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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 dopisovatelu, názory a stížnosti
obcanu ze všech koutu 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
sjezdu, semináru a kongresu.
Po: 9.10 Pá: 19.30 So: 10.10, 17.10 Ne: 13.30

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

Dokumenty a svedectví
Ctení z dokumentu 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- e: 8.30, 11.10 kopeckao@rferI.org

CRo 6/Rádio 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 úkolu, 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 domu", 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 spoluvytvárejí 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/zi ve_rse.htm
www.rferl.org/bdIRAschedules/cz-realaudio.html

Listen to Radio Free Europe Broadcasts in Czech and Slovak

Slovak Broadcasts
Mon-Fri 1300-1315; 1730-1800;
2100-2300
Sat and Sun 1730-1800; 2100-2300

AM 1287

Ceske Budejovice o Karlovy Vary .J
Liberec O Litomysl O Prestice O Strako
nIce

Czech Broadcasts
Mon-Fri 0600-2400
Sat and Sun 0800-2400

AM 1071
Brno DomarnilO Hradec Kralovc
AM 1233
Brno-Kornarov O Dobrochov O }ihlava
Melnik O Ostrava

On the Internet
www.rozhlas.cz/rse
www.idnes.cz/rse
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Dornasa: 104,2 MHz
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PRUVODCE

Naši milí ctenári,
tentokrát se mi Pruvodce Prítomností píše velice težko. Teroris
tický útok na New York a na americké ministerstvo obrany ve
Washingtonu, který 11. zárí vyústil v masovou vraždu tisícu

nevinných lidí, je šokující a ochromující. Výjevyjako z nejakého
prvoplánového thrilleru, a pritom jde o skutecnost. První, co

cloveka napadne, je, že nic už nebude jako drív! S vežemi World
Trade Centre se toho zrítilo príliš mnoho. Pracne vybudovaná
multikulturnost, duvera v druhé lidi, v demokracii, ve vývoj
lidstva k lepšímu. Zlo jako už tolikrát zase zvítezilo na celé cáre.

avÍc zlo rafinované, komplikovane ustrojené, obtížne zneškod
nitelné.

Co se s tím dá dál delat? Americký prezident George W.
Bush mluvilo tvrdé odvete. Jiste, takový zlocin nesmí zustat

nepotrestán. Aní nemuže být omluven jako výraz sice kruté, ale

spravedlivé odplaty zbedovaného Jihu bohatému Severu. Ale
nemelo by jít o slepou pomstu, nýbrž o zorganizování širtké
mezinárodní solidarity demokratické cásti sveta. O obranu pred
extremismem všeho druhu. Tak, jak o tom shodne mluvili hned

v prvních reakcích na globální atentát britský premiér Tony
Blair, francouzský prezident Jacques Chirac, nemecký kanclér

Gerhard Schroder. Jak o "vedomí spolecné odpovednosti za
stav svobody a demokracie" tak casto mluvívá ceský prezident

Václav Havel. Po nynejší masové vražde ve Spojených státech to

skutecne už nezní jako fráze. Nejhorší, co by mohlo nastat, by
bylo americké rozhodnutí iwlovat se. Nebo rozmelnení spolec

ných sil návratem k totalitním vládám, které zajistí "porádek".
Po cerném 11. zárí 2001 už nic nebude jako drív.Také Ferdi

nand Peroutka napsal v Prítomnosti 23. brezna 1938 (to byl
taky zatracene cerný rok): "Co bylo, nebude." Zároven však
dodal starou latinskou moudrost: "Volentem fata ducunt, nolen

tem trahunt: toho, kdo chce, osud vede, toho, kdo nechce,

vlece." Manhattan vyslal na pocátku 21. století z mracna koure

a prachu nanejvýš vážné memento: teroru je treba se spolecne
postavit a nedat se jím uvlácet.

PRíTOMNOSTí

Pro podzimní císlo Prítomnosti jsme jako
hlavní téma zvolili ceskou zahranicní politi

ku, hodnocení jejího vývoje od listopadu
1989 po dnešek. To hodnocení není príliš

príznivé, kritika souvisí i s kritikou situace
na domácí ceské politické scéne vubec.
Nicméne ted - bezprostredne po teroristickém útoku na

Spojené státy - je treba doplnit, že tentokrát se, jak to vyjádril
novinár Ondrej Neff ve svém internetovém deníku Neviditelný
pes, "clovek nemusí za ceskou vládu stydet". Vláda se rychle,

bez prutahu usnesla, že je Ceská republika pripravena plnit
závazky clánku 5 Washingtonské dohody zahrnující i vojen

skou pomoc. Soucasne nabídla veškerou podporu pri záchran
ných pracích a dodávkách krve, špionážní informace. Opatrení
vlády podporily všechny ceské politické síly s výjimkou
komunistu.

Z další cásti listu, která je venována mírumilovným

tématum jako treba stavu spolecenského života u nás, prípad
ne snobum minulým i soudobým, otázce školného ci otázce
bytové, bych Vás ješte chtela upozornit na dva texty, které

zcela konkrétne definují jiné, vedle terorismu rovnež závažné

nebezpecí 21. století. Toto nebezpecí se dá shrnout do otázky:
budou svet ovládat majitelé ropných a plynových kohoutku?

Autori - komentátor Rádia Svobodná EvropaJanJun a reditel

Institutu pro národní bezpecnost Petr Vancura poukazují na
ruskou snahu získat vetšinové podíly ve významných energe

tických podnicích smerující k ovládnutí co nejvetšího podílu
evropského plynárenství a energetiky obecne.

Koncím, do okna naší redakce na pražské Národní tríde

zacínají znít zvony a houkat sirény. Nastávají tri minuty ticha za
obeti teroristického útoku na Spojené státy.

Stojíme mlcky a myslíme si:jediné rešení je postavit se teroru

spolecne. Snad se to demokraticky uvažující cásti sveta podarí.

Libuše Koubská

POZNÁMKY

Dopis ze Spojených
státu

Connecticut, 13. 9.2001

Milá redakce,

jsem velice rád, že jsem nyní v Americe a jsem pyšný
na to, ze jsem American. Sleduji, jak se morální tkán

národa opet posiluje; lidé stojí pred domy a drží se za
ruce, na každém dome vlaje vlajka. Verím, že i morální

tkán demokratického sveta se posílí a že lidé si uvedomí,

že za svobodu se bohužel musí platit trvale. Amerika ted
presune váLku, kterou zacali teroristé, prímo na jejich
územÍ. Padnou další Americané. Nebude to poprvé.
Doufám, že v tom nebudeme sami a zároven doufám, že

tentokrát to udeláme tak, že ty lidské zmije, které za
tento ci~ mohou, budou rychle nalezeny a jednou provž-

dy odstraneny. Stejne tak duležité ale je, aby i ty státy,

které jim pomáhaly, byly potrestány tak, že nikoho už
nikdy nenapadne být nápomocen teroristum. I když

z pohledu Evropy vypadají Americané mnohokrát naivní
a príliš jedno duší, je na míste uznat slova prezidenta

Bushe, který prohlásil nejen, že bitva mezi dobrem a zlem
zacala a že ji vyhrajeme, ale také, že dnes Amerika oceká
vá, že každý jednotlivý národ se zaradí na tu ci onu

stranu. V tom je práve síla Americanu - v kritických
chvílích se vyhnout šedému stredu, v nemž se mnoho lidí,
národu a státu stále utápí, a být ochotni zaplatit tu

nejvyšší cenu za to, že rádky jako tyto se budou moci
vždycky psát.

Martin Jan Stránský

PS: Na jiný text bohužel nemám sílu, je to tu ted
skutecne vycerpávající.

Prítomnost
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POZNÁMKY

Pulstoletý vývoj
se zhroutil

Vetšina úvah zabývajících se posledním vývojem na

Blízkém východe více ci méne predpokládá, že až se
jednou situace uklidní a roztocené kolo útoku a odvet
zpomalí, bude možné postupne oživit mírový proces

založený na ujednáních z Osla, kde byla v roce 1993
podepsána dohoda o omezené palestinské autonomii

v pásmu Gazy a na západním brehu Jordánu. Ti skeptic
tejší pak mluví o tom, že to muže trvat roky, než se
podarí vše vrátit do bodu, v nemž izraelský premiér
Ehud Barak nabídl Palestincum výmenou za mír takrka

sto procent území, která požadovali, vcetne cásti Jeruza
léma, a v nemž Jásir Arafat necekane zavelel do útoku

a zahájil to, cemu on ríká intifáda (válka kamenu), co
však mnohem více pripomíná klasickou válku opotrebo
vávací.

Jen málokdo bývá ochoten si pripustit, že v tomto
prípade nejde o pouhé prerušení mírového procesu, jak jej

známe, ale o jeho definitivní konec - žádný návrat do
nekterého ranejšího stadia, nýbrž hluboko pred nej.
Nekterí Izraelci mluví dokonce o pocitech roku 1947 

tedy casu, kdy již bylo dané, že britský mandát definitivne
koncí a spolu s ním i jediná vnejší kontrolní moc v regio
nu. Milionové arabské státy obklopující nekolik set tisíc

židu v Palestine hutnými pojmy popisovaly, co všechno jim
provedou a kde definitivne skoncí v okamžiku, až Anglica
né odtáhnou.

Od té doby se Arabové pokusili nekolikrát a pokaž

dé byli odraženi. Sebevedomí i reálná síla mladého

státu stoupaly. Avšak stále to byla jen schopnost
ubránit se v takrka homogenne neprátelském prostre

dí, které odmítalo byt jen uvažovat o jeho trvalé

existenci. První tuto bariéru prolomil Egypt, který tak
nadradil své konkrétní zájmy jakési arabské nenávistné
abstrakci.

Poslední desetiletí se zdálo, že se podarilo blokádu

plne prolomit. Další arabské zeme Izrael uznaly zcela

oficiálne ci alespon de facto. Ty, které ješte setrvávaly
na odmítavém postoji, patrily samy k párium i ve svém

vlastním klubu. Rok 1993 predstavoval zásadní zlom:
Palestinci, tj. jediní Arabové, se kterými má Izrael

konkrétní územní spor, se verejne zavázali, že se s Izrae
lem dohodnou na kompromisu a že od té doby budou

veškeré spory rešit pouze nenásilným zpusobem. Zdálo
se, že cesta k "novému Blízkému východu", velkému snu
Šimona Perese, je otevrena. Nikdo necekal, že bude
hladká a krátká, ale všechny predstavitelné prekážky

mely prekonatelný rozm~r. I cynictí realisté zacali verit
tomu, že Arabové pochopili, že své národní zájmy

mohou realizovat soubežne s Izraelem lépe než proti
nemu.

To vše se na podzim minulého roku zhroutilo. Nemá
smysl diskutovat mnoho o tom, zda byla Barakova nabíd

ka v Camp Davidu a pozdeji v egyptské Tabe dostatecne
velkorysá ci dostatecne vstrícne predložená. Podstatné je,
že Arafat nepredložil žádné protinávrhy, ale naopak

porušil nejzásadnejší tabu dohod z Osla - nepoužít více
násilí. Využil záminky tzv. provokativní návštevy Ariela

Šarona na Chrámové hore v Jeruzaléme (žid a na nejsvetej

ším míste judaismu!) a poslal své lidi do ulic demonstrovat
i strílet. Nejen to, jeho vrcholným císlem, nejodpudivej

ším, soucasne však i mediálne a nejzajímavejším, bylo
využití detí jako živých štítu pro své strelce. V pozadí pak
stále silneji duní bubny panarabské proti izraelské a casto

i tvrde antisemitské propagandy.
Jsou to vše dobre známá fakta, je však nutné je takto

seradit, aby bylo možné pochopit soucasný stav mysli
Izraelcu - celý pulstoletý vývoj od atavistické nenávisti
k racionálnímu soužití jako nejlepší možné forme se

zhroutil. V jiném svetle se proto dnes jeví i "chladný mír"
s Egyptem - opravdu by obstál v nejakém velikém
arabsko-izraelském vzplanutí? A co Jordánsko, nenechalo

by se zatáhnout do války i proti vlastním zájmum, jak se to
stalo již v roce 1967?

Nejde jen o oživení tradicního izraelsko-arabského

sporu. Arafat velice aktivne pracuje na tom, aby jej trans
formoval do širšího izraelsko-islámského rámce. A pri
soucasné univerzální radikalizaci islámu a sílícímu napetí

ve vztahu se "Západem" se Izrael jeví jako prirozené
zástupné bojište. Tak jako mnohokrát predtím není
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POZNÁMKY

Evropa schopna takovéto široké nebezpecí rozpoznat
a svému potenciálnímu nepríteli strká ochotne oprátku do

ruky - Arafata za jeho bojechtivost a vybicovávání islámu
odmenuje desítkami miliónu eur.

Težko ríci, kam tento vývoj povede, je jen jisté, že nejaký

skutecný mír se odkládá o mnoho let aJ ásir Arafat nebude
tím, kdo jej jednou podepíše.

František Valina

OSN jako

bezmocný šašek
Už dlouho si Spojené národy neudelaly takovou ostudu

a nebude vubec divu, že mnohé zeme sveta se budou

moci dále tázat, k cemu že tato organizace má sloužit
a zda vubec platit clenské príspevky. Ano, rec je o Konfe

renci OSN o boji proti rasimu a diskriminaci v jihoafric
kém Durbanu v prvním zárijovém týdnu, která byla
hrube zneužita a zmanipulována nejruznejšími militant

ními nevládními organizacemi a skupinami státu do
takové míry, že OSN opravdu vypadala jako bezmocný
šašek.

Konference hned od zacátku ukazovala, že delegace

clenských zemí Spojených národu se budou muset spokojit
s rolí divákú nechutného divadla, které predvádely ony
militantní ultralevicové skupiny, jež konferenci zcela

ovládly. Zjevne jim vubec nešlo o téma konference, ale
o to, co v poslední dobe provází i ruzná jiná duležitá
mezinárodní setkání, tedy o boj proti "globalizaci, belošské

nadvláde, kapitalismu a sionismu". A jihoafrická vláda

k tomu do znacné míry nekolikrát prispela, když napríklad
její ministryne zahranicí Dlaminiová-Zumová prohlásila,

že kubánský arcidelegát Fidel Castro zastupuje "nejdemo
kratictejší zemi sveta".

Už první jednání a návrhy rezolucí vypadaly velmi

popletenž, jak si všimla vetšina svetových médií, když se
objevil text deklarace prosazující nejen pozitivní diskrimi
naci "homosexuálú, lesbicek a transpohlavních osob", ale

zároveií. také vytvorení zákonu proti neprátelum "pristeho
valcú, žadatelu o azyl a osob bez dokumentu" a odsuzující
"technorasismus" ci "rasismus životního prostredí". Sveto-

vý soud žen pod vedením clenky politbyra jihoafrické
komunistické strany pak odsoudil belošky, nebot si "užíva

ly v ére kapitalismu a apartheidu a používaly služebné
jiných ras".

Mezitím okupoval mikrofon Fidel Castro a podporil

požadavek, aby bývalé koloniální mocnosti zacaly platit
tretímu svetu reparace. V jeho prípade, coby potomka
španelských šlechticu, není smerování plateb zcela jasné

a ani návrh rezoluce nespecifikoval, zda by za Džingischá
novy výboje platila Cína ci Mongolsko, nebo kolik Arabo
vé zaplatí za okupaci Španelska v raném stredoveku,

nemluve o tom - a to je smutnejší - co s arabským otroc
tvím ve východní Africe, co s dnešním otroctvím v Súdánu
a v Indickém oceánu, jak posuzovat cínskou okupaci
Tibetu, co s cerným rasismem pana Mugabeho v Zim bab

we, jak pomoci Romum a podobne.
Do techto zmatkú zaznívaly marné hlasy generálního

tajemníka OSN Kofiho Annana a vysoké komisarky pro
lidská práva Robinsonové, kterí delegáty nabádali ke
sjednocení stanovisek. Vzápetí se ovšem objevil text
rezoluce odsuzující Izrael, podporující Palestince a formu

lovaný tak, že jasne propagoval antisemitismus. Ani slovo
o narízení talibanu o nošení žlutých oznacení odevu pro
jinoverce; nic o irácké genocide Kurdu.

Po nekonecných pokusech o dosažení zmeny návrhu

odjeli z konference oficiální delegáti Spojených státu
a Izraele a v dalších dnech, po handrkování o navrhova

ných zmenách pohrozila odjezdem i Evropská unie. Její
text, vcetne kompromisní omluvy za kolonialismus, odmít
ly militantní skupiny a arabské zeme. Zároven pokracovala
slovní válka o reparace za otroctví, konference byla o den

prodloužena a nakonec se prece podarilo uhádat jakýsi
komplikovaný kompromis. A to už snad k ilustrování
opodstatnenosti úvodních úvah stací: Qyo vadis, OS ?

Jan Jun

Pravý motiv
Sedmadvacátého srpna byly po necelých trech týdnech

obnoveny kontroly britských imigracních úredníkú na
pražském letišti v Ruzyni. Jak taková kontrola vypadá?
Cestující, kterí chtejí odletet nekterou z pravidelných linek

do Velké Británie, musejí vyplnit karticku, na níž uvedou
své jméno a adresu, kde v Británii hodlají bydlet. Poté
musejí absolvovat pohovor u prepážky, za kterou sedí

britský úredník, prípadne jsou ješte pozváni k podrobnejší
mu pohovoru. Tyto neobvyklé kontroly byly zavedeny již
letos 18. cervence, ale po protestech ceských sdelovacích
prostredku byly pak 9. srpna odvolány. Britské strane jde

o to, aby se do Británie nedostávali ceští obcané, kterí mají
v úmyslu tam požádat o azyl - je notoricky známo, že jde
o Romy. Z podobných duvodu, totiž kvuli romským
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žadatelum o azyl, uložila Ceské republice pred ctyrmi lety

vÍzovou povinnost Kanada, letos v zime i Nový Zéland.
Postoj ceských úradu, které Britum kontroly umožnily, je
zrejmý: vláda se obávala, že nevyhoví-li britskému
požadavku, uloží ceským obcanum vízovou povinnost

i Británie. Britští imigracní úredníci tedy pro ceskou vládu
predstavují "menší zlo", jak to jasne rekl predseda vlády
Miloš Zeman. Odpor, který se zdvihl ve sdelovacích

prostredcích, mel v podstate dva motivy. Jedním z nich
byly rozpaky: muže vubec suverénní stát dovolit, aby na
jeho území rozhodovali predstavitelé jiného státu, kdo

muže a kdo nesmí vycestovat? Britové nechtejí, aby se
žadatelé o azyl, kterým nehodlají vyhovet, dostali na jejich
ostrovy. Britské zákony totiž umožnují, aby tito žadatelé
po dobu, po kterou se jejich žádost zkoumá, žili na úcet

britského státu. To je ovšem problém britského zákono

dárství, tudíž vnitrní problém Velké Británie - a je otázka,
má-li ho pomáhat rešit ceská vláda. Druhý motiv ke kritice

postupu ceské vlády byl pádnejší: britští úredníci prinej
menším pri své první "ruzynské misi" postupovali podle
národnostního klíce: soustredili se zejména na cestovatele
romské národnosti. Presvedcive to· dokázal novinár

Richard Samko z Ceské televize. Jemu, Romovi, britští

úredníci v ceste do Londýna zabránili, zatímco jeho

"bílou" kolegyni Noru Novákovou do letadla pustili.
Pritom meli oba stejné letenky, stejné množství penez
a stejný cíl cesty: návštevu kamaráda, britského obcana.
Oba novinári natocili jednání na letišti skrytou kamerou,
takže se diváci Ceské televize mohli koncem cervence na

vlastní oci presvedcit, že britští úredníci opravdu jednali
s každým z novináru docela jinak. Pusobení Britu na

pražském ruzynském letišti aleduje a komentuje predevším
Ceský helsinský výbor, který je už v cervenci oznacil za

diskriminacní. Naprostá vetslOa cestujících, kterým

úredníci zabránili v ceste, byli Romové. Duvod? Nepre
svedcili úredníka, že hodlají Británii navštívit jako turisté.
Receno méne diplomaticky - vzbudili v úredníkovi
podezrení, že v Británii chtejí požádat o azyl. Kritika

kontrol, podle mého soudu oprávnená, však predstavuje
pouze zástupný problém: nejde totiž ani tolik o to, zda
žadatelé o azyl do Británie odletí z ruzynského letište,

nebot mohou volit i jinou cestu a dostat se k britským
imigracním úredníkum skutecne až na britském území.
Hlavní otázka, o které se bohužel pri kritice vlády kvuli

kontrolám mluví jen málo, totiž zní: co žene Romy
k tomu, aby chteli z Ceské republiky emigrovat? A co delá
vláda a vetšinová spolecnost pro to, aby nabyli pocitu, že se

mohou v zemi, ve které žijí, cítit bezpecne a spokojene?
Velká cást ceské verejnosti je presvedcena, že Romové
odjíždejí do Británie v touze po sociálních dávkách, které

tam pobírají v dobe, kdy se zkoumá jejich žádost o azyl.
Mezi stovkami romských žadatelu se takoví jiste najdou 

jenže tento názor verejnosti potvrzuje pravý motiv, který
Romy vyhání z domova. Tím je rasismus prostupující
velkou cást ceské spolecnosti; rasismus o to zakorenenejší,
že jde o rasismus nevnímaný a tudíž nereflektovaný

a neref1ektovatelný. "Bežný" Cech nejspíš nechová sympa
tie ke skinheadum, kterí vhodí do romského bytu v noci
zápalnou láhev. Pokládá ale za samozrejmou pravdu, že

Romové kradou, plodí deti proto, aby na ne mohli brát
prídavky a nemuseli pracovat, že jsou hlucní a špinaví. Jen
málokdo z tech "bežných" Cechu si však položí otázku, jak
se asi Romum žije ve spolecnosti, která o nich takto

smýšlí.
Petruška Šustrová

Necistý výrok
Ceský státní zástupce dr. Miroslav Antl z východoceské

ho mesta Hradce Králové, graduovaný právník, byl vyzván

ceským ministrem vnitra Stanislavem Grossem, studujícím
práv, aby se stal šéfem vyšetrovatelu, jimž zákon ukládá

rídit se pouze a jedine zákonem, nedbat žádných politic
kých ci jiných tlaku, odmítat jakoukoliv manipulaci
nevycházející ze zákona a vyšetrovat pouze a jedine ve

smyslu zákonem stanovených regulí. Tedy zákon jim
ukládá být a zustat v úrední cinnosti nezávislými. Státní
zástupce oznámil tiskem, že mu ministerská nabídka hoví,
že je pripraven ji prijmout a dodal, že ho láká, kterak v té

nové funkci, graduovaný právník, dokoncí akci nazvanou

nekdejším predvolebním sociálne demokratickým esperan
tem "Cisté ruce".

Kdo, jako já, ocekával, že se docká prinejmenším pochy
bovacného zavrtení hlavou od studujícího práv ucinivšího
státnímu zástupci nabídku, nedockal se. Kdo ocekával
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ostré napomenutí státního zástupce od jeho nadrízené,

nejvyšší státní zástupkyne, beze sporu vysoce kvalifikované
znalkyne práva, že plete páté pres deváté, byl ve svém
ocekávání zklamán. Konecne neozvali se ani parlamentní

polÍtici, jinak žárlive strežící dodržování zákona, jehož
jsou strujci, a v tisku, kter'ctu, ba ani v elektronických

mediích, která sleduji, nikdo ani nepozdvihl obocÍ.
A meli by, tvrdím. Kdo si plete zákon a politické heslo,

jako výše zminovaný státní zástupce a nejvyšší vyšetrovatel

in spe, kdo chce v nezávislé státní funkci naplnovat propa
gandistické a od samého pocátku z hlediska zákona

problematické volební heslo aktuálne vládnoucí politické
strany, ohrožující nezávislost ze zákona povinne
a nedotknutelne nezávislých institucí, ohrožuje samu

podstatu toho, k cemu smerujeme a co nazýváme právním

státem. Spojení vyšetrovatelské nezávislosti s akcí "cisté
ruce" je zkrátka necistý výrok. Pokud to ovšem není necistý
krok.

Luboš Dobrovský

Super a supervolby
Máme za sebou letní prutrž mracen, o kterou se

v poklidné prázdninové nude postaral na jare vzniklý
bulvární deník Super. Jedno z nejvetších tajemství ceské

politiky - poprsí Petry Buzkové - bylo odhaleno. Spokoje
ni byli i apolitictí voyeuri, protože se moWi dosyta vynadí

vat na to, co bylo dosud urceno pouze pro oci pana
Kotrby. Deník Super si vlastne pocínal vzorne demokra
ticky. Patrí-li v našem demokratickém systému vláda lidu,

proc by všemu lidu nemela patrit i dlouhodobe nejpopu

lárnejší ceská politicka, že? Radost meli samozrejme
i vydavatelé Superu. Cesta jeho reportéru po stopách Petry

Buzkové v písku chorvatských pláží jim vynesla do kasicky

dobrých pul miliónu navíc. Vyplatilo se zariskovat a v den
D zvýšit náklad. Byl vyprodán.

Bezmocnost paní Buzkové nad pocínáním paparazziu
deníku Super, to není jenom bezmocnost ženy a prední

politicky, ale i nás ostatních. Bezmocnost nad tím, že
ceská podoba bulvárních novin porušila ve slušných
spolecnostech uznávané tabu a znevážila politicku nikoliv
argumenty, ale nedobrovolným verejným striptýzem, címž

ji zaradila mezi svuj obvyklý pikantní a slizký materiál.

Bezmocnost nad tím, že v ceské spolecnosti chybí odvaha
a dostatecná motivace rázne se tomuto precedentu posta
vit. Zdá se, že pravidla etiky a normy slušnosti zde mají

povážlivé trhliny. Kolísají podle toho, odkud a kam vítr
vane, odkud a kam plynou peníze a komu a proc momen
tálne kyne zisk. A nejen ten financnÍ.

Není bez zajímavosti v této souvislosti pripomenout

slova šéfa Novy Vladimíra Železného, který si nemuže
dosavadní dílo tvurcu deníku Super vynachválit. Když

mluví o bulvárním Superu jako o puvodním ceském
bulváru, který používá pravdy a nikoli smyšlenky (ty jsou
v kompetenci konkurence, Blesku), ví, o cem mluvÍ.

Technologie "infotainmentu" (obsahový amalgám infor
mací a zábavy), u nás vypracovaná k dokonalosti televizí
Nova, spolehlive onu pravdu vypreparuje a nabídne ji
divákum ci ctenárum jako lehko stravitelné zboží ke
konzumaci, nikoliv ovšem mentální, ale smyslové. Tak se

tvorí iluze pohody. Už v roce 1997, kdy Beseda Holding
(dnes v likvidaci) koupila od IPB (dnes v likvidaci)
stranický deník ODS "Denní Telegrat', dostal osvedcený

tým "inženýru" zábavy z Novy od svého šéfa za úkol

pripravit pro nej nový formát. Základní "stavební" teze by
se dala shrnout slovy: noviny, které se nectou, ale prohlíže

jí. Povedlo se. Vazba Superu na ovu rozhodne není

jenom obchodní, jak se nezainteresovaným muže zdát
podle nekolikrát denne vysílané reklamy (informace
a zábava pouze za pet korun!).

Není bez zajímavosti pripomenout rovnež slova predse

dy ODS Václava Klause, který prohlásil, že posláním

ceské žurnalistiky by melo být šírení pohody a vytvárení
pozitivního myšlenÍ. A že v kontextu svých slov ukázal

obrazne receno - na bulvární Super, není náhoda. Podezí
rat vzdelaného a kultivovaného Václava Klause, že prohlí
žení a ctení Superu mu zpusobuje príjemné intelektuální

závrate, je jiste komická predstava. Že ale podlehl
presvedcovací taktice Vladimíra Železného, z toho ho
podezírat lze. Pro dva kapitány dnešní spolecnosti, navíc

spojené a sblížené stejnými cíli jimi stvoreného politicko
mediálního kartelu, je hrackou vyríkat si principy manipu
lace s verejným mínením. Za šírením pohody a vytvárením

pozitivního myšlení se pak skrývá jenom skromné prání:
budte v pohode, mejte se super, mejte se prima a až nás
zvolíte, neprekážejte nám ve vládnutí.

Inu, volby jsou za rohem. Sám Václav Klaus nepochy

buje, a vyjádril to také na zacátku zárí v rozhovoru pro
Lidové Noviny, že to budou volby velice duležité, že se
v nich bude rozhodovat o osudu Ceské republiky na

príštích deset let, že to budou svým zpusobem "supervol
by". Je více než pravdepodobné, že typicky ceský bulvár

Super se pri tom svými pravdami, mámící smysly cásti
ceských volicu, stane volebním nástrojem, ne-li prímo
zbraní težkého kalibru.

Fotografie Petry Buzkové uverejnené v srpnu na jeho

stránkách byly jenom vejicka, pruzkum bojem, test, co
ceská spolecnost unese. S nejvetší pravdepodobnosti se
dockáme ješte dalších obnažení.

Peter Duhan
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DUCH CESKÉ
ZAHRANJCNí POLITIKY

LUBOŠ DOBROVSKÝ, RADKO KUBICKO

Chceme-li zkoumat ducha ceské zahranicní popre
vratové politiky, je nutné vyjít z aktivit, které vytvárely
zahranicne politickou koncepci bývalého Ceskosloven

ska po pádu železné opony. Slova a ciny tehdejších
politiku zretelne definovatelného ducha vyjadrovaly.

Navazovaly na zásadní úvahy a diskuse z okruhu aktiv
ních odpurcu komunistického režimu, zejména Charty

77, a jejich základní charakteristikou byla snaha

o vclenení Ceskoslovenska do spolecenství demokratic
kých státu. ešlo pritom jen o revolucní nadšení

z nove nabyté svobody, ale o neco mnohem hlubšího 
o prijetí odpovednosti za toto spolecenství. Jestliže

duch soucasné ceské zahranicní politiky je v mnoha
ohledech jiný, stojí za to zkoumat, jak se tato zmena
udála.

ZÁKLADNí ZÁPADOEVROPSKÉ
HODNOTY

Nová polistopadová zahranicní politika, ceskosloven

ská i ceská, má svou duležitou prehistorii zejména
v dokumentech Charty 77 a v rade mezinárodních
kontaktu, které chartisté od roku 1977 až do prevratu

v roce 1989 prímo iniciovali nebo byli jejich úcastníky.
Jednou ze základních otázek, spojených s budoucností
Evropy, byla možnost opetovného sjednocení Nemecka.

Postoje vyjadrující nezbytnost sjednocení jako predpo
kladu svobody, demokracie a bezpecnosti v Evrope se
tríbily v diskusích. Jejich úcastníci, zejména Jirí Dienst

bier (samizdatová esej Snení o Evrope), Václav Havel,
Jaroslav Šabata a další, byli také hlavními autory

dokumentu, kterými Charta 77 vyjadrovala podporu
opetovnému sjednocení Nemecka. Šlo o postoj v oné

dobe oficiálne neprijatelný, dokonce trestný.
Již v názorech, které sdíleli "a vyjadrovali mnozí

odpurci komunistického režimu, a práve Charta 77 je

jasne deklarovala, nalézáme ducha poprevratové cesko
slovenské zahranicní politiky. Jde o vedomí souvislostí,

o spolecnou odpovednost, o dlouhodobe vytvárené
spolecenství, založené na respektu k hodnotovému
systému, který se postupne po druhé svetové válce díky

euroatlantickému spojenectví podarilo vytvorit v západ

ní Evrope. Svobodná konkurence politických programu,
svoboda slova, svobodné volby mezi konkurujícími si

politickými stranami, srozumitelné, parlamentem vytvá
rené a nezávislými soudy garantované právní prostredí,

vláda odpovedná parlamentu, tržní hospodárství jako

záruka ekonomické rovnosti šancí a zvyšování životní
úrovne, rovnost všech pred zákonem bez ohledu na
etnický puvod ci pohlaví, to byly ony základní hodnoty.

Uplatneny v naší osvobozující a obrozující se spolecnos
ti, približovaly nás tradicní evropské demokracii nikoliv
již na principu státu národního, nýbrž obcanského. To

byly také hodnoty, které nová zahranicní politika vníma
la jako podmínku budoucích spojenectví. A jejich
dodržování vyznávala jako základní smysl mezinárodní

spolupráce.

SPOLECNÁ ODPOVEDNOST
Další, snad ješte významnejší charakteristikou ducha

ceské zahranicní politiky, který má také svou chartovní
prehistorii, byl duraz na spolecnou, hranice státu presa
hující odpovednost za dodržování lidských a obcan

ských práv, jak jej deklaroval a prosazoval helsinský

proces od druhé poloviny 70. let. Tento proces zacal
v roce 1975 podpisem Záverecného aktu Konference

o bezpecnosti a spolupráci v Evrope, jehož duležitou

tezí byla spolecná odpovednost za dodržování lidských
a obcanských práv všude ve svete. Odpurci ceskosloven
ského totalitního komunistického režimu ucinili v 70.

a 80. letech s tlaky a dusledky tohoto procesu zkušenost
velmi praktickou a velmi pozitivní. Železná opona, za
niž až do helsinské konference v roce 1975 prímý zájem

demokratických politiku o stav lidských práv
v komunistických režimech nepronikal, zacala korodo

vat. Bylo rovnež oslabeno zakletí státu v prežitých

normách "národních zájmu" jako cehosi, co odlišuje
a rozdeluje poukazem na nedotknutelnost hranic nejen

ve smyslu teritoriálním, nýbrž i duchovním a hodnoto
vém.

V prvních dvou letech ceskoslovenské polistopadové

zahranicní politiky se termín "národní zájmy" vubec
neobjevuje. Zcela totiž splývá s cílem nove ustavené

politické reprezentace vzešlé z listopadového prevratu
- integrovat se co možná nejrychleji a nezvratne do
demokratického hodnotového prostoru evropského

a v nem prijmout spoluodpovednost za jeho další

rozvoj i stabilitu. Usilování o obnovu státní suverenity,
oslabené ctyricet jedna let trvajícím sovetským podru
cím, si nekladlo zprvu za cíl víc než získání dostatec

né míry státní samostatnosti a politické verohodnosti
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k naplnení základního úkolu, jímž bylo vclenení státu

do demokratického hodnotového svazku evropského.

Vedle dosažení rychlého odchodu sovetských okupac
ních vojsk z území státu a diplomatického úspechu pri

rušení agresi'WPího Varšavského paktu byly principy
nové zahranicní politiky vyjádreny stejne významne
politováním nad vyhnáním sudetských Nemcu, jak je

prozírave vyslovil Václav Havel na samém pocátku
formování nové ceskoslovenské polistopadové politic

ké koncepce. Avšak tušení rizik spojených s posilová
ním principu "národního státu" zcela nezmizelo.

aopak sílilo v souvislosti s problémy, jež nakonec

vyústily v kultivované sice, nicméne, jak se ukazuje,
prinejmenším nepraktické rozdelení mnohonárodního
státu na republiky ceskou a slovenskou, a samozrejme

i v souvislosti s pocínajícími balkánskými národnost
ními válkami. Tušení techto rizik prispelo bezesporu
k rychlému opuštení polistopadové euforické myšlen

ky, že zrušeny mohou být oba vojenské bloky, tedy
nejen Varšavská smlouva, ale i NATO. Puvodní
príznivci tohoto pojetí, zejména Václav Havel, prispeli

rozhodující merou krátce poté k našemu úspešnému
smerování do Severoatlantické aliance a k jejímu
dalšímu rozšírení jako zabezpeceného prostoru demo

kratických jistot.

"NÁRODNí ZÁJMY" ZA ZIELENIECE
Naprosto zásadne zmenilo ceskou zahranicní politiku

rozdelení státu 1. ledna 1993. Je konec dalšího posilová
ní visegrádského spolecenství. Nová ceská zahranicní
politika se poprvé od prevratu opre o tezi "národních
zájmu". Zacíná zduraznovat ceskou odlišnost a domnelé

prednosti, jimiž je nove vzniklá Ceská republika charak
terizována v predstavách ideových tvurcu zahranicní

politiky - premiéra Václava Klause, ministra zahranic
ních vecí Josefa Zieleniece a autora textu koncepce
národních zájmu Alexandra Vondry.

V zahranicne politické koncepci "národních zájmu
Ceské republiky" se sice nadále mezi prioritami zahra
nicní politiky hovorí o vytvárení dobrých sousedských
vztahu. Nicméne známým výrokem ministra Zieleniece,

že jsme se rozdelením posunuli o stovky kilometru na
Západ, je nejbližší slovenský soused na dlouhou dobu
nikoliv jen ztracen, ale docela zatracen.

Podobne je tomu s celým Visegrádem, který je
považován za zdržovací zátež na "premiantské" ceste
jednonárodního státu Cechu k vzorové transformaci

a individuálnímu zaclenení do vyspelé Evropy. Pohrdavý
vztah k sousedum je posilován ideologickými floskulemi
o ceské politické pravicovosti, zatímco Slováci, Poláci

a Madari zvolili bud populistu Vladimíra Meciara, nebo
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dokonce vlády nepokryte levicové. Premiantské velikáš

ství Klausovy vlády zanedbá spolu s pohrdanými
visegrádskými sousedy i Rakousko, což se dodnes

negativne projevuje i v souvislosti s rakouskými obstruk
cemi kolem stavby temelín~ jaderné elektrárny. Ty
tam jsou doby urcujících pozitivních diplomatických
symbolu, jakými bylo stríhání ostnatých drátu na hrani

cích, rušení vízové povinnosti, navazování osobních
kontaktu s predstaviteli evropské a americké demokra
cie, hledání možností k spolecným zásadním postupum

s nejbližšími sousedy, které charakterizovaly novou

polistopadovou otevrenost. A co je nejhorší - pryc je
názorová jednota ministerstva zahranicí a jediného ve

svete vskutku respektovaného ceskoslovenského a ceské
ho politického predstavitele, prezidenta republiky Václa
va Havla, která dosud posilovala verohodnost našich

zahranicne politických zámeru.
Princip spojenectví hodnot a hledání sbližujících rysu

mezi státy je postupne nahrazen posilováním odlišujících,
prežilých atributu národního státu, což oprávnene

povzbuzuje podezrení z prehnaného ceského nacionální
ho sebevedomí. Zduraznování "predností", zejména iluze
o nejdokonalejší ceské ekonomické transformaci, vedla

vládu Václava Klause, která se zaklínala pragmatismem,
treba i k tak nepragmatickým krokum, jako bylo znehod
nocení možností vojenské spolupráce se sousedy, s nimiž
nás mel pojit spolecný zájem o vstup do Severoatlantické

ho spolecenství. Tehdy se také výrazneji projevují vážné
neshody mezi Zieleniecovým ministerstvem zahranicí
a prezidentem Havlem, který dál usiluje o podporu

pocátecního stredoevropského spojenectví z doby pred
rozdelením Ceskoslovenska. Snad jediné, co se z minulé
koncepce zahranicní politiky podarilo uchovat a dovést

do zdárného konce, bylo vytvorení základního rámce pro
vyporádání vzájemných vztahu s Nemeckem.

Co také dále trvá, je euroatlantická orientace ceské
zahranicní politiky. Má ovšem ponekud jiné argumenty,
než byly ony puvodní Havlovy a Dienstbierovy. Jde

predevším o výraz neduvery, ba prímo skepse Václava

Klause a jeho spolupracovníku ~ evropskému integrac
nímu procesu. V praktické rovine ovšem odvedla naše

diplomacie dobrou práci tím, že nezabránila Václavu

Havlovi pripravovat náš vstup do NATO.
Klausova ODS si svou neduveru k Evropské unii,

eufemisticky oznacovanou jako "eurorealismus", uchova
la dodnes. Operuje pritom ideoiogickými floskulemi

o jakémsi bruselském socialismu a nacionálne podbarve
nými obavami ze ztráty cešství a prehistoricky pojaté
státní suverenity, aniž by byla schopna vysvetlit, co tím

rozumí. Pritom treba stav právního prostredí nebo
spolehlivost ekonomického mechanismu by Ceská
republika ve svém soucasném stavu mohla závidet i té
nejsocialistictejší zemi Evropské unie.

CESKÁ "VÝJIMECNOST"
Ztráta puvodního ducha polistopadové zahranicní

politiky a její otevrenosti je v období Klausovy vlády

zcela zretelná, nicméne vliv puvodních tendencí,
jakkoli omezen, nemuže být zcela potlacen. A tak
vedle cesko-nemecké deklarace, o niž se diplomatickou
aktivitou Alexandra Vondry zasloužilo beze sporu

i Zieleniecovo ministerstvo, pokracuje základní Havlo
va tendence prípravy Ceské republiky ke vstupu do

NATO a pres veškerý euroskepticismus je vláda
nucena k prvním krokum. Vztahy se sousedy - s výjim
kou emecka - jsou však mrtvé. Pokud jde o Polsko,
dokonce až nevlídné. Zcela na bodu mrazu jsou vztahy

se Slovenskem, které pomalu prestává na ceské zahra
nicne politické mape existovat, pres všechny sliby
o nadstandardních vztazích mezi obema zememi.

Kontakty s dalšími malými evropskými státy neexistují.

Premiér Zeman omezil úkoly diplomacie pouze

na posilování obchodních spojení a získávání

investic. Kam se podela bezpecnost státu, kam

se podely principy spoluodpovednosti, na nichž

byly vybudovány základy naší polistopadové

zahranicní politiky, kam se podely dobré vztahy

se sousedy?

Ze zorného pole ceské zahranicní politiky zcela
vymizela Francie a krome slovního obdivu, který

vyjadruje ekonom Klaus ekonomce Thatcherové,
nedeje se nic podstatného ani ve vztazích s Velkou
Británií.

Pozitivním momentem Zieleniecova pusobení na
ministerstvu zahranicí muže být do znacné míry úspešná
snaha po profesionalizaci diplomatické služby a zvýšení

kvalifikace diplomatického sboru vcetne velvyslancu na
rozhodujících místech. Dusledkem bylo utužení jednoty
zahranicní služby, která byla schopna jednat dostatecne
samostatne, což vyrovnávalo deficit ministrova zájmu

o koncepci resortu a jeho zahranicne politické smerová
ní.

Puvodní duch otevrenosti naší zahranicní politiky
prvních dvou polistopadových let byl ale nahrazen
duchem domnelé ceské výjimecnosti, nafoukaného,
prehlíživého premiantství, což vedlo nakonec ke ztráte

skutecných možností stát v cele procesu, které mohly

vést stredoevropské posttotalitní zeme do evropských
integracních seskupení ve vzájemné shode a podpore.

Jednou z duležitých prícin byly ideologické výhrady
Václava Klause a Josefa Zieleniece k názorum a cinum

prezidenta Václava Havla. U Klause nabýval nesouhlas

s Havlovými postoji dokonce povahy osobní, prestižní,
konkurencní. V zahranicí prestávalo být jasné, zda se
ceská zahranicní politika vytvárí na Pražském hrade,
v Cernínském paláci nebo ve Strakove akademii. To jí
velmi ublížilo.
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ŠEDIVÉHO OŽIvUJící INTERMEZZO
Po rezignaci Josefa Zieleniece v ríjnu 1997 nabídlo

osmimesícní pusobení jeho nástupce Jaroslava Šedivého,
nekdejšího významného spolutvurce prvotní polistopa

dové zahranicne politické koncepce, znovu možnost
pripravit teze zahranicní politiky. Šedivý se vrací
k zásadám otevreného spojenectví hodnotového

a obnovuje princip vzájemné evropské spoluodpoved
nosti za stav Evropy. Rovnež obrací pozornost ceské

diplomacie k otázce rozšírení bezpecného, demokratic
kého evropského prostoru aktuálne smerem do Pobaltí.

Zahrnuje do ceského bezpecnostního zájmu Ukrajinu

a usiluje - bohužel kvuli nedostatku casu jen s malým
úspechem - o oživení Visegrádu. Zužitkovává také
zkušenost z doby svého velvyslancování ve Francii

a posiluje ceský zájem o Paríž. Svého nekdejšího

pusobení v Bruselu, v NATO, zase využívá k zintenziv
není ceského úsilí o vstup do Aliance.

KAVANOVA NEKONCEPCNOST
Šedivého krátký pokus o oživení nekdejšího ducha

otevrenosti ceské zahranicní politiky nemohl nezane-

chat svou stopu i v pocatecmm jednání nastupuJlcl

Zemanovy sociálne demokratické vlády. icmene
nakonec byl odsouzen k neúspechu a nahrazen nekon
cepcní, zmatenou, obcas bezzásadovou aktivitou
nového ministra zahranicí Jana Kavana. Zemanova

vláda sice nezmarila prijetí Ceské republiky do NATO,
ale hned pri první príležitosti, pri rozhodování o vojen
ském zásahu Aliance v Kosovu, dala najevo rozpaky. Ty

nikoho nenechaly na pochybách, že by se bez clenství

v NATO velmi dobre obešla. Nebýt diplomatické
profesionality a odvahy velvyslance pri NATO v Bruse
lu Karla Kovandy zpusobilo by ideologické antiameric
ké pochybování Zemanovy vlády pár dnu po našem

prijetí kolaps organizace a ztrátu naší mezinárodne
politické verohodnosti. Svou pochybnost o pozitivní

roli NATO však Kavan ani pozdeji zatajit nedokázal.
Svedcí o tom jeho neštastný pokus s tzv. cesko-reckou

iniciativou, která predpokládala zastavení bombardová

ní Jugoslávie v roce 1999, jímž chtelo NATO donutit
diktátora Miloševice k odvolání etnických cistek

v Kosovu. Iniciativa byla velmi vstrícná k Jugoslávii
a byla predložena bez konzultace s dalšími cleny

ATO. S notnou dávkou absurdity ji vyhlásili ministri

zahranicí Ceské republiky a Recka pri svém setkání

v komunistickém Pekingu. Antiamerická šídla z ní
couhala na všechny strany podobne, jako pozdeji
z odstavce, jímž svévolne, bez konzultace s Polskem

jako spolunavrhovatelem, Kavan doplnil text deklarace
odsuzující Kubu za nedodržování lidských a obcan

ských právo kritiku Spojených státu. Zpusobil tak
zbytecné napetí mezi CR a USA, urazil Varšavu
a pripsal na konto ceské zahranicní politiky další

prohru.
Nekoncepcnost a bezzásadovost Kavanovy zahranicní

politiky dokládá mimo jiné polotajná, údajne obchodní
cesta do Iráku, kterou vedl v doprovodu nekolika
ceských podnikatelu a hlavního premiérova poradce

Miroslava Šloufa Kavanuv námestek Hynek Kmonícek.
Okolnosti této cesty, spojené s další ztrátou verohod
nosti ceské zahranicní politiky, nebyly dosud presvedci
ve vysvetleny. Snad, spekuluje se, chtel tím ministr dát

najevo, že se nemíní podrizovat tlakum Spojených státu
a vyslat další prátelské znamení do Moskvy, která

musela být Kavanovým antiamerikanismem potešena.
Však také teprve po této ceste a po mnohých pochyb
nostech o smyslu vojenské akce ATO v Kosovu, které
z ceského ministerstva zahranicních vecí a z ceské vlády

zaznívaly, uvolil se na urážlive krátkou chvíli zastavit
v Praze ruský ministr zahranicí Igor Ivanov, aby se bez
náznaku našeho protestu kriticky vyjádril k nekterým

deklarovaným prioritám ceské zahranicní koncepce.
Podlézavá radost, jakou ministr Kavan vyjádril u príle
žitosti Ivanovovy cesty do Prahy v rozhovoru pro ruský

tisk, jen podporuje oprávnenost všech obav.
Zemanova vláda sice úspešne pokracuje v nárocném

vyjednávání o našem vstupu do Evropské unie
a Kavanuv námestek Pavel Telicka si zaslouží nejvyšší
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úctu za svou profesionalitu. Kr~e toho ale nenalezne
me v Kavanove a Zemanove zahranicní politice nic

výrazne pozitivního. Pochybnosti o našem clenství
v NATO probleskují až príliš casto, stejne jako opatrne
vyjadrovaná pochybnost o nezbytnosti rozšírení NATO
do Pobaltí. To je výraz obav ze ztráty "dobrých" vztahu
s Ruskem, podminujících napríklad splátku ruského

dluhu. Iluzi o posílení státního rozpoctu splacením
ruského dluhu prikládají Zeman s Kavanem, bohužel
zcela marne, význam témer zásadní.

Mimochodem byl to práve premiér Miloš Zeman,

který ve svých vystoupeních na poradách velvyslancu
Ceské republiky v Praze omezil úkoly diplomacie pouze
na posilování obchodních spojení a získávání investic,

aniž by zmínil jakýkoliv úkol další. Kam se podela
bezpecnost státu, kam se podely principy spoluodpoved
nosti, na nichž byly vybudovány základy naší poli stopa

dové zahranicní politiky, kam se podely dobré vztahy se
sousedy? ebezpecne zhoršené vztahy s Rakouskem
a pozdeji i s emeckem kvuli Temelínu jsou dusledkem

zanedbání iniciativní bilaterální diplomacie.

NE CESKÉ NÁRODNí,
ALE CESKÉ OBCANSKÉ ZÁJMY

Je-li v bilanci ceské zahranicní politiky prece jen
nekolik úspešných výsledku, není to zásluha zahranicne
politického usilování soucasné vlády. Tyto výsledky byly
bud dosaženy pred Kavanovým nástupem do funkce,

nebo vynuceny procesy zapocatými v minulosti.

Chceme-li však prece jen vyjádrit nejakou optimis
tickou tezi, je treba poukázat na nedávný, v minulém

císle Prítomnosti pripomenutý bratislavský projev
prezidenta Václava Havla. Vezme-li ceská zahranicní

politika teze tohoto projevu za své, zbaví se dosavadní

bezduchosti i krátkodechých, partajne ideologických
bezzásadovostí a stane se politikou hájící nikoliv ceské

národní, ale ceské obcanské zájmy. Ten rozdíl je zásad

ní. Vylucuje totiž to, co se dere na povrch pri zkoumání
ducha zahranicní politiky jak Zemanovy, tak Klausovy

vlády: populistické oživování ceského nacionalismu,
kde hlavní hodnotou je pouze národ a jeho odlišnosti
od ostatních, bez ohledu na hodnoty univerzální.

LUBOS DOBROVSKÝ (1932) JE NOVINÁR. PII-EKLADATEL. POLITIK.

Po ROCE 1990 NÁM~STEK MINISTRA ZAHRANICI. POZD~jl At. DO L~TA

1992 MINISTR OBRANY CSFR. 1992-96 VEDOucl KANCELÁII-E

PREZIDENTA REPUBLIKY. 1996-2000 CESKÝ VELVYSLANEC V MOSKV~.

RADKO KUBICKO (1967) JE KOMENTÁTOR CESK~HO VYSILÁNI RADIA

SVOBODNÁ EVROPA.

Literatura:

Masaryk, Tomáš C.: Ceská otázka, Cin. Praha 1936.

Beneš, Edvard: Boj o mír a bezpecnost státu, Orbis. Praha 1934.

Peroutka, Ferdinand: Budování státu I-IV, František Borový,
Praha 1933, 1934, 1936, 1936.

Pithart, Petr; Príhoda, Petr: Cítanka odsunutých dejin, Prago
Media ews, Praha 1998.

CTVERO ZÁSAD DIPLOMATA ŠEDIVÉHO
I. Zahranicní politika je Z deseti procent signál,

znamení o úmyslech, smerech a cílech, ideové
zduvodnení kroku, a z devadesáti procent detailní
práce. Obvykle se spíše diskutuje o tech znameních,
méne už O tom, CO vyžaduje hlubší znalosti, hlubší
studium. Takovým základním znamením, signálem bývá
sepsaná zahranicne politická ko.ncepce, ale treba
i vyhlášení "euroskepse" politikem, což ovšem nemá
absolutne žádný význam pro stát, usilující o vstup do
EU, nebot tam jde momentálne o ten detail a nikoliv
už o signál.

2. Zahranicní politika se nedá delat sólo, je k tomu
treba vždy dvou ci více partneru (což si nekdy neuvedo
mují nekterí poslanci, žádající od této politiky nemožné).
Základní metodou posuzování problému kupredu je
v demokratickém svete kompromis. Známá definice
kompromisu zní: každý z 'partneru V jednání trochu sleví,

nikdo není uspokojen zcela, ale kompromisu je dosaženo.
Umením v jednání je, kam až slevit.

3. Stará klasická bilaterální politika ustupuje do pozadí,
tri ctvrtiny zahranicní politiky se dnes odehrává na pude
mezinárodních organizací, více V technické rovine, i když
prijatá rozhodnutí nakonec jsou podmínena politickou
dohodou.

4. Úspech muze mít zahranicní politika jenom
tehdy, stojí-Ii za ní vláda a zabývá se jí a má-Ii podpo
ru hlavních sil politického spektra. To je první vec,
kterou partner, vstupující do jednání, zjištuje a bere
v úvahu.

JAROSLAV ŠEDIVÝ (1929) JE BÝVALÝ CESKOSLOVENSKÝ VELVYSLANEC VE

FRANCII A V LETECH 1997-1998 MINISTR ZAHRANICNlcH v~cf CR.
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V otázkách zahranicní politiky si volici a jejich strany
casto prímo odporují

JAROSLAV HUK

Se zahranicní politikou naší republiky panuje obecná

spokojenost. Anebo je to spíše tak, že se málokdo touto
otázkou vážne zabývá a jen málo lidí si troufne na tak
neznámém poli neco kritizovat, když duvodu ke kritice

je tolik na domácí scéne? Jak pevný je vubec souhlas se
zahranicne politickou koncepcí našeho státu? A nesehra

je prece jen ona odstrkovaná mezinárodní problematika
duležitou roli v predvolební kampani?

SE SOUHLASEM OPATRNE
Bližší domácí košile než zahranicní kabát. Tak uvažuje

velká cást naší verejnosti a podle této zásady také

posuzuje závažnost domácích a zahranicních událostí pro
vývoj v Ceské republice. Ani tak významný a pro
budoucnost ceského státu historicky závažný krok, jakým

by mel být vstup do Evropské unie, nepatrí podle mínení
lidí mezi nejduležitejšÍ záležitosti, jimiž bychom se meli
zabývat. Daleko závažnejším problémem je korupce,

zajištování sociálních jistot, zlocinnost, výkonnost
ekonomiky a exportu, dokonce

i stav životního prostredí.
Druhoradý význam, který

zahranicním z4ležitostem vetši

na lidí prisuzuje, má za následek
i zjednodušené a spíše opatrné

názory na naši zahranicní politi

ku. Napríklad z lidí, podle nichž
má soucasný režim více
predností než predlistopadový,
plných 81 procent, považuje naši
zahranicní politiku za správnou

(údaj ze zárí 2000), a z tech
obcanu, podle nichž se situace
v Ceské republice vyvíjí

všeobecne správným smerem,

v podstate souhlasí s naší zahra
nicnÍ politikou dokonce 92

procent. A tak zjištení, že 64
procent dospelé ceské populace

považuje naši zahranicní politi
ku v zásade za správnou,

musíme posuzovat s velkou
opatrností. Botero: Ulice, 1988.

Prvním z techto duvodu je malá rozhodnost, s níž lidé

souhlas se zahranicní politikou vyslovují. Z tech 64
procent hlasu pro zahranicní kurs je pouhých 8 procent

jednoznacných ("urcite ano"), ostatní uvedli opatrnou
variantu "spíše ano". Nerozhodnost a opatrnost muže
souviset se sporným dojmem z nekterých kroku ceské
diplomacie, ale zkušenost z drívejších dob (z pruzkumu

STEM z "predkrizových" let pred rokem 1997) ukazuje,
že míra rozhodnosti byla velmi nízká vždycky. Opatrnost
pri vyjadrování názoru na ceskou politiku souvisí tedy

spíše s tím, jak málo lidé o veci znají a že s vedomím této
své povrchní znalosti volí radeji mírnejŠÍ formu vyjádre
ní.

Druhým duvodem je fakt, že soucasnou zahranicní

politiku hodnotí verejnost hure než celkovou koncepci.
V breznu 2001 pouze polovina (49 procent) obcanu
vyslovila souhlas s tím, že "mezinárodnÍ postavení naší

republiky se posiluje". Nejvetší rozdíl mezi mírou
souhlasu s celkovým kursem zahranicní politiky

a odvahou jednoznacne konsta
tovat, že kredit naší zeme na

mezinárodním poli roste, je
u stoupencu vládní CSSD
a vetšinou stredove orientované

KDU-CSL. A práve volici
techto stran se v klícových
otázkách naší zahranicní politi

ky nejcasteji rozcházejí
s proklamacemi svých stranic
kých predáku.

UDOVCI
NEZAINTERESOVANí,
SOCIÁLNí
DEMOKRATÉ KRITiCTí

Stací si pripomenout období
pred tremi lety, kdy se v parla
mentu hlasovalo o souhlasu se

vstupem našeho státu do

NATO. Pro tehdy ješte opozic
ní CSSD byla práve otázka

vstupu do Severoatlantické
aliance skutecným prubÍrským

Prítomnost
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"Myslíte si, že zahranicní politika

Ceské republiky je v zásade správná?"

"Jaké by bylo vaše rozhodnutí v prípade vyhlášení

referenda o vstupu do EU? - stoupenci stran"
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ODŠKODNÉ PRO VOLICE
Do voleb zbývá necelý rok a CSSD reší dilema

možná horší než pred vstupem do NATO. Její potenci
ální volici pochybují o základním kameni zahranicne

politické orientace "své" sociálnedemokratické vlády.
Fakt, že se o vstupu naší republiky bude rozhodovat

v referendu a že to bude až po techto volbách, na
vážnosti situace nic nemení. Udrží si vedení CSSD

jasný proevropský kurs, anebo se budou pred volbami
množit ruzné úkroky jako odškodné nespokojeným
stoupencum? S nekolika takovými signály jsme se

v Grégrove a Kavanove podání už letos setkali a možná,
že nebyly poslední.

kamenem - vedení strany se vyslovovalo pro vstup, volic

stvo bylo rozpolceno. Nakonec to vcelku úspešne vyrešil

požadavek na referendum ... V podobné situaci je však
sociální demokracie znovu. Vedení strany jednoznacne

podporuje urychlený vstup naší zeme do Evropské unie,
zatímco její stoupenci jsou mesÍC od mesÍCe rozpacitejší.
V ríjnu 2000 by v referendu o vstupu do EU hlasovalo

pro integraci 40 procent, proti jen 15 procent stoupencu

CSSD (a 45 procent zbylých uvedlo vyhýbavou odpoved
"nevím"), v cervnu letošního roku (když byla varianta
"nevím" stažena z prímé nabídky a zustávala jen jako
únik pro ty, kterí se vubec nedokázali rozhodnout) bylo
pro vstup 37 procent a proti 32 procent príznivcu vládní

strany! Velkou mírou nerozhodnosti se vyznacovali vždy
i stoupenci KDU-CSL (napríklad v breznu 2001 uvedlo
tuto únikovou variantu 51 procent príznivcu KDU

CSU), pri "pritvrzení" otázky, tedy vyloucení varianty
"nevím" z prímé nabídky, se však velká vetšina z nich

priklonila na stranu stoupencu vstupu. To odpovídá
hypotéze, podle níž stoupenci KDU-CSL si nejsou jisti
svým názorem na vstup do EU proste proto, že se

o politiku príliš nezajímají (a jsou vázáni na volenou
stranu svou krestanskou vírou), zatímco sympatizanti
CSSD pochybují z vecných prícin a v kontextu událostí
poslednÍCh mesícu se vstupem do Evropské unie cítí být
stále vÍCa vÍCe ohroženi.

JAROSLAV HUK (19S8) JE ANALYTIK STEM.
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Ve snaze nesepisovat úcet bez hostinského jsme se
rozhodli obrátit se s anketnimi otázkami na samotné
konstruktéry ceské zahranicní politiky: soucasného
ministra zahranicí za CSSDJana Kavana a jeho stínové
konkurenty Jana Zahradila za ODSa Josefa Zieleniece
za Ctyrkoalici. Vysvetlují svá pojetí kontinuity naší
zahranicní politiky, pro a proti vstupu do EUa zvažují
roli Ruska v nové Evrope.

1) Ohlédnete-li se zpátky do roku 1990, zaznamenáte
v ceskoslovenské ci ceské zahranicní politice nejakou
kontinuitu? Jakou?

Jan Kavan, úradující ministr zahranicních vecí CR:

"Pokud jde o zahranicní politiku samostatného ceského

státu, existují v jejím zamerení výrazné rysy kontinuity
s obdobím ceskoslovenské zahranicní politiky v letech 1990
1992. Jde predevším o základní politickou orientaci, kterou

lze strucne charakterizovat jako programové úsilí Ceskoslo
venska o návrat do Evropy. Tady došlo k významnému
pokroku - Ceskoslovensko vstoupilo do Rady Evropy

a uzavrelo Evropskou asociacní dohodu s Evropskými spole
censtvími. Vláda CSFR prijala základní strategická rozhod

nutí - usilovat o pristoupení k ES/EU a zaclenit se do
Severoatlantické aliance. Další strategický smer politiky se
orientoval na vytvorení dobrých vztahu se sousedními státy,

který vedl k uzavrení príslušných smluv se SRN a s Polskem.
Vláda nove vytvorené Ceské republiky tuto základní

zahranicne politickou orientaci v podstate prevzala.

V konkrétním zahranicne politickém programu došlo

k dílcím modifikacím, napr. ve stredoevropském prostoru
kladla ceská konzervativní vláda duraz predevším na ekono

mickou spolupráci v rámci Stredoevropské dohody o volném

obchodu (CEFTA) a upustila od rozvíjení politické spolu
práce v rámci visegrádské skupiny. Sociálne demokratická

vláda, která byla vytvorena v roce 1998, v základním zamere
ní ceské zahranicní politiky pokracovala. Do zahranicní
politiky však vnesla nové akcenty, zasadila se o obnovení

visegrádské spolupráce, podstatne vetší duraz položila na

rozvíjení ekonomické dimenze zahranicní politiky, oživila
vztahy se zememi Asie, Mriky a Latinské Ameriky. Nadále
rozvíjela základní strategické smery zahranicne politické
cinnosti - zintenzivnila vztahy se sousedními zememi, zacle
nila CR do NATO a intenzivne jedná o pristoupení CR
k Evropské unii."

Jan Zahradil, stínový ministr zahranicních vecí za Obcan
skou demokratickou stranu:

,Jiste je v ceské zahranicní politice po roce 1990 zretelný
jakýsi hlavní proud. Je jím návrat a zakotvení tam, odkud
jsme byli po II. svetové válce násilne vytrženi, tedy do

politických, ekonomických a bezpecnostních struktur euroa
merické civilizace, a to jak v jejich bilaterální, tak multilate
rální dimenzi. Nicméne i tento hlavní proud mel a má

mnoho hlavních odbocek a slepých ramen. Kdo si ješte
vzpomene, že kdysi navrhoval prezident Václav Havel
soucasné rozpuštení Varšavského paktu i Severoatlantické
aliance? Dnes to vypadá jako cirá fantazie, kterou lze ovšem

omluvit naivitou tehdejší doby. Stejne tak první nekomunis
tický ministr zahranicí Jirí Dienstbier byl príliš ve vleku tzv.

helsinského procesu a budování ruzných regionálních

a subregionálních svazku. Dnes zase pro zmenu trpí naše
zahranicní politika vlnou nekritického »evropanství« a také

ruznými nepochopitelnými a nekoordinovanými »ústrely«.
Prípady, jako byla kauza tzv. kubánské rezoluce (ministr
Kavan doplnil text odsuzující Kubu za nedodržování
lidských právo kritiku USA - pozn. redakce), naší zahranic

ní politice nesvedcí, oslabují naši verohodnost."

Josef Zie!eniec, stínový ministr zahranicních vecí za

Ctyrkoa!ici:

"Nepochybne, a je to tak dobre. Jednoznacná orientace

Ceské republiky na integraci do Evropské unie, úsilí o vstup
do Severoatlantické aliance, které bylo završeno pred dvema
roky úspechem, snaha o intenzivní a dobré vztahy s naším

nejvetším sousedem Nemeckem a snaha o dobré a koopera
tivní vztahy v regionu, to jsou nepochybne smery, v nichž

ceská zahranicní politika zaznamenává po celé období
kontinuitu. Musíme si ale uvedomit, že jedna vec je deklara

ce cílu - zde nepochybne kontinuita existuje - a druhá vec je

jejich praktické naplnování. Zde jednotlivé vlády a jednotliví
ústavní cinitelé, kterí mají odpovednost za zahranicní politi-
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ku, postupují s vetší ci menší obratností, a to má dopady na
naplnování techto cílu.

Duležitá je skutecnost, že tyto cíle zahranicní politiky byly

akceptovány i politickými silami, které puvodne mely vuci
nim výhrady. A to je také velmi povzbudivé. Napríklad
CSSD mela zásadní výhrady, pokud jde o naše zapojení do

Severoadantické aliance. Sociální demokraté však potom, co
prevzali vládní zodpovednost, bez výhrad naše clenství
akceptovali. Jak jsem již rekl, mluvíme-li o kontinuite strate

gické, o kontinuite cílu, je situace mnohem lepší, než pokud
jde o jejich konkrétní naplnování. Tady došlo nekolikrát
k velmi vážným problémum. Mnohokrát jsem se vyjadroval,

jak soucasná vláda neodpovedne pristupuje k našemu
clenství v Severoadantické alianci a ke vztahu se Spojenými
státy, které jsou naším nejvetším spojencem. Vytýkal jsem jí

zejména hanebné zaváhání pri rozhodování o spojenecké
akci v Kosovu, prímý útok na americké zájmy v tak citlivé

otázce, jakým je vztah Spojených státu ke Kube. Dobré
vztahy se sousedy jsou jedním z imperativu naší zahranicní
politiky, ale pri jeho naplnování opet došlo k velmi povážli
vým chybám hlavne ve vztahu k Rakousku, kde je krize

kolem jaderné elektrárny Temelín. Ta se predevším na zacát
ku rešila více s ohledem na vnitropolitické potreby soucasné
vlády než s ohledem na dlouhodobé vztahy s našimi sousedy.
Výsledkem je velmi špatný stav techto vZtahu."

2) Považujete vstup naší zeme do EU za nevyhnutelný?

Jan Kavan:

" erad se vyjadruji v tvrdých determistických termínech

vyhnutelnost - nevyhnutelnost. V politice existuje možnost
volby.Pristoupení Ceské republiky k Evropské unii je prede

vším vecí politické úvahy a politického rozhodnutí. Souhla
sím s názorem, který ceská vláda vyjádrila v memorandu,

které bylo soucástí ceské prihlášky o pristoupení k EU
v lednu 1996, a sice že pro vstup CR do EU není žádná jiná

Jan Kavan, soucasný ministr zahranicních vecí Leské

republiky.

alternativa. Jsem bytostne prevedcen, že clenství v klubu

ekonomicky vyspelých demokratických zemí bude pro naši
zemi po všech stránkách obohacující. Vzroste nejen naše síla
ekonomická, ale zvýší se podstatne i naše prestiž zahranicne

politická: budeme spolurozhodovat o osudech starého konti

nentu v rámci seskupení, které bude sdružovat na pul miliar
dy obyvatel. Clenství v EU, spolu se clenstvím v NATO,

také významne zvýší bezpecnost naší v minulosti tolik

zkoušené zeme. Prílišné otálení se clenstvím by nám rozjetý
vlak EU vzdálilo natolik, že by se jeho dostižení neobešlo
bez zbytecných ztrát a bolestného sebeobetování."

Jan ZahradiL·

"Myslím, že je nevyhnutelný, a za sebe bych dodal:

bohužel. Není totiž pochyb o tom, že Evropská unie prochá
zí vážnou strukturální a demokratickou krizí, jejíž príciny
jsou ukryty v samotných jejích základech. Nedávno do cešti

ny preložená kniha Johna Laughlanda Znecištený pramen
to ukazuje zcela brilantne. Domnívám se, že nemuže být

dlouhodobe úspešná snaha celit výzvám globalizace vytvore
ním nové nadnárodní ríše ve stylu 19. století, jakési ochran

né pevnosti, která se bude vymezovat proti ostatním sveto

vým centrum, predevším vuci USA, s nimiž patrí do
stejného civílizacního okruhu. Vážná chyba ceské diplomacie
je, že zcela rezignovala na kritickou analýzu soucasných
evropských integracních procesu, na snahu definovat ceskou
národní pozici vuci EU. Místo toho stále chápe náš vstup do
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EU velmi prvoplánove, jako symbolickou tecku za 40 lety

komun~mu a 10 lety postkomunismu. Uprednostnila
kvantitu (tedy rycWost vstupu) pred kvalitou (tedy podmín

kami vstupu). Je to nedustojné, pripomíná to snahu chudého
rychle se vecpat mezi bohaté, aby mu také ze stolu spadl
nejaký zbytek. Vážné demokratické nedostatky v systému
rízení EU a umele urychlovaná ekonomická, posléze pak

politická unifikace Evropy jsou v CR podcenovány a nejsou
vubec reflektovány. Výsledkem je, že zcela chybí domácí

diskuse o EU, protože každý jen trochu "euro kritický" názor
je okamžite skandalizován a interpretován témer jako

velezrada, ci alespon jako výron nacionalismu a provincialis
mu. Tato krátkozrakost ceské zahranicní politiky se nám

ovšem za cas vymstí. Nicméne EU v tuto chvíli predstavuje
tak silný ekonomický a politický komplex, že pro malou
zemi s otevrenou ekonomikou, jakou je CR, je nemožné
zustat mimo, i se všemi recenými výhradami. Je však treba

do EU vstupovat s jasnou predstavou o jejím budoucím
usporádání a pro ne si již dnes Wedat spojence."

josefZieleniee:

"Ano. Jsem presvedcen, že by pro nás bylo historickou

prohrou - ale také pro Evropskou unii - kdyby se proces

Jan Zahradil, stínový ministr zahranicních vecí za Obcan
skou demokratickou stranu.

rozširování zastavil. Evropská integrace, byt je v soucasné

dobe dominována ekonomickými aspekty fungování jednot
ného trhu, má od zacátku predevším politickostrategický
rozmer. Jsem presvedcen, že kdybychom v dobe, kdy evrop
ská integrace zacínala, byli svobodní, naše zeme by byla mezi

první skupinkou národu, které tento proces uvedly do

chodu. Tak jako západní sousedé Nemecka, Francie,
z menších jmenujme Belgii, Holandsko ci Lucembursko,

patrili by od zacátku do tohoto procesu také východní souse
dé Nemecka, tedy my a Poláci. Proto nerozšírení Unie by
bylo poprením hodnotových východisek, korenu, na kterých

integrace buduje. Jsem presvedcen, že ani my, ani Unie si
nemužeme dovolit tento proces prerušit."

3) Jak hodnotíte soucasný vývoj Ruska? Nepodcenuje
me rizika vyplývající z posilování Putinovy autokracie?

janKavan:

"Kroky prezidenta Putina prispely ke konsolidaci zeme.

Jeho politiku charakterizuje predevším snaha vytvorit

v Rusku funkcní státní organismus, který by umožnoval
rešení naléhavých ekonomických problému zeme, a ucinit
tuto zemi riditelnou. Úprava vztahu mezi centrální vládou

a regiony zároven vedla k urcité stabilizaci pomeru na regio
nální úrovni. V posledních letech se zeme stávala prakticky
neriditelnou, vliv a možnosti regionálních elit prekracovaly

jejich ústavní pravomoci, reálná úloha centrální státní moci
byla výrazne oslabena.

Stojí v této souvislosti za pozornost výrok prezidenta

Putina o záverecném období Borise Jelcina jako spolecnosti
svobodné natolik, že byla nezávislou i na zákonu a porádku.

Nemám pocit, že by prezident Putin programove usiloval
o omezení demokracie, politické plurality, svobody slova ci

svobody shromaždování. Chaos a zmatek, které Putin po
svém zvolení prezidentem zdedil, byly skutecne velké.
Zavedení elementárních pravidel fungování státu bylo
zrejme nezbytností. Rusko je príliš veliká zeme, s príliš

velkými problémy, než aby bylo možné ocekávat úplné
a definitivní zakotvení demokratických návyku fungování
politického systému a jednání jeho jednotlivých složek

v historicky velmi krátké dobe des.eti let.
Zahranicní politika Ruska se viditelne aktivizovala.

Zretelne se projevuje zájem o vztahy s Evropskou unií,

zlepšují se styky s NATO, oživují se vztahy se státy stred
ní Evropy. Potvrzuje se úloha Ruska jako nezbytného
a duležitého prvku evropského bezpecnostního systému.

Vnitropoliticky i mezinárodne by Rusku pomoWo, kdyby

se podarilo co nejdríve najít východisko z tragického cecen
ského konfliktu. Zacarovaný kruh násilí se stále nepodarilo

prolomit. Lidská práva tam jsou stále porušována teroristic
kými akty cecenských separatistu vuci civilnímu obyvatelstvu.
Reakce ruských silových složek pak bývá casto neúmerná.

Ruská federace v uplynulém roce zaznamenala nejlepší

ekonomické výsledky od svého vzniku (rust HDP 7,6 %,
prumyslové výroby dokonce o 9,2 %). Tempo ekonomického

rustu se sice v letošním roce zpomalilo, nicméne oživení
ekonomiky je evidentní.
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Ruská spolecnost se - nekdy sice stále ješte se znacne

zpomalující setrvacností dedictví sedmi desetiletí totalitního
systému v zemi - mení. Zájem vetšiny lidí, zejména pak

mladé generace o pokracování zásadních politických
a ekonomických premen, je však zretelný.

Vývoj v Rusku v posledním roce ukazuje, že jedním z rysu

vnitrní politiky prezidenta Putina je snaha a zájem hledat
kompromisní a vzájemne dohodnutá rešení, vytváret
možnosti a nástroje pro dialog s ruznými vrstvami spolec

nosti a vlivovými skupinami. Svedcí o tom pravidelná setká
ní prezidenta se zástupci podnikatelu a prumyslníku, aktivní
dialog prezidenta s gubernátory apod.

Rizika autokracie nelze v tak siožitém procesu, jaký

v Rusku v posledních letech probíhá, samozrejme vyloucit.

Není ale nutné je také precenovat. Míra rizika se bude
snižovat tím, jak rychle a úspešne budou ekonomické refor
my a demokratizace spolecnosti v této zemi pokracovat."

Jan ZahradiL

"Ve vztahu k Rusku je treba oprostit se od chybných

analýz a predsudku. Myslím, že každý si preje Rusko stabilní

- ci alespon relativne stabilní - a predvídatelné. To nezname
ná nutne Rusko zcela demokratické podle západních
standardu. To ostatne s ruskou historickou zkušeností ani

není možné. Rusko dnes prochází jakousi latinskoamerickou
periodou, tedy zrodem demokracie a trhu na troskách zcela

zkorumpovaného režimu. Tato etapa bude zrejme velmi

dlouhá, proto je treba mít trpelivost. Rusko není už rízeno
ideologií, ale spíše geopolitikou, reálnými zájmy. Prezident

Putin v tom urcite hraje duležitou roli. Proto není treba
Rusko démonizovat, ale ani se s ním snažit za každou cenu

dohodnout. Jde o to vymezit si limity. Dobrou politiku delá

podle mne administrativa George W. Bushe. Na jedné
strane dává zretelne najevo, že si nepreje s Ruskem konfron
taci ci novou studenou válku, na strane druhé nepripustí, aby

ruský tlak mohl být uplatnován pri smerování amerických
národních zájmu. To je jasne videt treba ve veci raketové
obranné iniciativy. Západ se choval celkem racionálne

v prípade cecenského konfliktu tím, že nepríliš intervenoval
do vnitrních vecí Ruska. Vždyt Rusko je spíše kontinent než

zeme, má nejen ekonomické problémy, ale starosti s udrže
ním teritoriální integrity a funkcní státní správy. Jeho zájmy
smerují na všechny strany, nejen k Evrope, ale do Zakavkaz
ska, Strední Asie, k Indii a Cíne. Správná politika vuci
Rusku je podle mého názoru dát najevo respekt k jeho

zájmum, ale soucasne jasný signál, že tyto zájmy mají své

hranice. Prubírským kamenem pro Západ bude postoj
k Pobaltí. Tady je treba zretelne ríci: baltské zeme jsou

svobodné demokratické státy, Rusko je nemuže považovat za

svoji sféru vlivu. Proto by jedna ci více baltských zemí mely
být brzy, co nejdríve, prijaty do ATO."

Josef Zieleniec:

"Rusko je nepochybne významnou zemí jak v globálním,

tak v evropském merítku. Už ale zdaleka není tak duležité
jako nekdejší svetová supervelmoc Sovetský Svaz. Vývoj

v Rusku urcite ješte ceká mnoho problému. Nedostatek

Josef Zieleniec, stínový ministr zahranicních vecí Ctyrkoalice.

demokratické tradice zpusobuje, že mnoho Rusu a také
ruských politiku verí, že je možné vybudovat fungující
efektivní tržní hospodárství schopné souteže s temi nejvy

spelejšími zememi bez dusledné liberální demokracie

západoevropského typu. Myslím, že tato iluze je jedním
z klícových ruských problému a že bude trvat nejakou dobu,

než - možná spíše metodou zkoušek a omylu ruské politické
elity - tuto jednoduchou vazbu mezi svobodou a ekonomic
kým výkonem vezmou na vedomí a aplikují v praxi. Ale

soucasne jsem presvedcen, že Evropa, sjednocující se
nejenom hospodársky, ale i politicky a obranne, a atlantické
spojenectví vytvárejí tak významnou stabilizující osu pro

globální vývoj, že i neklidný vývoj budoucího Ruska nebude
moci Evropu a svet destabilizovat."

Pripravila Marcela Pechácková.
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KONEC "'ESKÉ OTÁZKY
Ceská republika na mape nového sveta: národní zájmy,
nebo radeji ambice a ideály sebevedomých obcanu?

TOMÁŠ KLVANA

Spolecenskými vedami - budeme-li parafrázovat

Komunistický manifest - obchází strašidlo postmoderní
teorie. Tento myšlenkový smer, prosperující zejména od
70. let dvacátého století, se ve všech disciplínách vyznacuje
durazem na obrazy a znaky reality spíše než na skutecnost
samu. Je vlastne teorií moci obrazu ci nadvlády zjevného

povrchu nad nemenným absolutním významem, jehož
popírání je prvním prikázáním každého postmodernisty.
Ani politické vede a jedné z jejích nejctihodnejších

výkladních skríní, casopisu Foreign Mfairs, se postmoder
ní košte nevyhnulo.

nuje dokonce NATO a Evropskou unii ... To je ve skutec
nosti kladný vývoj, protože vytvárení znacek pro státy

postupne nahrazuje nacionalismus ... Znackový stát prispí
vá k další pacifikaci Evropy tím, že marginalizuje naciona
listický šovinismus."

Van Ham zde krácí po schodišti, které náhle skoncilo, aniž

si toho všiml. Muže být pravda, že McDonalds a Microsoft
jsou ve vymezeném smyslu lepšími americkými diplomaty
než ten nejschopnejší velvyslanec, proti Miloševicovi však

musel Bili Clinton nasadit stíhacky F -18 a bombardéry

Stealth. Nekteré reality zatím škole realistu nelze uprít.

CESKÁ REPUBLIKA V NOVÉM SVETE
Postmodernisté mezi analytiky mezinárodních vztahu

však vycházejí ze správného impulsu. Dnes žijeme v prelo
movém case, kdy se vyplatí znovu posoudit postuláty, které

dlouho provázely myšlení o zahranicní politice a její praxi.
Zbežný pohled na vývoj

v atlantickém prostoru ve
Ceská otázka tak, jak ji kladlo nekolik druhé polovine minulého

predchozích generací, již neexistuje století dokazuje, že západní
zeme postavily, pouceny

a nemusí být velicinou zahranicní politiky. druhou svetovou válkou

Vubec by bylo lépe mluvit o zájmech a celem k sovetské hrozbe,
svoji zahranicní politiku na

obcanu Ceské republiky místo tvurcí smesi realismu

O národních nebo ceských zájmech, a idealismu. Ta garantovala
jejich bezpecnost, stabilitu

protože národovecko-etnické chápání a odvozene i prosperitu.
Sovetská hrozba zmizela

prídavného jména ceské je otevrení se a ekonomická a kulturní

naší politiky a kultury na závadu. globalizace posunula atlan-
______________________ tický svet na zacátku našeho

století do radikálne jiné

skutecnosti. Zeme prehodnocují své zájmy, z nichž odvíje
jí svou politiku.

Jak by v této nové konstelaci mela vypadat zahranicní

politika Ceské republiky? Zahranicne politická obec by
mohla zacít tím, že se nove podívá na zájmy této zeme. Ty
se za poslední dekádu nepodarilo ucelene definovat
a dodejme hned, že mimo katedry zahranicních vztahu to

tolik nevadí. Všechny vlády si totiž nakonec stejne uvedo
mily a prosazovaly dve priority postkomunistické periody,

vstup do NATO a Evropské unie - v uvedeném poradí.
Vycházejme tedy i dál z neurovnané, nesymetrické

ZNACKOVÝ STÁT
Politolog Peter van Ham v posledním císle Foreign

Mfairs píše o vzrustu významu "znackového státu" a staví
ho do kontrastu s tradicní školou realismu. Uvádí, že

v posledních letech došlo ke sblížení marketingu a rekla
my se zahranicní politikou,
z cehož údajne "vyplývá

zmena politických modelu,
posun z moderního sveta
geopolitiky a moci do

postmoderního sveta obrazu
(images) a vlivu". Chytré
státy si vytvárejí svoje

znacky a marketingové
osobnosti kolem pozitivních
stereotypu sebe sama práve

tak jako mazané prumyslové
korporace. Tak Singapur má
dnes tvár smející se letušky

nabízející nám chutný
predkrm, zatímco Irsko je

vetrný zelený ostrov· se
zrzavými, pihovatými detmi. Nic proti zdatné státní
propagaci, kterou se politikové ostatne snažili praktikovat
vždy. Rozdíl je jen v tom, že dnes k tomu používají dobre

placené - jak jim ríká Milan Kundera - imagology. Pokud
se pro stát vymyslí prurazná image a pokud se tato image

aspon zcásti kryje se skutecností, muže z toho zeme profi
tovat prílivem investic, turismu a perspektivní migrace,
a tím posílením svého vlivu. Van Ham však v souladu

s postmoderní gravitací k obdivu povrchu a zdání ciní
jeden krok na,víc. Míní: "Uprednostnení stylu pred podsta

tou stále víc tvaruje evropskou politickou krajinu a ovliv-
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a nekdy i trochu nelogické praxe. Uciníme-li to, uvidíme,
že bychom nejlépe meli zacít se základní otázkou: jak si

prejeme, aby vypadal obcan naší zeme v globalizovaném
atlantickém prostoru, jakou by mel mít výchozí pozici, jak

by mel být co nejlépe situován pro všechny životní volby

v tomto prostoru?
Moje predbežná odpoved zní, že by mel mít otevrenou

cestu pro naplnení svých ambicí a k prosazování svých
ideálu. Mel by si uvedomit duležitost existence euroatlan

tického prostoru, který je vlastne jakýmsi ideálem, politic
kou krystalizací západní kultury (civilizace), vzniklou

k obrane a plodnému pretvárení této kultury. Zahranicní
politika státu by mela trvat na zachování euroatlantického

kulturního a politického prostoru. V tom lze najít stycnou
plochu s realisty i s prezidentem Václavem Havlem, kterí
si neprejí oslabování role Spojených státu v Evrope, natož

vzájemné vzdalování techto center. Naše zahranicní politi
ka by proto sama mela být ambiciózní a idealistická.

KDY BUDE U NÁS RÁNO?
Postmodernisté v zahranicní politice reagují na cynismus,

jenž obcas viditelne prostupuje realistickou školou. Kdyby
v 80. letech delal americkou zahranicní politiku realista

Henry Kissinger, jiste bychom se dockali brilantního
manévrování, balancování a z toho vycházejících studií
a eseju. Ceho bychom se dockali steží, by bylo križácké

tažení proti komunismu ("Ríši zla") pod vedením wilsonov
ského idealisty Ronalda Reagana. Lepší odpovedí na cynis
mus je idealismus, ne ironie nebo cynismus na druhou.

Idealismus se obcas, zejména z realistických pater,

karikuje jako snílkovství a neprakticnost. Pravý idealismus

je však predevším dusledný a tedy presný, optimistický
(Reaganovy volební spoty v roce. 1984 se jmenovaly
"V Americe je ráno", což intelektuální levice odmenila

povýšeným posmechem), a tedy sebevedomý, a hlavne
vážný. V tom posledním atributu jde proti frivolnosti

dnešní doby. Idealismus v zahranicní politice je na jedné
strane oprošten od banalit ("dobré vztahy se sousedy",

"nadstandardní vztahy s nekterými sousedy"; nic z toho
nepotrebujeme, potrebujeme normální, nekomplikované
vztahy se sousedy a samozrejme také se všemi jinými
relevantními demokraciemi) a na druhé strane oprošten

od ulpívání na prázdných frázích, které casto doprovázejí
slova jako "spolupráced a "prátelství". Slova, jež· mají

význam, jsou mír a stabilita. Je treba je nastolit a udržet

v celém atlantickém prostoru, což by naše zahranicní
politika rovnež mela považovat za základní zájem našich
obcanu. Proto jsou dnes ceské jednotky na Balkáne.

TRADICNí CESKÁ OTÁZKA
JIŽ NEEXISTUJE

Zahranicní politika Ceské republiky by mela zájmy

chápat jako vytvárení prostoru pro ambice a ideály našich
obcanu v euro atlantickém prostoru. Prilákání dlouhodo
bých zahranicních investic je podmínkou sine qua non, ale

nelze se zastavit jen tam. Mela by usilovat o to, aby naši
obcané meli snadný prístup na všechny relevantní trhy, aby
mohli být bez obtíží zamestnáváni v kterýchkoliv podstat

ných odvetvích kdekoliv ve svete, aby meli prístup ke
kvalitnímu vzdelání kdekoliv ve svete, aby naše kultura
mohla pusobit v celosvetovém merítku. K tomu je treba,

aby náš diplomatický aparát byl temto cílum pripraven
kdekoliv pružne pomoci a aby ceská politika zacala sama
sebe chápat v atlantickém merítku, aby zacala personálne

i myšlenkove pronikat do tohoto sveta.
Ceská kultura vcetne jazyka je dávno za bodem, kdy by

mohla být zpochybnena její existence. Ve 20. století si

prošla svým, což ji upevnilo. Její prumer je v porovnání
s prumerem západní civilizace trochu zaostalý, ale to je

práve možné rešit jejím dlouhodobým odvážným otevre
ním se všem impulsum této civilizace. Ceská otázka tak,
jak ji kladlo nekolik predchozích generací, již neexistuje

a nemusí být velicinou zahranicní politiky. Vubec by bylo

lépe mluvit o zájmech obcanu Ceské republiky místo
o národních nebo ceských zájmech, protože národovecko

etnické chápání prídavného jména ceské je otevrení se naší

politiky a kultury na závadu. To neznamená, že bychom se
meli stydet za cešství, ani to neznamená, že se cešství

rozplyne v jakémsi amalgamu evropanství. Spíš to zname
ná, že bychom cešství meli chápat jako prirozený proud

kvality západní kultury (civilizace), a nikoliv jako neco
vymezujícího se k ní (byt pozitivne).

TOMÁS KLVANA (1966) JE VEDoucl ZAHRANICNIHO ODD~LENI

HOSPODÁRSKYCH NOVIN.

Literatura:

van Ham, Peter: The Rúe ofthe Brand State, in: Foreign Affairs,

SeptemberlOctober 2001.
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CES I lOS AT I HO
VOJTECHA K R S ITUcíM

Vlády devadesátých let nepovažovaly problematiku
krajanu, žijících v zahranicí, za svou prioritu

MILAN ŠPACEK

Na svete snad není národ, který by nemel zkušenost

s dobrovolným ci nedobrovolným odchodem svých prísluš
níku do ciziny. Historie našich exulantu zacíná nejspíše už
pražským biskupem sv. Vojtechem a probíhala a probíhá

prakticky nepretržite. Presto lze vysledovat v urcitých
casových obdobích zretelné vlny nárustu poctu vystehoval

cu: období tricetileté války od nástupu protireformace,
ekonomická emigrace remeslníku a sedláku na prelomu 19.
a 20. století, úteky pred Hitlerem ci odchody do zahranic
ního odboje, emigrace na konci 40. a pocátkem 50. let po

komunistickém puci a nakonec vlna po sovetské okupaci
po roce 1968. V techto posledních vlnách opustili vlast
prevážne vysoce specializovaní odborníci a inteligence.

VZTAHY PODLÉHAJí DOBE
Krajané z drívejších vln emigrace brali tradice a zvyky

predávané z generace na generaci jako folklór a udržovali
je i v období, kdy "rodnou hroudu" rozšlapávala totalita.
U pozdejší vlny hlavne politických exulantu byl tento

nostalgický postoj o poznání slabší, což platí i o vztahu
domoviny k nim. Prícin je celá rada, od závisti nad
úspechy a postavením dosaženým ve zvolené zemi až po

nenávist politického vedení, kterou vyvolávala politicky
angažovaná cinnost znacné cásti exulantu.

Vzájemné vztahy vlast a krajané podléhaly a podléhají

dobe. Role krajanu v letech 1914 - 1918 a jejich podíl na
vzniku samostatného Ceskoslovenska byly duvodem
vstrícného postoje cs. vlády vyjádrené napr. podporou
vzniku Ceskoslovenského ústavu zahranicního v Praze.

Tento ústav se stal nadlouho jedinou institucí, která
monitorovala krajany a jejich spolky a byla pro ne zároven
kontaktním místem ve vlasti. Jedni z prvních clenu tohoto

ústavu byli Tomáš Garrigue Masaryk a Msgre. Jan
Šrámek. Za druhé svetové války a krátce po ní byla
všeobecne uznávána zásadní úloha exilu pri porážce Hitle

rova Nemecka. Po té prišlo prudké zmrazení po roce 1948
s neprátelským postojem k politickým exulantum a jejich
politické cinnosti, která mela svuj výraz napr. ve vysílání

Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky.

DUVODY K MíRNÉMU OPTIMISMU
Po roce 1989 došlo k obrovskému zlomu. U obou

komunit, doma i v zahranicí, nastoupila erupce ocekává-

ní. Krajané se rozdelili na starousedlíky casto druhé

a tretí generace, kterí vuci novému státu nemeli skoro

žádné požadavky a na exulanty, kterí z politických
duvodu odešli do zahranicí za casto velmi riskantních

okolností a kterí cást svého života prožili v puvodní
vlasti. U této skupiny exilu se objevila nabídnutá ruka ke
spolupráci a pomoci a zároven jednoznacne formulované

požadavky. Volební právo, možnost opetovného nabytí
tenkrát ješte ceskoslovenského obcanství, restituce
majetku neprávem zabaveného a uznání kladné role

exilu na politickém vývoji, který vedl k pádu komunis

mu. Na strane druhé v ceskoslovenské spolecnosti
ocekávání smerem k exilu vykrystalizovalo do požadav

ku co nejrychlejšího prístupu k ekonomickému standar
du a blahobytu západní spolecnosti. Protože obe oceká
vání nemohla být splnena tempem, které bylo žádoucí,

narustala na obou stranách frustrace, nepochopení, až

i ojedinelé projevy neprátelství. Je nutno priznat, že
vlády v 90. letech nepovažovaly vztahy k exilu a ke

krajanum za své priority. Po rozdelení Ceskoslovenska
navíc pribylo problému se vznikem nové komunity
Cechu žijících na Slovensku. Zásadní zmenu prinesla

jednání o prístupu Ceské republiky do NATO. Od té
doby je patrná zmena v postojích ke krajanum a exilo

vým organizacím. Byly prijaty dva zákony upravující
možnost znovu nabytí státního obcanství a novelou

volebního zákona je umožneno volit na zastupitelských
úradech v cizine. Stále otevrená zustává otázka restitucí

a korespondencního zpusobu voleb.

Rovnež na strane exilu dochází k mírnému posunu.

Tomuto vzájemnému sbližování bezesporu napomohla
dve setkání zástupcu krajanu z celého sveta v Praze
v letech 1998 a 2000. V opacném smeru pusobí stále

málo vstrícný postoj nekterých pracovníku ministerstva
vnitra a casté strídání reditelu odboru krajanských
vztahu na ministerstvu zahranicních vecí. Presto však

vlny ocekávání opadly a místo nich nastoupilo reálné
hodnocení možností, což dává prostor mírnému

optimismu.

MILAN SPACEK (1952) JE PREDSEDA KOMISE PRO KRAJANY 21JICI

V ZAHRANICI SENÁTU PCR. POVODNIM VZD~LANIM D~TSKY LÉKAR.
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'" I
S guvernérem Ceské národní banky Zdenkem Tumou
o penezích státních, soukromých, regionálních
a evropských

RADKO KUBICKO

Pane guvernére, jaký je váš vztah k penezum?
V zásade kladný. Jsou duležité. Umožnují, abyekonomi

ka fungovala. Umím si predstavit spolecnosti, které se
obejdou bez penez, kde se smenuje zboží za zboží. Ale
smena je to težkopádná. A pokud by otázka smerovala

k tomu, jestli je lépe být bohatý nebo chudý, tak se domní
vám, že nemusí-li clovek myslet na to, jestli bude mít co jíst,
poskytuje mu to možnost volby. A mít volbu je dobré.

Takže totalitní spolecnost by se bez penez obešla?

Koneckoncu práve komunisté slibovali tzv. beztrídní
spolecnost, kde by peníze neexistovaly ...

Neobešli by se bez nich. Spousta transakcí bežela
i v rízené ekonomice jakoby mimo a provádela se
v penezích, ceny mnoha aktiv byly urcovány témer
standardním zpusobem, jen mechanismus byl do znacné

míry pokriven, ale to neznamená, že bychom se obešli bez
penez. Pokud nežijeme v jeskyni a nevypestujeme si obilí
a hned to nesníme v rámci malé skupiny, v okamžiku, kdy

chceme obchodovat a chceme ukládat komodity nebo
nejakou hodnotu, zacínáme potrebovat peníze. Smena je
teoreticky možná i bez nich, ale když je výmenných
komodit více, meli bychom spoustu ruzných cen, které by

byly vyjádreny smennými pomery zboží. Peníze to zjedno

dušují, jakmile zacne docházet ke složitejším transakcím,
jsou nutné. Nekde to byly nejprve lasturky nebo šátecky

a postupne peníze zacaly být tím, cím jsou dnes. A vývoj se
nezastavil, místo klasických penez se setkáváme s fenomé
nem penez elektronických.

Takže od lasturek k platební karte. Jakou vidíte úlohu
centrální banky v tomto vývoji?

Historie je do znacné míry historií inflací a opakovaných

kolapsu meny. Mnoho panovníku prišlo s tím, že systém je
natolik rozvrácený, že je treba prijít s jinou menou, která
bude poctivá, a postupne, jak panovník potreboval financo

vat své potreby, docházelo ke znehodnocování a prišla další
reforma a další a další. Nakonec to vedlo ke vzniku centrál

ních bank, který byl spojen i s tím, že peníze postupne

prestaly být plnohodnotné. Teprve dvacáté století ale plne
otevrelo prostor pro fungování centrálních bank, ale

i behem nej se jejich úloha mení. Ze zacátku to bylo udržo
vání likvidity systému a postupne to prerustá do strážce

stabilní cenové Wadiny, prípadne strážce stability bankovní
ho systému. A téma dneška nejsou ani tak elektronické

peníze, ale tendence k vytvárení regionálních, tj. nadstát

ních men. Moderní peníze nejsou kryty zlatem, a aby byly
akceptovány jako legální platidlo, je potreba kredibilní
autority, která za nimi stojí a ríká: tyto peníze mají tuto

hodnotu. A lidé to akceptují.

Musí být tato instituce s autoritou nutne zrizována
státem?

Jsou i takové nápady, že by nemusela. Odpurce jakýchkoli
zásahu státu do pusobení trhu ekonom Friedrich von

Hayek hovorí o soukromých penezích, které by si vzájemne
konkurovaly. At si vydává peníze, kdo chce, lidé si sami
vyberou. Ale rozdíl mezi soucasným vývojem a tím, co

popisuje von Hayek, není kupodivu tak dramatický. Za prvé
je potrebné otevrít podnikání v bankovnictví, a to se stalo.
V rámci Evropy jsou jednotné bankovní licence, takže
podnikání v oboru je velmi volné. Za druhé - meny si

konkurují, pouze dominantními hráci na trhu zustávají
státy. epovažoval bych za dobré, kdyby tomu bylo jinak.

Proc? Bojíte se o svou obživu centrálního bankére?

Ne, ale soukromé peníze by nebyly dostatecne kredibilní.

A bylo by obtížné vyhodnocovat, která mena je duveryhod

ná, jestliže by jich bylo príliš mnoho. Stejne by nakonec
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zustalo jen nekolik men a to se koneckoncu deje se vznikem

regionálních men. Bylo vytvoreno euro a pres všechny

pochybnosti z technického Wediska - je to úspech. Uvažuje
se o vytvorení silné africké regionální meny. ekteré zeme

nejsou z menového hlediska dostatecne kredibilní
a nedokázaly udelat predel mezi vládou a emisí penez, což

vede k problémum. A potom je jednodušší napojit se na
jinou, silnou menu. A to je vlastne v souladu s Hayekem,

aby vlády nemoWy zneužívat emisní monopol. Mimocho
dem, on už to není absolutní monopol, i soukromé subjekty
mohou emitovat peníze jiným zpusobem. A oddelení

centrálních bank od exekutivy zustává nejvetší promenou
bankovnictví, címž vznikl další pilír demokratického systé
mu.

Dá se mluvit o rozšírení klasického rozdelení trí mocí
ve státe o zvláštní moc bankovní?

Je to cást exekutivní moci, která je oddelena a je do

znacné míry svébytná. Byl bych nerad, aby to vyznelo ve
smyslu budování nejakého mocenského centra. Netýká se to

jen menové politiky, bylo by dobré i v jiných oblastech
svázat ekonomickou politiku vlády jistými pravidly, aby
nemoWo docházet k výkyvum, které rozkolísají celou
ekonomiku.

Ale opacne - nemyslíte, že s rozvojem elektroníckých
penez muže potreba centrální banky zaniknout?

Pár lidí se takovými úvahami zabývá. V horizontu dvace

ti, triceti let muže díky elektronickým penezum schopnost
centrální banky ovlivnit menovou politiku klesat, protože
její podíl na emisi penez bude tak malý, že ji nebude mít
cím ovlivnovat. Já se kloním k tomu, že i relativne malý

podíl na penežním trhu centrální bance umožnuje ovlivno

vat pomery, které tam jsou. I dnes peníze emituje pres
úvery bankovní sektor a presto centrální banka nastavením

úrokových sazeb je schopná ovlivnit emisi penez v celém

sektoru. Myslím, že úloha centrální banky bude dominant
ní i ve veku elektronických penez a nastavením sazeb bude

ovlivnovat penežní sektor a celkovou emisi penez v ekono
mlCe.

Regionální meny jste oznacil za téma dneška. Hovorí
se také o tom, že zreknutí se slabých národních men je

cesta k odstranení spekulantu.
Ano, práve oni jsou úspešní, jestliže makroekonomická

politika nejaké zeme není dostatecne konzistentní. Pak je

pro ni lepší prijmout menu jinou. Argentina mela tvrdé
programy, aby udržela nízkou inflaci, uplatnovala tvrdý
menový režim, a prece se nepodarilo trhy presvedcit. Takže

prípadná "dolarizace" argentinské ekonomiky byla hodne
diskutována. V okamžiku, kdy malé národní meny zmizí,

tyto zeme nebudou vystaveny riziku. Ale nedomnívám se,
že by to melo vést k vytvorení jedné svetové meny. Plne
souhlasím s von Hayekem, že je dobre, aby existovala
konkurence mezi menami. Na celém svete si dovedu

predstavit pet. silných men. A bude na investorech, aby si

vybrali, který region je perspektivnejší.

Prezident republíky podle ústavy z roku 1992 získal
velkou moc nad CNB, protože sám jmenuje cleny

bankovní rady. Stal se tehdy omyl, nebo mela tato prekva
pive mimorádná prezidentská pravomoc nejakou logiku?

Myslím, že to nebylo preWédnutí, ale snaha zákonodárcu

po dobu transformace oddelit centrální banku od vlády, aby
byla co nejvíce chránena proti politickým tlakum.

Ale tím byl prece porušen princip vzájemné kontroly
ústavních institucí.

Nikdy jsem se netajil, že si umím predstavit více modelu
jmenování bankovní rady. Nevím, proc to bylo ponecháno

jen na prezidentovi. Možná šlo o konkrétní osobu uvažova

ného prezidenta Václava Havla, o nemž se verilo, že bude
dostatecne nadstranický.

To se zmenilo, když se prezident zapojil do politického

boje a centrální banka se zacala politizovat. Stálo to za to?
Odlišme dve veci - nastavený systém a skutecné fungová

ní. Myslím, že prezident úlohu, kterou mu uložila ústava,

splnil dobre a výber clenu bankovní rady delal vždy
odpovedne. Rada byla stabilní a kompaktní, pracovala
kvalitne. V prípade hodne diskutované poslední rekon
strukce se prezident radil s mnoha odborníky a jsem

presvedcen, že výber provedl korektne a po odborné stránce
se mu nedá nic vytknout. eco jiného je samotný systém. Já
bych se jeho zmene nebránil, prezident by mel mít pri
výberu rady partnera. Muže to být senát, vláda, premiér.

Možná by stálo za to zavést jednotný model. Jestliže naprí
klad ústavní soudce schvaluje senát a jmenuje prezident,
melo by to být u bankovní rady obdobné.

K politizaci došlo i ve vašem prípade. Když ruku v ruce

kritizují výber guvernéra CNB predseda vlády a poslane

cké snemovny, tedy predsedové vládní i opozicní strany,
ocitá se centrální banka v divné situaci.

Muj názor je, že centrální bance se dlouho darilo držet

mimo politiku. Ale potom guvernér JosefTošovský vstoupil
do politiky a stal se predsedou vlády, byt to byla jen vláda

prechodná. A tehdy by bývalo lépe, kdyby se do centrální
banky už nevracel. Stal se predsedou vlády po Václavu

Klausovi, který potom mel o to vetší motivaci hledat

ekonomické duvody a úlohu centrální banky v procesu pádu
své vlády. Já si nemyslím, že by politika centrální banky

nejak výrazne prispela k pádu vlády pana Klause, ale všech
ny události kolem rozhodne prispely k nežádoucí politizaci
banky.

Nedávno komentátor Petr Fischer vyzýval v Lidových
novinách centrální bankére, aby si uvedomili svoji

odpovednost za možné ztráty danových poplatníku

v souvislosti se zásahem v IPB. Podle nej by bankéri
podobne jako politikové meli po chybách odstupovat.
Kde jsou meze nezávislosti a kde by mela zacínat
demokratická kontrola CNB?

Pokud clovek skutecne udelal vážnou chybu, mel by

odstoupit. Co se týká menové politiky, tam je to obtížné, na
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rozdíl od vlády mají naše rozhodnutí dlouhodobejší efekt.

Prehlednejší je to asi v oblasti bankovního dohledu. Ale

v konkrétním prípade IPB, o kterém psal pan Fischer, já
stojím za tou transakcí, porád myslím, že to bylo nejlepší
možné ze všech špatných rešenÍ. Ano, kdybychom bývali
vedeli to ci ono, mohli jsme neco udelat dríve, ale po bitve je
každý generálem. Kdyby bývala vláda vedela, jak se situace

bude vyvíjet, taky by asi rozhodla jinak. My za všechno
nemužeme, musíme postupovat podle zákona. Naše rozho
dování bylo obtížné a není to tak jednoduché, jak si to
predstavuje pan Fischer.

Ale co odpovednost za neúspechy celého transformac

ního období, to také stálo konkrétní peníze danových
poplatníku a CNB se na tom podílela.

Transformacní období stálo peníze danových poplatníku
a stálo by vždy peníze danových poplatníku. Jednalo se
pouze o zpusob, kterým budou zaplaceny. Nevylucuji, že se

stala chyba a že se melo relativne brzy privatizovat banky
nebo v nich mel stát lépe vykonávat svá vlastnická práva.
Banky vlastní akcionári a rídí je management, ne CNB.

Kdyby se ale delo neco jiného na zacátku devadesátých let,
byla by to jiná cesta transformace. Nechci tvrdit, že jsem
tehdy vše vedel, ale dnes myslím, že kdybychom zacali
privatizací bank, vybudováním zdravého financního sekto

ru, že by to bylo lepší a náklady by byly menšÍ. Ale zase na
druhé strane je argument Václava Klause, že by to bylo
obtížnejší politicky, transformace by byla tvrdšÍ. Madari

napríklad mnoho vecí udelali dríve, takže se jim podarilo

dostat se do jisté úrovne tržní ekonomiky s menšími nákla
dy. Ale platili je jinak, treba tím, že na rozdíl od nás

poklesly reálné mzdy. To byly zase jejich náklady pro
danové poplatníky. CNB se na tom podílela v té míre, do
jaké míry participovala svým poradním hlasem pri budová

ní celé koncepce. U toho jsem nebyl, ale dovedu si predsta
vit, že jisté slovo centrální banka mela, i když si netroufám

jeho váhu posuzovat. Ale ty problémy byly založeny mezi
lety 1990 a 1993. To ostatní jsou, jak se ríká v šachu,
vynucené tahy. Mohl byste ríci, že jsme mohli lépe uhlídat

malé banky. Ted se jeví jako chyba, že bylo vydáno príliš
mnoho bankovních licencí malým a stredním bankám.

Jenže byla obrovská poptávka po bankovních službách a je
jednoduché nyní delat moudrého. Vetšina ekonomu, a já

patril mezi ne, ackoli jsem s tím tehdy nemel nic spolecné
ho, se domnívala, že konkurence v bankovním sektoru

bude užitecná. ebyly ale zkušenosti, nebyl kapitál, nebyli
vyškolení lidé, což se brzy projevilo. Samozrejme, že do

nekteré banky mohl bankovní dozor prijít dríve, neco se
mohlo udelat jinak. Ale to by už celkovou situaci nezmeni
lo.

Dobre, zamerme se na jinou, aktuálnejší zmenu. Jak se

zmení postavení centrální banky s vyjednáváním o vstupu

do Evropské urne? Co bude s korunou?
Ne vždy se dostatecne odlišuje vstup do Evropské unie

a pristoupení k jednotné mene. Vstup do Evropské unie
nebude mít žádný okamžitý dopad na centrální banku. Už

Doc. Ing. Zdenek Tuma, CSc. se narodil 19. ríjna 1960
v Ceských Budejovicích. Vystudoval fakultu obchodní na
Vysoké škole ekonomické v Praze. Po ukoncení studia
pracoval naVSE a v roce 1986 nastoupil do Prognostic
kého ústavu CSAV jako vedecký aspirant. V letech
1993 - 95 byl poradcem ministra prumyslu a obchodu
a od r. 1995 byl hlavním ekonomem Patria Finance, a.s.
Od I. cervna 1998 do svého nástupu do Ceské národní
banky pocátkem roku 1999 byl výkonným reditelem
Evropské banky pro obnovu a rozvoj, v jejímž predsta
venstvu zastupoval Ceskou republiku, Slovensko, Madar
sko a Chorvatsko. Soucasne v letech 1990-1998 predná
šel makroekonomii na Fakulte sociálních ved Univerzity
Karlovy. Absolvoval zahranicní studijní pobyty ve Velké
Británii, Nizozemí a USA. Od 13. února 1999 je clenem
bankovní rady a viceguvernérem Ceské národní banky,
od I.prosince 2000 je guvernérem CNB.

dnes používáme stejné instrumenty jako Evropská centrál
ní banka. Jen nás to dále bude tlacit, abychom uvažovali

v evropštejším kontextu. Nejvýznamnejší zmena nastane,
až bude prijata jednotná mena. Potom rozhodování

o menové politice prejde do Frankfurtu a pouze guvernér
bude osobne odpovedný, jak tam bude hlasovat. Ani to ale
neruší potrebu mít dobrý analytický aparát, ti lidé, kterí
pripravují podklady pro rozhodnutí o menové politice na

národní úrovni, budou pripravovat analytické informace

pro rozhodnutí na evropské úrovni. A krome toho je tu
bankovní dohled, distribuce obeživa, platební systém,

bankovní služby, které poskytujeme státu. Na tom se nic
nezmenÍ.

RADKO KUBICKO (1967) JE KOMENTÁTOR CESK~HOvysILANI RÁDIA

SVOBODNÁ EVROPA.
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TÉMA

SINE I II TI
CiLI NEUROZENÝ
o puvodu kulturního snobismu a jeho záludnostech

JAN P. KUCERA

Dílo prý známého amerického vedce Haralda Blooma

Kánon západní literatury s pod titulem "Knihy, které prošly
zkouškou veku" je kniha obsáhlá a plná vedení, a prece její

prectení cloveku pripomene Moliéruv výrok, že ucený hlupák
je vetší hlupák, než hlupák neucený. Už jen nápad neco

takového napsat je kuriózní. Americký profesor vychází
z evidentní pravdy, že ani horlivý ctenár nemuže precíst všech
no, a tak mu predkládá kánon literatury (26 autoru), kterou by

proste precíst mel, chce-li být "kulturním clovekem" a aniž by
se sám musel propachtit spoustou "ptákovin", než by si takový

výber udelal sám. Úroven jeho výberu (presneji znalostí)
odhaluje príklad doporucené literatury ceské, z níž uznává jen

Karla Capka, Václava Havla, Milana Kunderu, Jaroslava
Seiferta a Miroslava Holuba. Paradoxne však tvrdí, že "výber
není tak nahodilý, jak by se mohlo zdát". Kritériem bylo
spojení vnitrní vznešenosti a vnejší reprezentativnosti. Jak si

nepripomenout hezký výrok Roberta Musila, že "v oblasti
estetických hodnot je i pro díte snadné ptát se více, než muže

devet mudrcu zodpovedet". (Profesora alespon cástecne
omlouvá, že Musilovy eseje ve svém doporucení nemá.)

PRíRUCKA PRO SNOBY
Dlouho jsem si lámal hlavu, k cemu by mohla ta tlustá

a pro bežného ceského intelektuála, rekneme ucitele, cenove
nedostupná (599 Kc) kniha být užitecná. Nepremýšlel jsem
zbytecne. Dospel jsem k názoru, že tu jde o znamenitou

prírucku pro snoby. emuže být pochyb, práve této spolecen

ské skupine je urcena, a pokud by nakladatelství Prostor
nekde k prekladu vyštrachalo "kánon svetového výtvarného
umení" a "kánon svetové hudby", meli by ceští a moravští

snobové vystaráno. Vec má prirozene hácek. Aby totiž to, co
jsem výše napsal, vubec melo nejaký smysl, je potreba se

shodnout na obsahu pojmu snob. Zprvu se zdá, že nic není
snazšího, stací sáhnout po dobrém slovníku cizích slov
(Praha, Academia 1995). V nem se dovídám, že "snob je

povrchní, nedovzdelaný obdivovatel všeho módního, zvl.
v umení" a dále je uvedeno spojení "snobský vkus". Autor

slovníkového hesla se tedy s problémem vyrovnal dost
ledabyle a místo aby porádne vysvetlil, co to znamená být

snob, problém ješte zkomplikoval zapeklitým pojmem
"vkus". Uchýlíme-li k dejinám estetiky, snadno zjistíme, že
neco takového, jako obecne platný vkus, vubec neexistuje.

První se vkusu dovolávali starí Rekové, ale pro ne to byla
jakási blíže neurcená zlatá strední cesta, neco na zpusob

umerenosti. Jenže z takového hlediska by byl napríklad

Shakespearuv Král Lear zcela nevkusný, což ostatne je. (Na
otázku "proc?" odpovídá nikoliv k veci a bez zevrubnejšího

vysvetlení Voltaire, který v r. 1757 proste prohlásil, že verejné
ctvrcení pomateného Damiense za to, že Ludvíka XV. škrábl

perorízkem, je "nevkusné".) Pro jiné myslitele "vkus na rozdíl
od porozumení pozustává ze zmatených pocitku, které
nemužeme náležite vysvetlit". Je to neco podobného pudu,
jak rekl Leibniz. Takto bychom mohli pokracovat bez
úspechu dále, snad nejlépe to vyjadruje vynálezce mnou

milované kategorie "nezainteresovaného zalíbení" cili
lmmanuel Kant, který pripouští, že o vkusu nelze diskutovat

(ceský preklad: proti gustu žádný dišputát), nicméne prý
existuje vkus dobrý a vkus špatný. Ale co vkus snobský?

SNOBOVÉ VZNIKLI V ANGLII

epomohl-li nám slovník cizích slov, nahlédneme do
Slovníku spisovného jazyka ceského z r 1966. V nem se

jednak dovíme, že slovo "snob" pochází z anglictiny, dále že je
hanlivé a oznacuje povrchního, nedovzdelaného obdivovatele
všeho módního, hlavne v umení. Až sem tedy nic nového,

a prece: je zde uveden i význam "zbohatlíci" a ten je duležitý.
Odkazuje nás k historickým okamžikum, kdy slovo snob

spatrilo svetlo sveta. Souvisí totiž se spolecenským vývojem
v Anglii. Anglie se po napoleonských válkách závratným
tempem své industrializace stala bezkonkurencne nejsilnejší
evropskou zemí, ale pro spolecenskou elitu zeme, cili pro
šlechtu, to nebyla jednoduchá situace. K nejvetším pozemko

vým vlastníkum se stále casteji zarazovaly i osoby neurozené
a nahoru se tlacila velkoburžoazie (velkoobchodníci, bankéri,

vysocí státní úredníci, právníci a notári), kterí na rozdíl od
šlechty nemeli urozenost, avšak meli stále víc vlivu a penez.
S touto vrstvou povýšencu si lordi samozrejme nechteli
zadávat a neprodyšne se uzavírali do svých prominentních

klubu. Jenže nakonec musela ta "podivuhodne tuhá hmota"
Gak anglickou aristokracii nazvala B. Webbová) dvere svých

klubu prece jen pootevrít. Tomu odpovídá i výklad, který
podává The Consise Oxford Dictionary of Current English:

"Snob. Man oflow birth or breeding or social position (arch.);

townsman; person with exaggerated respect for social position
or wealth and a disposition to be ashamed of social inferior

connexions, behave with servility to social superiors." Svou

šlechtickou aroganci si nedokázali ubránit jinak, než. malou
poznámkou, kterou ke jménu povýšencu v seznamech nových

klubových clenu pricinovali - s. nob., cili sine nobilitatis,

neurozený. Tímto smešným porodem se na svet vyklubalo
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odborné clánky. Ale ani to mu není dost. Sociolog prof.
Jung, syn medailemi ovešeného legionáre z 1. svetové
války, skaut a vubec clovek verejný, veznený nacisty za 2.

svetové války, který v roce 1948 emigroval, žil ve Finsku,
Norsku, ucil na nekolika univerzitách v USA, aby se
nakonec v roce 1990 vrátil na rodný statek, je kutnohor
ský patriot. Založil obcanské sdružení Údolí Vrchlice,

jehož cílem je zprístupnení krásného kusu zeme ceské
lidem, obnovil Rotary klub, píše do místních novin.
A porádá Konfrontace.

Na kutnohorské Konfrontace jezdí prednášet zajíma

vé osobnosti z Prahy i odjinud. Na pozvánce na ty
zárijové stojí: Prof. Richard Jung a mesto Kutná Hora
porádají pod záštitou starosty mesta pana Kvetoslava
Hlavatého Kutnohorské konfrontace 13. 9.2001. Jejich

hostem bude tentokrát Jirí Stránský, spisovatel a predse
da Ceského centra Mezinárodního Pen klubu. "Myslel

jsem, že by místní zajímalo, jak ve skutecnosti vypadají
a co na živo ríkají lidé, které znají z televize," podotýká

iniciátor. Prednáška je ve Vlašském dvore a teprve po ní
se publikum presune do "salónu" - na zahradu, do bývalé

stodoly a do rozsáhlých a clenitých sklepu statku profe
sora J unga. Konfrontace se podobne jako jiné salony
konají jednou mesícne, obvykle v jeho pulce, ve ctvrtek.

" ekterí se prijdou jen najíst a napít, jiní se tu pokoušejí
intrikovat, žralokyne kulturní si udelají cárku, že tu

byly," ríká s ironickým úsmevem profesor Jung. "Jsem
skeptik, necekám, že by pro každého Konfrontace

znamenaly obohacení duchovního života. V každém
prípade je to ale pokus zarazit ten nový útek do vnitrní
emigrace, jehož jsme v posledních letech svedky. Pokus,

jak i na malém meste vést neprovincionální spolecenský

život. A snad i príspevek k zrození obcanské spolecnos
ti, protože ta u setkávání lidí zacíná."

EVA HIRSCHovA JE S~FREDAKTORKA M~slC:NIKU EXTRAELlxIR.

LIBUSE KOUBSKA JE S~FREDAKTORKA PRITOMNOSTI.

.....,..I'

JAK SE SNOB OPICI
BRETISLAV RYCHLíK

Prvním snobem , kterého jsem zblízka poznal, jsem byl

já sám. Fascinován zjevením modrých džín ve Veselí nad

Moravou i svobodomyslností a závanem západáctví, jak
ho do mestecka prinesly první mánicky po návratu

z ucení ci studií ve vetších mestech, nutil jsem rodice, aby
se podrídili tomuto vkusu a porídili mi též tyto nedostup
né kalhoty. Matka podlehla mému detskému snobismu

a "vyvexlovala" tricet bonu od spolupracovníku v Jihomo
ravských trubkárnách a tažírnách, nebot rada Morav
ských Slováku mela od tricátých let za oceánem
"vprostred Ameriky" rodinu. A tedy i dolary. Psal se rok

1967. Bylo mi devet let, když jsme v bratislavském
Tuzexu za 22 bonu koupili dospelé džíny se zipy na

zadních kapsách znacky Super Rifle. Jsem v nich s ležér
ním americkým výrazem v devítiletém obliceji vyfotogra
fován pri nedelní návšteve fotbalu se synem nácelníka
SNB ve Veselí zvaným Cangajšek neboli Cangis. Ten
vlastnil fotoaparát znacky Flexaret. Velké džíny mám

v pase stažené opaskem, dole nekolikrát dovnitr založené.

Pres veškerý puvab fotografie, velkorysost a pokrokovost
mojí maminky i oprávnenost mých nároku (Co mel
clovek nosit. Ty jejich "tesily"?) si dnes odvozuju toto.

Snob je bytost veskrze nepuvodní, odvoditelná od opicenÍ
se a do znacné míry i tvor manipulovatelný. V tomto se

snob historicky zrejme nijak zvlášt nevyvíjí, pouze doba
na neho klade nové nároky. Pamatuju se, jak jsem se
koncem sedmdesátých let octnul s kamarádem Vladimí
rem Mertou po jeho koncerte v jakémsi byte v tehdejším

Gottwaldove. Já, neznámý vlasác s polozakázaným

slavným písnickárem. Majitel bytu nám ukazoval
s významným pomrkáváním statecne v jakémsi pokoji
fotografii Jana Wericha s citátem o cloveku, který, když

už jednou je, tak má koukat, aby byL.. Cítil jsem

se bytostne, jak z neho snobství takrka kape. Vzápetí, po
úvodní ukázce filosofujícího clovecenství, se mne dotázal,

zda-li jsem také kumštýrem. Pravil jsem popravde, že
jsem delníkem na kachní farme Jihomoravských drube

žárských závodu. Po evidentním zklamání, že nejsem ani
z Prahy, natož umelec, a po porade s manželkou, vykázal
mne jako nehodného jejich spolecnosti z bytu.

Dnešní snob se tlací k mocným a slavným, stejne jako
okázale a hystericky vzdychá nad "obycejnými clovícky" ci
zbožnuje "zajímavé osobnosti" a "pábitelství". Zdá se mi,
že víc rezignoval na jeden ze základních daru lidského

života. Vést se svobodne svým srdcem. Rídí se výhradne
cizím vkusem, zvyky, reklamou a cizí morálkou. Jenom
svobodné pomery dávají snobum možnost bujet jaksi

bezostyšneji. Snobské projevy trcí svými komplexy,

mindráky a slabomyslností ze života té smešné skupinky,
provincní smetánky, která se v ceském rybnícku dere

z bahna a vypouští na hladinu bublinky o své výjimecnosti.
Jsou tak nepuvodní, až jsou skoro k nerozeznání od
pravých.

BP.ETISLAV RYCHLlK (1958 ) JE RE2:IS~R. HEREC A sC~NARISTA.

podzim 200 I
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CHRONiCKÁ PODVÝŽIVA
Školné by pomohlo prístupu k vysokoškolskému
vzdelání

JIRí ZLATUŠKA

Práve zacíná zimní semestr a do prvních rocníku ceských

vysokých škol prichází o 12 procent studentu víc než loni.
Ovšem není se z ceho radovat: "Pokud se nenajdou peníze,
budeme muset v roce 2002 omezit rozsah prijímacího
rízení," tvrdí rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm.

" ebudeme se moci cWubit tím, že 24 procent populace je
na vysokých školách - bude to stejne jako za komunistu

devet až jedenáct procent." Skutecne smutný výsledek po
dvanácti letech od zmeny režimu.

Na podzim roku 2000 se v parlari-Jentu hlasovalo o tom,

zda v rozpoctu venovat peníze radeji na politiku aktivní
zamestnanosti nebo na vyšší pocty vysokoškolských studen
tu. Proti vyšším výdajum na pocty vysokoškoláku úspešne
Wasoval se sociálními demokraty napr. i soucasný predseda

Poslanecké snemovny PCR Václav Klaus, a to navzdory
známým údajum o tom, že v zárí 2000, kdy kulminoval

pocet nezamestnaných absolventu stredních škol, jejich
pocet cinil 70 938, tj. 15,5 procenta, ale aktivní politika
zamestnanosti umožnila na místa pro absolventy a prakti

kanty zaradit pouze 8 124 stredoškoláku, zatímco odmítnu
tých uchazecu o vysokoškolské studium, kterí splnili

požadavky prijímacích zkoušek, ale pro nedostatek financí

Bez školného má nadeji na diplom stále méne mladých lidí.

nebyli prijati, bylo v celém vysokoškolském systému
podstatne více. Je prakticky jisté, že se ani letos situace
nezmenÍ.

NEJRYCHLEjší POKLES BYL ZA KLAUSE
Vysoké školství v Ceské republice trpí chronickou podvy

živeností financních dotací na studium vysokoškolských

studentu. Behem období 1994-2000 se reálná výše prumer

ných financních prostredku na jednoho studenta snížila
o 38 procent navzdory tomu, že se pocet vysokoškolských
studentu ve srovnání s casy pred rokem 1989 zdvojnásobil.

K nejrychlejšímu poklesu financování studia došlo

v období Klausových vlád, kdy mezirocní pokles financí na
jednoho vysokoškolského studenta prekrocil mezi léty 1996
a 1997 dvacet procent. Za vlády Josefa Tošovského se

pokles financních prostredku na jednoho studenta zpomalil
na pouhých 12 procent a toto zpomalení se darilo dále
zvýraznovat za Miloše Zemana, stalo se tak ovšem prede

vším v dusledku prevzetí razantních omezení rustu financo

vání vysokoškolských studentu zavedených Tošovského
vládou.

Sociální demokraté si financní nedostatecnosti vysokého
školství byli vedomi a jejich volební program obsahoval

úmysl pridávat každým rokem dve miliardy korun do
rozpoctu vysokých škol- v reálné výši by se jednalo o prida
ných 8,5 miliardy korun, pokud by se tento úmysl podarilo

realizovat. Ve skutecnosti však prakticky uplatnovaným
receptem, který do jisté míry brání výraznejší devalvaci
výukové dotace na jednoho studenta, zustaly prísné limity
financovaného rustu poctu studentu na vysokých školách,

které vedou k neúnosnému rozporu mezi pocty uchazecu
o studium, kterí úspešne splní požadavky prijímacích

zkoušek, a pocty tech, které si vysoké školy mohou dovolit
prijmout.

JSME Až ZA MEXIKEM
Charakter vysokoškolského studia se všude na svete mení

z nekdejšího elitního studia malé cásti populace na studium

masového charakteru, kterým prochází více než polovina
populacních rocníku. Podle posledních statistik vstupuje
v zemích OECD do vysokoškolského vzdelání v prumeru

45 procent populacního rocníku. Více než 60 procent

vstupuje do univerzitních studijních programu ve Finsku
a Švédsku, více než 50 procent v Polsku, Madarsku,

Norsku, Islandu, Holandsku a Argentine, a prumerná

Prítomnost
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hodnota 45 procent je dosažena nebo prekrocena v Koreji,
Spojených státech, Velké Británii a Izraeli. V Ceské repub

lice vstupovalo v roce 1999 do universitních studijních
programu pouze 23 procent rocníku, což je nejhorší publi

kované procento mezi zememi OECD, horší než u Mexika
s 24 procenty.

REŠENí? ŠKOLNÉ S ODLOŽENOU
PLATBOU!

Financní podvyživenost ceské vysokoškolské soustavy

spocívá v nedostatku prostredku, které by se daly použít bez
ohrožení mandatorních výdaju rozpoctu.

Jednou ze schudných možností, jak vysokoškolskému
systému pomoci, je zavedení povinnosti platby školného.

Návrhy, které si za vzor berou tzv. australský systém, využí
vají skutecnosti, že individuální návratnost pro absolventy
vysokoškolského studia je dostatecne vysoká a cást budou

cích príjmu vysokoškoláku lze použít k úverování rozšírení

prístupu k terciárnímu vzdelánÍ. Od studentu nejsou
v dobe jejich studia požadovány splátky školného

v hotovosti, ale stát se podílí na zajištení vymahatelnosti

závazku splácet školné z pozdejších príjmu, které presáh
nou prumerný príjem. Školné ve výši približne 15 tisíc Kc

rocne by mohlo být splaceno behem zhruba deseti let.
Odklad splácení sice do systému neprináší okamžité nové

peníze, ale behem nekolika let se financní toky systémem
mohou ustálit a prispet zhruba ctvrtinou cástky navíc, tj. ke

zvýšení celkového poctu studentu alespon o ctvrtinu, což
by pri vetších možnostech využití kratších bakalárských

programu znamenalo možnost podstatného zvýšení poctu
absolventu.

V Ceské republice jsou príjmy vysokoškoláku v prumeru
070 - 80 % vyšší než príjmy stredoškoláku a spoléhání se

na možnost reálne dluh vzniklý ze studia splatit je tak

pomerne málo rizikové. Odpurci školného casto argumen
tují tím, že nekteré skupiny absolventu obvyklých príjmo

vých hladin nedosahují, zejména se jedná o nastupující
ucitele nebo lékáre. V takových prípadech se státu otevírá
jednoduchá možnost poskytovat u konkrétních pracovních

zarazení cílené úlevy ze splátek (a vlastne dotovat stabilitu
umístení držitelu cerstvých diplomu v techto profesích)

namísto soucasného plošného sanování studia bez ohledu
na setrvání vysokoškoláka v príslušné profesi.

PLATící STUDENT BY ŽÁDAL ZMENY

Zavedení školného by navíc mohlo prispet k rychlejší

zmene struktury vysokého školství z hlediska studovaných
oboru. Studenti platící školné, a to i v podobe, kdy se pouze
zavazují k jeho budoucím splátkám, budou lépe motivováni

vyvíjet faktický tlak na zmenu struktury nabídky studijních

programu, aby odpovídala reálné poptávce po studiu.
Behem devadesátých let se pomerne málo zmenilo na
dominanci nabídky studia technických oboru, která

neodpovídá ani zájmu o studium spolecenskovedních

disciplín, ani tomu, jak byly po desetiletí komunisty ovláda
ného vysokého školství" tyto disciplíny potlacovány.

V období 1990-2000 se pocet studentu spolecenskovedních

oboru zvýšil z 8 557 na 34 778, tedy víc než ctyrnásobne,

avšak ke zvýšení došlo i v poctu studentu technických
disciplín z 41 831 na 52 980, i u prírodovedných z 4031
na 11 050, a pocet studentu technických a prírodovedných
disciplín dohromady i dnes prevyšuje pocet studentu spole

censkovedních a ekonomických studií.
Školné nikdy nenahradí potrebu zvýšených verejných

výdaju na vysokoškolské vzdelávání, muže však efektivite
jejich vynakládání výrazne napomoci a muže se stát jedním
z faktoru, který bariéry prístupu ke vzdelání v Ceské repub

lice pomuže odstranovat. Žádoucnost tohoto stavu netreba
vysvetlovat: vyspelé zeme na zvýšení podílu vysokoškolsky
vzdelané populace kriticky závisÍ.

HRÁZ PROTIDEMAGOGUM
Vysoká míra vzájemné propojenosti mezi nasazováním

nových technologií a požadavky na kvalifikaci pracovních
sil zpusobuje, že mizí pracovní místa s netvurcím, rutinním
charakterem práce a na mnoha místech, kde pred nekolika
málo desetiletími stacila pouze stredoškolská kvalifikace, se

nutností stává vzdelání vysokoškolské, alespon na bakalár
ské úrovni. Analýzy OECD poskytují jednoznacné
a empiricky podložené závery, že prodloužení prumerné

délky vzdelávání populace zeme o jeden rok vede ke zvýšení
celorocní produkce každého obyvatele o 4-7 procent.

Vzdelaná populace je v rozhodování o vecech

verejných méne manipulovatelná demagogií

a úcelovými manévry na politických kolbištích.

Je treba, aby veci verejné byly ovlivnovány

ucenejšími, informovanejšími a odpovednejšími

volici s vetší mírou porozumení pro složitost

spravování moderní demokratické spolecnosti.

Zvyšování podílu vysokoškolsky vzdelané populace je tak

jednou ze základních podmínek ekonomického rustu a na
nem závislé prosperity clenu spolecnosti.

Vyšší úroven vzdelání je i duležitou složkou rozvoje

k odpovednému obcanstvÍ. Rasismus a intolerance jsou
snáze prekonatelné s vetší mírou obecného rozhledu. Stejne
tak v rozhodování o vecech verejných je vzdelaná populace
méne manipulovatelná demagogií úcelovými manévry na

politických kolbištích. Z vyšší úrovne vysokoškolské vzdela
nosti populace budou mít prospech všichni. Zvýší se celko

vá kvalita života v celé populaci, lidé budou mít lepší
možnosti tvurcího uplatnení i k tomu, aby veci verejné byly

ovlivnovány ucenejšími, informovanejšími a odpovednejší
mi volici s vetší mírou porozumení pro složitosti spravování

moderní demokratické spolecnosti.

JII\I ZLATUSKA (1957) JE REKTOR MASARYKOVY UNIVERZITY V BRN~.

Rodzim 2001
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ABYSTE RYCHLEJI BYDLELI
Fráze o sociálne ohleduplné deregulaci nájemného
opakují ceské politické strany již od pocátku
devadesátých let

PAVEL MARC

Nejednoho zahranicního turistu pri procházce vecerní

Prahou prekvapí velmi málo rozsvícených oken. Že by tolik
bytu bylo prázdných? Divne vypadají i rady nových drahých
aut zaparkované u zanedbaných domu. Proc lidé nejezdí
trochu skromnejšími auty a radeji neinvestují peníze do

obnovy svých domu? Odpoved zná každý - v Cechách již od
pocátku protektorátu trvá tuhá regulace nájemního bydlení,
která brání prílivu soukromého kapitálu do této oblasti

podnikání.

CHCETE VYHRÁT MILION?
Radnice Prahy 1 zverejnila nedávno seznam domu, které

hodlá rozprodat soucasným nájemníkum. Jedná se z velké
cásti o lukrativní adresy, na nichž si dnes developerské firmy

za metr rekonstruovaného bytu úctují i pres 100 tisíc korun.
Radnice stanovila cenu nájemníkum na 5 až 7 tisíc korun za
metr a zatím neuvažuje o omezení možnosti okamžitého
dalšího prodeje bytu. Nájemníci tak mají príležitost rychle

zbohatnout. V tisku byl popsán prípad bývalého obecního

zastupitele, který si pred nekolika lety nechal v Parížské ulici
pridelit kvalitní stopadesátimetrový byt za regulované

nájemné. Podle skromného odhadu nyní tomuto pánovi
Praha dává zdarma více než deset milionu.

Postup radnice Prahy 1 je potvrzením myšlenky, podle

které byty nájemníkum tak trochu "patrí". V novinách jsou
ostatne desítky inzerátu, ve kterých nájemníci nabízejí

k prodeji "svoje" byty. Podle soucasných zákonu a Wavne
praxe soudu mají majitelé bytu jen málo šancí se kupcení se
svým majetkem bránit.

Pocin radnice Prahy 1 je ponekud svérázným príspevkem
k liberalizaci trhu s byty. Ta od roku 1990 pokrocila jen

velmi málo. Od cervence 1993 sice záleží u nových nájem
ních smluv výše nájemného jen na dohode stran, ale nájem

ních smluv s volným nájemným je dnes v Praze pouze asi
4 % ze všech nájemních bytu. V ostatních bytech pokracují
staré "dekrety na byt".

STRACH Z VOLICU

Fráze o sociálne ohleduplné deregulaci trhu s byty mají

všechny ceské demokratické strany ve svém volebním
programu vetšinou již od pocátku 90. let. To, že parlament
deregulaci dosud neprovedl, je celkem logické - regulované
nájemné se totiž dotýká témer 1,3 milionu bytu v Ceské

republice. Uvolnení nájemného by stálo tolik volicských
hlasu, že si to žádná strana nemuže dovolit. Urcité pokusy

o liberalizaci byly v parlamentu letos ucineny. Vláda predlo
žila v breznu návrh zákona o nájemném z bytu. Podle nej by

se nájemné mohlo zvyšovat jednou rocne nejvýše o 10 %.
Zvýšené nájemné by ale nesmelo presahovat "místne
obvyklé" nájemné stanovené obcí na základe prumerného

nájemného placeného za byty v obci. VzWedem k tomu, že
vetšina bytu podléhá dosud regulovanému nájemnému

(které v Praze v prumeru ciní asi 25-30 Kc za metr), zname
nalo by prijetí zákona jen velmi pomalé uvolnování regulace
(v Praze se tržní nájemné po liberalizaci trhu odhaduje

minimálne na ctyrnásobek dnešního regulovaného). Vubec
nejhorší na návrhu zákona bylo to, že se vztahoval i na nové
nájemní smlouvy, které nyní regulaci nájemného nepodléha
jí. Pravicoví poslanci zamítli návrh zákona v prvním ctení.

Parlament se do žádné reformy nájemního bydlení do

voleb už pouštet nebude. To je ale v rozporu s rozhodnutím
ústavního soudu z cervna 2000, podle kterého 31. prosince

letošního roku skoncí platnost dosavadní vyWášky o nájem
ném. Konec platnosti vyhlášky neznamená, že se nájemné
uvolní. aopak, bez vyhlášky jej pronajímatelé nebudou

moci zvyšovat vubec (ledaže by s tím nájemníci souhlasili).
Celá situace se bude nejspíše rešit až po volbách. Ovšem
vláde, která z nich vzejde, pripadne velmi težký úkol vyrov

nat se s obrovským deficitem státního rozpoctu. To již
predem snižuje šance, že deregulace nájemného postoupí
rycWe vpred, nebot nebude na vyplácení vyrovnávacích
sociálních príspevku na deregulované bydlení.

EVROPA NEPOMUŽE

Motorem soucasného legislativního vývoje v Ceské
republice je predevším tlak Evropské unie. Vetšina nových

právních predpisu je zduvodnována (casto zcela neoprávne
ne) nutností sladit ceské právo s evropským. V oblasti
nájemního bydlení však nelze žádný pozitivní vliv EU

ocekávat, protože tyto otázky jsou z zemích EU rešeny na
národní nebo místní úrovni - žádné unijní predpisy, které by
se prímo zabývaly pronajímáním bytu, neexistují.

Inspirovat se príklady ze západoevropských zemí není

jednoduché také proto, že mezi temito zememi existují
znacné rozdíly. Zatímco ve Spojeném království a v Irsku
stát do nájemních vztahu nezasahuje, ve Švédsku nebo

v Recku je regulace pomerne výrazná. Trhy s byty v západní
Evrope prošly od války nekolika fázemi vývoje - pro posled
ních 20 let je však príznacné, že vlády si uvedomily potenciál
soukromých vlastníku nájemních domu pro uspokojení

Prítomnost
32



FEJETON

li
- Jsi snob!

- Cože?! Já?! Ty ses zbláznila! Žádní snobové nej-
sou.Všichni vyhynuli. Najednou, z jednoho dne na druhý,

jako kdysi dinosauri. V Cechách je dneska moderní
spolecnost. Se snoby je konec! Snobové?! ... 19. století!
Tenkrát si rekli cambridžští studenti, že ten, kdo není od

nich z university, je snob. Proste snob, hovorovou anglicti
nou "švec". Chápeš to?! Studenti z Cambridge. Snobo
vé!... Už tenkrát to tak pekne chodilo: co clovek

o druhém ríká, platí na nej samotného. Stará ceská
moudrost: "Kdo to ríká, ten to je, tomu se to rýmuje." Byla
to nejspíš nejaká tancovacka. Prišli kluci z mesta. Kluci
jako buci. A studentská hrabátka?! ... Víš prece, jak to

chodí. Množí se jen mezi sebou. Jak se pak divit?! ... Jeden
je hrbatý, druhý brichatý, tretí nakrivo, noha kratší, zuby

delší, až mu z pusy lezou. A ti ševci z mesta, to bylo neco
jiného! Hned to tam zacali s holkama na parketu vyšívat.

Takže jim to tak zustalo. Byli snobové, ševci z mesta. Ale
to už je dávno. V Cechách už snobové nejsou. Dneska

jsme všichni prima kluci, bezvadní a v pohode.
- Tak dobre! V Cechách už nejsou. Ale ve Francii je jich

plno.
- Taký vyhynuli.
- A co BSBG a NAP-NAP a CPCH, ta povestná

francouzská snobská spolecenství?
- To nejsou snobové, jen romantici ztuhlých vášní.

BCBG (Bon Chic Bon Genre - Dobrý Vkus Dobrý Typ),
tomu ztuhne mícha, když si sedá ke stolu, a dolní sanice,
když se konecne rozhodne, jaký názor ted vydá za svuj.

NAP-NAPum zamrzl rybník. Mají ho kousek od Paríže.
Na západ, samozrejme. Neuilly-Autell-Passy. Voda tam

není, jenom led. Ale NAP-NAPum to vyhovuje. Zmrzlá
voda - zmrzlá vášen. Déle to vydrží. Chodí tam v noci, pri

mesícku. Plavou a poslouchají, jak jim drkotají zuby.

CPCH jsou jen holky: Coller de Perles, Carrée Hermes 
Perlový náhrdelník, šála Hermes. Chudinky! Ani nevedí,

co to na ne rodice ušili. V perlách se slzy ukládají a hedvá
bí je jako sen. Pláce to tedy i sní za ne.

- Tak vidíš! Už je to tady! Pláce a sní to za ne! ... Snob si

vždycky hraje na nekoho jiného. Všechno se deje za nej,
mimo nej a nekde daleko. To jsou ti praví snobové. Žijí,
jako by nežili, a sní, jako by nesnili. Vzdálenost, odstup,

povýšený nadhled! Permanentní neprítomnost, "mimo
život" a "mimo vše" ...

- Ale, tak to není, holka! Zase to pleteš všechno dohro
mady! Vznešený snob Charles Baudelaire se zelenými

vlasy. Ješte vznešenejší další prokletý básník Tristan
Corbiere. A malír Jean Louis Géricault, nejzoufalejší ze
zoufalých ... Prvního desí krásné pohlaví. - Když má žena

hlad, tak jí, pije, když má žízen, souloží, když miluje. Žena

je prirozená, a tedy odporná ... Pro druhého je všechno
svým vlastním opakem. Umírá, když vítá život, a žije, když

ceká na svuj skon. Tretí se obklopí rozkládajícími se tely,
aby tak pochopil, kým vlastne je ... Ne snobové, ale dandy
ové. Vždy mimo vše, napríc a hlavne mimo sebe.

V permanentním výsmechu životu, jeho potrebám
a touhám. Zamilováni do vzdálenosti, která je delí od nich
samotných. Závaznost nejistoty! Ze své úzkosti staví svuj

hrad, když vše je predem prohráno. Dandy, vznešený snob
romantismu. Co z nej dneska zbylo? Jen ty ztuhlé vášne.
Rybníky zmrzlých slz za mestem a tuhnoucí sanice ve
zvláštne artikulovaném zvuku, který zní jako "a", "e", ,,0"

dohromady. Ale co bychom se o tom bavili? V Cechách už
snobové nejsou a ve Francii také ne.

Už jsem na to prišla! Existují dva typy lidí: domorodci
a snobové. Domorodci jsou tam, kde jsou, pekne doma

a v pohode, a snobové se porád nekam cpou. Jinam a jinde
a jinak!

- Nech už toho! Kolikrát to mám opakovat?! Spolec
nost pokrocila. Všichni jsme ted moderní a ješte víc. Kdo

by se cpal na nejakou školu? Dvere jsou otevrené.
Demokracie, svoboda, internet!... Všichni jsme
v Cambridge. Každý dneska ví, že bude jednou ševcem ve

meste. V tom krásném meste Cambridge, kde chodí
holky tanecním krokem a se smíchem kladou nožky
ševcovi na verpánek. Nikdo není snob. Skonceno! Jsme

sami sebou, bájecne autentictí a pravdiví lidé. Snob
všechno prohrál. Sám sebe prohrál. Prohrál i ten ševcov
ský pohled pod sukni, co pred nimi holky nadzvedávají,

aby si daly nohu na verpánek. A tak mu zbývá jen leštit
a leštit ty strevícky, co pak se smíchem odbehnou, aby se

zaprášily nekde jinde. Dneska jsme všichni na svém
míste. Každý si prozpevuje jak Boris Vian, že si muže

objednat i rubáš u Diora.
- Rubáš u Diora?! ... No ale to jsme tedy všichni snobo

vé?!

- Ty ale fakt nic nechápeš! "Rubáš u Diora?!" To je jen
básnická metafora. Já mám svuj už dávno doma. Jako

všichni. Rubáš Nike. Objednal jsem ho e-mailem! Pekne
doma! V pohode!

- Pockej! ... Co ty jsi vlastne za cloveka?

- Já?! ... Kdo bych byl? Jsem jako všichni! ... Krácíme
spolecne. Já a moje boty. Pekne jeden vedle druhého.

- Aháá, už to mám! Krácíš vedle svých ševcovských bot!
Taký Nike, že ano?!

- Ne, ne! Reebok!

Jasne! Že me to hned nenapadlo! Reebok ševce
nepotrebují! Máš pravdu. Snobové vymreli.

Jirí Eduard Hermach

Rodzim 2001

37



DOMOV A SVET

Budou svet 21. století ovládat majitelé ropných
a plynových kohoutku?

JAN JUN

Boj o moc ve svete Je dnes veden cestou ovládnutí

svetových energetických zdroju. A ackoliv zurí naplno,

odehrává se do znacné míry mimo pozornost médií.
Pritom ohrožení evropského kontinentu ze strany diktá

torských a fundamentalistických režimu podstatne

vzrustá. Po dvou evropských cestách amerického prezi
denta George Bushe mladšího je budování protiraketové
ho deštníku jen otázkou casu, pricemž Evropská unie se
pod americký deštník ješte ráda schová.

RUSKÁ VALENCNí SFÉRA
CO se týce Ruska, s nástupem prezidenta Vladimira

Putina se bývalé struktury KG B - možná i k jejich vlastní
nelibosti - opet zviditelnily. Také zákulisní boj o ovládnutí
médií a energetických zdroju postkomunistických zemí se

zacíná zretelne rýsovat. K tomu pristupují víceméne
otevrené snahy o obnovení bývalého sovetského impéria,

viz tlak na Gruzii: ruská podpora abcházským separatis
rum, neochota zlikvidovat ruské vojenské základny v zemi.
S tím jde ruku v ruce nátlak na další kavkazské republiky,
neochota pomoci rešit arménsko-azerbajdžánský konflikt
o Náhorní Karabach, dále pak postupné ovládání ukrajin

ské ekonomiky - vcetne snah zdiskreditovat tamní

demokratické politiky - ci podpora belorusko-ruské
integrace, která je vlastne podporou Lukašenkovy diktatu

ry, údajne poskytovaná také za "pomoc" pri exportu
ruských zbraní do tretího sveta.

Ne že by šlo o obnovení komunismu, ten už dnes

nechtejí ani jeho bývalí exponenti, kterí profitují na
pseudokapitalistických formacích ve svete podnikání
a obchodu v postkomunistické cásti Evropy, ale jejich

vzájemné propojení s bývalými agenty a sympatizanty
dnes vytvárí nové vlivové síte, a hodí-li se to, pripojí se
i ryze imperiální choutky. Ruský expremiér a bývalý šéf
Gazpromu, obrí firmy, která je hlavním ruským producen

tem a distributorem prírodního plynu, Viktor Cernomyr
din, nyní moskevský velvyslanec v Kyjeve, zcela nedávno
prohlásil, že ukrajinské snahy o neangažovanost ci neutra

litu mezi Ruskem a Západem jsou proste neprípustné.

Ano, nikoliv obcas na Ukrajine opatrne zminované možné
budoucí clenství v EU ci NATO, ale jen pouhá neutralita
nebo odtahování z ruské sféry vlivu už nyní onem
moskevským kruhum otevrene vadí. A co se týce ropných
a plynových nalezišt v okolí Kaspického more a dlouhotr
vajícího diplomatického a nyní stále otevrenejšího nátlaku

ohledne vedení ropovodu a plynovodu - pokud možno
pres Rusko, aby vše bylo pod kontrolou a nikoliv treba

pres Gruzii, Turecko, Írán - jsou známé skutecnosti. Jak
uvedl pro agenturu Reuters jeden západní diplomat
v kazašské Alma-Ate, od príchodu Putina k moci se

Rusko snaží znovuzískat mocenský vliv ve strední Asii.

KUDY POTECOU MODRÉ PROUDY
Celá oblast je dnes protkávána novými ropovody

a plynovody, jak z bohatých težebních polí v Azerbajdžá

nu, tak i z nových nalezišt v Kazachstánu, a zároven se pet
zemí sousedících v Kaspickém mori stále nemuže dohod
nout o tom, jak si težbu v mori rozdelit. Nejvetším poten
ciálním ropným obrem se stává Kazachstán s rezervami

v miliardách barelu. V nalezištích v Tengizu se už teží

a práve z nich vede nový ropovod do ruského Novorossij
ska, který prezident Putin slavnostne otevrel jako soucást

projektu Modrý proud. V samotných težebních polích se
ovšem etabloval americký Chevron Oil s padesátiprocent

ní úcastí ve firme Tengizchevroil. V nedalekém Kašganu,
prímo v mori, je zas angažován v težeb ním konsorciu
italský Agip a v nalezišti plynu u Karacaganaku britský

British Gas. Rusko, tedy ropovodná spolecnost Transneft,
by chtelo spojit nalezište v Kazachstánu a Turkmenistánu

ropovodem napojeným na severnejší ropovod v Omsku, ve

vzdálenosti ctyr tisíc kilometru, a také s íránským prísta
vem Neka. Podobné studie za úcasti firem Total, Fina

a Elf ovšem pres Rusko ropu z Kazachstánu a Turkme

nistánu vést nechtejí a hovorí o napojení na nový ropovod
z ázerbajdžánského Baku do tureckého stredomorského

Ceyhanu pres gruzínský prístav Supsa. Tedy mimo Rusko
i mimo lrán. Tuto variantu podporuje Velká Británie a ze

strategických duvodu i Spojené státy. Rusko se dosud
bránilo ceyhanské variante zuby nehty, nebot o to méne

ropy by šlo pres Novorossijsk a také vliv na Azerbajdžán

by se snížil. Nyní ale prohrává, a tak se chytá posledních
stébel. Z ruského ministerstva zahranicí dokonce zaznelo,

že by se ruské firmy mohly na rozširování ceyhanských

potrubí podílet a v zime, kdy je novorossijské pobreží
bourlivé, by pres ne tekla i ruská ropa. Turecko, které
v rámci zmíneného Modrého proudu už dríve dohodlo

s Ruskem prodloužení potrubí z Novorossijska pod
Cerným morem pro vlastní potreby, nyní váhá. Turecká
armáda totiž namítá, že sedmdesáti procentní závislost na

zdrojích z Ruska by pro zemi NATO mohla být až príliš
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velká. Avšak budování potrubí pokracuje i presto, že zeme

bude zjevne potrebovat méne ruské ropy, než puvodne
myslela. Zároven se Turecko brání ruským plánum na
export pres ovorossijsk tím, že Bospor je už dnes težko
prujezdný vzWedem ke stále rostoucímu poctu proplouva

jících lodí (až 50 000 rocne) a obrovské tankery by pri
srážce ci najetí na melcinu mohly zpusobit ekologickou
katastrofu. Tyto argumenty ovšem o to více vyzdvihují

duležitost ceyhanské varianty, jejíž dokoncení se plánuje
v roce 2004 i z hlediska nezávislosti stredoasijských repub
lik, které se tak díky vlastní rope a zemnímu plynu mohou

stát naprosto hospodársky nezávislými na Rusku a s tím,
jak budou bohatnout, získat i vetší vliv a úplnou nezávis
lost politickou.

Nyní budovaná nová sít ropovodu a plynovodu z ruské
ho arktického Jamalu do strední a západní Evropy, která
by zcela minula Ukrajinu, patrí do kategorie ruských

strategických tahu. Dále Rusko nejnoveji oznámilo, že
studuje možnost vést plynovod z Jamalu do západní

Evropy místo pres Polsko dražší variantou pres Baltské
more do Nemecka, címž se vyhne nejen Ukrajine, ale

i nespolehlivému Polsku, a nový ropovod do Finska, cím
se vyhne pobaltským republikám.

HRUBÁ CHYBA EVROPSKÉ UNIE
Jisté ruské kruhy jsou rovnež znacne aktivní v souvislos

ti s privatizací energetických komplexu a transportních

systému v postkomunistických zemích. I v této oblasti

existují pozoruhodné tlaky na Madarsko, Polsko, Ceskou
republiku a zacínají se projevovat i v Nemecku. Stejne
"zajímavé" jsou i snahy o monopolizaci potenciálne výnos

né a strategicky velmi výhodné cinnosti v souvislosti
s jadernou energetikou, tj. ovládnutí firem zabývajících se

znovu obohacováním vyhorelého paliva z jaderných elekt
ráren.

Za techto okolností je více než hrubou chybou rozhod

nutí Evropské unie o budoucí "výhodné" závislosti na
ruské rope a zemním plynu až do objemu sedmdesáti

procent spotreby, tedy zdvojnásobení importu behem
dvaceti príštích let. Pokud by se totiž ruská cesta k plne
demokratické spolecnosti právního státu a tržního hospo
dárství protáWa nebo dokonce zamrzla ve státnedirigistic

kém, kvazidemokratickém stádiu vývoje, pak mezinárodne
politické vydírání za pomoci uzavrení kohoutku není

vubec nepredstavitelné.
Stav vecí v Rusku samotném pak je zrejme horší než

kdy predtím. Letos v léte citovaly tiskové agentury ruské
ho ministra vnitra Gryzlova, který proWásil, že mafie

ovládají export dreva, import tabáku a alkoholu a snaží se

proniknout i do ropné a energetické oblasti, a to v Putino
ve Petrohrade; že v poslední dobe nebyl vyrešen žádný

závažný korupcní skandál a pouze polovina se jich v regio
nu dostává k soudum v porovnání s osmdesáti procenty

jinde v Rusku. Osmdesát procent obchodu proudícího
prístavy v Archangelsku, Kaliningradu, Murmansku
a Petrohradu je podle Gryzlova pod kontrolou mafií
a stovku ovládá ona známá Tambovská, což zacíná

ohrožovat národní bezpecnost Ruska. Varovná slova, avšak

k cinum je zjevne daleko a mezitím pres státní a "nemafi

ánské"podniky typu Gazprom také nadále mizí miliardy
a nikdo se neodvažuje zjištovat kam.

AMERiCANÉ V KASPICKÉM MORI
Vývoj posledních osmi let se však neubírá smerem, jaký

si mafiánské i nemafiánské ruské kruhy predstavovaly.
Reformy v rade postkomunistických zemí pomalu
zpruhlednují vlastnické vztahy, do hry vstupují západní
investori vcetne velkých podniku a bank, které si rozhodne
kvuli vlastní kredibilite nemohou nechat diktovat od

"onech kruhu". Nadto se do boje - vzhledem k vlastní
energetické krizi a k nebezpecí závislosti jen na omeze
ných zdrojích nejistého Blízkého východu - vložily Spoje

né státy. Jejich firmy se stále více podílejí na rozhodujících
investicích také ve strední Asii a v oblasti Kaspického
more. Jak zduraznuje americký odborník Michael Klare ve

své knize Resource Wars: A New Geography Conflict
(Války o zdroje: Nový zemepisný konflikt), Kaspické
more by se mohlo stát ohniskem regionálního ozbrojené
ho konfliktu za prípadné úcasti Spojených státu. Další
faktor predstavuje cínský zájem o dovoz stredoasijské ropy,

což by opet posílilo nezávislost zemí regionu na Rusku.
Ve hre je tolik nových faktoru, že ony "jisté kruhy",

které oznacujeme jako dedice KGB nebo komunistic
ko-mafiánské struktury, to nemají zdaleka tak lehké,

jak se domnívaly. Tajné služby západních demokracií
nejsou naivnÍ. Bitva o moc získanou ovládnutím
energetických zdroju zdaleka nekoncÍ. Je treba bedlive

sledovat, kdo co a jak ohledne energetických zdroju,
príslušných podniku a transportních systému delá.

JAN JUN (1945) JE KOMENTÁTOR CESKÉHO vystLÁNI RADIA SVOBODNÁ

EVROPA.
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Nákup Transgasu Rusy by nás zásadne ohrozil

PETR VANCURA

V poslední dobe zacíná být stále jasnejší, že Rusko sleduje
dlouhodobou agresivní strategii smerující k ovládnutí co
nejvetšího podílu evropského plynárenství a energetiky

obecne. V Madarsku a Polsku se ruským podnikum rízeným

obrí firmou Gazprom, která je hlavním ruským producentem
a distributorem prírodního plynu, podarilo získat vetšinové

podíly ve významných energetických podnicích. Zdá se, že
Gazprom má znacný vliv i v nekolika klícových západních
energetických podTUcích nebo je dokonce ovládá úplne. Ceská

vláda oznámila úmysl prodat státem vlastnené energetické
monopoly a mnohé naznacuje, že se pripravuje prodat tyto
podTUkypráve Rusum.

VŠEMOCNÝ GAZPROM

Poucný je príbeh posledního roku v nejvetší madarské
chemicce BorsodChem. Jak napsaly Lidové noviny letos 25.
ledna, akcionári, o nichž se predpokládá, že jsou napojeni na

Gazprom, vymenili pri mimorádném zasedání valného
shromáždení spolecnosti pet ze sedmi clenu predstavenstva.

Dva z nových clenu predstavenstva zastupují ruskou firmu
Sibur, dcerinnou spolecnost Gazpromu. Zasedání predcházel
nákup 24,8 % akcií spolecnosti madarskou pobockou italské
banky Banca Commerciale Italiano od irské firmy Milford
Holdings, která priznala, že jedná ve prospech Gazpromu.

Takovouto cestou, mnoha ruznými kanály, rozširuje ruská vláda
prostrednictvím západních firem a bank, které ovládá, svou

kontrolu nad evropskou energetikou. Madarský premiér Viktor

Orbán nyní vyzval k vyšetrení celého prípadu, ale položena
musí být i otázka, jak je možné, ci je-li možné, že Gazprom
ovládl BorsodChem, aTUžo tom madarská vláda vedela.

V techto souvislostech nelze také pominout roli Gazpro

mu na poli mediálním pri prevzetí soukromého mediálního

impéria Vladimíra Gusinského, Media-Most. I v Ceské
republice se totiž stále víc objevují obavy, že za nepruhled
ným vlastnictvím obou soukromých televizí, NOVY

i PRIMY, mohou být Rusové. Ovládání sdelovacích

prostredku bylo jednou z -nejvyšších priorit Rusy rízeného
komunistického systému a není nejmenší duvod si myslet, že
Rusko tuto prioritu opustilo. Vlastníci obou zmínených
televizí jsou v podstate neznámí. ejvážnejším náznakem
ruského vlivu byla zpráva, že založení nové NOVY Vladimí

rem Železným po jeho odtržení od americké spolecnosti

CME bylo financováno tajemnými penezi poslanými ze
švýcarského konta jakési ruské firmy. Ruské snahy ovládnout

ceská média a touto cestou ovlivnovat verejnost jsou pocho
pitelné. Lze totiž asi ocekávat, že úplné informace o ruském
ovládnutí ceské energetiky, a tím i podstatné cásti ceského

hospodárství obecne, by vyvolaly obrovský odpor verejnosti.

Gazprom je nyní podle zpráv v médiích nejvetším vlastní
kem plynovodu a ropovodu na svete a ocekává se, že behem
príštích dvaceti let se stane dodavatelem dvou tretin evropské
spotreby plynu. Rada okolností pritom naznacuje, že pro

Rusko je energetika nástrojem uplatnování jeho vlivu nejenom

v hospodárství, ale velmi pravdepodobne i v mezinárodní
politice obecne. Tak treba v Polsku byla v dubnu verejnost

šokována zjištením, že Rusové pri stavbe plynovodu z Jamalu
zárovet'í. tajne položili obrovský optický kabel, jehož kapacita
postacuje nejenom na veškerou komunikaci Ruska se západní

Evropou, ale i na veškerou komunikaci Evropy s východní
Asií. Mimo to získal Gazprom také kontrolu nad polskou

monopolní distribucní plynárenskou spolecností. Gazeta
Wyborcza komentovala tento vývoj slovy: "Gazprom predsta

vuje Ruskou republiku, ruské instituce, ruskou armádu

a oligarchii." Bývalý ceský velvyslanec v Rusku Luboš Dobrov
ský rekl letos v dubnu v rozhovoru pro BBC, že u Rusu roste

presvedcení, že jejich vliv by mel rust, a to nejenom v Pobaltí,
ale i ve strední Evrope. Nebude-li tomuto vývoji kladen žádný
odpor, muže se tato tendence stát nebezpecnou. Putinovo

jednání podle Dobrovského ukazuje, že Rusko si opet preje
hrát ve svete úlohu supervelmoci.

NA PRODEJ: TRANSGAS, CEZ, UNIPETROL
Z ceských monopolních energetických spolecností má být

nejdríve prodán Transgas, evropský prepravce zemního plynu
a jeho dovozce pro potreby Ceské republiky. Na prodej jsou
pripravovány i ceská elektrárenská spolecnost CEZ a Unipet
rol, skupina, jež v sobe spojuje rozhodující cást ceského
rafinersko-petrochemického prumyslu. Gazprom již v cervnu

predal Fondu národního majetku dokumentaci vztahující se
k privatizaci Transgasu. Dokumentaci podle informace Ceské
informacní agentury (CIA) predal clen predstavenstva rusko

ceské spolecnosti Gas- Invest, JUDr. Michail Krapivin. Jeden
z clenu vedení spolecnosti, ing. Milan Cerný, nekdejší námes
tek ministra Vladimíra Dlouhého, pozdeji generální reditel

CEZ (odkud údajne rezignoval v dobe, kdy melo dojít
k lustraci vedení podniku) a úcastník více cesko-ruských
aktivit, proWásil podle CIA, že majitelé spolecnosti si proza
tím prejí zustat utajeTU.Hospodárská soutež na prodej UTUpet

rolu už také probíhá. A i když je v médiích Wasite oznamová
no, že ruský Lukoil ze souteže odstoupil, Gazprom v souteži

pro stred nictvím své dcerinné spolecnosti Sibur zustává. Jak
bylo uvedeno výše, Sibur hrál podstatnou úlohu pri ruském
ovládnutí madarského BorsodChemu.

V souvislosti s prodejem Transgasu bývají jako nejvážnejší
uchazeci jmenovány spolecnosti Gazprom a nemecká plyná

renská firma Ruhrgas, i když zájem o Transgas projevilo
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nejméne dalších deset spolecností. Je mnoho známek, že

Gazprom, který prímo vlastní 30 procent Ruhrgasu, má v nem
znacný, ne-li rozhodující vliv. Reditelé Gazpromu a Ruhrgasu
údajne vystupují casto spolecne. Mezi takové spolecné aktivity

patrilo napríklad založení spolecného podniku Gerosgaz

v kvetnu 1999, v nemž Gazpromu patrí 51 procent a Ruhrga
su 49 procent, takže je plne pod ruskou kontrolou. Nový

podnik poté z nevysvetlených duvodu nakoupil 4,5 procenta
akcií Gazpromu. Tento krok, popisovaný v ceských médiích
jako nákup nemeckou spolecností, poskytl nemeckou financní

injekci pro Gazprom, a cástecne mohl být motivován snahou
Gazpromu vypadat jako nadnárodní spolecnost. Další nemec

ká firma, která projevila zájem o Transgas a která již vlastní
podíly ve dvou regionálních distribucních plynárenských
spolecnostech, Wintershall, má také silné vazby na Gazprom.
V jedné z jejích dceriných spolecností, Wingasu, vlastní

Gazprom 30procentní podíl. Wintershall také údajne spolecne
s Ruhrgasem pripravuje spolecný projekt s Gazpromem na
položení plynovodu z Ruska do Nemecka pres Baltské more,

který by obešel nejen Ukrajinu, ale i Polsko, a poskytl tak
Moskve obrovskou páku proti Polsku.

PROC SETI PÁNOVÉ SCHÁZEJíTAJNE?
Žádný prímý dukaz, že ceská vláda má v úmyslu prodat

Trangas Rusum, ovšem zatím neexistuje. Ale náznaky, že by
tomu tak mohlo být, jsou silné. Loni v listopadu se v Praze

konalo šesté zasedání Stálé rusko-ceské komise pro hospodár
skou a vedecko-technickou spolupráci, o nemž v té dobe
média mlcela. Informace se v tisku objevily až o nekolik
mesícu pozdeji. Mezi jeho závery byl príslib ceské vlády

poskytnout Rusku prednostní informace o privatizaci energe
tiky a pristupovat k ruským podnikum stejne jako k ceským.

Premiér Miloš Zeman, predseda poslanecké snemovny Václav
Klaus a ministr zahranicí Jan Kavan se pri této príležitosti
setkali s vedoucím ruské delegace, ministrem bez portfeje
a reditelem Kanceláre vlády Ruské federace 1. I. Šuvalovem,
opet bez zaznamenání v tisku. Co bylo tématem jednání, není

tedy známo. Ale proc mají tito pánové potrebu se setkávat

tajne? Dalším znepokojivým krokem vlády je odvolání
dosavadního reditele Transgasu Tichého a jmenování na jeho

místo ing. Aleny Vitáskové, do té doby generální reditelky

Severomoravské plynárenské. Ing. Vitásková je podle zpráv
tisku registrována jako bývalá spolupracovnice StB.

Gazprom krome toho, že je bezpecnostním rizikem, je také
nespolehlivým obchodním partnerem. Jeho úcetnictví je

považováno za mimorádne nepruhledné. a jedné strane

vykazuje na domácí pude dl~ ve výši nekolika miliard dolaru,
na druhé strane v zahranicí nekolikamiliardové zisky. Jak

informovala Svobodná Evropa, bývalý ministr financí Ruska

Boris Fjodorov se nedávno verejne podivovalnad tím, jak je
možné, že spolecnost, která v zahranicí vykazuje stamilionové

zisky, nedokáže doma platit dane, nenajde peníze na nutné
investice ani neplatí dividendy akcionárum. Zpráva ruského

ejvyššího kontrolního úradu uvádí, že Gazprom poskytl
pujcky v rozsahu 850 miliónu dolaru, casto bezúrocné,
a pritom si casto pujcuje peníze na mezinárodních trzích za
komercních podmínek. V breznu list Financial Times publi

koval dukazy o prevodech majetku Gazpromu jeho vlastním

vedením na jeho dcerinou spolecnost Itera, jejíž vlastníci jsou
z prevážné cásti verejnosti neznámí. Pravdepodobne na zákla

de techto informací odmítla v dubnu Evropská banka pro
rekonstrukci a rozvoj žádost Gazpromu o pujcku 250 milionu

dolaru. Již v lonském roce byla odmítnuta snaha Gazpromu
získat ctyri miliardy dolaru emisí akcií na New York Stock

Exchange. Pres všechny tyto zprávy zvažuje Evropská unie
návrh zdvojnásobit své nákupy energie z Ruska v prubehu
príštích dvaceti let.

Možný nákup Transgasu Rusy by byl zásadním ohrožením

ceské národní bezpecnosti. Rusové pritom, jak lze usoudit ze
záveru listopadového sezení Stálé rusko-ceské komise i ze

všech dalších souvisejících událostí i jinde ve strední Evrope,
mají zájem o celý náš energetický sektor. Je životním zájmem
Ceské republiky neprodat Rusum ani jeden z techto podniku,
ale presto se zdá, že ceská vláda je až príliš ochotná vycházet
ruským zájmum vstríc, a tak zustává na ceské verejnosti, aby
takovým bláhovým krokum zabránila.

PETR VANCURA (1949) JE REDITEL INSTITUTU PRO NÁRODNI BEZPECNOST.
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LIBUŠE KOUBSKÁ

Rozhovor s velvyslancem Ruské federace
v Ceské republice Igorem Sergejevicem Savolským

Vnímá ruská zahranicní politika stále ješte takzvaný
stredoevropský prostor jako teritorium svého významného
politického, ekonomického a vojenského zájmu?

V péci o své státní zájmy nemuže Rusko pominout velký

význam vztahu se státy v regionu strední a východní Evropy. Je

to diktováno jak geografickou blízkostí a úkoly v zájmu zajiš
tení národní bezpecnosti zeme, tak úsilím o vytvárení vzájem

ne výhodných ekonomických vztahu, jakož i kulturní poptáv

kou našeho obyvatelstva. Vidíme tento region nejen jako cást
Evropy, s níž usilujeme o ekonomickou integraci a o politickou

spolupráci, ale též jako skupinu státu, které jsou pro nás
zajímavé vzhledem k lidským, hospodárským a kulturním

svazkum vzniklým v minulosti. To je takové plus, že by byl
hrích nevyužít ho k vzájemnému prospechu, vycházeje
samozrejme ze soucasných evropských reálií. Myslím, že
rozpad vztahu s tímto regionem, k nemuž došlo v devadesá

tých letech, byl daleko dramatictejší, než nakolik si to žádaly

okolnosti. Avšak i pres tento propad, dosáhl objem ruského

obchodu se zememi "visegrádské skupiny" v lonském roce
hodnoty vyšší než 12 miliard dolaru, pricemž objem obchodu

s Ceskou republikou cinil 2,5 miliardy dolaru. Vloni prijatá
koncepce ruské zahranicní politiky stanovuje úkol prekonat
probíhající krizové jevy a dát další impuls ke spolupráci se

zememi tohoto regionu. Behem svého pulrocního pobytu

v Praze jsem se stal svedkem splnení tohoto úkolu, který,
o tom jsem presvedcen, odpovídá zájmum obou našich zemí

a náladám verejnosti. Pokud jde o verejnost ruskou, pak
v každém prípade.

Zretelne zintenzivnel politický dialog jak v otázkách
dvoustranných vztahu, tak v otázkách mezinárodních; menší,
než bychom si práli, ale prece jen viditelný je rust obchodní
výmeny; castejšími hosty se zde stali významní predstavitelé

ruské kultury. Evropské integracní procesy, jak prohlašují

všichni jejich úcastníci, musí prinést nikoliv zúžení, nýbrž
rozšírení vztahu Ruska s ostatními zememi kontinentu, tudíž

i s budouCÍmi cleny EU.

Piitomnost
42



DOMOV A SVET

Nekterí politologové tvrdí, že dnešní Rusko predstavuje

alternativní model spolecenské transformace. Konkrétne
receno - panuje tam státní kapitalismus s všemocnou

oligarchií, podporený absolutní prevahou výkonné moci

politické v cele s prezidentem. Považujete tento model za
výhodný i pro bývalé komunistické státy strední a východní
Evropy? Nebo je pro ne spíš vhodný model západoevrop-
ký~s .

Otázka, jaký model spolecenského usporádání je prijatelný

pro tu ci onu zemi, muže být zodpovezena jen samotnými
príslušníky národa. Studovat funkcnost ruzných systému je
nutné, avšak snaha pokoušet se jeden k druhému presazovat

do jiné, cizí pudy je jednak neúcinná, jednak nebezpecná.

V Rusku napríklad se zájmem sledují prubeh transformace
v bývalých komunistických státech strední a východní Evropy

se snahou prevzít neco z jejich zkušeností. Pokud jde o charak
teristiky ruského modelu transformace, jak jsou formulovány
ve vaší otázce, jde o odraz záveru pouze jedné z politologic

kých škol, která, jak se zdá, zakládá své soudy na neúplných
informacích a na starých fobiích - neznalost casto rodí strach.

Rusko ucinilo svou volbu již pred deseti lety. Tou volbou je
demokracie a tržní hospodárství. Proces premen, které k tomu

vedou, ješte zdaleka není dokoncen. Nicméne tyto premeny již
nepovedou ani k revolucím, ani ke kontrarevolucím. Budou

pokracováním zapocatých reforem. Posílení obcanské spolec
nosti v Rusku, to je nejpodstatnejší úkol, pricemž snaha po
konsolidované a efektivní moci státu, který bude schopen plnit

své povinnosti vuci spolecnosti, není s tímto úkolem v rozporu.
Politická stabilita, které bylo v posledních letech dosaženo,
a ekonomický rust, jenž je s ní v mnoha oWedech spojen,
dokazují, že Rusko nalezlo svou cestu. Tato cesta mu dovoluje

sbližovat se s ostatními evropskými zememi, jakož i zavádet
normy a pravidla prijatá v EU.

Co soudíte o myšlence bratrství slovanských národu jako

jakési prirozené protiváze zájmu anglosaských, germán

ských ci frankofonních zemí v rámci spolecné Evropy?
Budování "velké Evropy", v níž neexistují rozdelující hrani

ce, to je cíl, k nemuž smeruje vetšina zemí a politických sil
kontinentu. Je to prirozená tendence soucasného sveta.

Nicméne tato integracní tendence, která zrodila ideu spolec
ného evropského ekonomického prostoru, nikterak neprotirecí
uchování národní identity a rozvoji národní kultury. Pro

slovanské národy, pri veškeré rozdílnosti jejich historických
osudu, je jejich príslušnost k jedné jazykové rodine doplnující
možností sbližování a vzájemného kulturního obohacování.

Príkladem mohou být tradicní rusko-ceské duchovní vztahy.

Avšak pojímat to jako nejakou protiváhu zájmu státu, jejichž
národy patrí k jiným jazykovým rodinám, nemá smysl. Za

prvé jsou to veci, které leží v ruzných rovinách, za druhé - a to
je Wavní - ve "velké Evrope" je podstatná spolupráce, partner
ství a porozumení zájmum a potrebám druhých.

DVESTREDNíEVROPY
Postoje k integraci, imigraci a evropské bezpecnosti
jsou hranicním kamenem nove se rýsujících teritorií

Bude mít kulturne-politický prostor strední a východní
Evropy smysl, až se Polsko, Madarsko, Ceská republika

a Slovensko pripojí k Evropské unii? Dokáže se sdílená
geografická a historická zkušenost - podtržená spolecnými
dekádami prožitku komunismu a izolovanosti - prelít do

trvalé nové východo- a stredoevropské identity? Nikdo
nepochybuje, že dedictví komunismú zanechalo výrazné
otisky na tom, jak si Poláci, Ceši, Madari a Slováci vládnou.

Každá z techto zemí má však svou specifickou komunistic
kou minulost a také její otisky jsou specifické. Po deseti

letech od pádu komunismu to lze zretelne vycíst z rozdíl
ných politických a ekonomických biorytmu jednotlivých
"Lemíregionu.

KOSMOPOUTN\ A PROV\NCN\
Až východní Evropa splyne s její západní cástí v Evrop

ské unii, Poláci, Madari, Ceši a Slováci zjistí, že v mnoha
oblastech, které podléhají regulaci a vyjednávání s Evrop-

skou unií, nemají spolecné zájmy. Všichni se budou snažit

"urvat" ze strukturních fondu Evropské unie pro rozvoj
zanedbaných koutu svých zemí maximum, v otázkách
zemedelské, sociální, monetární, imigracní a zahranicní

politiky však budou jejich cíle velmi rozdílné a prosazované
odlišnými nástroji. Polsko, Madarsko, Ceská republika

a Slovensko se jen steží stanou cleny jednoho "klubu".
Najdou si v Evropské unii nové lásky, s nimiž je bude spojo
vat více spolecných cílu, a sentimentální vztah k puvodním
korenum bude slábnout.

Strední Evropa jako region sjednocující Nemecko
a Rakousko s novými východními cleny unie prežije, velmi
pravdepodobne se však objeví hned dve strední Evropy.

Kolem velkého, sebevedomého a relativne dynamického

bloku Polska a emecka se zformuje kosmopolitní sti-ední

Evropa a malé posthabsburské státy Rakouska, Ceské
republiky, Slovenska, Madarska a Slovinska se srotí do
provincní strední Evropy.
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Hlavním prubÍrským kamenem rozlišení techto dvou

stredních Evrop se ukáže být charakter politické pravice.
Rakousko, Madarsko, Ceská republika. Slovensko
a Chorvatsko jsou zememi s vyvinutými dominantními
pravicovými stranami úzce napojenými na nacionalistické,
xenofobnÍ a izolacionistické myšlení. Tento étos nejpresneji

zachycují slova:" echte nás, at si na svém vlastním území
poradíme sami." I v Polsku a emecku existují takové

provincní strany, jsou však mnohem úcinneji vytlacovány na
samý konec pravé cásti politického spektra. NejkriklavejšÍ je

Strední Evropa jako region sjednocující Nemecko

a Rakousko s novými východními cleny unie

prežije, velmi pravdepodobne se však objeví hned

dve strední Evropy. Kolem velkého,

sebevedomého a relativne dynamického bloku

Polska a Nemecka se zformuje kosmopolitní

strední Evropo a malé posthabsburské státy

Rakouska, Ceské republiky, Slovenska, Madarska

a Slovinska se srotí do provincní strední Evropy.

Hlavním prubírským kamenem rozlišení techto

dvou stredních Evrop se ukáže být charakter

politické pravice. Nejmohutnejší pravicové strany

v L:eské republice, Rakousku a Chorvatsku jsou

razantne euroskeptické, zatímco Madarsko a

Slovensko mají v této oblasti pravici spíše vlažnou.

rozdíl v prístupu k evropské integraci. NejmohutnejŠÍ pravi

cové strany v Ceské republice, Rakousku a Chorvatsku jsou
razantne euroskeptické, zatímco v Madarsku a na Sloven
sku mají v této oblasti pravici spíše vlažnou. ejlepšÍm

prítelem Václava Klause v Evropské unii je J6rg Haider,
Viktor Orbán má zase nejblíže k Berlusconimu. Zatímco
zeme provincní strední Evropy vyvíjejí snahu se integrace
co možná uchránit, Polsko se nemuže dockat, až ve spolu

práci s Nemeckem vytvorí ekonomicky mocný region a ve

spolupráci s Francií nažene cerstvý vítr do plachet zemedel
ské a bezpecnostní politiky Evropské unie. I v reflexi verej

ného mínení je projekt evropské integrace mnohem

populárnejšÍ v kosmopolitní než v provincní strední Evrope.

IMIGRACE: KDE JSOU
PRISTEHOVALCI VíTÁNI

Dalším hranicním mezníkem mezi dvema stredními

Evropami se stane postoj vlád a spolecností k pristehova
lectvÍ. V provincním sektoru je uzavírání hranic a snaha
omezit imigraci na minimum prijímáno jako vládní politi

ka - nikoho nezaráŽÍ, když pravicové strany v predvoleb-

ních kampaních užívají xenofobnÍ rétoriku. V kosmopolit

ní strední Evrope má fenomén pristehovalectví svetlejŠÍ
budoucnost. Zvlášte Polsko, které v minulém desetiletí

otevrelo svou východní hranici stovkám tisícu obchodníku

a cerných pracovních sil ze zemí bývalého Sovetského
svazu, z tohoto trendu cní jako výjimka. Navzdory stálému
prítoku ekonomických pristehovalcu do zeme s relativne
vysokou nezamestnaností se úvahy o utesnenÍ východní

hranice v Polsku nikdy nedostaly do politické agendy a na
téma obetování imigrantu se tu nikdy nerozvinula žádná

kampan. Nemecko naopak v posledním desetiletí zažilo
politické tlaky proti imigraci, a to v souvislosti s úctyhod

ným poctem nove príchozích po roce 1989. Postoje
k imigraci se však i v Nemecku mení a ona zacíná být
uznávána jako nutnost udržení ekonomické úrovne.

BEZPECNOST: BOMBARDOVAT Ci
NEBOMBARDOVAT?

Strední Evropa se rozpadá na dve také v postojích ke
kosovské krizi a evropské bezpecnosti. Polská vláda podpo

rila vojenskou intervenci ATO aktivneji než ledaskterý
veteránský stát aliance a madarská vláda podstoupila znacná

rizika, aby zabezpecila politickou a materiální podporu
náletu na sousední Srbsko. Ceská vláda, které kvuli náletum

NATO nehrozil žádný strategický ci ekonomický kolaps,
dala naopak alianci znát svou neochotu. Polsko se od Ceské
republiky liší i názorem na celou koncepci evropské bezpec

nosti - zejména tím, že vyjadruje vuli prispívat financní
i symbolickou podporou k ochrane lidských práva stabili
za ci demokratických systému vzdálených zemÍ. V Polsku

podporila NATO levice i pravice, v Ceské republice naopak

ani levice ani pravice. Umístíme-li všechny visegrádské
zeme na osu postoju vuci verejné bezpecnosti, pak Madar

sko se ocitne poblíž Polska a Ceská republika spíše vedle
Slovenska.

CESTA KE SPOLUPRÁCI VEDE VLEVO

Je možné, aby na pozadí uvedených rozdílu v prístupu

k integraci, imigraci a bezpecnosti spolu dve vynorující se
strední Evropy vubec spolupracovaly? Pravdepodobne se
budou schopny spojit ve snaze promenit strední Evropu

v pulsující ekonomický a politický region. V intencích
CEFTA se budou snažit kooperativne nastartovat ekono
mickou prosperitu prostrednictvím regionálních ekonomic

kých iniciativ. Je-li realistická i spolupráce v neekonomic
kých otázkách, není zatím bohužel jasné. Budoucnost
spolupráce nad problémy integrace, imigrace a bezpecnosti

závisí na tom, zda ve všech zemích získají kormidlo umere
né, moderní a dynamické sociálne demokratické strany.
Pracovní sblížení pravicových stran, zejména v provincní
strední Evrope, zatím príliš slibne nevyhlíží.

MILADA ANNA VACHUDOVÁ VYUCUJE POLlTOLOGII NA UNIVERSITY OF

NORTH CAROLlNA V CHAPELL HILL VE SPOJENÝCH STÁTECH.

(2 anglictiny preložila Irena Reifivá)
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Žijeme uprostred podivných protikladu. Obsahová
analýza ceských médií za kveten 2001 zjistila, že clánku

a poradu zabývajících se otázkami dalšího vývoje Evropské

unie a naším vstupem do ní bylo publikováno za jeden
mesíc úctyhodných 3600. Zarážející je však, že za stejnou

dobu se k tomuto tématu vyjádrilo jen 40 clánku ci proje
vu ceských politiku. Jakoby se opet vynorovala tradicní
slabina ceské politiky - nedostatecné vnímání toho, co se

sice deje za našimi hranicemi, ale co pritom bude spoluur
covat náš budoucí vývoj. Podívejme se proto, jak to delají

jinde.
Pred nekolika dny skoncila v Helsinkách velká

konference Evropské sociologické asociace pod
názvem "Visions and Divisions", která se zabývala

vizemi a rozpory soudobé Evropy. Ceské uši by o ní
mely slyšet už proto, že se stala príkladem otevrené
komunikace mezi politiky a intelektuály. Záverecné
panelové diskuse o budoucnosti Evropy se zúcastnil

spolecne se sociology finský ministr zahranicí Erkki
Tuomioja, finská clenka Evropského parlamentu
Astrid Thorsová a vedoucí oddelení rozšírení Evropy

Evropského parlamentu Geoffrey Harris. U jednoho
stolu sedeli intelektuálové a politici a nahlas premýšleli
o trech otázkách: Vzniká na našem kontinentu neco, co

by se dalo nazvat evropskou spolecností, nebo Evropa

ztrácí svou identitu v dusledku globalizace? Jaké

JIRí MUSIL

sociální a kulturní síly posilují evropskou integraci

a jaké ji oslabují? Jak mohou spolecenské vedy prispet
k evropské integraci?

Ve státech unie krok za krokem roste vliv spolecných

evropských hodnot, doplnujících ty národní. Dokumentují
to tak ruznorodé jevy jako promena ucebnic dejepisu,
vývoj rodiny, strední délka života. Úspešne se darí kombi

novat regionální, národní a nadnárodní identity a prede
vším vzniká i nový typ nadnárodní politické organizace.

Ta není už jenom konfederací, ale není ješte federací. Pri
dnešní i budoucí síle jednotlivých národních a regionál

ních kultur bude zrejme jádrem toho, co pravdepodobne
sjednotí Evropu, soubor dohodnutých spolecných pravidel
pro duležité oblasti života a nikoliv nejaká jednotná evrop

ská kultura. Helsinské resumé zní pak takto: aby Evropa
obstála v budoucím svete, musí se stát spolecným hospo

dárským prostorem, nemuže být muzeem, odvolávajícím
se na velkou minulost, nýbrž musí tvorive a zároveÍ'Í
s respektem ke svým tradicím vytváret nová sociální
a kulturní pravidla své existence. Nemeli bychom i u nás

o techto vecech více premýšlet a nemeli bychom do disku

sí o techto širších pohledech na budoucnost Evropy
zapojovat i naše politiky? Nebo snad dokonce oni nás?

JIRi MUSil (1928) JE SOCIOLOG.

INFORMACNí CENTRtJM OSN V NOVÉM
Informacní centrum OSN uzavrelo v cervnu své dosavadní prostory a po více než padesáti letech cinnosti v Panské ul. v Praze I zmenilo
adresu. Spolecne s dalšími organizacemi a agenturami OSN vytvorilo tzv."UN HOUSE", historicky první spolecné sídlo Spojených národu v

Praze. Internet-_Adresa: "li" Telefon:
Informacní centrum OSN Tel.: 02/57 19 98 31-2 e-mail: unicprg@unicprague.cz

nám. Kinských. 6, 15000 Praha 5 Fax: 02/5731 6761 web: www.unicprague.cz
Cinnost Informacního centra OSN:
• vydává UN Bulletin (mesícne) a tiskové zprávy (nepravidelne) v ceštine a anglictine
• poskytuje všem zájemcum informace ze sveta Spojených národu prostrednictvim e-mailové služby

UNICprague@service
• udržuje prímý kontakt se sdelovacími prostredky, nevládními organizacemi, státními

a vzdelávacími institucemi
prostrednictvím tiskových konferencí, semináru a prednášek o všech aspektech cinnosti OSN

• zodpovídá dotazy verejnosti na deni v systému svetové organizace
• organizuje výstavy a filmové projekce, provozuje audiotéku a videotéku
• poskytuje informacní a technickou podporu projektum z oblasti mezinárodních vztahu, vzdelávání,

ochrany menšin apod.
do sídla OSN v New Yorku podává zprávy o politickém vývoji ve své hostitelské zemi v rámci
"systému vcasného varování"

• vydává publikace OSN v ceském jazyce
• spravuje verejnou knihovnu s více než 12 000 publikacemi, dokumenty a periodiky OSN

UN HOUSE je domove'm dalších organizací OSN: UNHCR (Vysoký komisariát OSN pro uprchliky), WHO (Svetová zdravotnická
organizace), Ceský výbor pro UNICEF (Detský fond OSN), UNDP (Rozvojový program OSN).

Tešíme se na Vaši návštevu!
Projekt UN HOUSE v Praze podporila Vláda Ceské republiky a Sekretariát OSN v New Yorku.

Více o Organizaci spojených národu:

www.unicprague.cz
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"Nikdo netvrdí, že demokracie je dokonalá a vševedoucí.
Ve skutecnosti lze ríct, že demokracie je nejhorší formou

vlády s výjimkou všech ostatních forem, které se cas od casu

vyzkoušely." Tato slova pronesl britský ministerský predseda
sir Winston Churchi1l11.listopadu 1947 v londýnské Dolní

snemovne. Víc než pul století po tomto výroku se tato

nejhorší forma vlády rozšírila do mnoha zemí, v nichž pred
tím neúspešne vyzkoušeli formy jiné. Problémy, které

Churchill tehdy pripisoval systému, jenž se zrodil v jeho

vlastní zemi, se mezitím nezmenily. Pritom ovšem parla
mentní demokracie západního typu zustala stále ješte jedinou

prijatelnou formou vlády pro relativne bezpecný a dustojný
život.

MOC VERSUS NADHLED

Základem parlamentní demokracie jsou politické strany,
jejichž volení zástupci tvorí parlament a nakonec vládu. Volí

se zpravidla každý ctvrtý až pátý rok - a v tom tkví první
potíž. Každá politická strana chce získat co nejvíc hlasu, aby
bud' zustala u moci, nebo aby se k moci dostala. Zkušenost

ovšem je taková, že masa volicu není vždy moudrá. Casto

nechápe - a nekdy pro nedostatek informací ani nemuže
pochopit - že s pohledem na vzdálenejší budoucnost jsou pro
vlastní dobro nutná urcitá opatrení, která pro nejbližší období
vyžadují i prechodné obeti. Jelikož politické strany vedí, že

u mnoha volicu je treba s tímto nepochopením pocítat, ale
jejich hlasy nechtejí ztratit, odsouvají nepopulární opatrení do
budoucnosti, casto do príliš vzdálené, a zmeškají tak opatrení,
která by byla v zájmu celku potrebná hned. Každé volební

období poskytuje príklady pro takto opomíjené príležitosti.
Demokracie se tak stává brzdou vlastního vývoje.

Vezmeme príklad ze soucasné nemecké politiky. Vzhle

dem k demografickému vývoji - rostoucí strední délce života

a klesající porodnosti - je aktuálním tématem reforma
duchodového zabezpecení. Nejde o výhradne nemecký

problém.
Stále méne lidí v produktivním veku bude muset prispívat

do pokladny, z níž se vyplácejí renty stále vetšímu poctu

duchodcu. Tím by neúmefne stouply príspevky do duchodo
vých fondu. Jediné rešení je vlastní spoluzajištování dustojné

renty pro stárí. To znamená pro budoucnost vedle dále
existující zákonné renty zajistit soukromým pripojištením

vyšší duchod pro stárí. Je to složitý problém, jde o danové
zajištení, prispení zamestnavatelu a další problémy. Obratem
se ozývají protesty zájmových skupin: odbory se brání proti

cástecné "privatizaci" duchodového pojištení a zamestnava
telské svazy se brání proti úcasti na financování soukromého
pripojištení. Politické strany mezi tím lavírují a vláda nakonec
koncipuje kompromis, který neodpovídá opravdovým potre

bám budoucnosti, ale projde parlamentem. Vlk se nažere

a koza zustává celá. Nejinak je tomu pri opatreních proti
nezamestnanosti i u rady jiných problému. Lobby jsou dobre

organizovány, ba jsou dokonce legalizovány a akreditovány
v sídlech vlád, aby hájily a prosazovaly zájmy svých klientu.
Nejde samozrejme o korupci, ale o politický a sociální nátlak.

A to nezustává bez vlivu na politické rozhodování parlamen

tu a vlád pri jakémkoli složení vládnoucích sil. Ohledy na
nastávající volby - a pri relativne krátkých mezerách mezi

volbami jsou volby prakticky témer stále "nastávající" - urcují
politiku ve vyšší míre než opravdové potreby sociálního
a ekonomického vývoje. Vládne se víc zretelem na zachování

nebo získání moci než z nadhledu vzdálenejší budoucnosti.
Výrazným príkladem je také ekologická politika se zrete

lem k citelným zmenám životního prostredí. Je pravda, že

prírodní katastrofY existovaly vždycky. Težko však lze ignoro
vat, že nahromadení v posledních letech musí souviset s lidmi
zpusobenými zmenami ovzduší a klimatu zeme. Presto vlády
jako treba americká, s fungující parlamentní demokracii,

sleduje v této otázce úzce egoistickou politiku, zamerenou na
soucasnou prízen volicu. V USA jsou to pak ve vetší míre než
v jiných zemích velké hospodárské síly, které financují

nákladné volební kampane a tím zvyšují svuj vliv na politická
rozhodnutí. A tím se dostáváme k další problematice parla
mentní demokracie - k volebním systémum.

POLITIK VERSUS ODBORNíK

Ve Velké Británii se volí v jednotlivých volebních obvodech

vždy poslanec s nejvetším poctem hlasu. Ostatní hlasy propa
dají. Volici svého poslance znají, on se musí osobne ucházet

o jejich prízen, o jejich hlasy. To je klad. Volební obvody jsou
však ruzne veliké, o mandáty se ucházejí víc než dve strany,
a tak se muže stát, že strana, která má v celostátním souctu

velký podíl hlasu, ale žádného prímo voleného poslance, se

do parlamentu vubec nedostane a její politiku, kterou podpo
ruje velká cást volicstva, v zákonodárném sboru nikdo
nezastupuje. V Nemecku jsou rovnež volební obvody, poslan

ci mohou být zvoleni prímo, získají-li ve svém obvodu
absolutní vetšinu hlasu. Ostatní hlasy se ovšem scítají jednot
livým politickým stranám a podle celkového poctu hlasu,

nikoli podle poctu prímo zvolených zástupcu, se pak rozdelu
jí kresla ve Spolkovém snemu. Neprímo zvolení poslanci se
dostanou do parlamentu podle predem stanovených listin.

Tyto listiny sestavují grémia a volic na ne nemá prímý vliv.
Jedním z dusledku toho je tzv. stranická kariéra: mláde

žnická organizace, místní, obvodní, krajská funkce a nakonec
vyšší stranická funkce. Jsou to pak lidé s politickou prupra
vou, organizacními schopnostmi, ale casto bez jisté odbor

nosti a životní zkušenosti. Tak to videl i bývalý spolkový
prezident Richard von Weizsacker: "Politik z povolání není
ani odborník ani laik, nýbrž »zobecnovatel« se speciální kva1i-
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fikaci, jak bojovat proti politickým protivníkum." V parla
mentech nenacházíme vedce ani ekonomické veliciny, ale
mnoho právníku, ucitelu, státních úredníku a politiku
z povolání. Namnoze jsou také v dusledku toho, že jinou

odbornost nemají, odkázáni na politickou kariéru a tím se

rídí jejich disciplinované chování. Debaty v parlamentech
jsou proto vetšinou prevážne polemické s vetším durazem na
to, která strana s tím kterým návrhem prišla, než s vecnou
argumentací a se snahou nalézt prijatelné rešení.

Poslanci musejí casto rozhodovat o zákonech, týkajících se
složitých problému, jimž ani nemohou odborne rozumet.

Pocasí a ekologie je jedním príkladem. Je nemálo vedcu, kterí
popírají souvislost mezi koncentrací oxidu uhlicitého
a soucasnými klimatickými podmínkami. Druzí, a tech je

vetšina, tvrdí opak. Poslanec má rozhodnout, které strane dá
za pravdu. Ješte složitejší je aktuální snaha nalézt a uzákonit
pravidla pro genetickou vedu, co z prakticky již možného
muže nebo musí být také dovolené a co zakázané. Poslanci

mají prostredky a právo si ve výborech, ale i individuálne
opatrit rady a informace od odborníku. O zákonných opatre
ních, které nakonec budou nutná, musejí ovšem rozhodnout
sami - ve svede rozporuplných informací.

DISCiPlíNA VERSUS SVEDOMí

Hlasování je - prísne vzato - další slabina ideální

demokracie. Volic volí stranu s vedomím, že tato organizace
bude zastávat názory, které s ní sdílí, bude prosazovat zásady
a cíle, které má ve svém volebním programu. Zároven volí
i poslance svého obvodu, o kterém právem predpokládá, že

zastává v nejširším možném rámci zásady strany, kterou
zastupuje. Každý clovek má ovšem i svuj osobní názor a ten
muže být nekdy v rozporu s oficiálním stanoviskem strany

i s názorem vetšiny jejích clenu. Pak nastupuje stranická

disciplína. To nebyl jen komunistický monopol. Ta platí
v nemecké sociální demokracii stejne jako u krestanských

socialistu a u britských konzervativcu. Pri hlasování platí

solidarita s vlastní stranou. Bez toho by parlamentní
demokracie nemohla fungovat. Parlamentní vetšiny - at

jedno divých stran nebo koalicí - musejí plnit program,

s kterým šly do voleb. To samozrejme nevylucuje kompromi
sy s opozicí. Existují otázky, duležité pro stát, kde spolecná

politika všech demokratických sil je žádoucí.

Na druhé strane však je silná opozice predpokladem
fungující demokracie. Jen silná opozice je možný korektiv byt
i silné vlády, protože ji nutí hledat vždy optimální rešení. Kde

pravdivá opozice chybí, hrozí vždy nebezpecí politické
arogance a zanedbáváni optimálních rešení.

Existují situace, kde pro hlasování muže být rozhodující
subjektivní svedomí každého jednoilivého poslance.
V otázkách, kdy svedomí a etické cítení je mimorádne výraz

né - jako treba pri hlasování o interrupci nebo jako tomu

bude pri hlasování o klonování a genetických problémech 

strany výslovne povolují svým poslancum hlasovat, jak jim
velí vlastní svedomí. Pak jde stranická disciplína stranou.

Témer vždy v takových prípadech se scházejí na obou
stranách barikád príslušníci ruzných politických smeru. Pak
demokracie funguje príkladne.

STRANA VERSUS STÁT

Ke kladum parlamentní demokracie patrí, že programy

strany nemohou být za všech okolností dogmata. Jinak casto
vypadá stranický program a jinak praxe, dostane-li se strana
k vláde. Pres veškeré zásady jsou pak strana a její funkcionári

ve vládních funkcích odpovedni nejen svým volicum, ale

obcanum celého státu. Stranická teorie a státnická praxe se
casto - nekdy více, nekdy méne - rozcházejí. Dochází pak
k rozporum vlády a vládních cinitelu s vlastním stranickým

vedením. Nejvýraznejším príkladem byl nekdejší spolkový
kanclér Helmut Schmidt. Rozporný postoj kanceláre a strany

- vcetne vetšiny parlamentního klubu SPD - vedly k pádu
jeho vlády a k šestnácti letum opozice pro jeho stranu. Tony

Blair - abychom se vrátili do prítomnosti - nebojuje jen
s konzervativci, ale i s opozicí ve vlastní Labour Party. A ani

spolkový kanclér Gerhard Schr6der si není vždy jist jedno
znacnou oporou ve vlastní strane.

To jsou tedy klady a zápory nejhoršího vládního systému,

který je ovšem lepší než všechny ostatní. Jeho fungování
ovšem do nejvyšší míry závisí na politické kulture zeme
a jejích reprezentantu. Pak se pusobení záporu demokracie dá
omezit na minimum.

BEDRICH Umz (1920) JE PUBLICISTA, ŽIJEV N~MECKU.
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Ceská televize nemusí být Goliášem, stací, když bude
presne mírícím Davidem

PETER DUHAN, RADKO KUBICKO

Existence privátních medií, tištených i elektronických,

nezarucuje stabilitu demokratického systému. Zarucuje
možnost zisku, moci a vlivu jejich majitelum a sprízneným
politickým a podnikatelským elitám.

Proto se prosadil duální systém, kombinace dvou typu
vlastnictví v mediálním prumyslu. Verejnoprávní média jsou

svým zpusobem pod verejnou a politickou ochranou. Jde
o to, aby stát vhodnou formou zabránil privátním televiz

ním spolecnostem v pokušení manipulovat verejným
prostorem a ovládat verejné mínení propagandisty ve
službách ambiciózních a štedrých mediokratu.

CESKÁ TELEVIZE OTRESENÁ,
lEC NEZBYTNÁ

Ceské republice nezbývá než v hodine dvanácté

zacít verejne diskutovat o funkcnosti svého duálního systé
mu. Jde o hodne. Obstojí verejnoprávní Ceská televize pred

železným monopolem Novy a jejím "druhým programem"
Primou, ne jako konkurent, ale jako rovnoprávný fenomén?
Nebudou ceským obcanum vnucovány pouze normy vetši
nového vkusu? Neuvízne ceská politika zcela v sítích estrád

ního "umení" a žebríccích popularity ?
Dost na to, aby verejnoprávní televize v Ceské republice

prestala být konecne predmetem politických a podnikatel
ských handlu, systematického znevažování a zpochybnová
nÍ. Deje se tak proto, že stále tvorí úcinnou hráz, byt je

vnitrne otresena. Treba proti úmyslum byznysmenu spravo
vat své televize tak, aby se staly nástrojem mocného politic
kého a ekonomického vlivu, faktickými centry moci

a nekontrolovatelnými nástroji vymývání mozku.
Je nabíledni, v jaké situaci by byla Ceská televize, kdyby

nekdejší Marešova rada splnila své "poslání". (Rada Ceské
televize v cele s Miroslavem Marešem, která zvolila kontro

verzního generálního reditele Jirího Hodace a po tzv. vánoc
ní krizi na prelomu roku 2000-2001 byla nucena odstoupit
pozn. redakce). Kdyby tedy tato rada uspela, s nejvetší
pravdepodobnosti by již mela parlamentní mediállú komise

na stole návrh na privatizaci druhého programu, redukci
publicistických poradu, vizi o objektivním a "vyváženém"
zpravodajství, o odstranení zábavních poradu, reklamy
a ucpání jediného kanálu prebytkem vzdelávacích poradu,

címž by se naplnila vize o verejnoprávnosti. Jen to by bylo
zárukou bezkonkurencnosti privátních televizí.

Je sledován jasný cíl - diskreditace Ceské televize.

Spolecnost je po událostech vánocní krize rozdelena na její
odpurce, pro které revoltující redaktori jsou anarchistictí
démoni, a na její obhájce, pro které titíž redaktori jsou

synonymem boje za svobodu slova. Takto rozdelená spolec
nost není jenom jevem absurdním, ale predevším krizovým,
protože nabízí jednostranné zneužití verejného mínení.

KlÍCOVÉ SLOVO: VEREJNÁ SLUŽBA
S pojmem verejnoprávnost je spojeno nemálo jeho

zmatecných výkladu, ruzných protichudných interpretací,
z kontextu vytržených detailu. Nejenom její odpurci, ale ani
její obhájci nevedou své monology a ojedinelé diskuse

s prihlédnutím k zásadnímu duvodu, proc a kdy verejno
právní mediální instituce vznikly, jaká je jejich historie.

Vznik verejnoprávních rozhlasu a televizí po skoncení

druhé svetové války byl dusledkem zkušeností s fašistickou
totalitou a nove nabytých zkušeností s totalitou komunistic
kou, která se zdárne etablovala v evropských zemích sovet

ského vlivu. Verejnoprávní vysílací instituce západní Evropy
byly opakem státních propagandistických institucí sovet
ského bloku. Už pri svém zrodu a ve svých kodexech mely

zabudovány dostatecné ochranné mechanismy proti svému
zneužití. Staly se médii verejné služby, což si lze predevším
vykládat tak, že se staly odpovednými, a proto spolehlivými

prostredky masové komunikace s celým spolecenským
spektrem, a nemohly tak korespondovat jenom s úzce
vymezenými zájmy. Reflektovaly celospolecenské potreby,

nejenom pragmatické zájmy politických stran. Vycházely
z prosté premisy, že spolecenský celek je tak pevne
demokratický, jak pevne demokratická je každá jeho cást.

Vycházely z predpokladu, že sebemenší odchylka od princi
pu demokracie poškozuje demokracii jako celek.

Z této podstaty jsou odvozeny pojmy objektivita a vyváže
nost poskytovaných informacních služeb. Objektivita je
chápana jako kvalita a vyváženost je kvantitativním ukazate

lem a ne, jak ji mnozí interpretují u nás, príkazovou norlTlou
vztahující se k obsahu. Vztahovat tyto normy pouze na
jednu zprávu, jak se zrejme z nevedomosti a neznalosti vnitr

ní logiky kodexu vzorových verejnoprávních medií deje, je
hloupost a vecný nesmysl. Dožadovat se, aby jedna a tatáž
zpráva byla soucasne kvalitní i kvantitativní, muže nevýrazný

poslanec, ci stranický aparátcík, ale ne televizní profesionál.

Prítomnost
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V OHROZ NI

ZÁKON NA PODPORU
ŽRALocíHO APETITU

Volba generálního reditele Ceské televize je vpravde

osudová. Vždyt od roku 1998, po odchodu Iva Mathého
z postu generálního reditele, nic a hlavne nikdo nebrání
Vladimíru Železnému, aby na ceské mediální scéne
s úspechem neuplatnoval svuj žralocí apetit. Konec koncu

delá jenom to, co mu je blahosklonne dovoleno Radou pro
rozhlasové a televizní vysílání a mediální komisí poslanecké
snemovny. Jde ale o to, aby se pomery na ceské mediální

scéne stabilizovaly, aby byl duální systém vysílání skutecne
duálním, tedy rozdelen na dve rovnocenné cásti, verejno
právní a privátní, aby se nestal ringem, ve kterém vítezí

pouze jeden dominantní hrác. V jeho prospech se totiž
v posledních mesících udelalo nemálo.

Letos v dubnu byl poslaneckou snemovnou schválen

nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílaní. Dva hlasy
senátoru ctyrkoalice, která byla nejvetším odpurcem prijetí
zákona, stacily na to, aby zákon schválil i senát. Patrily

straníkum z KDU-CSL, tedy strany, jejíž bývalý predseda
Jan Kasal svého casu predsedal poslanecké mediální komisi.
Tento politický instrument se už tehdy stal vdecným cílem
propracovaného lobbingu týmu z Novy. Vladimír Železný
na adresu ceských krestanských demokratu nešetril slovy

pragmatického obdivu. I v opozicne smluvních casech platí,
že osvedcené vztahy nerezavejí.

Nový mediální zákon je jiste moderní a evropský. Kdyby
ovšem zacal se svou aplikací pomyslným rokem "nula"

a stanovil rovné výchozí podmínky pro všechny aspiranty
podnikatelského klání. Nova je urcite úspešným privátním

podnikem. Ale stala se takovou za bezkonkurencních
podmínek a za faktické neexistence' konkurence. ový

zákon tím, že se uplatnil retroaktivne, dominanci Novy
doslova uzákonil do roku 2017, dokdy muže být automatic

ky prodloužena její licence. Zmaril tím jakékoliv snahy

potencionální konkurence, protože jeho parametry jsou
nastaveny tak, že vyhovují Nove a jí sekundující Prime.

Automatické prodloužení licence pritom není neobvy
klou praxí ve vyspelých evropských zemích. Príslušné

orgány se pri svých rozhodnutích ale nerídí jen jednostran
ným posuzováním kvalit soukromého provozovatele.
Rozhodujícím cinitelem je posouzení komplexu vztahu
v celém duálním mediálním prostoru. Bere se v potaz kvali-

ta dalšího vývoje na trhu medií a vyžaduje se konkurence.
Automatické prodloužení licence se tak stává významným

nástrojem regulace tržního prostredí tím, že chrání celek

a ne pouze jeho jednu cást. Demokratickému státu by
nemelo být lhostejné, kdo vlastní plynovody, síte vysokého

napetí, ani to, kdo ovládá vysílací frekvence.

cí BUDOU HORY KAvcí?
Podoba nového mediálního zákona je vítezstvím lobbistic

kých aktivit Vladimíra Železného a jeho predvídavého
odhadu vývoje na politické scéne. Jestliže vsadil na spojenec

tví se smluvne opozicními stranami, necinil tak z respektu,
ale z chladného kalkulu. Za dva roky - pocítáno od srpna
1999, kdy zahájila vysílání renovovaná Nova - dosáhl

mnohem víc, než se kdy povedlo mediálním magnátum
Kirchovi, Bertelsmanovi, Berlusconimu nebo Murdochovi za

desetiletí. Soucástí toho je, že došlo k zakonzervování
roztresených pomeru na verejnoprávní scéne. Železný muže

ješte bezohlednejším zpusobem potírat verejnoprávního
konkurenta a reálne si brousit zuby na jeho vysílací frekvence.

Osud Ceské televize proto zustává otazníkem. Za casu

dodýchávající normalizace vysílala Ceskoslovenská televize
gigantickou silvestrovskou estrádu, mimochodem ne
nepodobnou monumentum na Nove, pod názvem "Cí jsou
hory Kavcí?". Dnes se nabízí jeho aktuální parafráze - "Cí
budou hory Kavcí?". Verejnoprávní televize nemusí být

mediálním Goliášem, stací, když bude štíhlým, odpoved
ným a presne mírícím Davidem.

PETER DUHAN (1946) JE PUBLICISTA, SPOLUPRACOVNíK é::ESK~HO VYSíLÁNI

RADIA SVOBODNÁ EVROPA A POSLEDNí GENERÁLNI REDITEL

CESKOSLOVENSK~HO ROZHLASU.
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Zeme ztrácí své výlucné postavení

Ptolemaiovský svet, v nemž Zeme stála ve stredu všeho
míra, byl pred stoletími nahrazen svetem koperníkovským,

který Zemi vzal její centrální postavení. Vzdelanejší cást
lidstva tím byla šokována, nebot v té dobe ješte ani nebyly
prozkoumány obrysy kontinentu. Aby lidé moWi heliocent

rismus prijmout, pripsali behem století naší planete - a do

jisté míry po právu - výjimecné postavení: Zeme se totiž
nachází v té správné vzdálenosti od Slunce a teplota jejího

povrchu se pohybuje v rozmezí prátelském pro život. Voda,
která se tu vyskytuje ve trech skupenstvích, jimiž jsou led,
voda a pára, je vynikajícím regulátorem teploty. Každá

zmena skupenství totiž bud energii spotrebovává, nebo ji
uvolnuje. Málokdo si treba uvedomuje, že roztavení ledu

o teplote O °c na vodu o O oe se spotrebuje tolik energie,
jako ohrátí stejného množství vody z O oe na 80 oe. Proto

jsou fázové prechody, tedy sublimace, vyparování, mrznutí ci
tání, tím nejaktivnejším ochranným prostredkem proti

prehrátí ci podchlazení Zeme.

JE ŽiVOT NA ZEMI VÝJIMECNÝ?
Rovnež prítomnost živých organismu predstavovala pro

cloveka 20. století jasný dukaz, že Zeme je výjimecná. Toto
své mimorádné postavení však nyní opet ztrácí.

Pripravily ji o ne malé cástecky kosmické hmoty

a neforemné kameny - meteority, které obcas dostihnou
Zemi, a pokud nezmizí v rukou sberatelu, vydají svedectví

o kosmické minulosti. Také astronomická pozorování
pomocí komplikovaných prístroju mení obraz. Predevším se
v soucasné dobe vedci shodují na tom, že naše slunecní

Za posledních 20 let poskytly poušte mnoho nových nálezu meteoritu,
mezi nimi i takové, které obsahují organické látky.

soustava není jedinou planetární soustavou ve vesmíru.
Nekolik desítek jich bylo zjišteno u hvezd blízkých i vzdále

ných a v okolí pulsaru. Byly dokonce pozorovány jevy, naprí

klad prachové disky u Bety Pictoris, které naznacují, že
i nyní se planetární systémy tvorí a že vznik planet stále

pokracuje. Nejúspešnejší pracovní metodou studia Zeme je

tzv. aktualismus, který v podstate ríká, že procesy, které
probíhají v soucasnosti, jsou klícem ke studiu minulosti

a vice versa. Navíc merení složení vesmírných objektu
ukazují, že i jiné planetární systémy jsou tvoreny stejnými
chemickými prvky prítomnými v podobných množstvích

a podobných slouceninách, jaké známe z naší soustavy. Proto
lze uvažovat o existenci planet s podmínkami podobnými
tem, které jsou na Zemi, Marsu a Venuši ci mesících Jupite

rových, i nekde jinde mimo naši slunecní soustavu.

JINÉ PLANETY EXISTOVALY I DRíVE
Ostatne stárí naší Zeme není nijak vysoké: 4,6 miliardy

let, pricemž stárí vesmíru se pohybuje nekde mezi 13 až 17
miliardami let. Proto je velmi pravdepodobné, že ješte pred
vznikem naší slunecní soustavy existovaly jiné, mnohem

starší planetární systémy, a že jiné planetární systémy vznik
nou i mimo náš dosah. Casu na to bylo dost. Jen pro ilustra
ci: clovek, tedy rod Homo, existuje zhruba 0,002 miliardy

let. V rámci naší slunecní soustavy zatím zustává Zeme
nejlepším kandidátem pro vznik života, jak ho známe. Pak
ješte lze uvažovat o Marsu a Venuši. V rané historii, rekneme

pred tremi miliardami let, však byly podmínky na obou

planetách podobné jako na Zemi. Dnes je ale napríklad
Venuše príliš horká - její povrch má teplotu 480°C.

Také se prišlo na to, že se v naší slunecní soustave objevuje
recyklovaný materiál jiných slunecních soustav, nebot existo
val ve forme nerostných zrn dríve, než z našeho plynného

mlhovinného slunecního oblaku vznikly pevné soucástky.
Meteority, které nyní dopadají na Zemi, obsahují diamanty
a karbidy bežných prvku, které byly stavebními soucástkami
starších planetárních systému. Mají sice podobné složení, ale

izotopové pomery naznacují, že pocházejí z jiné, podstatne
starší kosmické události než té, která vytvorila materiál naší
soustavy. Studium techto primitivních meteoritu, které

neprodelaly od svého vzniku žádnou významnou tepelnou ci
chemickou premenu, tak poskytuje další argument pro
tuctovost planetárních systému.

ŽiVOT JE MOŽNÝ I V EXTRÉMNíCH
PODMíNKÁCH

Nepripustit v rozmeru vesmíru možnost existence planet,
které mají pevný povrch a atmosféru, nerku-li vodu, by bylo

opravdu odvážnou hrou na výjimecnost. Tyto podmínky totiž
splnují podle soucasných predstav základ pro vznik ci zanese-
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ní života. Zatím však nemáme zcela presne definován život

a ani prostredí, ve kterých je možný. Pred dvaceti lety jsme si
ješte neumeli predstavit, že na dne oceánu ve stredooceán
ských hrbetech tam, kde tryská prehrátá voda, budou nejen

objeveny živé organismy, ale vlastne celá jejich spolecenství
a potravní retezce. Netušili jsme, že hluboko v podzemí
v hloubkách trí kilometru mohou žít bakteriální systémy.
Nevedeli jsme, že život je možný v extrémních podmínkách.

Tak treba zhruba pred deseti lety byly objeveny organismy,

kterým se ríká archaea. Liší se jak od eukaryontních (tech,
které obsahují jádro), tak prokaryontních (bezjaderných)
organismu a první výzkumy ukazují, že jsou také podstatne

odolnejší. Dnes víme, že extremoftlní organismy dokáží
prežít vysoké teploty i nad 200 oe i preckat nejruznejší

podmínky kyselosti i zásaditosti prostredí. A nejen to. Dokáží

sev techto podmínkách množit. Jiné organismy zase prežíva
jí v nasycených roztocích soli, napríklad bakterie v Mrtvém

mori. Další se vyskytují i v ledu Antarktidy, kde se jednou za
rok v nejteplejší tri dny pomnoží ci absolvují malý kousek
životního cyklu, aby další roky cekaly na pokracování.

Naše utkvelé predstavy o nutnosti prístupu kyslíku,

slunecním svetle a vode vzaly už pred lety za své. Organismy
totiž cerpají energii i z anorganických premen, treba z reakcí
mezi horninou a vodou, z oxidace síry ci metanu, nebo žijí
v prostredí jaderného reaktoru - a poznávání rozsahu

podmínek, ve kterých je na Zemi možná existence života,

zatím neskoncilo. Snad práve proto je obtížné predpovídat ci
definovat podmínky pro formy života na jiných planetách,

asteroidech ci hnedých trpaslících ve vzdáleném vesmíru.

VESMíREMCESTUJí ORGANICKÉ LÁTKY
Ve vesmíru existují primitivní "organické" slouceniny,

které obsahují uhlík a další biogenní prvky, jimiž jsou vodík,

kyslík, uhlík a síra. Tyto slouceniny se mohou stát prvními
stavebními soucástmi života. Organické molekuly byly

zjišteny témer v celém pozorovatelném vesmíru. Zrejme jsou
výsledkem kondenzace puvodních mlhovin a molekulárních

oblaku, a i když jim ríkáme "organické", asi bychom je meli
oznacovat za neorganické, spíše shodné s temi, které se

v živých organismech jen vyskytují. O existenci organických
sloucenin v meteoritech - uhlíkatých chondritech - se ví již

od padesátých a šedesátých let. V trochu beztvarém materiá
lu uhlíkatých chondritu bohatém na uhlík - kerogenu - byly
objeveny a izolovány lipidy, sacharidy, aminokyseliny a voda.

Takže ve slunecní soustave se organický materiál nachází,
s velkou pravdepodobností je ob ažen i v kometách, asteroi

dech mezi Marsem a Jupiterem a také v meziplanetárním
prachu. Takový materiál pak dopadá na všechna telesa

lunecní soustavy. Dopadl i n;l naši Zemi, casto ve forme
malých kousícku hmoty, takže mohl být zbrzden tak, aby

K NÁHODOU
PETRJAKEŠ,ŠÁRKA SPEVÁKOVÁ

pristál "mekce", aniž by se struktura a charakter organických

soucástek poškodila. Dokonce se domníváme, že práve voda
a vetšina uhlíku tímto zpusobem na zemi z meziplanetární
ho prostoru napršely.

Pohríchu takové slouceniny ješte nejsou životem a moder

ní veda dosud na vznik života nemá recept. Jisté však je, že
vznikl-li nekde ve vesmíru, mohl být prinesen i pres neprí
zen "kosmického pocasí", i pres chlad a silne energetické

kosmické zárení, jež hubí ci výrazne mutuje pozemský život.

Tak treba pred tremi lety spadl v Texasu meteorit, který
obsahoval velké krystaly soli kamenné. Každého jiste napad

ne, že i sul by mohla být skvelým konzervacním prostred
kem - autobusem k preprave organického materiálu.

Dodnes zcela spolehlive nevíme, co okolím naší Zeme

prolétá. Ukazuje to príklad meteoritu, který spadl na zacátku
minulého roku na zamrzlé jezero na severu Kanady. Meteo
rit Tagish Lake je kouskem vesmírné hmoty, který jsme na
Zemi dosud neznali.

MNOHO INDICIí I PRO ŽiVOT NA MARSU
V roce 1996 byly v meteoritech, které zrejme pocházejí

z Marsu, objeveny "pozustatky" života: globule uhlicitanu,
které vznikly za nízké teploty - asi podobne jako nekteré
uhlicitany na Zemi, které vytvorily organismy jako své

schránky. Byly také objeveny polycyklické aromatické
uhlovodíky - možná jako projevy metabolismu takových
organismu - bakteriím podobné útvary a retízky nerostu
magnetitu, velmi podobné tem, které mají pozemské bakte

rie. Ackoliv žádný z techto údaju sám o sobe jako dukaz
neobstojí, jejich kombinace dává urcité predpoklady, že se
muže jednat o projevy života. Navíc byly na Marsu objeveny

útvary naznacující usazený puvod nekterých hornin. Již
drahnou dobu víme o existenci more ci oceánu na Marsu.

A práve v techto formacích, které reprezentují více než
polovinu povrchu Marsu, mohou být prítomny pozustatky
minulého života. Veríme, že zde budou takové formy ci
dokonce "zkameneliny" objeveny.

Zda se na jiných telesech naší slunecní soustavy vyvinula

nejaká vyšší, organizovanejší a "rozmnožující se" hmota, nelze

zatím ríci. Pri troše fantazie však naše predstavy o podmín
kách vhodných pro život lépe splnují mesíce Jupiterovy,
napríklad Ganymed ci Europa, nebo SaturnuvTitan.

Budeme si tedy muset zvykat spíše na tuctovost než na
výjimecnost života. Budeme muset vzít ohled na to, že
existují i jiné organismy. Na to, že se svým kosmickým
programem, který zduvodnujeme zejména poznáním sebe

samých, se nesmíme stát zdrojem nákazy jiných svetu.

PETR JAKES (1940) JE GEOLOG. SÁRKA SPEVÁKOVÁ JE NOVINMKA,

V HOSPOOÁIl-SKÝCH NOVINÁCH VEDE RUBRIKU V~OA A TECHNIKA.
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TICHO JE NEDílNOU
50 c' Tí H Y
,,5 operami delám obcas strašné veci," ríká nositel
Ceny Alfréda Radoka za inscenaci roku 2000
operní režisér David Radok

Na pozadí pásky s nahraným rozhovorem se po celou

dobu ozývá hlasitý tikot hodin. Takové ticho je ve
vinohradském byte Davida Radoka. Od podlahy je
zdúraznují surová do bela hoblovaná prkna, možná ne

zcela vedomá pripomínka tech, která znamenají svet. Svet
Davida Radoka znamená i mnohé jiné: kurivo všeho

druhu (hlavne však doutnícky, které zapaluje, když Plecni
kúv zvon na Námestí Jirího z Podebrad odbije poledne),
dobré jídlo, zelený caj, spousty obrázkú na stenách, mezi

nimiž by asi nejradeji videl Chirica, starožitný ponk
dovezený ze Švédska, Dostojevského spisy ...

Nemíváte jako operní režisér nekdy sen vrátit se v case
do dob, kdy vážná hudba nemela alternativu v podobe

lehcích a populárnejších žánru? Kdy hudba byla jenom
jedna, a to ta, kterou inscenujete vy?

Ne, o tom nesním. Soucasná epocha má tu výhodu, že
jednou múžete delat barokní operu, pak Mozarta, po nem

Rossiniho a vzápetí jít na Berga. To se dríve málokdy
stalo. Dnes se múžete - alespotl. teoreticky - vrátit

k jakékoli muzice. Predtím vážná hudba fungovala tak
jako dnes pop-music, to jest: hvezdy pricházejí a odcházejí

a každá vydrží ne víc než pet let. Opera mela úplne jinou

váhu, bylo to denní zbožÍ. Opery se psaly vlastne na
objednávku, pro zvláštní príležitosti, pro specifická divadla

nebo jednotlivé zpeváky. Taky nikdo nepsal operu pet let.

Máte nejaké osobní vysvetlení, proc je dnes klasická
hudba menšinovou zálibou? Cím to, že se dostala do

jakéhosi ghetta, kam se vetšina lidí bojí vstoupit nebo je

ignoruje?
Ve všech odvetvích kultury - at jde o literaturu, malová

ní, hudbu - jsou smery, které jsou popúlárnejší, a jiné spíše
menšinové. Nemá cenu - nebo já nevím, možná i má,
nekdy - násilne delat ze specializovanejší hudby hity. Já

opravdu nemám rád takové ty stadiónové tenory typu

Pavarottiho, kterí zpopularizovali deset árií z oper, protože
své umení staví na tom, že dlouho udrží vysoké C. Chce-li

je nekdo poslouchat, prosím, nikomu to neberu. Problém
ale trochu cítím, když se tyto programy objevují treba ve

státních divadlech. Ta si lidé platí, aby pro ne delala jistý
výber, a potom musí poslouchat veci, které se hrají jen
proto, že prináší víc penez nebo popularitu. Myslím, že

není zdravé plošne kulturu popularizovat za každou cenu.

Nedávno jsem cetl statistiku o tom, kolik lidí se zajímá
o kulturu hloubeji, kolik povrchne a kolik vubec. V té

první kategorii to byla asi 3 - 4 procenta, což se zrejme
nikdy výrazne nezmenÍ. ejsem z apokalyptiku, kterí si
myslí, že ve druhé polovine dvacátého století došlo

k rapidnímu úpadku kultury a ducha. Kultura byla vždyc
ky v úpadku. Zájem o kulturu prochází, myslím, spíš
vývojem v prubehu života osobnosti než historickým

vývojem. V jisté fázi tedy možná lze nejaké mikroprocento
obyvatelstva upozornit, že je jedno, jestli máte škodovku
nebo Mercedes Benz, že jsou i jiné obzory a že hudba se

dá zhodnotit i jinak než k hovorum na spolecenských
vecírcích. Jemá však valného smyslu o tom presvedcovat
lidi, kterí nezjistili, že snažíte-li se vnímat literaturu,

obrázky nebo hudbu, tak vám to prinese - v ideálním
prípade, obcas - obohacení nebo zamyšlení nad naším
stavem a taky zjištení, že stejné veci lze videt rúzne.

V intencích barokní opery nebo jako Alban Berg, jako
Rembrandt nebo kubisticky jako Picasso. Myslím, že
kultura ve svých nejlepších chvílích, ve chvílích, kdy
funguje, plní úkol otevírat velkorysejší vnímánÍ.

Nemáte pocit, že žijeme ve velmi hlucné až decibelové

dobe? A pocítá se s tím napríklad, když se studuje opera?
Myslím, že dúležitejší je zmena ve vnímání casu než

zvuku. Drív šlo všechno trošku pomaleji - když nekdo
stavel dúm nebo kostel, trvalo to deset nebo tricet let,

když se cestovalo, tak zdlouhave konmo - a tomu bylo
prizpúsobené celé vnímání casu. Proto treba barokní opery

trvají i pet hodin, všechny cinnosti se posuzovaly v jiném
casovém merítku. Dnešní lidé, kterí jsou zvyklí na rytmus
amerických akcních filmú a médií, jsou velice težko

schopni vnímat epictejší vyprávenÍ. Když jsem ted delal
barokní operu, sám jsem ji zkrátil z peti hodin na ctyri,
protože jsem mel obavy, že puvodní délka by byla neúnos
ná. I ty ctyri hodiny jsou hodne, ale na druhou stranu se

potvrdilo, že vybrané publikum se dovede oné jiné
rychlosti casu prizpusobit. Zvlášt když treba nejede do
divadla metrem, ale lodickou jako ve Stockholmu, a už

cestou se do toho pomalejšího casu jakoby postupne

prepíná. Pokud jde o zmenu ve vnímání zvukových hladin,
nejsem si jistý. Riká se, že v Mozartove dobe byl ve

mestech podobne šílený rámus jako dnes, protože po
dlažebních kostkách drkotaly povozy s neizolovanými
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Operní režisér David Radok se narodil v roce 1954
v Praze jako syn významného divadelního a filmového
režiséra Alfréda Radoka. V roce 1968 odešel s rodici do

5védska a pres administrativní a organizacní práce
v divadle (kulisák, statista, kustod orchestru) se bez

formálního vzdelání v oboru vypracoval na operního
režiséra. Kariéru zahájil v roce 1980 režijním debutem
Medium. Od roku 1996 je prvním režisérem Nového
divadla v Goteborgu, pracuje však také v divadlech
v Kodani, Stockholmu, Oslu ci Helsinkách. Dosud má na

svém konte približne 45 režijních prací.
David Radok se v roce 1990 vrátil ze švédské emigra

ce a žije v Praze, kterou pokládá za svuj domov.

kovovými obrucemi, takže nebylo slyšet vlastního slova. Je
ale fakt, že dnes se rámus rozšíril z ulic dál, že nás obklo

puje takrka neustále. V Praze snad neexistuje jediná
restaurace, kde by nevyhrávala na pozadí nejaká hudba,

a to mi opravdu nesmírne vadí. To samé je s taxíky. Vždyc

ky žádám, aby to ztlumili nebo vypnuli, ale nikdo me
neposlouchá ...

Asi vás kvuli tomu Wuku neslyší.. .

Vážne, tenhle jev je hrozný a treba v restauracích v Itálii

zdaleka ne tak rozšírený. U nás je to, jestli se nemýlím,
zase jedna z vecí, které byly nekriticky prejaté z Ameriky.
Kdybych byl ministrem kultury, tak hlasitou hudbu
v restauracích okamžite zakážu. Pro me je jídlo spolecen

ská záležitost, chci u nej konverzovat a ty vecné zvukové

kulisy velice narušují soustredení. Komunikace mezi

lidmi je tím omezována. Predpokládáte, že si jdete do
restaurace popovídat s práteli, ale zatím jdete do restaura
ce, kde není možné myslet, protože ta muzika vám myšle

ní vymaže. Vetšine lidí to ale, zdá se, naopak vyhovuje,
protože se zrejme konverzace bojí. Vyhovuje jim hlasitá

hudba, protože poskytuje alibi pro mlcení a zastírá fakt,
že si lidé možná mají stále méne co ríci. Krom toho každé

místo má svoji vlastní zvukovou složku, která by se

nemela prebíjet necím vnejším - restaurace má být plná
šumu, lidských hlasu, cinkání sklenicek a vidlicek, co

padají na zem ...

Hraje ve vašem živote nejakou speciální roli ticho?

Ticho je pro me stejne duležité v živote jako na jevišti ci
v hudbe. Je nedílnou soucástí hudby. Bez nej by nebylo

kontrastu zvuku, který tvorí nejen dynamiku, ale i casové
vnímání.

Vaši "zlatou" éru v Národním divadle zahájila insce

nace Šostakovicovy Lady Macbeth Mcenského újezdu.
Po premiére této opery v roce 1936 otiskl Sta1in v Pravde

nenávistný clánek "Chaos místo hudby" namírený proti
Šostakovicovi. Šostakovice tím zlomili, stal se od té

doby okázalým príznivcem sovetského režimu. Co si
myslíte o jeho chování?

Já ho chápu. Šostakovic byl do té doby na ceste nahoru,

v sedmnácti letech pracoval s Mejercholdem, psal symfo

nie ... Tohle byla rána, která ho úplne prevrátila, a on od
té doby žil v neustálém strachu a cekal na nocní zaklepání

na dvere. Ve svém okolí videl prípady, kdy jeho blízcí

známí skoncili v gulagu nebo na popravištích. Nejlepším
svedectvím o Šostakovicovi jsou fotografie: díváte se ne

nej jako na osmnáctiletého kluka s tou citlivou pusou
a jemnýma ocima a s postupujícím casem sledujete, jak se
to na nem všechno podepisovalo. I když se stal význam

ným predstavitelem Svazu skladatelu a pozdeji poslancem
Nejvyššího sovetu, myslím - nevím, jen si to myslím - že
si stále udržoval jakýsi morální kredit. K tomu jsou
samozrejme stovky knížek o Šostakovicovi ... Já jsem se

dokonce snažil neco detailnejšího vytáhnout z Maxima

Šostakovice, který mi ve Švédsku cosi dirigoval, ale šlo to
težko.

Neprepadnul vás nekdy strach, že kdybyste s rodici

neemigroval v roce 1968 do Švédska, že by vás jako
umelce moW stihnout Šostakovicuv osud cloveka, který
neodolal a sehnu! se?

Já bych tady vzhledem k otcove minulosti nikdy

v divadle neskoncil. Ale i kdyby, nevím, jak bych se zacho
val. Nevím ... Myslím, že lidí s tou havlovskou morálkou
bylo hrozne málo a že vzhledem k rafinovanosti nátlaku,

které využívaly psychologie nebo smyslu pro rodinu, ty
sehnuté ani nelze odsuzovat. Zachovat si morálku

v totalitním systému je velice težké. Kdybych si to nemys
lel, nemely by inscenace Lady Macbeth a Vojcka svou

podobu.

Piitomnost
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Jste rád, že rodice emigrovali? Není v tom i pocit, že
jste o nejakou zkušenost nebo zkoušku prišel?

Jsem strašne rád. Nejvíc proto, že jsem mel možnost
videt paletu jednání a premýšlení lidí v mnoha zemích.
Poznal jsem, jak reagují Anglicané, Francouzi, Italové,
Švédi, Dánové ... Myslím, že mi to otevrelo jistou velkory

sost ve vnímání lidí, jejich názoru a rozdílností. To,
myslím, zdejší totalitní režim lidem neumožnil a dnes se

s tím spolecnost težce potýká. Nejvetším handicapem
Ceské republiky je opravdu to, že tolerance je tu cizí slovo.
Možnost stýkat se bez predsudku s lidmi ruzných kultur,

názoru a taky z ruzných sociálních skupin považuji za
velký prínos emigrace.

Nechteljste náhodou svými posledními inscenacemi
Šostakovicovy Lady Macbeth a Bergova Vojcka - tedy

príbehy outsideru, kterí jsou pro systém neprijatelní
a svým chováním patologictí, ovšem nikoli zavrženÍ
hodní - ukázat ceskému publiku, jak málo dovede

chápatnekonforrnitu?
Ano, práve tak. Šostakovic a Berg je materiál vybraný

dramaturgicky tak, aby byl velmi významný speciálne pro

Prahu. Obe opery jsem úmyslne umístil do jakéhosi
nadcasu, do casove nespecifikovaného období. Pritom

Vojcek se obvykle situuje do dob Rakousko- Uherska

a Lady Macbeth do období krátce pred zrušením nevol
nictví. Když jsem delal Šostakovice ve Švédsku, porád

jsme to mleli v devatenáctém století, ale tentokrát jsem se
pokoušel, dost cílevedome, to nedat do konkrétní doby.

Pokoušel jsem se pusobit proti pohodlné iluzi, že problém
konfliktu systému s nezaraditelnou individualitou je
problémem minulého casu. Snažil jsem se, aby doba obou
príbehu byla možná i pro dnešní diváky. Kdyby to byla
kostýmová dramata všemi atributy situovaná do roku

1840, bylo by to apelu na soucasnou situaci vzdálené. Já
jsem naopak chtel, aby obsah obou oper mohl vnímat
soucasný divák jako výpoved o své vlastní dobe a aby

tupost lidí, s nimiž se hlavní postavy dostávají do konflik

tu, mohl divák chápat jako asociaci na dnešní spolecnost,
presne na dnešek, ne na nejaká cerná padesátá léta. Proto

jsem treba ve Vojckovi nepoužil žádné obrázky Stalina
nebo jiné záklopky, které text uzavírají a zmenšují možné
asoCiace.

Rekl jste jednou, že Vojcek je jednou z peti nejsilnej

ších oper století. Které jsou ty další ctyri a podle jakého
kritéria usuzujete?

Jen podle toho, co se mi osobne líbí. Krome Vojcka je to
ona Šostakovicova Lady Macbeth. Potom Brittenuv Peter

Grimes - ten také patrí do mé hitparády. Stravinského
Život prostopášníka, Janácek Z mrtvého domu ...

A možná ješte Bartókuv Modrovousuv hrad. Takže jich je
vlastne šest. To jsem jen tak plácnul, že mám pet favoritu,
nebylo to nijak promyšlené.

Máte stálou metodu prá~e? Rozkreslujete si podrobne
scénár, nebo vymýšlíte za pochodu?

Vždycky mám úzkost, než na necem zacnu pracovat.
Momentálne mám úzkost z Lulu, to je další opera Albana

Berga. Stejne tak ovšem prožívám pocity tísne pred

Lazebníkem Sevills kým. Ale není-li úzkost metodou, pak
asi žádnou nemám. Samozrejme jsem se za ta léta leccemu
naucil, hlavne v oblasti vnímání potreb hercu. Nekdo

vyžaduje spíše verbální analýzu každého podtextu, nekdo

potrebuje prímo fYzickou akci, je treba ho postrcit a ríct:
tady si sedni a dívej se z okna. Další vec, kterou se celý
život ucím a snad už dokonce i trochu zvládám, je vytvorit

jistou audiovizuální dynamiku predstavení, aby vyprávený
príbeh prubežne pokládal ty správné otázky a aby se na ne

tu a tam odpovídalo napul, nekdy vubec a obcas úplne.

Dala by se obecneji popsat hranice, kdy je pravdepo

dobné, že publikum neprijme nekonvencní nastudová
ní, jak se napríklad stalo nedávno v Praze inscenaci
Dalibora?

To musíte nejprve definovat, co je to konvence. Nesmír

ne težké. Je konvence tradice? Nekdo napríklad pred
padesáti lety uvedl v inscenaci, že na náves prijede cirkus,

silák se pachtí s cinkou, pak pribehne klucina, který ji

zvedne raz dva a všichni pochopí, že je to jen cirkusácká
replika. To je tradice a když ji narušíte, lidé jsou zklamaní.
Tradice je casto nános predcházejících predstavení - neco,
co clovek ocekává. Já myslím, že dobrá kultura je, že se
naopak nesplní to, co clovek ocekává. Divák by mel být
nejak narušen, a to tak, aby se chtel dozvídat dál. Cokoli,

co se dá predvídat, je nuda. Dívat se na Hamleta jen proto,

že cekám, až zvedne lebku levou rukou a bude se pritom
dívat šikmo kolmo doprava, je nuda. Ocekávání naplnují
jedine špatné seriály. Zároven si ovšem myslím, že na jeviš

ti sice mužete udelat cokoli, ale musí to vycházet z príbehu,
který máte pred sebou. Jestliže neberete ohled na predlohu,
pak je lepší si napsat svoji divadelní hru sám. Nemá smysl

používat materiál k pouhé exhibici toho, jaké dobré nápady
má režisér. Když ctu knihu, nezajímá me, jak chytrý je
spisovatel. Nemám rád, když jsou nápady samoúcelné.

Takže máte jakousi teorii neviditelného režiséra ...

Svým zpusobem ano. o, neviditelného ... Já velice silne
zasahuji do materiálu, nechávám si psát dodatecnou

muziku do Rossiniho, vepisuji do textu, presunuji dej

z casu do casu. Strašné veci delám obcas s operami. Ale
pokouším se to delat tak, aby duvodem nebylo predvést,

jak skvelé nápady má David Radok - protože takových má
každý stovky za hodinu. Nestavím se skromnejším, než

jsem. Režisér zkrátka delá predstavení. Je to jediný clovek,
který vidí celek: prostor, svetla, rídí hereckou akci, ví, kam

predstavení smeruje. Ta moje teorie je tedy spíš teorií
režiséra jako šedé eminence, režiséra vlivného až rozhodu
jícího, ale tak, aby na to nepoukazoval. Na jevišti se nechci
dívat na necí duvtip. Stejne tak v malírství. Nebaví me

Magrittova zjevná duvtipnost, mnohem bližší je mi Chiri
co, který není tak vymyšlený a efektní. Nápady by nemely

být videt. Jsou-li nezbytnou soucástí príbehu, pak je
nevidíte. Doufám ...
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TOVARNA NA DEZilUZE
Evropská a ceská audiovizuální politika: karlovarský
filmový festival pestuje pozitivní diskriminaci
evropského filmu

IRENA REIFOVÁ

Kdyby Casablancu natáceli v dnešním Hollywoodu

a ne v jeho starých dobrých casech, kdo ví, zda by
Humphrey Bogart v záverecné scéne osamel na letišti,
navždy ztrácející svou madonu Ingrid Bergmannovou.

Spíš by se na poslední chvíli vrhnul k dvouplošníku,

vyprostil ji z kabiny a žili by spolu štastne až do smrti.
Parodovat schémata soucasné hollywoodské produkce

opravdu není nijak nesnadné. Obtížnejší už je aktivne

v rámci filmového prumyslu a kulturní politiky podpo
rovat tvurcí proudy, které nabízejí alternativu k postu
pum hol1ywoodské továrny na sny. K institucím, které to
považují za samozrejmou cást svého poslání, patrí ve své
novodobé historii Mezinárodní filmový festival Karlovy

Vary. Vedle toho, že je kukátkem do zcela neprístupných
filmových dílen, jako byla treba loni íránská kinemato
grafie ci letos korejská, se už po ctyri roky systematicky

stará o perspektivy evropského filmu stálým zarazová
ním sekce "Dny kritiku Variety". Každým rokem kriti
kové z filmového casopisu Variety prohledávají prírustky

na filmových plátnech od Islandu po Recko a kolekci
deseti nejpozoruhodnejších snímku nabízejí karlovar

skému festivalovému publiku. Zámerem této dramatur
gie je dát evropskému filmu šanci, kterou mu nedávají

sami diváci svým "hlasováním" u pokladen kin,
a prostor, aby se mohl blýsknout svou pestrostí a vetši

nou i inteligencí.

PREKRACOVAT HRANICE
Cementem tohoto zámeru je samozrejme predpo

klad, který rozcílí každého euroskeptika. Predpoklad
osobité mentality evropského filmu, kterému se má

pomáhat vnejšími podpurnými zásahy, aby prežil
v prostredí, jemuž dominuje produkce Hol1ywoodu. Je
li totiž Hollywood "továrna na sny", mnohem více
zneklidnující a hloubavejší evropský film by se dal

oznacit spíše jako "továrna na deziluze". A ty se na trhu
prodávají špatne. Reditel evropské pobocky Variety

a muž císlo jedna sekce "Dny kritiku Variety" Steven
Gajdos jej sdílí: "Na rovinu receno, to, oc se pokoušíme,

je pozitivní diskriminace evropského filmu. Deláme
aktivní kroky pro vyvážení príležitostí evropských
tvurcu oslovit diváky."

Nejvážnejším problémem kontinentální filmové

tvorby se uKazuje být její distribuce v nadnárodním

kontextu a schopnost - jak stojí v jednom ze zakládají-

cích dokumentu audiovizuální politiky Evropské unie

"Televize bez hranic" - prekracovat hranice. Evropští
tvurci totiž podle Gajdose vedou úspešný dialog mezi
sebou a s diváky v rámci svých národních komunit, ale

jakmile prijde na možnost vypravit se "do sveta", propa
dají komplexu ménecennosti. "To se sebevedomým
Americanum, neustále pripraveným se nekde prosadit,
stát nemuže. Znám a respektuji rozdíl mezi filmovým

umením a filmovým prumyslem, ale presto ríkám: když
odmítáte získávat mezinárodní renomé, když odmítáte
prezentace smerující vaše dílo na mezinárodní trhy, tak

si nestežujte," ríká Steven Gajdos.

OBHAJOBA UMELÝCH VÝHOD
Reditel evropské Variety tím nevyjadruje jen svuJ

názor, ale bezdecne tlumocí zásady audiovizuální politi

ky prosazované Evropskou komisí. Duraz na smenu
audiovizuální tvorby a spolecné projekty, na než lze
snadno elektronickými formulári žádat príspevky

z evropské kasicky, je uložen ve všech trech základních
programech budování evropského audiovizuálního
prostoru Media I, Media II a Media Plus. Do stejné

logiky podpory prostupnosti evropských trhu s filmovou

a televizní tvorbou patrí i kontroverzní opatrení zaváde
jící kvóty na televizní vysílání evropské produkce.

Nepolitickou a vlastne svépomocnou filmarskou organi
zací, která pochybuje o nutnosti zahlcovat evropské trhy
americkými a mnohdy druhoradými americkými díly,
když lze pomocí marketingu vytvorit systém "rozvážky"

zdejších filmu po Evrope i mimo ni, je agentura

European Film Promotion. Všechny tyto snahy vytváret
umelé výhody evropskému filmu a formou nabídky snad

i menit strukturu poptávky diváku Steven Gajdos legiti
mizuje takto: "Americké filmové asociace jsou samozrej
me velmi ostre proti. Myslím však, že je snadné být
tržním liberálem, když vyhráváte, když vaše filmy

ovládají kolem 80-90 procent kin po celém svete a touto

prevahou programují vkus lidí do budoucna. Americká
tvorba dominuje filmovému trhu natolik, že to zacíná

být šílené."

Literatura:

http:/www.efp-online.com

h ttp:/www.europa.eu.int/cornrn/avpolicy/index_en.htrn

http:lwww.rnkcr. .. hsp/ckinernOO.pdf
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VOLNÝTRH SE HODí JEN PRO OBCHOD S PRIROZENOU SLASTí
Soutež hollywoodské a evropské kinematografie o prízen

diváku a jejich peneženek ze všeho nejvíce pripomíná klání

Davida s Goliášem. Klání, které se nevede srovnatelnými

zbranemi a dokonce ani ve stejném ringu. Jisteže kontinentální

tvorba má daleko k tomu, aby splnovala kritéria okázalosti,

dramaticnosti, akce a s nimi související návštevnosti hollywood

ských féerií. Situaci, kdy evropský film nevyhovuje merítkum, na

jejichž sledování dobrovolne a zámerne rezignoval, však težko

mužeme klasifikovat jako jeho fiasko. Podobne bláhové by bylo

hodnotit vegetariána podle objemu konzumace masa nebo žida

podle odpracovaných sobot. Filmari, kterí se hlásí spíše k Felli

nimu aTarkovskému než k Pretty Woman, nejsou ve srovnání

s kalifornskými kolegy outsidery kvuli nedostatku profesionali

ty a produkci nudy, ale proto, že jejich definice profesionality ci

zábavy je zkrátka jiná. A tato definice filmu na volném trhu

s pohyblivými obrázky nemuže nikdy dlouhodobe vítezit, což je

prostý a nijak senzacní fakt plynoucí z lidské prirozenosti.

Nejde o to, že by si evropští režiséri nedokázali osvojit recepty

na sladkosti masové kultury, ale o to, že vycházejí z jiného

pojetí role kultury. Jeho základem je predpoklad, že v cloveku

vždy prežívá torzo pudove rízeného živocícha, který spontánne

má sklony tíhnout práve k tomu sladkému, príjemnému, rychle

uspokojivému a slastnému, zatímco ke kultivujícímu, lec pro

smysly namáhavému, je treba lidi Vždycky mírne nutit. Nikoli

náhodou se traduje, že vše, co je v živote príjemné, je bud
nezdravé, zakázané nebo to žene na tlouštku. Otázkou však

zustává, zda život - a obzvlášte ten kulturní - by se mel skládat

výhradne z onoho prvoplánov~ príjemného. V odpoved lze

celkem spolehlive ríci (aniž by to stejne zákonite platilo

i naopak), že vše, co je v kulture kvalitní, inovující a intelektuál

ne progresivní, vždycky trochu bolí. Z toho zretelne plyne, že

kvuli takovým vyhlídkám vetšinové publikum žádnému tvurci

ruce neutrhne, jinak receno, že po tomto typu kultury nikdy

nebude ohromující poptávka. Proc by to však mel být skandál?

Clovek by musel být úplný bloud, aby si nechal dobrovolne

ubližovat, stresovat se, drtit znejistujícími podobenstvími a ješte

za to platil cenu vstupenky.

Lím toto osvobozující postmoderní priznání k touze po

primitivní slasti zpochybnit? Snad jen tím, že dávka masochismu,

presneji násilí a disciplíny vnucované nám námi samotnými,

abychom udrželi distanci od temné prírody, zákonu džungle

a vyvraždování kvuli boji o samice, je základní pojistkou zacho

vání kultury. Kultura je totiž hlavne práce. Zvírata nepracují.

Kultura je to, co zbude, když odecteme vrozenou· pudovou

prirozenost a když naopak secteme vše, co jsme se naucili

nebo k cemu jsme se donutili, ackoli to nebylo dvakrát príjem

né. I když ultraliberální zastánci laissez faire pri techto úvahách

natahují kohoutky koltu, je zrejmé, že volný trh bez umírnené

a cílené intervence se hodí pouze pro obchod se slastnou

prirozeností. Kulturu s ambicemi znepríjemnovat lidskou

existenci otázkami "být ci nebýt" - napríklad antihollywood

skou kinematografii - je treba dotovat ze spolecných zdroju,

protože ac na první pohled zbytecne trýznivá, je životne nutná.

Nedeláme to pro blahobyt filmaru furiantsky rozhazujících

pridelené verejné prostredky. Deláme to pro sebe. Tento

systém je totiž zárukou vetší pravdepodobnosti, že bude aktiv

ne nabízet to neprirozené a tedy kulturní a tedy bolestivé, po

cem bychom sami dobrovolne nesáhlí. -ir-

Rodzim 2001
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VIZI
Více než tri roky politikové vedí o nutnosti novelizovat

zákon C. 273/1993 Sb. o nekterých podmínkách výroby, šírení

a archivování audiovizuálních del, pracovne nazývaný "zákon

o audiovizi". Bez tohoto zákona, respektive bez jeho klícového
a nejspornejšího paragrafu o zrízení Ceského audiovizuálního
centra (CAC), jsou evropské fondy na podporu filmové

a televizní produkce pro ceské tvurce oficiálne stále nedobyt
nou pevností. Jednou z podstatných vlastností potenciálního

CAC je fungovat jako tzv. "media desk". "Media desks" jsou
jedním ze základních záchytných bodu v prístupu k evrop

ským audiovizuálním programum, fungují jako jakési národní
"recepce", kde se oWásí každý, kdo chce aspirovat na získání

podpory napríklad z momentálne probíhajícího programu
Media Plus. Sjednocují a systematizují formy kontaktu
s evropskými financními zdroji v oblasti audiovize.

Návrh novely zákona o audiovizi postoupila parlamentu

vláda, pro kterou text návrhu zpracoval ministr kultury Pavel

Dostál. Pokus o novelizaci probehnul od pocátku roku 2000
celkem dvakrát. Poprvé jej parlament prevahou Wasu poslan

cu ODS vrátil do vlády 28. 6. 2000. V tomto prípade se ofici
álním duvodem vrácení stal fakt, že legislativní rada vlády
proti Dostálove vuli pred cestou novely do parlamentu z textu

vynala práve pasáž o zrízení CAC. V rozprave se hovorilo
o tom, že z textu oproti puvodním ocekáváním zbylo torzo

a že v této podobe nezajištuje podporu ceské kinematografie.
Podruhé parlament vrátil vláde text návrhu letos v kvetnu, což

Budoucnost skrze
minulost

V knize Ferdinand Peroutka - pozdejší život 1938-1978

se její autor Pavel Kosatík zabývá obdobím, v nemž se

Peroutka zapsal do historie ceské demokracie jako zaklada
tel a prispevatel Ceského stolu rozhlasové stanice Svobodná

Evropa a jako jeden z hlavních duchovních otcu exilového
života. Kosatík probírá i zákulisí ceského exilu, vcetne jeho
vlivu na Peroutkovu osobnost. Práve tím kniha vzbudila až

prekvapive živou polemiku v ceském tisku, iniciovanou
šéfredaktorem Literárních novin Jakubem Patockou.

Od narození jsem žil v prostredí aktivní ceské exulantské
komunity na východním pobreží Spojených státu. Už jako

malé díte jsem s Peroutkou vedl "diskuse", které pokracovaly

po celé moje dospívání. Vzpomínám na spolecné exkurze do
restaurace Vašata na East Side Manhattanu, kde si Peroutka

objednával plzenské pivo a knedlíky s vajícky, a kde me pak

vyslýchal, aby zjistil, jaké má mládež názory na život.
Pamatuji se také, jak pri spolecenských návštevách sedával

nekde v koute se svojí dýmkou. Jakoby ponekud podmrace
ne "trunil" nad debatou exulantu, která se vedla kolem nej.

Mluvil velice málo. Pocitoval jsem z nej cosi jako Wubokou
bolest a krivdu, ale zároven i pevný, mocný tlak energie

a myšlenek. .
Soucasná debata o tom, jaký byl vlastne Ferdinand

Prítomnost
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by nebylo nic neobvyklého, kdyby základním postojem opet

poslancu ODS, zejména ústy Josefa Ježka, nebyl protest proti
tomu, že návrh obsahuje to, co v nem minule bolestne postrá
dali. Nové znení se od predchozího totiž lišilo práve pridáním

kapitoly o zrízení CAe. Na Ježkova slova o možnosti, aby
úkoly CAC prejaly komercní organizace, a o duplicite CAC
a Státního fondu rozvoje a podpory kinematografie (ani jeden

argument neuspeje, vzWedem k nenahraditelnosti CAC jako
zmínené "media desk" pro styk s programy EU) pak ministr
Dostál zareagoval oblíbeným: "Nezlobte se na me, pane

poslance, ale já si pripadám opravdu jako v Kocourkove". Jako
v Kocourkove si však pripadají zejména ceští filmoví a televiz

ní producenti, kterí cekají na otevrení vrátek k novým financ
ním pramenum, a nelze se jim divit, že si cekání krátí spekula

cemi. Napríklad o tom, že schizofrenie hlasování poslancu
ODS není vubec dána zájmem o vecnou problematiku, ale
hrátkami v rámci opozicní smlouvy. Hrou na silnejšího, který

se jen tak nepodvolí podbízivým krokum vlády snažící se
úlisnostmi udržet opozicní smlouvu (krok vyjmutí odstavce
o zrízení CAC Legislativní radou vlády pri prvním podání)

a hrou na pomstychtivého, který jen tak ministru Dostálovi

nepromine jeho postoje z období televizní stávky zamestnan
cu proti novému vedení na prelomu let 2000 a 2001 (to

v prípade druhého podání).
-tr-

Peroutka v exilu, pro mne proto není tak podstatná. Píšu
tuto poznámku ve stejné místnosti na Národní tríde, v níž
Peroutka sám pusobil, jeho dýmka leží na polici vedle
mne, jeho vesta visí o patro výš v redakci Prítomnosti. Pro

mne je ponekud podstatnejší to, že Prítomnost - casopis
Ferdinanda Peroutky, který vydával muj dedecek Jaroslav
Stránský - stále zustává v našich ceských rukou a stále

vychází. Ješte podstatnejší je to, že lidé zacínají mít zájem

o peroutkovskou tradici, z níž Prítomnost vychází.
Dvanáct let po revoluci nejenže ceští intelektuálové
vzrušene debatují o tom, jaký byl Ferdinand Peroutka ve

skutecnosti, ale predevším diskuse o První republice
dosáhla znacne vysokého stupne. Konecne se podrobne
zacíná rozebírat, to k cemu se dosud témer všichni

intelektuálové a milovníci demokracie v Ceské republice
hlásili a nadále hlásí. Nyní vyšly hned tri knihy na téma

První republiky: Dejiny První republiky (Vera Olivová),

Ceské Zeme v ére První republiky (Zdenek Kárník) a Velké

dejiny Zemí koruny ceské (Antonín Klimek).
Debata kolem Ferdinanda Peroutky a nejnovejší vydání

knih o První republice tedy predstavují duležitý moment
v tom, že se jedná o snahu skutecne porozumet. V postko
munistické Ceské republice takové poznání prispívá

k utvárení národního charakteru a zároven k objasnení cesty
do budoucnosti.

Martin Jan Stránský



NEJDE JEN O SLOVA

Místo mesta Brna
Pamatujete na ten vtip

o esenbákovi, který u zkoušek

(píštalka jedna mínus, obušek
jedna, slzný plyn jedna)
pokaždé vybouchl z ceštiny?
Nejprve sklonoval "jádro, ty

dro, on dro", podruhé
"zemekoule, z tebe koule",

a na poslední opravu dostal
sám vzor: "mesto, tobe dve

ste, soudruhu nácelníkovi pet
set" ... Tak tato záverecná

pointa by ve staré ceštine
nebyla možná - tretí pád
zájmena já se sice vyslovoval asi jako dnes "mne (sto)", ale

ono podstatné jméno stredního rodu se vyslovovalo spíš
jako "mjesto". Samo slovo mesto samozrejme souvisí se

slovem místo - vzniklo pouhým zkrácením jeho drívejší
podoby miesto. S tím, že zkrácení délky provází posun
významu výchozího slova, se setkáváme casto: delo bylo
neco udelaného (dílo, dríve dielo) k urcitému úcelu, devka

byla služebná dívka apod. Také mesto bylo místo necím

význacné; zpravidla to byly trhy. U Nemcu a Germánu
vubec to prý bylo podobne: severské stad, nemecké Stadt
bylo puvodne "místo", rozumí se rovnež trhové.

Fotografie k našemu textu se na první pohled zdá príliš
zmenšená, než bychom na ní rozeznali konkrétní místo.
Monstrózní poutac spíš odpudí; když ale se ocima vrátí
me, rozeznáme i bez brejlí, že Coca-Cola osvežuje Brno.

A povadlá reklamní krasavice má u zadecku siluetu Petro
va: jsme tedy ve meste prímo veletržním.

Ta fotka se nezdá moc utešená, a prece se mi náramne
líbí. Pripadá mi, že má úžasnou dynamiku. Nejenom pro

ta auta (mimochodem, všechna aspon trochu rozeznatelná
jsou škodovky), nejen pro ty rozbeh1é mraky na podzim
ním nebi, nýbrž i pro svou hru kontrastu. Prolínání trvalé

ho s efemérním: už jen ty veže katedrály na pseudosece
sním bil1boardu. Napravo nápis ZASTAVÁRNA

s omšelým slepým domem v pozadí. A nalevo konecne
neco solidnejšího a - konecne! - jaksi brnenštejšího:
prucelí budovy aspon sto let staré, kde by klidne mohl

sídlit ústavní soud ci treba ombudsma"n, anebo porádná
škola nejaká, vysoká.

Jako lingvistický sémiotik si uvedomuju celek tohoto

snímku jako text, ovšem text komplexní, nikoli tedy jen
jazykový (podobne jako provedená divadelní hra je
komplexním textem, jehož literární verze je pouze dílcí

soucástí). I celek coca-colového bil1boardu je jen dílcí
složkou snímku.

Znova a znova se ocima vracím k obrysu petrského
chrámu. I na zvetšeném snímku vypadá jaksi neskutecne.
Aha, už vím proc: i když je. soucástí té reklamní tabule,
zdá se mi, jako by tam nepatril. Budto jako kdyby reklama

byla kreslená na skle
a Petrov skrze ni prosvítal,
anebo se na ní odkudsi

zrcadlil. Tenhle prchavý
a zároven nutkavý pocit
zvyšuje celkový dojem
nesourodosti: co je odkud,
co kam nepatrí?

A konecne naopak: co

chybí? Tu je však otázka
nasnade: prece lidi! Snímku,
mestu, križovatce i reklame

vévodí muchovsko-disney
ovsky vyvedená, tedy nesku

tecná obryne; skutecní lidi jsou zalezlí v autech nebo

marginalizovaní jinak. Skoro jako kdyby to nebylo
uprostred mesta, nýbrž nekde na dálnici.

echme však snímek snímkem a vratme se k puvodní

mu plánu - tato rubrika je prece jen orientována hlavne
jazykove; a i když v ní "nejde jen o slova", zabýváme se
predevším jimi. Když už jsme si zaetymologizovali o slovu
mesto, pripomenme, jak se vykládá jméno Brno. Nesou

visí ani s rytírskými pancíri, ani s brnením hlavy; je
motivováno praslovanským pojmenováním bláta, takže
vyjadruje totéž, jako kdyby se jmenovalo Blatno nebo

Hlinné. Nemectí filologové je dríve odvozovali od nemec
kého pojmenování pramene ci studny (brunnen), jenže
nemecké osídlení je až pozdejší.

Ad vocem nemeckého osídlení. Do pocátku dvacátého

století bylo Brno mestem prevážne nemeckým; pomer
obyvatel zvrátilo jednak pripojování prímestských vesnic,

jednak industrializace a príliv cesky mluvících delníku. Po

násilném vysídlení ceských Nemcu zustalo Brno jednoja
zycné, prece však tu jedna zvláštnost zustala. Je to slavný

han tec, zvláštní brnenský dialekt zminovaný nekdy jako
typ argotu. Hláskove jej charakterizují prvky hanáctiny
(výrazneji než bežnou brnenštinu), lexikálne pak hojné

germanismy: zoncna pro slunce, Šrajbec jsou Pisárky, prígl
prehrada, Kénik Královo Pole; samo Brno je štatl. Zmize

ním nemciny z Brna však han tec ztratil jeden ze svých
inspiracních zdroju, rovnež prý prestal být jazykem galer
ky; tak došlo k tomu, že po druhé svetové válce byl vlastne
resuscitován a stal se mluvou spíš výlucnou, cásti student
ské mládeže a hlavne kumštýru. Mediálne ji asi nejvíc

proslavil zvecnelý silák Franta Kocourek.
Ale bežná mluva se v Brne dostává pod stejný tlak jako

kdekoli v republice - bastardizuje se vlivem obecné ceštiny.

Protože jejím základem bylo stredoceské nárecí, bývá
obecná ceština vnímána jako "pražština". Brnenskému

žehrání na pragocentrismus se tak dostává oprávneného
argumentu.

Jan Horálek

Rodzim 2001
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Temelín a národní budoucnost
Nekteré události mají mnohem vetší praktický dopad, než se

na první pohled zdá. Pro Ceskou republiku je takovým - ac to
muže na pozadí hektických diskusí znít absurdne - nedocene
ným problémem Temelín.

Kauza Temelín je známa snad každému. Konkrétní zájem

a informovanost o jejích jednotlivých aspektech jsou však rozdíl
né. Napríklad postoj Rakouska verejnost zjednodušuje na trapné

blokády našich spolecných hranic. Znalci rakouské politiky ale
vedí, že aktivity Rakouska mají koreny v tamejší dlouholeté

antinukleárnÍ tradici, kterou sdílí drtivá vetšina rakouských
obcanu.

Ke kritickém postoji k Temelínu se nyní pridalo Nemecko.

Ministr zahranicí Joschka Fischer dal velice prímým zpusobem
najevo, že Nemecko "chce, aby byl reaktor odpojen ze síte" kvuli
obavám o bezpecnost reaktoru. Zároven ale dalo emecko na

vedomí, že nespojuje zahájení provozu elektrárny se vstupem
Ceské republiky do Evropské unie.

Ministr zahranicí Jan Kavan nazval rakouské a nemecké

útoky proti Temelínu "urážkou". Alespon bývalý ministr

zahranicí Josef Zielenec se prihlásil s konstruktivní analýzou
situace. Poukázal na to, že naše právo rozhodovat o vlastní
energetické politice sice musí být respektováno, zároven však
upozornil, že vláda se musí naucit rozlišovat mezi obhajobou

suverenity a arogancí. Zásadní princip demokracie (tedy
demokratické Evropy) nespocívá ani tak v tom, že její cleno
vé mají suverénní právo neco vytvorit, ale spíše v tom, že

každý clen má právo s tím nesouhlasit, vcetne práva
demokratickou cestou tento nesouhlas prosadit. eškodilo

by tedy "paradoxne" Nemecku a Rakousku podekovat. Nejen
za predání názoru, ale zárovei'i za to, že tlumocením svých

obav budoucímu partneru v Evropské

unii ho tím uznávají za partnera rovno
cenného.

Dále by ceská vláda, jak navrhl Ziele
nec, mela prejít do ofenzívy. Z našich

problému s Temelínem a rozporných
názoru ruzných zemí na jeho bezpecnost
lze paradoxne získat i cenný mezinárodní

kapitál. Ceská republika má práve v tuto
chvíli ojedinelou možnost podat u Evropské unie návrh na
vytvorení komise pro sestavení celo evropských standardu

bezpecnosti. Zatím totiž nic takového neexistuje. Soucasne by
komise zmapovala potrebu i dodávku energie v celé evropské
energetické síti, a to i prognosticky. Vzhledem k tomu, že

Temelín slouží jako hybný prvek, by Ceská republika mela v této
komisi žádat dominantní postavení, címž bychom meli skvelou

možnost prokázat jak naše názory, tak schopnost jednat. Do

vydání výsledku komise bychom meli být ochotni pozastavit
další spouštení reaktoru jaderné elektrárny Temelín s klauzulí, že
pokud by závery komise znamenaly jeho zrušení, ostatní clenové

komise (tedy EU) by meli uznat nárok Ceské republiky na
kompenzaci za doposud vložené náklady.

V souvislosti s rešením problému kolem našeho "stehování

zpet do Evropy" je duležitejŠÍ hledání a nalezení konstruktivního
zpusobu jednání, než konecné výsledky. Práve to povede ke
sjednocení spolecnosti a vytvorení národní identity, která nám

dnes chybí. Nyní stojíme pred takovou možností. Nechat si ji
ujít je ke škode nejen otázky Temelína, ale ceského národa
vubec.

Martin Jan Stránský
(psáno pro Prítomnost a Mladou frontu Dnes)
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PREDPLATNE:
Veškeré objednávky zasílejte na adresu

A. L. L. production,

PO. B. 732,

111 21 Praha 1,

tel. (02) 66 31 0936, fax: (02) 684 77 31,

e-mail: lenka@aIlpro.cz. Internet: http://www.aIlpro.cz.

Spolu s prvním výtiskem Prítomnosti 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 uvádet rodné císlo, ale císlo zákaznické

uvedené na adresním štítku, konstantní symbol 0358 (Tento zpusob platby uvádejte

vždy na objednacím lístku.)

Mimo CR plaite šekem, poprípade kreditní kartou VISA nebo MASTERCARD.

CENY PREDPLATNÉHO~

V CR: 220 Kc/rok.

V Evrope: 12 USD/rok.

V zámorí: 16 USD/tok.

INZERCE:
Ceník inzerce ceské i anglické mutace

1 strana .... 22 500 Kc 1/8 strany ... 4 000 Kc

1/2 strany .. 12 600 Kc 1/16 strany .. 2 500 Kc

1/4 strany ... 7 100 Kc 1/32 strany ... 1 400 Kc

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace

1 strana 12 900 Kc 1/8 strany 2 500 Kc

1/2 strany 7400 Kc 1/16 strany 1 400 Kc

1/4 strany 4 300 Kc 1/32 strany 800 Kc

Cena inzerce na 3. a 4. strane obálky dle dohody. Za grafickou úpravu 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, 110 00 Praha 1,

tel. 22 07 56 00, fax 22 07 56 05.

e-maí): info@vydavatelstvimjs.cz
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LOUSKÁCEK 1999: stríbro

využíváno všech dostupných metod a nástroju komunikace.

OgilvyOne

\
Ogilvyln teractive

)

B ran d ing ™

MindShare

Degree360

1999: Agentura roku (2. místo)

PORTOROŽ 1999: Zlaté hodinky, Stríbrná palicka

EFFIE 1999: stríbro, 2x bronz

PORTOROŽ 2000: zlato, stríbro, Zlaté hodinky

EFFIE 2000: zlato

Ogilvy Group

Národní 11, Praha 1,111 00, +420 2 2199 8111, www.ogilvy.cz

prístup k vytvárení vztahu mezi zákazníkem a znackou, pricemžje maximálne

pravdepodobné, že se život protíná se znackou. Tento proces je snahou o kompletní

Primárním cílem 360 Degree Branding je spojit se s životem zákazníka všude, kde je

Ogilvy Promo tional
Campaigns

Ogilvy Public Relations

(
Design Direct

\

Jde o celkovou komunikacní strategii,ježje vedena jasnou a velkou myšlenkou o znacce.



Prague is a city of architectural beauty, with its spires, palaces
and famous Castle. But to succeed here, you need to look behind the
fa.;ades. The Fleet Sheet has been helping its readers do this since

1992, when we launched our first daily news bulletin. In early 2001,
we launched the Final Word, a free daily email report. lts now read
by many of Prague's top decision-makers. For your free Final Word

subscription, fax back this page, email us, or visit our web site.

Name: _

Email: _

Ves, please enter my free
subscription to the Final Word.

Fax to +420224221 5800r
res ond to info@fleet.cz

o Please also send me information

for subscribing to the Fleet Sheet.

Organization: _


