovat legitimace
ani podstupovat jiné potupné proverky, pokud si práve

nechce nic pújcit domú. Ctí tu soukromí a dústojnost. "Je
treba respektovat, že knihovny nikdy nebyly jen sklady
knížek, ale vždy tvorily i sociální zázemí. Pracuji v knihov
nictví 36 let a všude jsme meli lidi, kterí se do knihovny
chodili jednoduše ohrát. Celé dopoledne si prohJiželi tabulky

desetinného trídení a pak šli na párek," dokládá reditelka
Vohlídalová sociální funkci knihovny.

MINISTR CEHO?

Reditelka SVKLI Vera Vohlídalová - prestože nenáleží

k celebritám a je na severu Cech trochu ve stínu hor
a neprízne ministra kultury Pavla Dostála - patrí k nejvý
znamnejším a nejneústupnejším osobnostem ceského
managementu kultury. Spojuje v sobe vlastnosti kouzelnice

a plukovníka ATO, jinak by se jí nemohlo podarit myšlen
ku nové budovy pro její knižní poklad takrka vydupat ze
zeme. Mesto Liberec totiž nezískalo k plánu nové knihovny
citový vztah a uvažovalo o financní úcasti na projektu pouze

tehdy, pokud by se knihovna stavela soucasne s novou úrado
vnou radnice (na tu se však nenašly peníze). ová politická
tvár libereckého kraje, starosta Jindrichovic pod Smrkem Petr

Pávek, který kandidoval do krajského zastupitelstva za
Stranu pro otevrenou spolecnost, nabízí ješte odvážnejší

slova: "Liberecké stavební firmy, úzce provázané s ODS
a ODA, vyvíjely silný lobbistický tlak na komunální sféru
s cílem získat pro sebe stavební zakázku. Jelikož se tak nesta

lo (zakázku získal Stavební podnik Ralsko), byla knihovna
vyškrtnuta z priorit mesta a následne i okresu. Pokud vím,

stavbu opravdu provázely zpoždené termíny, snížená kvalita,

nárust rozpoctu. To je ale dnes bohužel bežné u všech staveb
financovaných z verejných rozpoctú. Rozdíl je pouze

v prístupu. U staveb, které vládnouCÍ garnitura zadala "svým"
firmám, se to retušuje a hlavne - platí."

Reditelce Vohlídalové se nepodarilo získat ani duveru
ministerstva kultury. Po nástupu Pavla Dostála do funkce

se - podle slov Very Vohlídalové - na ministerstvu kultury
vytvorila vúci knihovne distance a podezíravost. "Vzhle
dem ke zmíneným bojum o verejnou zakázku ministerstvo

získalo dojem, že v našem hospodarení s financními
prostredky je neco shnilého. Výberu hlavního dodavatele se
pritom úcastnili a smlouvu parafovali." Pochybnosti minis

terstva se projevily logicky: ministerští úredníci udelali
knihovne, a to doslova, cáru pres rozpocet. Dnes to už Vera
Vohlídalová vypráví jako historku: "Na ministerstvu rekli:
Nedostanete víc než 278 miliónú. Nevím, kde tu cástku

vzali, zrejme ji našli v jedné z prvních studií, kterou nám

udelali architekti zdarma a v níž se vúbec nepocítalo se

synagogou, garážemi ani interiérem." Vera Vohlídalová
patrí ovšem k lidem, kterí, když jim schází 250 miliónu,

proste jdou a seženou je. a stavbu, kterou mel podle
púvodního plánu do halíre financovat stát (presto však
zajistil mamutí podíl nákladú ve výši 404 miliónú za
pomoci poslancú Parlamentu i mesta Liberec), sehnala

skoro 73 miliónu od EU z projektu PHARE, 10 miliónú

od nemecké vlády, Fond budoucnosti prispel 30 milióny,
menšími cástkami pomohlo Cesko-nemecké fórum žen,
švýcarský St. Gallen i soukromé osoby.

Pavel Dostál se, bohužel, k financování i ke kulturní

a vzdelávaCÍ hodnote knihovny odmítl vyjádrit s oduvodne
ním, že chce pockat na výsledky hospodárské kontroly.

Opomineme-li, že NKÚ už jednou v liberecké knihovne
"rádil" a výsledkem byla témer pochvala, nelze vyckávaCÍmu

postoji nic vytknout. Otázkou však zustává, zda je ministr

opravdu ministrem kultury, když redukuje problematiku
unikátní osvetové instituce na kvalitu úcetnictví.

E-MAIL MíSTO ZÁVERU

"Milá paní redaktorko, Liberec je - alespon z pohledu
ministerstva - provincie, která si knihovnu asi nezaslouží.
Prosadili si ji, tak at se starají, my se jim koukneme na

zoubek, zda si tam náhodou neco nestrcili do kapsy. Za
chvilku prijede 1. rada švédského velvyslanectví, chce videt
budovu. Bodejt, ve Skandinávii vedí, k cemu knihovny jsou.

No, knihovnu už odsud nikdo neodlepí, je tak šikovne posta

vená, že z ní už nikdo nic jiného udelat nemuže. Boj za její
provoz bude pokracovat a i ten bude urcite casem úspešný."
Zdraví Vera Vohlídalová.

Jednou z prvních akvizic prestehované liberecké knihovny
se stalo souborné dílo Václava Havla.

jaro 2001
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Ticho, které se až na výjimky rozhostilo kolem knihy Wenzela Jaksche Cesta

Evropy do Postupimi, je výmluvné. Svedcí o tom, do jaké míry nacionalistická

optika urcuje nejen díla ceských historiografu, ale i ciny politiku a postoje

širší verejnosti.

MICHAL JANATA

Názory zastávané predním sudetonemeckým sociálním
demokratem a protivníkem Edvarda Beneše v jeho

politickém exilu neodpovídají obecne sdílenému nadšení
nad rozpadem Rakouska-Uherska. avíc kontrastují
i s národne socialistickým odsunovým mýtem, v jehož

rámci je interpretováno vyhnání Nemcu jako záchrana
ceské veci. Zdá se, že jakákoli optika nepritakávající

zažitým historickým interpretacím je u nás vnímána
bezmála jako projev extremismu. Paradoxní pritom je, že
extremisticky vyhlíží spíše houževnatý ceský nacionalis
mus prežívající v globalizujícím se svete jako ponekud
zatuchlá rarita. Politické a kulturní prostredí nasáklé

provincialismem a extremismem pak nedovoluje v cinech

nekdejších ceskoslovenských politiku rozpoznávat hluboké
prohrešky proti principum evropské demokracie. Zhatil by

se tím mýtus o mezi válecném Ceskoslovensku jako
vzorném ostruvku demokracie v mori autoritativních
režimu.

TíHA STREDNí EVROPY
Knihu výmluvne charakterizuje její podtitul: Vina a osud

v podunajském prostoru. Jde o svedectví na pomezí

historiografie, memoáru a politických konfesL Jaksch je
dedicem velkorysé evropské geopolitiky, která uvažuje
nejen v širších teritoriálních merítcích, ale zároven
neodhlíží od lidského, sociálne-psychologického rozmeru
dejin - v tom je autorova velká prednost. Mnohokrát

najdeme v knize, zejména v kritice versaillského poválecné
ho usporádání, ostrý odsudek politického voluntarismu,
který mení hranice státu bez ohledu na vuli jejich obyvatel.

Jaksch vnímá události v tehdejším Ceskoslovensku
z hlediska - bohužel nenaplnených - potreb Evropy, proto

plisobí jeho výklad velice živý a poutave. V tomto ohledu je
jeho Cesta Evropy do Postupimi knihou politické

moudrosti, obzvlášte porovnáme-li názory autora

s pozoruhodnou nepredvídavostí tehdejších celných politi
kli evropských i ceskoslovenských.

Duležitým aspektem Jakschových úvah je také otázka
historické viny; souvislost viny a odplaty zde vystupuje až

s neúprosnou ostrostí. Za chyby politiku sice platí nejvetší
dan vetšinou obcané, ale ani samotným strlijclim se

bohyne odplaty, historická Nemesis, nevyhne. Svírající se
komunistická past, která zahnala Edvarda Beneše na dno

politické a nakonec i osobní bezmoci, je toho dokladem.
Príkladu podobného tragismu je v knize víc, ale Beneš

ztelesnoval nešvary ceskoslovenského politického života
s nevídanou príkladností.

uetí hledisko, podle nehož lze Jakschovu knihu chápat,

je osud nikoli v podobe mytické neodvratnosti, ale jako
nutný následek jistých politických rozhodnutí. Osudem

Ceskoslovenska bylo stát se soucástí systému sovetských
satelitu ve strední Evrope. Údelem Wenzela Jaksche,
dvojdomého cloveka, v nemž se prirozene mísil ceský
i nemecký živel, bylo naopak neco zcela jiného: stal se

jedním ze spolutvlIrcli západonemeckého státu, demokra
tického politického útvaru, v nemž spatroval predstupen
budoucího sjednocení emecka, kterého se však už
bohužel nedožil. Byl rovnež celným predstavitelem nemec

ké sociální demokracie a neúnavným aktivistou na poli
lidských práv, zejména pokud šlo o jeho spoluobcany

z bývalého Ceskoslovenska. Osud tedy není projevem
slepých sil, spíše je to složitá splet dlisledkli rozhodnutí,
z nichž nekterá mají takovou váhu, že mohou být považo
vána za neodvratná.

STíN ROZDELENí
Jestliže se s autorovými názory a historickými závery

ztotožníme, rázem se ocitneme "na druhém brehu". Pripad

neme k názorové menšine na pokraji more zoufalé histo
rické zabednenosti pripravující nové viny a osudy
v prostoru, který bohužel už prestal být podunajským.

Oprávnene lze tedy ocekávat, že kniha nalezne své vníma
vé ctenáre, až prestanou udávat tón lidé, kterí nejsou s to
nalézt cestu ze spletitého labyrintu svých vin. Nezájem

o tuto knihu je proto možné vnímat i jako nezájem
o prezkoumání našich selhání a o stíny minulosti vúbec.

Cesta Evropy do Postupimi byla dláždena rozhodnutí
mi, která padla v Saint-Germaine a Trianonu s mezistanicí
Mnichova, kde byla uzavrena dohoda vážne ohrožující
státnost tehdejšího Ceskoslovenska. Ale byla celá rada

i dalších výhybek, které nasmerovaly vývoj Evropy k rozde
lení na svobodnou demokratickou cást a nesvobodný socia
listický tábor míru: "Pred Postupimí byly Mnichov, Locar
no, Versailles a Brest Litevský." Osudné oslabení Nemecka

po první svetové válce, stejne jako neméne osudné založení
státnosti nového útvaru na ideji cechoslovakismu, bylo
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jednou z prícin masivního nástupu totalitních režimu ve

strední Evrope: "Každé zkoumání prícin raketového
vzestupu Adolfa Hitlera musí být také kritickou sondou do
tohoto sporného mírového rešení, i když ono samo nemuže

jiste plne zduvodnit úspechy národního socialismu
v emecku."

Duležitou soucástí kritického pohledu Wenzela Jaksche

na poválecné usporádání Evropy je závažná výhrada vuci
rozdelení Rakouska-Uherska: "Mezitím Postupim
zprostredkovala svetu predstavu o tom, jaký dalekosáhlý vliv
má rozdelení velké zeme. Ve Versailles bylo rozhodnuto

o oslabení Nemecka, sama jeho existence však nebyla
dotcena. Rozdelení Rakouska-Uherska bylo naopak
rozhodnutím o celkové strukture Evropy. V celkovém rámci

obrazu evropských dejin melo dalekosáhlý význam, že ve
stredových od ní a jihovýchodní Evrope byl princip jazyko

vého národa povýšen na rozhodující faktor vytvárení státu.
Od té doby neumlkly pochybnosti, zda tato volba západ

ních demokracií proti tisíciletému nadnárodnímu vývoji
v podunajském prostoru a pro nejextrémnejší uplatnení
národnestátního principu v celé východní Evrope je posled
ním slovem moudrosti." Dodejme, že pochybnosti o volbe

"západních demokracií proti tisíciletému nadnárodnímu
vývoji v podunajském prostoru" u nás nemely príležitost
neumlknout, protože s plnou silou ani nepropukly.

BÝT EVROPANEM

V celém Jakschove popisu historické situace od skonce

ní první svetové války až po horký konec posledního
dejství ceské nezávislosti se prolínají dva základní motivy:
nesprávná koncepce usporádání Evropy a s ní spjatý
vzmach totalitních režimu. S tématem "viny a osudu

v podunajském prostoru" souvisí i Jakschovo predvídavé
evropanství, na jehož plody se snad mužeme tešit v blízké
budoucnosti, témer ctyricet let po autorove smrti. "Doba

poznání prijde ... " tvrdí Jaksch v záverecné kapitole své
knihy. Ovšem, jak píše o odstavec dále, "demokracie
neumí vyvodit tvrdé závery ze svých selhání ve vztazích

mezi národy". Hrobové ticho doprovázející významný
nakladatelský pocin Institutu pro stredoevropskou kulturu

a politiku však dokládá omezenost demokracie i u nás,
totiž té její podoby, která v sobe obsahuje i leccos z totalit

ní mentality.

I'I d v v V ,,-....•O ne stestl,v
Ceskoslovensko

Cesta Evropy do Postupimi je bilancní knihou s velkým
potenciálem predvídavosti. Snad i proto by se mohla stát

inspiracním zdrojem pro budování Evropy jako kulturne
politického útvaru, který sám sebe stále znovu hledá, ztrácí

a obnovuje.
Duležitou soucástí knihy je rovnež hutný úvod

a poznámky historika Milana Churane, v nichž se docteme

o zásadních výhradách vecného charakteru historika vuci

autorovým nepresnostem. Presto se však zdá, že v celkové
linii hodnocení obou poválecných ceskoslovenských epoch

jsou zajedno autor i jeho odborný glosátor. Budiž pripome
nuto, že bez doplnujícího komentáre historika Milana

Churane by kniha nebyla oním doporuceníhodným
celkem, jehož cetba nemuže nebýt ziskem, pokud ctenár

podstoupí proces dejinné katarze.

MICHAL JANATA (1952) JE PUBLICISTA.
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Soucasné rozložení politických sil na Slovensku muže
prinést nejedno prekvapení

GRIGORIJ MESEŽNIKOV

Ostrý mocenský boj týkající se modelu spolecenské

transformace, probíhající na Slovensku v devadesátých
letech, výrazne poznamenal formování nového politického

systému a jednotlivých stran. V rámci tohoto boje se už
v první tretine devadesátých let vyhranily a stretly dve
protichudné politické linie. Tento zápas se vystupnoval
hlavne v letech 1994-1998 - zatímco v ostatních zemích

strední Evropy byla trendem široká spolecenská demokra
tizace verejného a politického života, na Slovensku se

vývoj ubíral opacným smerem.

STRETNUTÍ O LIBERÁLNÍ HODNOTY
Rozhodující cást politického spektra obsadily strany

prakticky neprijímající (casto i verbálne odmítající)
hodnoty liberální demokracie: Hnutí za demokratické
Slovensko (HZDS), Slovenská národní strana (SNS)
a Sdružení delníku Slovenska (ZRS). Vládní koalice

techto stran v letech 1994-98 se vyznacovala nekolika
duležitými znaky: v rovine praktické politiky prosazovala

autoritárský princip, v rovine ideologické silnou naciona
listickou rétoriku, sociální demagogii a ideologizaci
ruzných otázek, napríklad otázky samostatné slovenské

státnosti. Dalším rysem byl její bezbrehý populismus
a smerování k izolacionismu. Po parlamentních volbách

1998 prešly dve z techto stran (HZDS a SNS) do opozice,
tretí (ZRS) se do parlamentu vubec nedostala a prestala
být duležitou soucástí stranického systému.

Do druhého politického uskupení patrí subjekty, jejichž

praktická cinnost byla a je v souladu se základními hodno

tami liberální demokracie. Tyto strany pusobily v letech
1994-98 v opozici a usilovaly o zachování demokratického
charakteru politického režimu.

V letech 1994-98 došlo v prostredí demokraticky orien

tovaných stran k vnitrnímu preskupování, které nakonec
vyústilo v roce 1997 do vzniku Slovenské demokratické

koalice (SDK). Sdružila pet opozicních formací a nekolik
mesícu pred parlamentními volbami se SDK formálne
promenila na samostatnou politickou stranu, fakticky však
zustala uskupením koalicního charakteru.

Strany zastupující zájmy príslušníku madarské národ

nostní menšiny reagovaly podobne a sloucily se do jedno
ho uskupení nazvaného Strana madarské koalice (SMK).

Ve volebním roce 1998 pak vznikl nový politický

subjekt, Strana obcanského porozumení (SOP), která se
hned na zacátku své cinnosti deklarovala jako síla snažící

se o preklenutí polarizované politické scény. Po volbách

však vstoupila do nové vládní koalice, kterou dále tvorily
Slovenská demokratická koalice (SDK), Strana demokra
tické levice (SDI,), Strana madarské koalice (SMK) a od

listopadu 2000 i Krestansko-demokratické hnutí.
V letech 1999-2000 probíhal v prostredí vládnoucích

stran další pohyb. Po více než rocním období konfliktních
vztahu uvnitr Slovenské demokratické koalice vznikla
zacátkem roku 2000 nová strana - Slovenská demokratic

ká a krestanská unie (SDKÚ). A ješte predtím, v druhé
polovine roku 1999, založil Róbert Fico, do té doby
nejpopulárnejší politik Strany demokratické levice, novou
politickou stranu Smer.

SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ
A KRESTANSKÁ UNIE (SDKÚ)

Strana vznikla zacátkem roku 2000 z krestanskodemo

kratického a liberálního proudu uvnitr Slovenské

demokratické koalice. Jejím lídrem se stal premiér
Mikuláš Dzurinda, jehož cílem bylo integrovat všechny

stredopravicové subjekty a vytvorit stranu, "v níž se sejdou
katolíci, evangelictí a další krestanští demokraté s liberály,
moderními konzervativci a s dalšími demokraticky

smýšlejícími obcany". Dále se SDKÚ definovala jako
"strana nesocialistického typu, usilující o nastolení vlády
zákona, sociálne-tržního hospodárství, spravedlnost

a jasnou orientaci na zeme západní civilizace". Volební
preference SDK, resp. SDKÚ se v roce 2000 pohybovaly
v rozmezí 13-15 %.

KRESTANSKODEMOKRATICKÉ
HNUTÍ (KDH)

Konzervativne orientované KDH se ve své praktické

cinnosti snaží spojovat hodnoty evropské krestanské
demokracie s tradicními hodnotami slovenského konzer

vativismu. Koncem devadesátých let se v KDH postupne
vyhranily dva proudy - "idealisticko-fundamentalistický

proud" reprezentovaný Jánem Carnogurským a "pragma
ticko-liberální", který vedl Mikuláš Dzurinda. Po volbách
1998 došlo k rozštepení a ke vzniku nového subjektu

(SDKÚ), do nehož vstoupili zástupci "pragmaticko
liberálního" proudu.

Stoupenci Jána Carnogurského neustoupili od zduraz
nování tradicne konzervativních témat, jako je úloha

morálky v živote jedince a spolecnosti, upevnení institutu
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rodiny, zákaz interrupce, odmítnutí registrovaného

partnerství homosexuálú, prísnejší postih prostituce

a pornografie. Také položili dúraz na národní rozmer
vlastní politiky, vyslovovali euroskeptické názory, projevo

vali opatrnejší vztah k možnému vstupu SR do NATO.
Volební preference KDH se v roce 2000 pohybovaly na

úrovni 5-7 %.

STRANA DEMOKRATICKÉ LEVICE (SDl)
Postkomunistická SDL se zrodila ze snahy reformních

clenú bývalé KSS premenit tuto státostranu na stranu
sociálnedemokratické orientace. Predstavitelé SDL ve

svých vystoupeních casto poukazovali na pozitivní stránky
vývoje v období "reálného socialismu", na reformní
myšlenky ceskoslovenského "socialismu s lidskou tvárí"

a na nezbytnost listopadu 1989.
V soucasnosti usiluje SDL o získání rozhodující pozice

uvnitr vládní koalice. Vstupuje casteji do konfliktú s ostat
ními koalicními partnery a otevrene kritizuje radu sociál
neekonomických aspektú vládní politiky. Nekolikrát se

SDL stala aktérem politických kauz s klientelistickým

a korupcním pozadím. Od roku 1996 je clenem Socialis
tické internacionály.

Její volební podpora se v roce 2000 pohybovala na
hranici 6-7 %.

STRANA MADARSKÉ KOALICE (SMK)
Toto politické uskupení soustreduje SvlIj zájem na

postavení madarské menšiny na Slovensku, na dodržování

práv menšin (používání materského jazyka, otázky samos-

právy, školství a kultury) a na slovensko-madarské

mezistátní vztahy. SMK má liberální ekonomický
program, v politické oblasti prosazuje dúsledné dodržová
ní principú demokracie a právního státu.

Od roku 1998 púsobí SMK ve vláde, kde usilovne dbá

na dodržování vládního programu zejména v otázce
národních menšin. Rovnež podporuje všechny reformní

opatrení vlády v ekonomické a sociální oblasti. Má
konfliktní vztah s SDL, jíž mimo jiné vytýká úcelové
používání "madarské karty".

Z hlediska vnitrní soudržnosti je SMK nejstabilnejším
prvkem vládní koalice. SMK prosazuje prozápadní zahra
nicnepolitickou orientaci a zároven klade dúraz na posilo

vání vztahú v rámci visegrádské skupiny ctyr zemí. Je
clenem Evropské demokratické unie.

SMK má stabilní desetiprocentní podporu voliCú.

STRANA OBCANSKÉHO
POROZUMENí (SOP)

Založení této strany zacátkem roku 1998 bylo úzce

spojeno s politickými aspiracemi tehdejšího primátora

Košic Rudolfa Schustera. V situaci silné spolecenskopoli
tické polarizace prišel tento politik s výzvou k národnímu
smírení. Idea spolecenského a národního smíru mela
obcany spojovat, ale nová strana se pomerne rychle zacala
chovat jako opozicní subjekt a její lídr prohlásil, že
zámerem SOP je prispet k tomu, aby ústavní vetšinu

získaly demokratické (tehdy opozicní) politické síly.

Strana získala ihned po svém založení znacnou volební
podporu, kterou však ve volbách 1998 nepotvrdila.
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V následujícím období následoval další výrazný pokles
volicských hlasu.

Po zvolení Rudolfa Schustera prezidentem SR se
myšlenka národního smírení ze slovníku této strany
prakticky vytratila. SOP se zacala hlásit k "novému stredu"

("tretí ceste", "sociálnímu liberalismu"). Její volební prefe
rence v roce 2000 klesly na 3-4 %.

HNUTí ZA DEMOKRATICKÉ
SLOVENSKO (HZDS)

Po rozštepení Verejnosti proti násilí se v roce 1991

zformovala strana "lidového" Gak ji oznacili její predstavi
telé), ve skutecnosti však spíše vudcovského typu s výraz

nými rysy nacionálního populismu. Její vnitrní integrita
a akceschopnost byla od pocátku do znacné míry závislá
na jejím zakladateli a predsedovi Vladimíru Meciarovi.

HSDS vstoupilo na polickou scénu bez jasného ideového
profilu. Behem pusobení ve vláde uplatnovalo model

dominantní strany, prosazovalo koncentraci politické
a ekonomické moci, provádelo privatizaci ve prospech

vlastních príznivcu, snažilo se obsadit duležité posty
v orgánech státní správy.

V posledním dvouletém období se HZDS projevovalo

jako zásadní odpurce zmen, k nimž došlo po parlament
ních volbách 1998. Mobilizovalo své príznivce prostred

nictvím ruzných celostátních akcí (petice, referenda),
avšak bez ocekávaného úcinku a výraznejšího zvýšení
volební podpory.

Navzdory proklamacím o snaze transformovat HZDS
na standardní politickou stranu s jasnou ideovou orientací

nedošlo k žádným zmenám. Ukazuje se, že setrvání Vladi

míra Meciara ve vedoucím postavení výrazne limituje,
resp. prímo znemožnuje jakoukoliv zmenu uvnitr strany.

V zahranicnepolitické strategii HZDS se projevuje
znacná neduslednost. Na jedné strane sice oficiálne
podporuje vstup Slovenska do NATO, na strane druhé

však rozhodne odsoudilo nálety NATO na Jugoslávii
a oznacilo vojska Aliance za agresora. V letech 1999-2000
vykonali nejvyšší predstavitelé HZDS nekolik návštev
Belehradu, kde se setkali i s prezidentem Slobodanem
Miloševicem.

V lonském roce melo HZDS preference 21-24 %.

SLOVENSKÁ NÁRODNí STRANA (SNS)
Deklaruje se jako politický subjekt národní, konzerva

tivní a krestanské orientace. Prakticky od zacátku svého
pusobení SNS prosazovala rozdelení Ceskoslovenska

a vznik samostatného slovenského státu. Spolecne se
zduraznováním národních zájmu vyjadruje zásadní nesou

hlas s prípadným vstupem Slovenska do NATO (po
zahájení vojenské operace proti Jugoslávii oznacila Alianci

za zlocinecký pakt). Zaujímá kritický vztah k procesum

globalizace, amerikanizace a vyjadruje skepsi vuci evrop
ské integraci. Naopak zduraznuje význam "slovanského

bratrstva" jako duležitého cinitele zahranicní politiky SR.
SNS není clenem žádného mezinárodního stranického

sdružení; radu let udržovala kontakty s radikálne-naciona-

listickými politickými subjekty v zahranicí. Politický
a ideologický program i každodenní rétorika politiku je
silne poznamenána etnickým nacionalismem.

Stranu loni podporovalo 7-9 procent volicu.

SMER
Strana Smer vznikla v roce 1999. Její zakladatel Róbert

Fico byl v minulých letech predstavitelem SDL. Založení
Smeru vedlo ke znacnému posunu v rozložení politických
stran. V pocátecním období nezískala nová strana jasnejší

politický a ideový profil, pusobila spíš dojmem hodnotové
vyprázdnenosti. Vedoucí predstavitel Smeru odmítal
presneji definovat jeho zamerení a zarazení na tradicní

škále "pravice -levice". Oznacoval Smer za "neideologic
kou stranu", založenou na pragmatismu.

Smer pusobí jako "strana jednoho muže" a její lídr ji

prezentuje jako alternativu vuci obema souperícím politic
kým táborum (vládní koalici a parlamentní opozici). Ve
svých projevech se nebrání populismu a a používá
argumenty pusobící na volice s nacionalistickými názory.

Hlavní cíl své strany spatruje Róbert Fico v rešení

sociálních problému. Ackoliv opakovane zduraznuje, že
jeho strana bude stranou "nových politických tvárí",

objevily se na nekterých vedoucích postech osoby, které
v minulém období spolupracovali s HZDS.

Volební preference Smeru se v lonském roce pohybovaly
na úrovni 16-19 %.

VYHLíDKY
Rok a pul pred dalšími volbami je situace nejasná. Lze

predpokládat, že pokud zustane Vladimír Meciar i nadále
predsedou HZDS (a zatím nic nenaznacuje, že by mohlo

dojít ke zmene), volební podpora jeho strany se nezmení.
Ani to však nebude stacit na sestavení vlády, a to

i v prípadné koalici s politicky nejbližší SNS. Klícovou
proto bude situace na pravici i na levici politického spekt
ra.

Celková volební podpora stredopravicových stran (SDKÚ,

KDH a DS) je zatím dostatecná, aby úspešne soutežily jak
s HZDS, tak i s Ficovým Smerom. Otázkou však zustává,

zda tyto strany najdou vhodnou koalicní strategii.
V levé cásti politického spektra zrejme dojde ke spojení

menších subjektu (SDL, SOP, SDSS) a k jejich souteži
o volicské hlasy se stranou Smer. Temto vládním stranám

by mohly pomoci príznivé výsledky Dzurindova kabinetu,
které se do roku 2002 ocekávají zejména v sociálneekono
mické oblasti. Ficuv Smer zustává velkou neznámou.

Ze slovenštiny preložil Milan Hanuš.
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Ve sborníku Rusko politické klade významná politoložka Lilie Ševcovová

podstatné otázky týkajícící se budoucnosti bývalého totalitního kolosu. Pujde

Rusko dále cestou demokracie, vrátí se k autoritarismu nebo zabocí

k oligarchické forme vlády? Jednoznacná odpoved na tuto otázku neexistuje.

Absence tradicní nabídky predpokladu demokratismu je

v Rusku vyvažována faktory, které brání nastolení autorita
tivního režimu, a ješte výrazneji diktatury. Na jedné strane
jsou zde prítomny jiné historické tradice, které neodpovída

jí tradicím liberalismu a demokracie: více než sedmdesátiJe
té dedictví komunismu, neexistence strední trídy, která se
dosud nezformovala, a konecne degradace celých spolecen

ských vrstev. K tomu pripocteme trvalou prítomnost
etnonacionálních a regionálních problému, nedokoncený
proces formování státu. Ve spolecnosti se uchovávají

a dokonce sílí prvky sociální a ekonomické krize. O slovo se

Náhrobek ruského herce, básníka a písnickáre Vladimira

Vysockého (1938-1980) na Vagankovském hrbitove

v Moskve.Vysockij si získal u široké verejnosti v bývalém
Sovetském svazu mimorádný vehlas predevším tím, že
celým svým žívotem a tvorbou zápasil s omezující totalitní
mocí o individuální svobodu.

hlásí velmocenské komplexy a vládne rozcarování z neusku

tecnených demokratických ideálu. To vše ciní cestu
k demokracii v Rusku výjimecne obtížnou.

MEGAIMPERIUM SE ZATíM NEKONÁ
a druhé strane však existují faktory bránící obnove

autoritarismu jakékoliv formy. Vyjmenujme ty základní:
neschopnost kteréhokoliv z existujících politických sesku

pení na dlouhou dobu monopolizovat moc; pokud jde
o mocenské centrum, pak je tu zrejmá absence efektivních
nástroju, jako je vuci predstavitelum autoritativních tenden

cí loajální a dostatecne výkonný represivní aparát a funkcní

byrokracie, bez nichž žádná skupina, ani centrální, autorita
tivní vládu zavést nemuže. Zvlášte pak je treba pripome

nout regionalizaci zeme spojenou s vytvárením provincních
elit, které si obnovu centrální kontroly neprejí. K tomu pak

dodejme smíšenou podstatu ruského státu, jehož federativ
nost má nekteré znal...)'konfederativní, a konecne i postupné

vytvárení samovývojových spolecenských mechanismu.
eméne duležité je i vedomí nekterých politických kruhu,

že zeme, bez zarazení do mezinárodního spolecenství,
nemá nadeji na prežití. To vše dohromady do jisté míry
neutralizuje autoritativní tendence. Nicméne teprve
budoucnost ukáže, nakolik budou tyto antiautoritativní

bariéry úcinné.
Pokud jde o nastolení ciste oligarchického režimu, existu

jí duvodné pochybnosti i o tomto vývojovém scénári.

V každém prípade alespoií. do té doby, dokud skupiny, které

tisk nazývá "oligarchickými", nekontrolují základní státní
zdroje, dokud jsou jejich vlastní zdroje, vcetne zdroju

materiálních, prece jen nevýznamné a pokud budeme
hovorit o jejich skutecném vlivu v rámci celé zeme. Tyto
"oligarchické" skupiny nekontrolují silové struktury

a armády, ba ani je neovlivnují, což by, pokud by tomu bylo
naopak, byl teprve predpoklad nastolení oligarchické vlády.
Nemohou vnutit svou vuli prezidentovi a jeho okolí. Také

státní aparát, jakkoli zkorumpovaný, má možnost manévro
vat mezi ruznými seskupeními podnikatelské elity a zacho
vává si tak dominantní postavení vuci celé podnikatelské
vrstve. K možnému vítezství nepostacuje oligarchii pouhé

vytvárení jakkoli pevných spojenectví. Musela by vytvorit
megaimperium, a to nejen ve svazku s byrokracií, se sdelo
vacími prostredky a oborovými skupinami, ale i s regionál

ními elitami. V takovém prípade by však nebylo možné
vyloucit, že se uvnitr techto imperií zacnou rozvíjet takové
prirozené dezintegracní procesy, které celkovou jejich pozici
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oslabí. Zatím jsme k ustavení mocných oligarchických

blokú nedospeli, a existuje rada faktorú, které budou
i nadále jejich vytvárení bránit. Vlivové skupiny zústanou
v blízké perspektive dúležitým faktorem ruského politické

ho života, nicméne jen sotva se mohou stát dominantní ci
dokonce rozhodující silou.

NEKLIDNÁ VEREJNOST
Celkove lze stav spolecnosti videt nejspíše jako neurci

tost, v níž jsou posilovány tu ty, tu ony prvky. Sotva lze též
ocekávat, že by v dohledné dobe došlo k výraznejšímu
posílení demokratismu. Základy spolecenského systému se

upevnily, aniž by vznikla potreba uvolnit demokratický
potenciál spolecnosti. Tím by totiž mohly být narušeny
práve protichúdné mechanismy realizace skupinových

zájmú, tedy jakási stabilizovaná rovnováha. Existující
minimum demokratických procedur, spojených v zásade
s elektorální politikou, zcela uspokojuje vládnoucí vrstvu

a neohrožuje soucasné stabilní formy vládnutí. Samozrejme,
že v prípade dalšího zesílení sociálního neklidu, a pokud by
se vládnoucím skupinám nepodarilo zkoordinovat svou

politiku, nelze vyloucit, že by se budoucí lídr mohl pokusit
posílit svou moc omezováním pozic oligarchie, pri cemž by
se nutne oprel o podporu mas. Ale i v tomto prípade lze

pochybovat o tom, že se mu podarí vytvorit pevnou vertiká
lu výkonné moci. I kdyby takový lídr porazil oligarchii
v mocenském centru, setká se s odporem "zájmových"

skupin v regionech.
Je nepochybné, že vážným politickým aktérem je "verej-

nost", nehlede na její vnejší pasivitu a beztvarost. Sama její

existence a její mohutný vnitrní neklid, to jsou nesporne
významné faktory ovlivnující ruskou politiku. Práve
k "verejnosti" se obracejí politictí aktéri ve svém boji každé
ho s každým, hledajíce podporu hned v té, hned v jiné

vrstve. Zároven je treba ríci, že trvalá fragmentace ruské
verejnosti, její atomizace a neartikulovanost zájmú jejích
jednotlivých sociálních skupin brání tomu, aby se stala

vskutku aktivní a vlivnou politickou silou. Tím jsou také
vytváreny podmínky pro uchová,ú praktik kuloární politiky.

MLHAVÁ BUDOUCNOST
Realita vytvárející se v postkomunistickém Rusku je

mnohovrstevná, vnitrne protikladná, zejména pak neurcitá.

V oné neurcitosti lze však spatrovat i cosi pozitivního. Sám
fakt jakési magmaticnosti znamená, že nemohou být

nadlouho zafIxovány jedny tendence, nálady a zájmy; že
bude trvale probíhat proces jejich modifIkace. Pokud tomu
tak vskutku bude, treba ve vzdálené perspektive, bude zde

trvale prítomna varianta upevnení demokratických pravidel.
I když nemúžeme vyloucit, že k takové situaci dospejeme, je
dnes už témer jisté jedno: za východisko z nynejší stagnace

a za prekonání autoritativních iluzí zaplatíme nemalou cenu.

Záverecná kapitola studie Lilie Ševcovové "Rusko: logika

politických zmen" byla otištena ve sborníku Rossija politices

kaja, Moskva 1998, moskevský Camegie Center.

Zpracoval Luboš Dobrovský.
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OZVENY

Vážený Vladimíre Liberdo,

v minulém císle (1/2001) Prítomnosti jste uverejnil 
cituji - "výsledek svého dlouholetého uvažování o príci
nách holocaustu a opatreních proti jeho opakování".

Holocaust vysvetlujete tím, že Židé v diaspore byli
úspešní v obchodování, címž (opet cituji) "vyvolávali
u nežidovského obyvatelstva závist, jež ve spojení
s xenofobií vzbuzovala v krizových okamžicích casté

pohromy (máte asi na mysli pogromy), predzvesti
pozdejšího holocaustu. Nejlepším prostredkem
k odstranení napetí mezi židovskými a krestanskými

lidmi by bylo prijetí náboženství Žida Krista nebo
pozdejšího ateismu. Tomu však bránil fanatismus
rabínu, kterí vedli své náboženské obce. A tak hlavním

viníkem té strašné katastrofy byl fundamentalismus
takových rabínu ... ". Atd.

Výsledek Vašeho dlouholetého uvažování není nikte

rak originální, bývá aplikován i v jiných kontextech.
Fanatismus hugenotu vedl k bartolomejské noci; funda
mentalistické trvání na soukromém vlastnictví privolalo
bolševickou revoluci; Václav Havel si za kriminál mohl

sám svým fanatickým trváním na lidských právech; a
tak podobne. Jenže Vaše rada, totiž aby Židé prestali

být židy, by bývala stejne k nicemu - v nacistických
plynových komorách skoncilo mnoho židovských

pokrtených i ateistu. Znepokojivé je, že své rešení
nabízíte i jako návod proti opakování holocaustu - mají
se tedy Židé vymanit z podrucí fanatických fundamen
talistu i dnes konverzí ke krestanství ci ateismu? Nebo
tentokrát k islámu?

Prohlašujete se za filosemitu, tj. toho, kdo je naklo
nen Židum. Prominte, volnejší asociací se mi vybavila

povídka Josefa Škvoreckého, v níž prostoreká služebná 
Sudetacka jak poleno - rekla na adresu kolaborantského
Cecha, který se vyhlašoval za Nemce: "Ten naš Némec,

to nény fupec šatna Némec, der ist fur mich ein ganz
gemeiner Nazí!"

Ono nestací mít jen nejaký zámer. Sebelepší úmysl
muže vyznít docela jinak, než jak byl mínen. Zvlášte pri
snaze rešit problémy druhých.

S pozdravem

Jan Horálek

Prítomnost
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Jarní kluci
ná železná houpacka: kam
se hrabe na prírodu! Je to

jen náhražka, podobne
jako všelijaké prolejzacky
z detských hríŠt. Ony jsou

dost dobré, pod strechou
ve školce pres rok: ale na
jare se cloveku zachce

neceho opravdictejŠího. To
máte jako s kulickami 
taky se musí cvrnkat do

opravdického dulku v zemi
- a ten vytocíte podpad
kem zase nejsnáz v pevné,

o SLOVA

vlhké jarní hlíne ci škváre.

A v samém pozadí jsou budovy pekne kontrastní, jak

to práve pan Cejka dovede. Vlevo klasický ceský
panelák, pak obycejné obytné stavení se zbytky bourac
ky, napravo protáhlá oprýskaná maštal ci co. Za tím

vším vykukuje podsaditý kostelík, románský zrejme.
Pred ním je barokní socha a pod ní do slunka vykrocená
paní, jiste máma nekterého z decek; ale paní a sochu
rozpoznáme jen pod silnou lupou.

Nekdo mi právem reknete, že to pozadí pranic není

ošklivé; jen trochu moc ostre naha té, v tom slunci a bez
listí. A to je pravda: my máme rádi, když nám co nejvíc
nehotovostí, provizorií a neporádku zakryje listí nebo
sníh. Jenže ty si umíme primyslit snáz, než odmyslit: oc

presnejších je tech pár týdnu ci mesícú syrového ostrého
videní, kdy je sídlúm i krajine videt jaksi pod kuži ... Zvlášt
když se pritom nadechneme - krome slunícka je vzduch

ješte plný vcerejšího snehu, zrovna jako príští zelene.
A ješte nekdo treba dodá, že neco praošklivého na

tom pozadí stejne je: ten panelák prece! Ta pest na oko,
zatoulaná bardáma po mestském flámu, bastardizace
stylu, památník neprošených plánú vesnic-mest, kolcho

zu-továren, príbytku-kotcu ... Dobrá; jen ale mejme na

pameti, že i do téhle betonové králíkárny, ba nejspíš
hlavne do ní se k veceru slítne ta lidská havet, vyhládlá
a ulítaná. A rozsvítí ji aspon zevnitr.

Záverem pak: víte, proc se u nás vesne zacalo ríkat

jaro? Tohleto slovo totiž puvodne znamenalo rok,
podobné nemcine nebo anglictine. A pocátkem roku 
skutecného, to jest hospodárského, zemedelského - se
deje to nejdúležitejší: rodí se tohorocní domácí mládata,

seje se jarní obilí, zacíná nový život ...
Ríká se tomu lexikální synekdocha: název celku se

stal pojmenováním jeho dúležité cásti, totum pro parte.

Opacná synekdocha, pars pro toto, zase umožnila
pojmenováním pekného, teplého ctvrtletí - léta 
nazývat celý rok, a tento rok pak letoškem.

Jan Horálek

NEJDE JEN

Jestlipak jste si všimli,

že pomerne dost pojme
nování dítek mužského

pohlaví má nelichotivý
puvod? Pred casem jsme
zde zminovali, že slovo

kluk bylo nadávkou

"pro cloveka nicemného
a lenocha", jak zazname
nává v 17. století autor

slavné Cechorecnosti

Václav Jan Rosa. Chlapec
má puvod v chlapovi, což
znamenalo nevolníka 

v ruštine je to nadávka. Hoch má puvod ve slovu holý,

stejne jako holota, holomek a ovšem holka; spolecným
rysem byla neochlupenost jako znak nedospelosti, tedy

také nedostatecnosti. Oznacení klacek je nelichotivé
i dnes, pochází z nemeckého Klotz, což je jednak špalek,
jednak prenesene nemehlo a hulvát. Proti nim stojí

trochu osamele mladík a stejne motivované jinoch (ze
spolecného indoevropského základu jun-, což rovnež
znamenalo "mladý").

ení ovšem nic nového, že díte bylo dríve nahlíženo
predevším jako pracovní síla, jak dosvedcují slova robe,
robátko ci treba staroslovenské otrocit (s nosovkou na

konci), jež znamenalo nejen otruce, ale také proste díte.
Zmenu v hodnocení dítete - a ovšem ženy - prináší až
krestanství s kultem božského detátka a jeho matky.

Pripomeneme-li pak, že v rade nárecí se vdané žene
i dnes ríká roba, napadne nás, že ta zmena hodnoty
dlouho ješte nebyla definitivní.

Muže se však namítnout, že nemuselo jít o hodnoce

ní absolutní, nýbrž jen o hodnotový akcent. e tedy, že
nemužský a nedospelý jedinec byl krome svého pracov
ního výkonu bezcenný, nýbrž vlastne naopak - že ve
spektru jeho hodnot stála ta pracovní nejvýše. Tomu by

mohlo nasvedcovat, že uvedená "pracovní" pojmenování
prežívají nejvíc na venkove, kde i deti mívají pracovních
povinností víc - a taky pak dokážou svuj volný cas proží

vat intenzivne a bezprostredne.
Decka na naší jarní fotce urcite: atsi ta, která se

hemží po zemi jak žoužel, nebo ona, jež obsypala holé
stromy jak nejaké jehnedy. Vlastne ne jehnedy; spíš
pupence. Vzpomínáte si na to wericho-voskovcovské:
Zkuste sedet nalitej na vetvi a nespadnout!? Tyhlety

pupeny to dovedou. Že nejsou nalité? Ba jsou, rozjare
nou mízou! A ti dole, na té ješte nevalné tráve: jako
když se v predjarí po trávníku rozprsknou neposedné

krokusy. Kde že se vzaly? Asi je slunko táhne ze zeme,
k sobe.

Ten snímek má i pekné pozadí. Je dost zmenšený,
tak vám to priblížím. Nejprve v meziprostoru opušte-

jaro 2001
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Devatenáct procent

V breznu to byl rok, co plukovník Jurij Budanov a tri ruští

vojáci vyjeli z tábora v Cecensku do vesnice Tangi. Tam se zasta
vili pred domem císlo sedm. Vpadli dovnitr, našli tam osmnácti
letou Elzu Kungajevovou, kterou zavázali do deky a odvlekli do

tábora. Zatímco hudba hlasite vyhrávala, Budanov jí nožem
serval šaty z tela. Nakonec ji uškrtil na své posteli.

Tricet hodin poté bylo - na naléhání jejího otce - telo mladé
Elzy nalezeno a vykopáno. Pitva ukázala, že jak její pochva, tak
konecník byly rozdrceny približne hodinu pred smrtí. Plukovník

Budanov byl následne obvinen z vraždy. Podle "oficiální" verze
mohl za znásilnení jeden z vojáku, který než mrtvé telo pohrbil,

použil na nem opacný konec lopaty.
Rok poté zacal soud. Vubec nikdo, ani Budanov, nepopírá, co

se stalo. Neshoda spocívá pouze v tom, zda Budanov skutecne
udelal neco, zac si vubec zaslouží trest. Budanov totiž tvrdí, že

dívka patrila k cecenským teroristum a že ji zabil v záchvatu.
zurivosti.

Budanov je dosud nejvýše postaveným ruským dustojníkem,

obvineným z trestného cinu proti Cecencum. Je to slavný
dustojník - má pod sebou více než sto tanku, obdržel už dve
medaile a byl dvakrát mimorádne povýšen. Jeho prípad se pro

Rusko stal lakmusovou zkouškou: Je ruská justice schopna
fungovat bez stranické kontroly? Je ruská spolecnost schopná
uznat principy demokratického uvažování? Proto získal prípad

mezinárodni pozornost; 18. brezna 2001 mu byla venována
titulní strana listu The New York Times.

I Kreml vraždu okamžite odsoudil (dokonce vyslal oficiální

delegaci na Elzin pohreb), po roce se však pohled zmenil.

Dokumenty související se znásilnením

zmizely. Budanovovuv advokát sice
priznává, že Budanov pred vraždou
vypil skoro pul láhve vodky, ale popírá
že by byl vubec opilý. Tvrdí, že Budanov

"prišel do Cecenska, aby vykonával svou
povinnost" .

V ruských novinách se objevily

názory, že je celý prípad vykonstruován
pro uspokojení západních pozorovatelu a západního tisku.

Proslulý generál z cecenské války Vladimir Šamanov sám
podal Budanovovi ruku pri zahájeni soudního procesu. "Je to
dobrý voják a prínos pro Rusko," tvrdí Šamanov, jenž sám
celí obvinením mezinárodních organizací za to, že dovolil

vojákum znásilnit a zavraždit ctyricet cecenských obyvatel.
I jeho prípad v Kremlu odsoudili, aby pak generálovi udelili
nejvyšší ruské vyznamenání "Hrdina Ruska". Když podával

ruku Budanovovi, mel Šamanov tuto medaili hrde pripnu
tou. "Nemužeme si dovolit takové generály vyhazovat,"
nechal se slyšet Putin, když se ho zeptali, co bude se
Šamanovem.

Poslední pruzkum renomované agentury Nadace verejného
mínení ukazuje, že polovina Rusu si myslí, že by Budanov

mel být okamžite zbaven viny. Tricet jedna procent dotáza
ných si není jisto. Pouze devatenáct procent se domnívá, že

by soudní proces mel pokracovat.

Martin Jan Stránský
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.... 4000 Kc

2500 Kc

... 1400Kc

PREDPLATNÉ:
Veškeré objednávky zasílejte na adresu

A. L. L. produetion,

PO. B. 732,

111 21 Praha 1,

tel. (02) 66310936, fax: (02) 684 77 31,

e-mail: lenka@aUpro.ez. Internet: http://www.allpro.ez.

Spolu s prvním výtiskem P/ltomnosti obdržíte složenku. Platbu lze provést i bankov

ním prevodem, bankovní spojení: Cs. obchodní banka, c. ú. 8010-0100304343/0300,

variabilní symbol: pod VS se nadále nebude uv,ídet rodné císlo, ale císlo zákaznické

uvedené na adresním štítku, konstantní symbol 0358 (Tento zpl'lsob platby uvádejte

vždy na objcdnacírn lístku.)

Mimo CR platte šekem, poprípadc kreditní kartou V1SA nebo MASTERCARD.

CENY PREDPLATNÉHO:

V CR: 220 Kc/rok.

V Evrope: 12 USD/rok.
V zámorí: 16 USD/rok.

INZERCE:
Ceník inzerce ceské i anglické mutace

1 strana .... 22 500 Kc 1/8 strany

1/2 strany .. 12 600 Kc 1/16 strany

1/4 srrany ... 7100 Kc 1/32 strany

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace

1 strana 12 900 Kc 118 strany 2 500 Kc

1/2 strany 7 400 Kc 1116 strany 1 400 Kc

1/4 strany 4300 Kc 1/32 strany 800 Kc

Cena inzerce na 3. a 4. strane obálky dle dohody. Za grafickou tlpravu inzerátu

úctujeme 5 % prirážku. Nabízíme slevy za opakovanou inzerci: 1:5 %, 2:10 %,

3:15 %, 4:20 %. Nabízíme též možnost barevné inzerce.

Uzáverka objednávek: dle dohody.

Objednávky zašlete na: Prítomnost,

Národní 11, 11000 Praha 1,

tel. 22 07 56 00, fax 22 07 56 05.

e-mail: info@vydavatc1stvimjs.cz






