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Slovo redakce
a redakcní rady

Krize v Ceské televizi je projevem hlubší a dlouhodo

bejší krize v ceské spolecnosti. Tato krize souvisí s postup

nou ztrátou duveryhodnosti politické reprezentace v ocích
obcana, se zlehcováním duležitosti obcanské spolecnosti,

s úzce stranickým zpusobem rozhodování, a to i ve vecech
spolecného a verejného zájmu, jako je napríklad volba rady

0000

CT a nezávislost jejího zpravodajství. Snaha podrídit
Ceskou televizi jakékoli soucasné parlamentní stranické

vetšine predstavuje zásadní útok na autonomii verejné
sféry. ebezpecné prosazování vule politické majority do
verejné sféry pritom není výsledkem smlouvy, uzavrené

mezi volici a jejich zástupci pri volbách, ale pouze výsled

kem úcelové politické dohody. Politické strany chápeme
jako nezbytnou soucást obcanské spolecnosti, avšak tímto

svým chováním vyvolaly v obcanech neduveru a zklamání.
Ze sporu o televizi sice vznikla vážná spolecenská

a politická konfrontace, ale zároven, jak s potešením
konstatujeme, se objevilo i neco, co dosud citelne chybelo.
Ozvala se velmi durazne a naléhave obcanská spolecnost.

Desítky tisíc lidí, kterí se sešli 3. a ll.ledna na Vác1avském
námestí i tisíce tech, kdož se sešli na jiných místech repub
liky, predstavují nadeji, že obcané jsou odhodláni aktivne se

úcastnit dení ve státe a zaujímat k nemu stanovisko.
Krizi Ceské televize chápeme jako symptom krize

ceských stranických aparátu, které nerespektují nedotknu
telné hranice verejné sféry. Verejná sféra je životodárným
pohonem obcanské spolecnosti, má nárok na svou autono

mii a na sebeobranu pred anexí ze strany politicko
mocenských zájmu. Verejná sféra je nenahraditelným

prostorem pro ustavování a posilování identity všech,
i menšinových, skupinových orientací, a bez vysílání verej

né služby se neobejde. Verejná sféra je prostorem, v nemž
se docasná, provizorní a opravitelná rešení vytvárejí na

základe komunikace mezi nositeli rozdílných hodnot
a názoru, nikoli na základe mocenských direktiv nebo
ekonomického prospechu.

Proto i my, redakce Prítomnosti, clenové její redakcní
rady a spolupracovníci, deklarujeme své odhodlání v rámci

svých odborností a profesních rolí hájit prostor verejné
sféry v naší spolecnosti.

V Praze, 15. ledna 200 I

Na ceste se nemá stát
Ceská republika je historickým nováckem v oboru

národní svéprávnosti a státotvornosti. Do prelomu tisícile
tí ješte nemusela nic obetovat. Ješte nemusela o nic

bojovat. Ješte nemusela pocítat mrtvé. Zatím se všechno
dalo okecat. Ješte je možné si myslet, že to tak zustane na

veky. Ješte je možné zapomínat. Zatím má novácek obrov
ské štestí, a ješte pro nekolik príštích let vlastne nemuže
udelat chybu. Pravidla, která budou platit pro blízkou

budoucnost, mu vysvetlují a zaucují ho v nich ti v Evrope
zkušenejší a otrlejší. I o cílech pro tech príštích deset let

má jasno - musí vstoupit do Evropské unie a prizpusobit
tomuto cíli stovky zákonu a norem. Musí být loajálním
spojencem v Severoatlantické alianci. Prostor pro vlastní
chyby z nezkušenosti ci arogance je tedy naštestí zmenšen

na minimum. Cas na nejakou dobu prestal být neprítelem
váhavých. Práve proto je možná nacase zacít mluvit
o možných rizicích.

To nejvetší spocívá v ceské politice. ení duležité, že její
nesoustredenost a sebestrednost ji provázejí od jejího
vzniku v devatenáctém století. Na zacátku nového tisíciletí

ceká ceskou spolecnost zásadní politická zkouška. Kdyby

neprišla, rovnalo by se to zázraku - a ty se v politice veku
elektronických médií nedejí. Ješte nikdy v krátké historii

nové Ceské republiky nesáhla jedna z hlavních politických
stran otevrene k nacionalistické nebo populistické rétorice.

Tuto zkoušku máme teprve pred sebou. Kdy k ní dojde, je
obtížné odhadnout. Zdá se však, že pokud postupné
krvácení racionality z vedení ODS nebude zastaveno

generacní výmenou, nezbude této cásti ceské nominální
pravice nic jiného, než práve zesilování populistické rétori

ky. Jak se proti tomu spolecnost dokáže ci nedokáže
bránit, bude zkouškou zralosti ceské spolecnosti a parla
mentní demokracie.

Druhou velkou otázku budoucích desetiletí nastoluje

demografie. Ceši, Moravané a Slezané vymírají, stejne
jako prevážná cást rozvinutého sveta. Hospodárský
systém, pokud nedojde k necekané technologické revoluci,
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brzy nebude stacit sociálním potrebám stárnoucí populace.

Navíc jsou obyvatelé Ceské republiky podprumerne sociál
ne mobilní - málo se stehují za lepší príležitostí a málo se
sebevzdelávají. Krome válek a epidemií se podobné situace

v historii lidstva rešily migrací, cesky a v našem prípade
receno, pristehovalectvím, ecechu, emoravanu a esle
zanu. Je možné konstatovat, že dnešní spolecnost je na to

pripravena jenom velmi málo.
Tretí pak je otázka vzdelání. Dnešní naše zaostávání

oproti rozvinuté cásti sveta je asi nejvarovnejším zname
ním nezájmu o budoucnost. Jsme na ceste, a meli bychom

pochopit, že cesty jsou na svete od toho, aby se po nich šlo
nekam. Tedy, že nelná smysl na nich prešlapovat
a premýšlet o dokonalosti plánu, nereálnosti snu ci dosta

tecnosti prokádrování spolujdoucích. Toužit pouze po
dosažení obecné prumernosti bude mít v príštích desetile
tích za následek zaostávání. Jenom ti, kdo budou chtít

patrit mezi nejlepší, se dostanou mezi prumer.
Jan Urban

Oprávnenost
neposlušnosti

Dení okolo Ceské televize melo od pocátku mnohem
hlubší koreny, než je ochota skupiny televizních pracovní

ku respektovat nebo nerespektovat nového generálního
reditele. V podstate se jedná o konflikt mezi dvema odliš
nými pojetími demokracie - na jedné strane "partokracie",

v níž politické strany dríve nebo pozdeji ovládnou verejný
prostor a zacnou kontrolovat prímo ci neprímo instituce,
které by mely zustat nezávislé; na druhé strane demokra
cie, v níž vedle "standardních" mechanismu, na než se

neustále odvolávají príznivci "partokratické" demokracie,
existuje i robustní obcanská spolecnost, která politické
strany drží v urcitých mezích.

To, že ceskou obcanskou spolecnost po témer deseti
letech probudila k životu nenechavost politických stran ve

vztahu k CT, zustane pozitivním odkazem televizní krize.
ejvíce na to doplatí ty politické strany, které vždy byly

nejvášnivejšími odpurci obcanské spolecnosti - zejména
Obcanská demokratická strana.

Ta si ublížila též proto, že verejnosti neustále otloukala
behem krize o hlavu svou starost o dodržování zákonu. To

byjiste mohlo být úcinné, kdyby ovšem vetšina obcanu byli

naivkové bez pameti. Mnozí z nás si totiž pamatují, že to

bylapráve ODS, která se pred nekolika roky rozštepila kvuli
porušování zákonu. S tímto dedictvím se tato strana nikdy
nevyporádala. edávný soudní proces s Liborem ovákem
sice skoncil osvobozením dotycného bývalého cinovníka
ODS, ale zároven podtrhl neoddiskutovatelnou skutecnost,

že ODS podvádela. Témer všichni její clenové, vcetne tech,

kterí v prípade televizní krize volají po dodržování zákonu,
si pred soudem pocínali, jako by ztratili pamet.

Je vskutku naprosto zásadní, aby ve fungující demokra
cii byly dodržovány zákony. Proto je nutné pripomenout,

že tím, kdo porušil v prípade CT zákon první, byla Posla
necká snemovna. Ta zvolila do Rady CT podle stranické
ho klíce stranám oddané osoby, ackoliv zákon toto zakazu

je. Vše, co se stalo pozdeji, se odvíjí od tohoto obejití
zákona. Rebelující redaktori stojí až na konci retezce
událostí, který svým nedostatkem respektu pro existující

zákon o CT spustily politické strany reprezentované ve
snemovne. Jestliže redaktori v odporu proti predešlému
nelegálnímu jednání zvoWi sporné metody odporu, není to

možná správné, ale je nutné stále znovu pripomínat, že
jsou situace, kdy obcanská neposlušnost muže být opráv
nenou formou boje proti zlovuli.

Jirí Pehe

Promena nekoncí
Všichni, kdo byli na pochybách, zda v Ceské republice

skoncila promena mediálního systému totalitního státu

v mediální systém bežný v standardních západoevropských
demokraciích, mají po krizi v Ceské televizi už jasno.
Neskoncila!

Dobrému pozorovateli ceských mediálních pomeru
muselo být již v první polovine
devadesátých let zrejmé, že
v usporádání audiovizuálních

médií není vše v porádku. Stací si
pripomenout rok 1994, kdy
zapocala politizace mediálních rad.

Predsedou Rady CR pro rozhlaso
vé a televizní vysílání se stal bývalý
ministr kultury a clen KDU-CSL

Jindrich Kabát. Je pak logické, že
politizace rad pokracovala zvole
ním neúspešného kandidáta na
post místopredsedy ODS Petra

Štepánka ci bývalého tiskového
mluvcího CSSD Václava Erbena.

Stací si pripomenout 8. prosinec

1995, kdy Poslanecká snemovna
schválila mediálními podnikateli
sepsanou novelu zákona o provo
zování rozhlasového a televizního

vysílání, která zrušila licencní
podmínky pro soukromá rádia
a televize. A v tomto výctu bych

mohl pokracovat...
Krize v Ceské televizi a událos

ti s ní spojené by se mely stát

zima 2001
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poucením pro nás pro všechny. Poucit by se meli žurna
listé, kterí snad napríšte budou dusledneji kriticky analy
zovat a kontrolovat konání politické elity. Poucit by se

meli politici, kterí snad konecne po deseti letech pocho

pí, jakou roli hrají nezávislá média v demokratické
spolecnosti. Poucit by se mela i verejnost, která snad
pochopí, že existuje neco jako mediální gramotnost 
tedy soubor základních poznatku o fungování mediální
komunikace.

Pokud se nepoucíme z práve prožité krize v Ceské

televizi, pak nám již opravdu není rady (a ted nemyslím tu

televizní), ani pomoci.
Václav Moravec

Matení pojmu
Na nedávném predstavování jedné nové knihy o Praze,

jemuž se ponekud trapne módne ríká krest, rekl premiér
Miloš Zeman, který ten "krest" vykonával polévaje knihu
vínem, že prítomný novinár Jan Petránek není pitomec,
jako všichni ostatní ceští komentátori, nebot se vymyká

z naši ceské kojzarovsko-Ieschtinovské linie.
Patologická nenávist predsedy ceské vlády k ceským

novinárum je známá, a prítomní, vcetne zmíneného Jana
Petránka, tudíž ten matoucí, nepravdivý, urážlivý výrok

prijali s úsmevem, jakoby se nic nedelo. Byl jsem v té
spolecnosti prátel a známých autora knihy a jejího ilustrá
tora, mezi nimiž byli dva bývalí ministri a jeden ministr

aktuální, nekolik spisovatelu, nejméne jeden básník a rada
novináru jediný, kdo pocítil povinnost ríci premiérovi, že

se mýlí, že je tomu jinak, než se pokouší nám vnutit, proste
že proti takové hrubosti protestuji. Muj strucný, verejne

prednesený verbální odpor vuci premiérove hrubému

bonmotu, byl-li to bonmot, byl prijat s rozpaky, jako cosi,
co se nesluší. Jevím, co bylo dál, odešel jsem z té spolec

nosti prátel knihy a neprátel odvahy k pravde. Samozrejme
že teprve na schodišti me napadalo, l'esprit descalier, co

všechno jsem mohl a mel ríci. Pokusím se to shrnout do
dvou vet a sdelit to alespon dodatecne.

Vážený pane premiére, mel jsem ríci, mýlíte se zásadne,
neciníte-li rozdílu mezi nekdejším režimním novinárem

Kojzarem, který nebyl práv novinárským povinnostem,

nebot byl pohunkem totalitní moci, a dnešními ceskými
komentátory vubec a panem Leschtinou zvlášt. Dnešní

ceští komentátori vubec a pan Leschtina zvlášt naopak na
rozdíl od pana Kojzara jednají tak, aby se ceští politici
nestali pohunky moci, kterou vy práve aktuálne zastupuje

te, a bylo by namíste vyjádrit jim vdecnost za to, že brání
vám i jiným politikum, aby nepodlehli totalitnímu vábení,
které nabízí onen podivuhodný ceský vynález nazvaný

opozicní smlouva.
Luboš Dobrovský

Ekolog, který se (témer)
stal prvním mužem

Souboj Ala Gorea a George Bushe o prezidentské kreslo
sledoval celý svet. Když Bush o pár set hlasu zvítezil,

svetové burzy si oddychly. Ekopotížista Gore je ze hry, na
životní prostredí bude možné na nejakou dobu zapome
nout.

Al Gore napsal knihu "Earth in the Balance", která se
stala v Americe bestsellerem. U nás vyšla pod názvem
"Zeme na misce vah" a není na škodu v ní práve ted
zalistovat. "Složitá konstrukce naší civilizace se stále

zdokonaluje. Cím víc ji však rozvíjíme, tím víc cítíme, jak

jsme se vzdálili od svých korenu. I ona má za sebou
dlouhou cestu od základu ve svete prírody k dnešnímu

stále vyumelkovanejšímu svetu, rízenému a prefabrikova
nému - k této obcas arogantní imitaci. Zaplatili jsme za to
vysokou cenu. V prubehu této cesty jsme ztratili pocit
sounáležitosti s prírodou. yní se odvažujeme položit si

otázku: jsme opravdu tak mocní a jedinecní, abychom

nemuseli svuj osud spojovat s osudem Zeme? Mnozí z nás
jednají tak, jako by odpoved znela ano.

Ekologická perspektiva zacíná pohledem na celek,

chápáním interakcí mezi rozlicnými soucástmi prírody
smerujících k rovnováze, k trvání v case. Lidskou civilizaci
nelze vnímat oddelene od prírody: i my jsme soucástí
celku. Pohlédneme-li na nej, díváme se koneckoncu i na
sebe. Príliš casto nejsme ochotni podívat se za hranice
svých dnu a zamyslet se, jaký vliv bude mít naše soucasné

jednání na naše deti a vnoucata. Rostoucí neduvera

Prítomnost
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v hodnotu dlouhodobých investic (at už jde o peníze, úsilí

nebo opatrnost) sc možná zrodila ve chvíli, kdy jsme si
uvedomili, že jaderné zbrane mohou zpusobit zánik civili

zace. Jako mnozí jiní jsem se zacal mít na pozoru pred
všemi chemickými výrobky, které jsou schopny velice
úcinne ovlivnit svet kolem nás. Jak si mužeme být jisti, že
nejaká látka má jen ty úcinky, které považujeme za žádou

cí, a žádné jiné? Necháváme si opravdu dost casu,

abychom zjistili, co se deje v dlouhodobé perspektive?"
Tohle napsal A1 Gore poté, co Americané zlikvidovali ve

Vietnamu herbicidem Agent Orange džungli. Pozdeji se
zjistilo, že herbicid zpusobil chromozomální mutace u detí

vojáku.
AI Gore pracoval jako novinový reportér a na jeho

vyjadrování je to videt - píše (i mluví) žive a zajímave.

Americané sice tvrdí, že je nudný (dali mu prezdívku A1
Bore - neco jako udic). Našinci zvyklému na projevování
se mnohých ceských politiku však pripadá jeho styl skvelý.
Když mluví o nebezpecí plíživé globální ekologické krize,

nezabredne do vznešených ideálu a zmen paradigmat, jak

s oblibou ciní naši ekologové. Suše zmíní: "Když hodíte
žáby do hrnce s varící vodou, vyskácou hned ven. Pokud je

dáte do studené vody a pomalu ji zahríváte, uvarí se."
S jakými názory se lze stát v Americe viceprezidentem

a kandidátem na prezidcnta? Tak treba: "Je stále težší se
vyhnout záveru, že náš politický systém jako takový je
v hluboké krizi. Už mnoho lidí cítí doslova v kostech

prohlubující se krizi naší civilizace a chtejí, aby se s tím
zacalo neco dít. - Dostáváme se do fáze, kdy je každému

jasné, že politický systém proste není v porádku." Nebo:
"Aby byla odvrácena hrozba globální ekologické katastro

lY, je treba ucinit záchranu životního prostredí ústredním
organizacním principem civilizace."

A popisuje, jak by to konkrétne melo vypadat. Gore je

politik, ne moralista. Neco z toho, o cem píše, se mu
podarilo prosadit behem viceprezidentování; mnohé

nikoli. V souboji o prezidentské kreslo prohrál. Tak snad
príšte?

Jana Plamínková

Balada o cokoláde
V case vánocním nestrídme chutnáváme nejen z mis

a talíru, ale i z knih, kterými jsme obdarováni. Snadno
z toho všeho vznikne zajímavá splet vhodná pro konverza
ci, nekdy i pro kacírské zamyšlení. Mne se to stalo nad

"Pruvodcem znalce nejjemnejších cokoládových cukrovi
nek" od Chantal Coadyové o chutích úžasných a ješte
úžasnejších a jejich tvurcích slavných a ješte slavnejších.
Objevila jsem v nem totiž mapku oblastí, odkud se dováží

nejzákladnejší surovina, bez níž by tech skvelých lahudek
nebylo - kakaové boby. Theobroma cacao pojmenoval

kakaovník Car! Linné ... Takže "pokrm bohu" roste mezi

obratníky, hojne kolem rovníku ...
Kouzlem nechteného jsem následne zalistovala v publi

kaci The Progress ofNations 2000, která jako každorocne

prináší zprávu Detského fondu OSN o stavu detské
populace na zemekouli. A uvedomila jsem si, že v tabulce
prehledu rustove a váhove zaostávajících detí ve veku do

peti let jsou uvádena velmi cetne stejná místa, kde "pokrm
bohu" roste: v Guatemale se to týká 46 % detí, v Hondura
su 40 %, na Madagaskaru 48 %, v Indii 52 %, v Kamerunu

29 %... Výcet by to byl dlouhý a pri srovnání témer vycer

pávající: stacil by jeden prumet mapky s takto postiženou
detskou populací na mapu, kde roste "Theobroma",
a vzácne by se kryly. Takže nápoje, jenž je "zdraví prospeš

ný a formuje svaly", jak cokoládu propagovali kvakeri, kterí

(
se o ni hodne zasloužili, se tem detem zrejme nedostává.

"Meli bychom si pripomenout, že kakao, stejne jako

káva, jsou dnes významnými komoditami mezinárodního

obchodu. Obrovský objem svetové produkce je v rukou
nekolika nadnárodních spolecenství. Díky tomu muže

pouhá hrstka specializovaných výrobcu provádet dokona
lou kontrolu jakosti používaných bobu ... Kvalita a cena
konecných výrobku odráží tuto situaci a vy vždy dostanete
to, co si zaplatíte." Tolik vysvetlení paní Coadyové.

Bohužel na mém stole v tu chvíli neleží perfektní publika
ce, která byla vydána v pred vecer pražského zasedání
Svetové banky a Mezinárodního menového fondu 

možná, že se tam nabízí nejaké jiné vysvetlení...

Zdá se, že presahuje naši moc situaci onech statisticky
podchycených detí zmenit k lepšímu. Nemuže se tento
pocit bezmoci zhmotnit v dlažební kostku v rukou odpur

cu globalizace?
"Jen málokdo se pri ukousnutí kousku cokolády zastaví,

aby si uvedomil, že tato bájecná lahudka je spojována
s Aztéky a do Evropy prišla v 16. století po ceste plné
masakru, krveprolití a krutého drancování," praví první
veta príbehu Cokolády.

Hana Stepánková
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S obhájcem liberální a individualistické
spolecnosti GiUesem lipovetskym o móde,
o soucasném hédonismu, globaUzaci a také
o perspektivách etiky rozumu

MILAN HANUŠ

Nebývá zvykem, aby se vystoupení filosofa ci sociologa

stalo spolecenskou událostí. V prípade pražské prednášky

Gillese Lipovetskyho tomu tak ale bylo. Ve zcela zaplneném
sále Francouzského institutu prednášel známý sociolog

a esejista hlavní myšlenky ze své knihy Móda jako moc
efemérního venované typickému fenoménu (post)moderní
spolecnosti a kultury.

Proc si myslíte, že je móda tak duležitá?
Tématem módy se zabývám z nekolika duvodu. Z histo

rického hlediska se móda jeví jako typický fenomén západ
ního sveta. Její náznaky se sice objevovaly i v jiných kultu

rách, napríklad ve starém Ríme, ale o móde v plném slova

smyslu mužeme mluvit teprve na sklonku stredoveku.
Proto se domnívám, že zrození a následný rozvoj módy

jsou výrazem západního individualismu. Ten v sobe spojuje
dve zdánlivé protikladné kvality: racionalitu v prístupu ke
skutecnosti a zároven urcitou frivolpost životního stylu.

Móda jako výraz individualismu? Vetšinou se o ní ouuví
presne opacne - jako o projevu konformity ...

Platí obojí, záleží na spolecenské situaci: samozrejme se
muže stát ztelesnením konformity, ale dnes je spíš prostred

kem toho, jak se ukázat svému okolí, jak být viden, jak na
sebe upoutat pozornost. Tato psychologická motivace jasne
prevažuje. Myslím si, že západní civilizaci nelze pochopit
bez zretele k móde, která tuto civilizaci poznamenala a její
vliv nadále pretrvává.

Proc získala takovou moc?

Sociologické teorie podávají vysvetlení na základe "modelu
odlišnosti". Zhruba receno: móda se mení, protože lidé mají

potrebu lišit se jeden od druhého. A podobne se od sebe
chtejí odlišovat i jednotlivé sociální vrstvy.

Toto vysvetlení je sice pravdivé, ale nestací: potreba odliš

nosti byla ve všech civilizacích, a presto v nich móda neexi
stovala. Mne na jejím nástupu a vláde pripadá naprosto

zásadní to, že se rozchází s "logikou tradice": být módním
znamená odpoutat se od tradice. Jakmile tedy existuje móda,
ocitáme se již v moderní kulture.

Je móda duležitejší než drív? Ajakými zbranemi vládne
dnes?

Už se neomezuje pouze na oblecení, ale pohltila celé sféry
spolecenského a ekonomického života: výrobu, spotrebu,
média, informace, vztah k telu, kulturu, hry, volný cas.
I každodenní život nyní podléhá logice módy a funguje jako

móda. Prumysl musí vyrábet nové výrobky a trh prekypovat
novinkami. Jsme tedy dnes nove usporádanými spolecnostmi

podléhajícími strategii svádení. Kvuli prodejnosti proniká
tato strategie do designu, prezentace výrobku, televizních
reklam, kosmetických výrobku.

Vrátím-li se tedy k vaší otázce, zda hraje móda duležitejší

roli než dríve, myslím si, že v symbolickém slova smyslu je
méne duležitá, ale o to duležitejší je v rámci ekonomického
systému, protože firmám zajištuje živobytí. A jestliže móda

v oblékání se stala pružnejší a tolerantnejší, tak na druhé
strane móda, která se vztahuje k telu, je mnohem prísnejší,

striktnejší. Okolí už vás tolik neodsuzuje za to, jak se obléká
te. Ale zkuste pribrat patnáct nebo dvacet kilo a hned uslyšíte

na svou adresu kritické výroky, leckdy i pohrdání. Jsme tedy
tolerantnejší k ošacení, ale méne tolerantní k fYzickému
vzhledu.

Z vašich kníh není jasné, jestli jste kritikem postmoder
ního individualismu, nebo jeho obhájcem. Jaký je vlastne

váš postoj k soucasné západní spolecnosti?
V zásade není kritický, je analytický. Obcas se sice bavím

tím, že uvádím kritické i úsmevné príklady, ale celkove vzato

je muj postoj k soucasnému svetu spíše shovívavý. Nedívám
se na nej prespríliš kriticky. Když v první polovine osmdesá
tých let vyšla Éra prázdnoty, vládlo tehdy hyperkritické
naladení vuci tržní spolecnosti a tato kniha je tím pozname

nána. I v ní jsem se však pokusil ukázat, že "ztržnení" sveta
má také své svetlé stránky, nebot umožnilo vetší nezávislost,
individualizaci chování, více autonomie, méne kontroly ze

strany kolektivních organizací, které již tolik neovládají
osobní životy, napríklad uzavírání snatku, vztah k detem,
sexuální život, vztah k náboženství. Všichni se tak ocitáme

v jakémsi supermarketu, kde si lidé mohou veci vybírat,

jednat podle svobodné volby. Drív byl život víc nalinkovaný,
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musel jste se v urcitém veku oženit, vyznávat urclte
náboženství a tak dále. Dnes už žádná spolecenská kontrola

nerídí vaši existenci. Konzumní spolecnost, soucasná spolec
nost módy tyto konvence rozbila a umožnila lidem žít
svobodneji.

Tím chci ríct, že hédonististická a individualistická spolec
nost nás preci jenom osvobodila od ran a slzí, které vedly jak
ke svetovým válkám, tak k totalitním režimum. Všude tam,
kde se rozvinula spolecnost módy a individualismu, už

k válkám nedochází. Naopak k nim dochází v zemích bývalé

ho Sovetského svazu nebo v rozvojových zemích, kde západ
ní typ individualismu nezakorenil.

Rád používáte slova "rozruznenost", "individulismus",

"pluralita", "spolecnost módy". Nevytváríte sám novou

formu ideologie, nové sekularizované náboženstvi blaho
bytu?

Ano, samozrejme, jsou to hodnoty, s nimiž jsem se vnitrne
ztotožnil, a soude podle ohlasu mých knih nejsem sám.
Nesouhlasím s nekterými francouzskými analytiky, kterí

tvrdí, že problémem budoucnosti je svoboda. Myslím si, že
problém budoucnosti spíš tkví v novém rozdelení sveta
a v roztríštení spolecnosti. Zatímco v šedesátých letech
prevládal názor, že spolecenské vrstvy se k sobe budou

postupne približovat, s postupující globalizací ekonomik
naopak vidíme, že se "nužky" opet rozvírají. I v zemích
s vysokým poctem detí navštevujících školu jsou lidé, kterí
neumí v patnácti letech císt. To me zneklidnuje.

A nezneklidnuje vás i to, že lidé žijící v dnešní spolec

nosti blahobytu jsou až príliš zamereni na prosperitu,
úspech, mít se dobre, užívat si. Copak neexistuje žádný

vyšší životní cíl? Drív se napríklad mluvilo o spáse ...
emeli bychom zapomínat, že období, ve kterých lidé

spásu vyhledávali, byla zároven doprovázena mnoha

zverstvy, vyhlazovacími válkami. Ve jménu spásy jsme
zabíjeli indiány, kolonizovali Afriku, porádali inkvizicní

tribunály.
Ale nejsem apokalyptik, myslím si, že demokracie mají

v sobe víc potenciálu, než si myslíme. Cítím ve vaší otázce

tendenci hodnotit soucasný vývoj jako neco, co speJe

k úpadku. Takové tendence tady byly vždy, napríklad Jean

Jacques Rousseau ríkal, že se lidé stávají egoisty, a Friedrich
Nietzsche mluvilo "posledním cloveku, který už nemá

životní sílu, hrabe si jen na svém pro to své ušmudlané
štestí". Myslím, že hodnocení západní spolecnosti jako
vycerpané spolecnosti, která už nemá sílu, není pravdivé.

Podívejte se na Spojené státy, zemi s nepretržitým rustem.
eustále nekdo hlásá konec individualismu, ale pritom

jediné prosperující zeme jsou zeme individualistické.

V osmdesátých letech se napríklad ríkalo, že prichází éra
Japoncu, protože západní civilizace se vycerpala. Brzy se

ukázalo, že to není pravda - Japonci proste nejsou dosta
tecne individualistictí.

Jenom je treba pochopit, že bohatství bude v budoucnu

stále více spocívat v inovacích a v inteligenci. Zatímco
dríve jsme potrebovali armádu, nerostné bohatství, tak nyní

v dobe informatiky a technovedy je duležitým zdrojem
bohatství koncept ci nápad. A práve individualistická

spolecnost umožnuje toto bohatství rozvíjet. Proto mám
duveru v kulturu individualismu, v kulturu svobody ducha.

Zmínil jste se o globalizaci a rozevírajících se nužkách
mezi bohatými a chudými. Na konci zárí se v Praze

konaly protestní demonstrace. Na které strane barikády
byste stál?

Proti demonstrantum bych nešel, protože si myslím, že

je dobré, když se v demokratických zemích lidé zajímají
o urcité problémy. Globalizace je sice nevyhnutelná, ale je
zároven potreba zmírnit její dopad na sociálne slabé vrstvy

- pokusit se nužky zase stáhnout. Rozhodne si ale nemys
lím, že bychom meli být vuci této nové skutecnosti tak
neprátelští, jako jsme byli dríve vuci komunismu nebo
kapitalismu, protože nejde o to samé. Globalizace je záleži

tost celosvetová, jde o nezvratný proces globální komuni
kace a výmeny. Presto chápu a respektuji ruzná hnutí, která
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upozornují na cetná rizika a nebezpecí tohoto procesu.
Nekdy se mi ale zdá, že si úcastníci techto protestu dosta

tecne neuvedomují, že globalizace muže být pro mnoho
lidí a zemí nejen ohrožením, ale také velkou šancí.

Naposled vyšla v ceštine vaše Tretí žena, neplánujete

ješte jeden díl nazvaný Tretí muž? Zdá se, že se zacíná
menit nejen spolecenská role žen, ale i mužu ...

O tom zatím nepremýšlím. Musím se priznat, že ženy
me zajímají víc než muži, a myslím, že se v budoucnu se

zmení jejich postavení ješte víc.

Takže se mužeme tešit na další vlnu feminismu

a emancipacního hnutí?
Není se ceho bát, hlavní fáze emancipace žen s velkými

kolektivními hesly a bojem za rovnoprávnost už pominula.
Ženy dnes nacházejí nedostatky v konkrétních vecech
a zasazují se o taková opatrení, která by jim umožnila mít

svobodnejší volbu a vetší možnost výberu, aby si mohly

život organizovat podle svého.
Osobne už neverím v úspech nejakých velkých kolektiv

ních, ideologických a jednoduchých rešení, protože svet je
nyní mnohem složitejší a rozmanitejší. Ženy chtejí praco
vat a zároven se starat o deti. Chtejí obojí, a to vubec není

jednoduché. Ackoliv se na tom všichni shodneme,
v konkrétním živote nastávají problémy. Dnes už nepostrá
dáme ideologické systémy, ale naopak potrebujeme pružná,
jednoduchá, ale konkrétní rešení, která by umožnila

opravdovou nezávislost jedincu.

Co podle vás v soucasnosti nejvíc postrádají ženy na
mužích, a naopak muži na ženách?

Bylo by možné odpovedet tak, jako vetšina psychologu:

že je potreba, aby muži v sobe objevili neco ženského, aby
dokázali vyjádrit své ženství, ale nejsem si jist, zda práve
toto by se ženám skutecne líbilo. Stejne jako si nemyslím,
že muži ocekávají od žen, aby se podobaly mužum. Nejsem

zkrátka psycholog a osobne si naopak preji, aby muži
zustali aspon trochu muži, stejne jako ženy by se nemely
pripodobnovat mužum.

Za nejduležitejší však pokládám respekt k individuální

odlišnosti a tajemství. V dnešní dobe, která tolik preje
rozmanitosti, bychom proto meli pripustit zmenu

i v chápání ženských a mužských rolí, vzoru chování
a identit. Myslím si, že štestí je svým zpusobem zázrak,
nedá se jen tak lehce budovat jako dum, a musíme tedy
prijmout, že má v sobe neco, co nám uniká. Nekdo by rekl,

že to je Buh, já tomu ríkám záhada života.

Vstupujeme do nového milénia, v nemž budeme muset
celit mnoha problémum a výzvám. Prezident Václav
Havel ve svých projevech casto mluví o globální

odpovednosti. Máte nejaký konkrétnejší plán ci
program, o co bychom meli predevším usilovat?

Perspektivu vidím v dalším rozvíjení individualismu
a individualistické etiky. Ale hned dodávám, že dusledne

rozlišuji dva typy individualismu. Tím známejším a oblíbe
nejším je nezodpovedný individualismus. Existuje však také
druhý typ, který naopak vyrustá z odpovednosti, bere

v úvahu práva druhých, právo dalších generací na budouc
nost a není lhostejný k údelu lidí, kterí jsou na tom nejhure.
Myslím si, že bychom se meli snažit rozvíjet práve tento

odpovedný individualismus, protože potrebujeme souteži
vost, bohatství, vynalézavost. Individualismus je principem
osobní svobody. Nejde pritom o divokou nezrízenou svobo
du. Ve 21. století by se mela svoboda spojit se solidárností.

Meli bychom být solidární s temi, co jsou na tom nejhure,
s lidmi z chudých zemí sveta, ale i s planetou Zemí. Ale
nemelo by se skoncit u morálních výzev, protože ty ješte nic

nereší. Myslím, že predevším je potreba se soustredit na
školství, ve všech smerech rozvíjet inteligenci, protože
pokud nemáte dostatek inteligence a prostredku k tomu,

abyste pomoc realizoval, je vaše solidarita k nicemu. V této
souvislosti me naplnuje optimismem i fakt, že v západní
Evrope je mnoho dobrovolníku, ve Francii napríklad šest
miliónu. Z toho vyplývá, že individualismus není v rozporu

s ruznými solidárními akcemi a spolecenskými organizace
mi charitativního zamerení. I proto jsem presvedceným
obhájcem individualistické etiky, etiky rozumu.

Z francouzštiny preložila Karolína Vieweghová
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BYt ceským prezidentem ...
Postavení hlavy státu je v ceském prostredí dosud chápáno jako

mifl1~rádné. Proto nyní Prítomnost uvažuje o tom, jakou roli, vliv
a v'~'nu by mel mít budoucí ceský prezident. Zda by mel být

mimorádný a navazovat tak na masarykovskou tradici, nebo zda

by naopak mel dát úradu úplne jinou podobu.

Má být náš prezident nadstranický, s vysokou mravní autoritou,
se zásluhami o'spolecnost a dlouhodobou vizí jejích

s ektiy, nebo zkušený straník, zrucný politik, schopný

q!k1jpraktický správce vecí verejných?
Té!jl1a, které jsme nyní zvolili, chápeme jako

východisko k dalším diskusím v naší spolecnosti,

vždyt prezidentské volby se uskutecní už
v príštím roce.
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EL PREZI

TÉMA

NTA
Cím to je, že prezidentská funkce je v naší obcansko - politické tradici,

v našem obcanském povedomí natolik personifikována?

LUBOŠ DOBROVSKÝ

Cím to je, že rozdílnost názoru, spor, ciste casto odbor
ný, ruznost pohledu, vyjadrovaných na jedné strane prezi

dentem a na strane druhé predstaviteli institucí reprezen
tujících politiku pojatou zejména stranicky, stává se
sporem, v nemž výhrady vuci prezidentovu konání nabývají

charakteru výtek ryze osobních, v nichž není nouze
o verbální hrubosti?

Prekáží snad prezidentský úrad sám, ci je jádrem sporu
ten, kdo úrad vykonává, opíraje se o Ústavu, která mu velí

jednat výhradne nadstranicky, s myšlenkou na zájem státu
a jeho obcanu, navíc s úvahou smerující k casovým

perspektivám delším než jsou období volební ci funkcní?
Prekáží snad prezidentský úrad podobne, jako prekáží

nekterým našim politickým stranám Senát?
Prekáží snad našemu dosud ponekud difuznímu politic

kému myšlení a konání takové instituce, které ze své
podstaty komplikují zjednodušující, i když jiste pro politic

kou praxi nezbytné, mocenské usilování politických stran?
Nespocívá ten problém sporu v rozdílném pojetí politické
ci státnické odpovednosti?

Jaké typy osobností budou napríšte usedat do prezidentského úradu na

Pražském hrade, rozhodne také zpusob volby prezidenta.

NADSTRANICKOST JAKO PREŽiTEK?
Nechce se mi prijmout vulgarizující pojetí sporu jako

sporu prestižního. Jde podle mého soudu o víc než o prestiž,

pokud vubec jde o prestiž. Jde o pojetí smyslu, obsahu

a politického úcelu prezidentské funkce. ebo by alespon
o to jít melo, prinejmenším v duchu tradice, jak ji založil

silou své osobnosti a svým politickým konáním T. G.
Masaryk. Na téma Masarykova politického odkazu bylo
toho napsáno a receno jiste dost; naposledy se o kritickou

analýzu Masarykova politického pusobení, bohužel s aktuál
ním, objektivitu soudu poškozujícím antihavlovským
kontextem, pokusil predseda snemovny Václav Klaus. Nejen

jemu, ale i mnohým jiným, politikum, politologum ci
komentátorum našeho politického života, zdá se být typ
prezidenta nezávislého na té ci oné politické strane címsi

prežitým. Cteme texty, v nichž je zpochybnována nejen
nadstranickost soucasného prezidenta, ale i nezávislost
nekdejšího prezidentování Masarykova. Prezident, uplatnu
jící predevším eticky zduvodnovaný typ politické odpoved

nosti, prezident, jehož autorita se opírá výrazneji než autori
ta ostatních predstavitelu politického života o zásluhy
osobní, pricemž to nemusejí být zásluhy povahy zretelne

politické, nýbrž mravní, jako by již nemel v budoucnosti stát
v cele státu. Zejména tehdy ne, chtel-li by poukazovat na
velmi castou potrebu politických stran dosahovat mocen

ských cílu ponekud príliš ideologizovanými pragmatickými
a krátkodobe realizovanými programy ci dokonce vzájemný
mi smlouvami, jejichž akutne mocenská úcelovost oslabuje
samotné principy parlamentní demokracie.

ZKOUŠKA OHNEM

Jaké typy osobností budou v naší zemi napríšte usedat

do prezidentského úradu, bude záležet na mnoha
známých, ale i dosud neznámých okolnostech. Jednou,
a zdá se, že v mnoha ohledech rozhodující okolností bude

zpusob volby prezidenta. Dosud je volen parlamentem,
obema jeho komorami, což predpokládá bud zretelnou
parlamentní vetšinu ci obtížne dosažitelnou kompromisní
dohodu. Stranická vetšina zvolí politika sobe blízkého,

kompromisní dohoda vynese neosobnost, která nevyvolá
odpor žádné politické strany a verejnosti zustane lhostejná.
V obou prípadech bude posílen názor tech, kdo si prezi
denta bud vubec neprejí, nebo si prejí pouhého kladece

vencu, poslušného vykonavatele doporucení vlády, parla
mentu ci politické strany, tedy prezidenta, jehož vliv na

Prítomnost
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vývoj politického života a verejnosti jako celku bude jen

minimální, bude-li vubec jaký.
Prezidentský úrad v naší zemi, od samého vzniku státu

až po dnešek, je spojen vlastne s pouhými tremi osobnost
mi, s tremi prezidenty, kterí byli zvoleni svobodnou

demokratickou volbou: Masaryk, Beneš, Havel. Všichni tri
se ujímali svých funkcí nebo vykonávali svuj úrad v histo
ricky výjimecných situacích. Všichni tri se zasloužili

o vznik ci o obnovu naší státnosti a jejich pusobení je
spojeno se složitými osvobozovacími procesy, které vyžado
valy krome politické zkušenosti a diplomatického umu

také výjimecnou osobní statecnost, s níž celili hrozbám
vezení ci dokonce smrti. Všichni tri byli behem svého
verejného pusobení pred tím, než se ujali prezidentského
úradu, vystaveni situacím, jejichž rešení nezáleželo prede

vším na jejich politických programech, nýbrž na jejich síle
mravní, na jejich obcanské odolnosti, na jejich filosoficky
urcovaném pojetí svobody a na vuli k pravde. Budoucí ceští

prezidenti, doufejme, budou voleni v situaci plné obcanské
svobody a plné demokracie a podobným zkouškám jako

jejich zmínení predchudci již vystavováni nebudou. Tato
okolnost vede nekteré autory zabývající se otázkou smyslu,
obsahu a politického úcelu prezidentské funkce k názoru,
že bude treba smírit se s tím, že do cela státu bude napríšte

volena osobnost s výraznou stranicky politickou minulostí,
clovek, jehož zásluhy o stát budou spojeny s výkony ve
stranických politických funkcích, v nichž se osvedcil.

ZARUCENÁ NEZÁVISLOST
Takový vývoj má svou logiku a takové rešení otázky zdá

se v této chvíli velmi pravdepodobné. Toto rešení má však
svá rizika. Výrazne politický prezident je nesporne také
výrazne stranický prezident. Clovek ztotožnující se
s politickým programem strany, v níž vyrostl, navyklý

metodám stranicky parlamentního usilování o moc, o niž
se bojuje až príliš casto prostrednictvím ideologicky
zjednodušených popisu sveta a jeho problému, nemuže
nestranit své politické strane. Má mít prezident takový cíl?

Má být ve svém úrade posilo u svých stranických druhu?
Má jim usnadnovat jejich politickou cinnost? Má stát na
jejich strane v parlamentních sporech a má podporovat

bezvýhradne kroky vlády, je-li to vláda jeho politické
strany? Ceský prezident je sice z hlediska práv, které mu
sveruje ústava, "slabý" prezident. icméne "slabý" prezi
dent, jehož politická strana, která vyhrála volby a prosadila

jeho volbu, nabývá na síle víc, než bychom si meli prát.

A jaká je jiná možnost? Osobnosti, které by se mohly
vykázat takovými ciny, jako výše jmenovaní tri prezidenti,
sotva mohou vyrust v klidu demokratického režimu, ve
svobodné spolecnosti svobodných obcanu, jimž nehrozí, a
verme, že ani v budoucnu nebude hrozit, žádná válka,
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žádný totalitní režim, s nímž by jim bylo zápasit. Budeme

se tedy muset prece jen rozhodnout pro osobnost, jejíž
verejná, politická cinnost dostatecne jasne prokázala, že
jde o cloveka jasného myšlení nepodléhajícího svodum
moci nad míru odpovednosti za ni, že jde o cloveka
spravedlivého a schopného sebereflexe, který se teší duvere

a úcte verejnosti, nebot s jeho verejným pusobením nespo
jujeme žádné skandá1y ci touhu po nemírném osobním
hmotném prospechu. Že jde o cloveka, jehož nezávislost

na politické funkci je dostatecne zarucována i výkony
mimopo1itickými, že jde o cloveka, který se muže kdykoliv
vrátit ke své puvodní profesi, v níž vynikl a prípadné

opetné pusobení v ní nesníží jeho spolecenskou prestiž.
Proste, že jde o cloveka, který je pres svou stranicky
politickou minulost zcela nepochybne osobností ve svém
rozhodování nezávislou.

vyšší ODPOVEDNOST
Otázka zní, jak takového cloveka nalézt, a bude-li

nalezen, kdo ho zvolí? Znám pouze jedinou odpoved: zvolí
ho obcané a zvolí ho prímou volbou. Obcané meli by

rozhodnout svou vulí, bez zprostredkování politických
stran o tom, koho chtejí mít v ce1e státu, kdo ze všech
v úvahu pricházejících kandidátu má jejich respekt, jejich

duveru, v koho vkládají nadeji, že bude krome jiného také
symbolem a zárukou jejich predstavo obcanské svobode,
nezávislosti a dustojnosti státu, jemuž každou volbou

sverují významnou cást svých obcanských práv. Kdyby
chom dokázali dopracovat se zmeny zpusobu volby prezi
denta od volby parlamentní k volbe prímé, jak to konecne

navrhují nekteré politické strany a jak si to podle sociolo
gických výzkumu preje pomerne znacná cást verejnosti,
vytvorili bychom politické prostredí, v nemž by každý
z potenciálních kandidátu na prezidentskou funkci cítil

potrebu jednat tak, aby nemohl být narcen z jakékoliv
jednostranné závislosti. At již by to byla závislost na tom ci
onom ideologicky stranickém zjednodušujícím pohledu na

svet ci závislost tak "malicherná" jako je treba nedovzde1a
nost, jazyk plný obhroublostí ci touha po hmotných

statcích. Také ten byl by beze sporu sh1edáván závislým,
kdo v rozhodujících nebo alespon kritických situacích
ztrácí pamet a cítí se zaskocen, má-li priznat omyl, jehož
existence stala se verejným tajemstvím. Jednoduše receno,
v prípade, že prezident by byl volen prímou volbou, zmeni

la by se politická atmosféra v zemi velmi podstatne. Lze
predpokládat, že krome mnoha jiných okolností zmenil by
se, ba musel by se zmenit velmi zásadne i vztah predstavi

telu politických stran k prezidentské funkci, k politickému
úcelu tohoto úradu. Výkon prezidentských pravomocí
musel by být prijímán s porozumením i tehdy, kdy by byl,

jak se i nyní stává, v té ci oné veci, v tom ci onom okamži
ku, v polemickém napetí dejme tomu se stanoviskem
aktuální vlády ci s rozhodnutím parlamentu, jako výraz
nekoho, kdo pocituje v nejlepším slova smyslu odpoved

nost, která mu byla jako duveryhodnému jedinci sverena
nezbytnou vetšinou obcanu. Prezidentova politická vule
dostala by prímou volbou stejnou obcanskou oporu, jakou

si jiste právem osobují poslanci ci senátori, reprezentující

vuli volicu svých politických stran. Od prezidenta voleného
parlamentem ocekává se, jak ukazuje naše soucasná politic
ká praxe, cosi jako vdecnost za tuto volbu. Vdecnost
a loajalita vuci politickým stranám. Projeví-li prezident

názor polemický s názorem tech, kdo ho zvolili, vyvolává
spíše nelibost než zamyšlení nad problémem. Jako by
unikalo to nejpodstatnejší, co konecne expresis verbis ríká

Ústava Ceské republiky v clánku 54: Prezident republiky je
hlavou státu. Lze tím jiste, krome jiného, rozumet, že

prezident je povinen nést odpovednost jiného druhu než
predstavitelé politických stran, realizující programy více ci

méne omezené na vuli a snažení svých stranických sympa
tizantu, skupiny svých volicu. Prezident na rozdíl od
predstavitelu politických stran, zejména prezident volený

prímou volbou, musí mít na mysli prospech a zájem veške

rého obcanského celku, prospech státu, jehož zájem je širší
a dlouhodobejší než programove mocenský zájem té které

politické strany. Pritom je nutno ríci, aby nedošlo k omylu,

že programové, jakkoli docasné ci aktuálne pragmatické
mocenské zájmy politických stran jsou naprosto legitimní.

Bez nich a beze sporu mezi jejich programovými tezemi
nemohl by plnit svou úlohu žádný parlament. Jde pouze
o to, že zájem státu, jakkoli je vždy také tím, oc strany

opírají své argumenty, oc se snaží, má v pojetí prezidentské
funkce, jak ji vykládá Ústava a jak ji také chápe významná
cást ceské verejnosti, obsah obecnejší, bezesporu alespon ve
smyslu historicky chápaného smyslu státnosti a obecné

platnosti evropských hodnot kulturních, mezi nimiž

hodnoty demokratického usporádání spolecnosti stojí na
míste nejprednejším. Politické strany, jak nás ucí aktuální

zkušenost napríklad s tak zvanou opozicní smlouvou, fa je

nepodstatné, zda je to vynález originálne ceský, ci prejatý/
prezentují leckdy zájem státu výrazne jinak. A tak jisté

polemické napetí, spory, které z rozdílnosti pohledu
a z jiného typu odpovednosti mohou vznikat mezi prezi
dentem a politickými stranami, jsou bezesporu pozitivním
prvkem demokracie, zejména, receno s Masarykem,

demokracie jako diskuse.

HLAS VEREJNOSTI
Do príštích prezidentských voleb nezbývá mnoho casu.

Nicméne zbývá ho tolik, abychom o významu prezident
ského úradu, o jeho politickém úcelu a o zpusobu volby
prezidenta rozvinuli co možná nejširší odbornou i laickou
diskusi. Jakými politickými a mravními obsahy bude

výkon prezidentské funkce naplnen, závisí do znacné
míry na tom, jak tuto funkci budeme schopni definovat
a jak zajistíme zákonem, aby naše predstavy o ní byly
naplnovány. Jednají-li politické strany ve jménu verejnos

ti, bude jiste významné a neopominutelné, dá-li verejnost
dostatecne zretelne na srozumenou, jaké jsou její predsta

vy i prostrednictvím toho, koho zvolí prezidentem
prímou volbou bez stranického zprostredkování.

LUBOS DOBROVSKÝ (1932) JE NOVINAR, PREKLADATEL, POLITIK.
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Sprezidentem Ceské republiky Václavem Havlem
o tom, jaci by meli být ceští prezidenti v budoucnu

LIBUŠE KOUBSKÁ

Ve vetšine evropských zemí, at už tam mají prezi
denta, nebo konstitucní monarchii, stací silný premiér
- a prezidenti ci králové jsou více méne ozdobnÍ.
V rozhovoru zhruba pred dvema lety jste Prítomnosti
rekl, že prezident u nás nemá být pouhou dekoracÍ.
Jakáje tedy jeho úloha v ceské spolecnosti?

Myslím, že v evropských demokraciích parlamentního

typu je stále zretelnejší vyvažující role prezidentu.
Všimneme si napríklad, že dnes už ve vetšine parla
mentních demokracií v Evrope se volí prezident prímo
a díky tomu má jiný typ mandátu, jiný typ legitimity.

Jiste to není náhodou, protože v systému parlamentní
demokracie, jak se v kontinentální Evrope vytvoril, se
zákonite presouvá znacný díl rozhodování do rukou

politických stran a jako ústavne vyvažující element se

osvedcuje prezident co by protiváha vlády ci premiéra. Je

sice soucástí výkonné moci, ale prece jen s jiným typem
mandátu, s jinými pravomocemi, s jiným typem legiti
mity.

Pokud jde o monarchie, je pravda, že králové mají

pravomoci pramalé. Mají však neco, co nemá ani ten
nejlepší prezident - totiž vedomí státní kontinuity, které
udržují a ztelesnují. V techto zemích se mohou strídat

vlády, jak chtejí, a pritom to jsou zeme velmi stabilní,
ba paradoxne konstitucní monarchie jsou možná nejsta
bilnejšími demokraciemi, nebot jistota královského

rodu udržuje povedomí státní kontinuity. A byt by mel
panovník sebeméne formálních pravomocí, už jen holá

existence jeho rodu pocit jistoty posiluje. Samozrejme
hodne záleží na tom, kdo je králem. Jsou králové ci

"Myslím si, že prezidenti by se nemeli pokoušet imitovat Masaryka."

zima 200 I
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královny, jako treba holandská ci dánská, které se teší

nesmírné úcte svých národu a mají velkou autoritu,
tudíž i autoritu politickou bez ohledu na formální
pravomoc!.

Když uvažujete o svém nástupci, promítáte si, co ho
ceká?

Odpovídalo by povaze kontinentálních evropských
parlamentních systému i naší specifické tradici, kdyby

prezident nebyl pouhou dekorací ci prodlouženou
rukou sil hýbajících parlamentem a vládou, ale kdyby

mel jakési specifické autonomní postavení, které by
melo být spojeno predevším se strežením dlouhodobých

zájmu - duchovních dimenzí spolecného života

a základních hodnotových systému svázaných se
státností. Exekutiva, myslím tím vládu, reší tisíce

každodenních vážných problému a pritom je pod
tlakem volebního cyklu, a musí se proto neustále snažit
vyvažovat dlouhodobý zájem zeme se svým okamžitým
politickým prospechem. Prezident by mel být ten, kdo

stojí jakoby mimo tento tlak, kdo streží spíš principy
nebo ideová východiska a kdo se k nim stále vrací, byt
treba jen deklaratorní formou ve svých vyjádreních ci

projevech, a slouží tedy jako zdravé zrcadlo vlády,
parlamentu, dalších ústavních institucí a politického
života vubec.

Vubec jací by meli být budoucí ceští prezidenti 
nadstranictí, s vysokou mravní a intelektuální autori
tou, se zásluhami o spolecnost, nebo by melo naopak
jít o dobré straníky, zrucné politiky ci proste schopné
úredníky?

To nelze izolovat, musí to být kombinace všeho
dohromady. Nemely by to být osoby vzešlé z luna

nejakých partajních nomenklatur a jenom jakési produk
ty stranického života; to rozhodne ne. Zároven ale

nemuže spadnout z nebe jakási velká verejná autorita,
která nemá žádné politické zázemí. ejakou souvislost

s verejným a politickým životem ta osoba prece mít
musí, ale zároven by nemela být svázána se zájmy té
které konkrétní strany, at už zájmy prestižními, osobní
mi ci politickými.

Máte v kontextu své predstavy pred ocima nejaký
konkrétní model z jiné zeme?

Jako urcitá míra inspirace nám muže sloužit model

nemecký ci rakouský, kde je prezidentovi vymezen
nepríliš velký prostor a záleží jen na prezidentovi,

jakým obsahem jej naplní. Všimneme si napríklad
ohromné autority, kterou mel svého casu prezident

Richard von Weizsacker v Nemecku. On prece udelal
rozhodující krok k obnovení duveryhodnosti Nemecka

v evropském i svetovém merítku a to je epochální histo-

Povest intelektuálního prezidenta, kterému leží na srdci globální osud planety, potvrzuje Václav Havel každorocne jako inspi
rátor setkání Fórum 2000. Na snímku v rozhovoru s predsedou jeho organizacního výboru sociologem Jirím Musilem.
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rický vklad, nevycíslitelný pro emecko, který nesouvi
sí nikterak prímo s formálními kompetencemi prezi
denta.

Jak by meli ceští prezidenti zacházet s masarykov

skou tradicí? Kdy a v cem by ji meli ctít a kdy naopak
by na ni nemeli brát ohled?

elze se tvárit každou minutu tak, jako že dejiny
práve ted zacínají. Je treba mít povedomí o minulosti,

prihlížet k historickým souvislostem. Už z techto
duvodu je treba masarykovskou tradici do jisté míry
vnímat, ne-li prímo ctít. Ale je tady ješte vážnejší duvod

- to, co Masaryk opakoval donekonecna, co ucil, co psal.

Jsou veci, které presahují svým významem hranice naší
zeme a presahují i hranice života této osoby, v nekterých

ohledech jsou dnes možná aktuálnejší než za jeho

života. Vzpomenme, jak znovu a znovu upozornoval na
význam mravního rádu, pravidel hry. Cožpak to není

aktuální téma v techto lehce divokých pomerech rekon

struovaného kapitalismu? To je prece povýtce živé posel
ství.

Zárovelí. si myslím, že prezidenti by se nemeli pokou

šet imitovat Masaryka. Víte, nekdy bych se docela rád
projel na koni. emohu, protože bych se okamžite i sám

sobe jevil jako Masarykova napodobenina.

Které vlastnosti ci schopnosti by prezidentovi
nemely chybet?

Prezident by mel být osobou do znacne míry

konsensuální, která je schopna ve vyhrocených politic

kých situacích fungovat jako prostredník v rešení
politických sporu. Mel by být zároven ztelesnením

elementární pevnosti zásad, nemel by být typem
"proplouvace" nebo politického šíbra. A samosebou
musí být i dobrým úredníkem, nebot má své úrední
povinnosti. Nezapomenme, že ve veku nesmírného

vlivu médií by to mela být i osobnost s urcitým charis
matem, budící duveru obcanu v médiích a vyvolávající
pocit duvery a jistoty.

Povím vám jednu svoji veskrze osobní zkušenost.
Nepovažuji se za osobnost, která by umela zacházet

s médii nebo která by vyzarovala nejaké charisma.

Vzpomínám si však na dobu, asi pul roku, kdy jsem
nebyl prezidentem; když koncilo Ceskoslovensko
a vznikala samostatná Ceská republika. Žil jsem nejaký

cas na Hrádecku a za mnou pricházely houfy obcanu,
kterým kupodivu ani tolik nevadilo, že stát se zmenšu

je a delí, ale víc jim vadilo, že na Hrade nevlaje vlajka,

že nemáme hlavu státu. Jako by ti lidé potrebovali
pocit jistoty, že tady je nejaká hlava státu. I standarta

vlající na Pražském hrade je v povedomí lidí velmi
duležitá. Vyvozuji z toho, že prezident, aspoI1 v naší
tradici, by koneckoncu ani nemusel toho moc delat
a nemusel by být ani nejakou príliš výraznou osobností

s nejakými zvláštními filosofickými názory ci mravní
mi nároky. Ale jenom fakt jeho existence a fakt, že

jakoby prekracuje svým funkcním obdobím cyklus

strídajících se vlád, již sám o sobe jako by dával urcitý
pocit jistoty, že stát existuje, protože má svou hlavu
státu.

Jaké klady, prípadne zápory v sobe nese prímá volba
prezidenta?

Prímá volba v sobe nese nepochybne veliký klad

v tom, že legitimita prezidenta je jiného typu, než je-li
pouze odvozena od parlamentu, a to i kdyby zpusob ci
míra podpory u obcanu se prekrývaly se stranickými

preferencemi. Obcané by totiž zvolili prímo prezidenta
a ne stranu, s kterou se on ci oni identifikují. To je velká

výhoda, která funguje velice dobre v ústavním systému
práve proto, že dává váhu prezidentovu hlasu a jeho
rozhodnutím, váhu, která je protiváhou politických
vudcu vzešlých ze stranického zázemí. Nevýhodu prímé
volby prezidenta bych v našem prostredí videl jedinou,

totiž že už máme voleb dost a lidi už prestává bavit

k nim chodit. Máme volby krajské, senátní, parlament
ní, obecní a toto by byly další volby. Leccos však nasved

cuje tomu, že by obcany víc bavilo volit prezidenta než
treba krajská zastupitelstva. Neríkám, že je to dobre, jen
to konstatuji.

V ruzných souvislostech se u nás mluví o postkomu
nistické ére a postkomunistické spolecnosti, která se
vyrovnává jen težko a nedostatecne se svou minulostí.

Jak muže v tomto ohledu prospet prezident?
Vyrovnávání s minulostí je velice složitý a bolestivý

proces, který je rozhodne hlubší a dlouhodobejší, než se
muže jevit nekomu, kdo si predstavuje, že stací nekoho
zlustrovat anebo že stací napsat v zákone, že komunis

tický režim byl zlocinný, anebo že stací postavit pomník
obeti komunistických žaláru. Je to daleko složitejší. Já se

o tom presvedcuji porád. Prezident, práve s ohledem na
všechno, o cem jsme už hovorili, by mel být spíš soucástí

nepohodlného svedomí, které pomáhá zprostredkovávat
tak zvané úctování s minulostí.

Jaká etapa pred vámi ted stojí, jaký úkol si pro
nejbližší období predevším kladete?

Cekají nás urcitá politické vlnení ci chvení. Rád bych

asistoval pri jejich prekonávání. Budeme mít opet ruzné

volby a predevším volby do Poslanecké snemovny. Rád
bych fungoval jako konsensuální, preklenovací,
zprostredkující element, což je ostatne jednou ze
základních úloh prezidenta. Mám-li být obecnejší, rád

bych v tomto veskrze uspechaném materializovaném
svete každodenní shánky za ruznými okamžitými
prospechy a zisky byl tím, kdo upozorI1uje na mravní

príkazy, na rád, na pravidla hry, na dlouhodobé zájmy
spolecnosti - a to opet souvisí s rolí prezidenta, jak se

historicky zformovala v evropských demokraciích, jak
vyplývá do znacné míry i z ústavních systému vcetne
ceského a jak i odpovídá naší specifické ceskoslovenské
a ceské tradici.

I STANDARTA VLAJlcí
NA PRAL:SKÉM

HMDÉ JEV POVÉDO
Mí LIDI VELMI

DULEL:ITÁ.
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ROLE PLNA PROTIKLADU
Václav Havel jako prezident Ceské republiky je neustále vtahován okolnostmi

i vlastním pricinením do rady politických konfliktu, ale navíc je jeho jednání

pomerováno souborem pevne zformovaných ocekávání a norem, jež v myslích

lidí vytvárejí obraz náležitého chování prezidenta.

JAN HARTL

Obecne sdílená predstava správne vykonávané role

prezidenta vycházÍ z historických korenu a tradic a má

významnou symbolickou hodnotu. Prezident musí být
vzorem a silnou morální autoritou - je pomerován
ponekud idealizovaným odkazem T. G. Masaryka.
Václav Havel v tomto ohledu v zásade uspel: mezi

dosavadními prezidenty našeho státu se umistuje na
druhém míste za TGM. Aby obstál ve verejnosti, musí
být prezident CR výjimecnou osobností, ale ani pak se
nemuže zavdecit všem a nutne musí být zdrojem napetí

na každodenní politické scéne.

V sociologických výzkumech STEM po radu let
zjištujeme, že nároky na prezidenta jsou rozporné a ve

své rozpornosti težko naplnitelné. Role prezidenta
u nás totiž spocívá na schopnosti smírit nekolik proti
kladu.

KONVENCNOST X ORIGINALITA
I když je ceský stát mladý, soubor ocekávání vázaných

k prezidentovi je relativne pevne zformovaný a navazuje
nejen na ceskoslovenské tradice, ale i na podstatne
starší historické koreny. Naše verejnost je konzervativ
ní, ocekává konvencní výkon funkce, nechává jen malý

prostor pro individuální svéráznosti konkrétního prezi
dentského kandidáta. Proto také prezident Havel
nalézal jen malé pochopení pro svoji snahu být netypic

kým, originálním prezidentem.

OBECNOST X KONKRÉTNOST
Nepochybným požadavkem na prezidenta je to, aby

se venoval obecným otázkám, které presahují horizont
každodenního života. To je standardní náplní prezi
dentské role, ale jen do chvíle, než se ukáže potreba

zasáhnout v konkrétních prípadech. V praxi musí prezi
dent neustále manévrovat mezi obema oblastmi - dbát

na to, aby se z jedné strany nenechal príliš vtáhnout do
konkrétního politického souperení a z druhé strany

príliš neunikal k odtažitým a abstraktním tématum.

PRAKTiCNOST X SYMBOL
Prezident symbolizuje ceskou státnost, 98 procent

našich obyvatel od neho požaduje, aby dbal na dustoj-

nost a vážnost svého úradu. I když hradní ceremoniály
se mohou nekomu zdát anachronické a zbytecné,

z hlediska verejného mínení jsou nepostradatelné.
Prezident je však v povedomí lidí zakotven i jako otec
národa, který má porozumení pro individuální strasti

obcanu a je schopen jim prakticky pomoci v situacích

nouze. Institut milosti je kritizován zcela logicky, nebot
v sobe spojuje nevýhody obou stran tohoto rozporu: na

jedné strane dráždí verejnost jako symbolická panov
nická výsada, na druhé strane oslabuje majestát prezi
denta svou spjatostí s konkrétními, mnohdy spornými

prípady.

PRAVOMOCI X AUTORITA
Formální pravomoci prezidenta jsou pomerne malé

a vede se politický boj o jejich upresnení a omezení.

Zhruba polovina našich obyvatel si ale preje, aby náš

politický systém mel silného prezidenta s rozsáhlými
výkonnými pravomocemi. Vetšina lidí si také preje, aby

tento prezident byl volen lidmi v prímém hlasování.
Síla prezidentské role však nespocívá jen ve formálních

pravomocích, ale opírá se o jeho vysokou neformální
autoritu. Jistá cást lidí si dovede predstavit, že prezident

má ve spolecnosti vysokou autoritu, i když treba jeho
formální pravomoci nejsou velké. Zdroj neformální
autority vyrustá z uznávaných hodnot, jichž je prezi

dent garantem, a opírá se o široce rozvetvenou obcan
skou spolecnost. Zde také hledejme nezbytnost úzké
vazby prezidenta k obcanské spolecnosti.

AKTUÁLNOST X NADCASOVOST
V bežných situacích je podle naší verejnosti role

prezidenta nadcasová (obecná, tradicní, formální).

V situacích napetí, konfliktu ci ohrožení však prezident
podle obcanu musí zasáhnout aktuálne a bezprostredne,

s plnou rozhodností. Jeho aktuální vstupy na politickou
scénu jsou pritom posuzovány velmi ostražite. I v situa
cích napetí lidé dávají spíše prednost snahám tlumit

konflikty mezi znesvárenými stranami a kritickým
vyjádrením ke konkrétním problémum než prímé

politické akci. Navíc je zde obsažen ješte jeden vnitrní
rozpor. Prezident je u nás vnímán predevším jako

Prítomnost
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osobnost a nikoli jako instituce. Jeho poradci a úrad

nepožívají vysokou prestiž, avšak práve na jejich infor
macních a komunikacních dovednostech spocívá

schopnost prezidenta adekvátne plnit naznacené
aktuální role.

STRANICKOST X NADSTRANICKOST
Podle názoru devadesáti procent našich obcanu by

prezident mel být dusledne nadstranický. Tento
požadavek je zásadní a trvalý. Zárovei'i je to však

požadavek težko splnitelný, ostatne soucasnému prezi
dentovi se ho darí plnit asi ze ctyriceti procent.
Obzvlášte obtížné je to, že prezident by nemel stát

mimo strany ci vedle nich, ale skutecne nad nimi, mel
by dohlížet nad pravidly politické souteže a nad morál
kou politiku. Splnit požadavek prísné nadstranickosti

bude pro príštího prezidenta velmi obtížným úkolem
a nebylo by možná od veci rozvinout spolecenskou
diskusi o nezbytnosti nadstranického prezidenta, zvláš

te je-li volen politickými stranami.

Bylo by podle vás vhodné, aby náš politický systém
mel silného prezidenta s rozsáhlými výkonnýmipravomocemi?70
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Myslíte si, že je správné aby byl prezident dusledne
nadstranický, aby stál zcela mimo politické strany?

Podle nekterých lidí je funkce prezidenta
u nás spojována s velkou vážností a úctou,

podle jiných je stejná jako jiné ústavní funkce.
S kterým z techto názoru spíše souhlasíte?
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ZAHRANiCí X DOMOV
V pocátcích prerodu naší spolecnosti mel prezident

podle našich obcanu velmi silnou roli v zahranicní
politice a znacná cást lidí se domnívala, že v naší zahra

nicní politice by mel hrát roli nejduležitejší. Od polovi
ny devadesátých let se však težište prezidentské cinnos
ti zretelne presunulo na domácí politickou scénu, se vší
rozporností, kterou jsme naznacili výše. V tomto smeru

se v naší spolecnosti vytvoril i jistý stereotyp: obecná
a nad casová témata patrí v mysli lidí spíše na scénu
svetovou a mezinárodní, konkrétní a aktuální témata

jsou domácí provenience. Bežný clovek se nezajímá
o konkrétní svetová témata, vcetne napríklad konkrétní

agendy EU, a mimo jeho obzor jsou i obecná témata
domácí - cíl a smysl rozvoje naší spolecnosti. (Kdo si

ješte dnes vzpomene na posmech vetšiny sdelovacích
prostredku, když pred léty náš prezident zduraznoval

nezbytnost "vize" naší spolecnosti.)
V dnešní situaci, kdy je prezident volen parlamentem

a má relativne malé formální pravomoci, je relativním

úspechem, když zhruba stejnou merou uspokojuje

stoupence jednotlivých stran naznacených protikladu,
když se verejnost rozdeluje v hodnocení jednotlivých
rolí prezidenta na zhruba stejne pocetné tábory. Nižší
podpora by patrne signalizovala oslabení autority prezi
denta, vyšší podpora by naznacovala populistickou

podbízivost. I nástupce Václava Havla bude pomerován

svojí schopnosti zvládat protikladné nároky své role. Je
to úkol nejen obtížný, ale v podmínkách naší revnivé

a nekultivované politické scény také úkol znacne
nevdecný.

VAZNOST A ÚCTA JAKO JINt FUNKCE

JAN HARTL (1951) JE SOCIOLOG. Zdroj: STEM 1997 - 2000

zima 2001
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Prezident jako otec a matka spolecnosti
RUDOLF ZAHRADNíK

Moc vymezená prezidentovi republiky, hlave státu,

Ústavou CR se mne zdá primerená. Ceský model prezi
dentových pravomocí, model stredu, naší zemi vyhovuje.
Mám pocit, že není dúvodu, aby prezident v parlamentní
demokracii mel pravomoci príliš velké. Stejne tak se mi

zdá neúnosné, aby prezident byl ryze reprezentacní posta
vou: v takovém prípade bych mel pocit, že je škoda penez
za nej i za jeho úrad.

Dokud bude v Ceské republice v dostatecném povedo

mí osobnost TGM, budou vážní obcané klást na prezi
denta alespon cást požadavkú, jež vynikající merou splno
val zakladatel státu. Zdá se však, že takto nárocných

ubývá; nejtísnivejším toho dokladem byla nezanedbatelná
cást kandidátú na hlavu státu v devadesátých letech.

Až skoncí volební období dnešního prezidenta, který

pro stát vykonal ve svete i doma veliké dílo, bude treba
hledat bytost, která v oblasti své profese bude mimorád
nou osobností. Bez ohledu na to, zda by šlo napr.
o právníka, národohospodáre, lékare, filosofa ci treba

nevšedního podnikatele. Mel by imponovat nejen odbor-

níkum, ale i verejnosti tím, co dokázal ve vlastním oboru,
a mel by být obecne cten pro jednotu toho, co vyznává

a co ciní. Jeho autorita odborná budiž podtržena noblesou
a navíc, necht se vyznacuje pravým opakem toho, co lze
nazvat hlad po kariére. Musí být schopen oslovit srozumi

telne a presvedcive skupinu nekolika odborníkú (z libovol

né oblasti) ci peti tisíc obcanú.
Kéž jde o cloveka, který silnými argumenty hájí své

presvedcení, soucasne však o cloveka nedogmatického,
schopného trpelive naslouchat mínení jiných a zpúsobilé
ho rozejít se verejne s názorem, který zastával, který se
však ukázal být nesprávným.

Melo by jít o cloveka, jenž by udivoval rozsahem

a hloubkou znalostí v oblastech spjatých s pozicí státníka:
v historii domácí i svetové, právu, ekonomii, filosofii

a prírodovede. Zkrátka receno, melo by jít o univerzálního
vzdelance s velmi širokým rozhledem: tak by mohl získat

respekt jak u spoluobcanú, tak i u svých partnerú ve svete.

Oficiálne by v souladu s protokolem oslovoval cesky, avšak
pri neplánované procházce parkem v Lánech by se svým

Prezidenta bychom mít nemeli
VIKTOR FAKTOR

Ve srovnání s témer tisíciletou existencí Ceského

království je posledních osmdesát dva let republiky

dosud jen jakýmsi krátkodobým vybocením z historic

ké tradice. Ostatne ani sám zakladatel a první presi
dent nepríliš vydareného díla, jemuž se ríkalo Cesko

slovensko, si dlouho nic jiného než obnovené Ceské

království ani neumel predstavit. T. G. Masaryk, aniž
by si vzal príklad z Jirího z Podebrad a stal se "králem

dvojího lidu", se spolupodílel na rozbití multinárodní,

reformující se a reformovatelné monarchie, aby ji
nepoucene (ac byl po ruce príklad Švýcarské konfede

race s dlouhou tradicí) nahradil efemérním a imaginár
ním "národním státem Cechoslovákú", v nemž se
ostatní národnosti, Nemci, Poláci, Madari, Rusíni atd.

v žádném prípade nemohli cítit doma. Ceskoslovensko,

podivný slepenec dvou národú, prohlášených za jeden,
které se lišily jak mentalitou, tak historickými zkuše

nostmi, pak neprežilo ani první krizi v letech 1938-

1939 a opakovane se neosvedcilo ani v letech 1946,
1968 a po roce 1989. Nebylo na tom ostatne nic

prekvapujícího, protože podobný osud predpovídali
"neorganickým slepencúm", jakými bylo Ceskosloven

sko ci Jugoslávie, nekterí renomovaní anglictí diploma
té a historici, k nimž patril i Arnold Joseph Toynbee,
již v polovine dvacátých let posledního století minulé
ho tisíciletí.

Ale vratme se k neslavné galerii ceských prezidentu.
Po triceti ctyrech historicky doložených ceských kníža

tech, triceti šesti ceských králích a jedné královne a již
zmíneném prvním prezidentovi, a jeho favoritovi,
ambiciózním Benešovi, který si spolupodílel na 25.

únoru 1948, s intermezzem slušného a v beznadejné

situaci se sebeobetujícího Háchy, následovalo pet tragi
komických moskevských loutek. Poslední reprezentativní

postava republikánského zrízení, byt k nemu osobne
cítím sympatii, již této pokleslé instituci mnoho života

Prítomnost
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kolegou mluvil stejne obratne jazykem svetovým, diplo

matickým ci stredoevropským.
Jeho lidský formát by se na každém kroku projevoval

tím, že by byl "otcem" celé spolecnosti, všech jejích vetví,
mladších i starších, vzdelanejších i méne vzdelaných, a za
žádnou cenu by nedával prednost vyvoleným. Konkrétne

receno, nemel by se zvlášt ochotne scházet se sportovci
(i kdyby k nim mel zvýšenou náklonnost), a proto by mel
cas i pro audience ucitelú, operních pevcú, vojákú

z povolání ci jaderných fyzikú. Tem posledním by mohl
projevovat o poznání vetší prízel), vedom si dobre toho, že
bez nich by se lidstvo už ve druhé polovine 21. století

mohlo zacít vracet - pomerne rychle - do doby kamenné.
Mel by mít trvale na pomoc skupinu odborných porad

cu, jež by se rekrutovala z rad nejzdatnejších, které v zemi
máme. Ve vecech právních a soudních by bral jejich speci

ální doporucení velmi vážne.
Mel by být racionalistou 21. století, soucasne však

bytostí laskavého srdce a citlivé duše. Múže jiste verit
v Boha, ale nemel by verit na duchy.

Nemelo by jít o mladíka ci mladici, ale též ne o cloveka

starého. Melo by jít o bytost, mající dobré predpoklady
pro splnení ideje starých latiníkú, vystižené slovy "mens
sana in corpore sano". Bylo by docela pekné, kdyby se

upamatoval, že ve tretím semestru behal stovku za
11,5s a v dobe kandidatury byl schopen sjet turistickou

nevdechne, a navíc se projevují nezakryté snahy jeho

pravomoci oklestit.
K nejstabilnejším demokraciím na našem kontinente,

a není jich práve málo, patrí bezesporu konstitucní

monarchie. Republikánské zrízení se dnes jeví jako cosi

vítezne postupujícího, a v naší historické dobe to múže
být i pravda. esmíme však zapomínat, že spor

o nejvhodnejší státní formu se táhne prinejmenším od
antiky, a bylo by mylné se domnívat, že již skoncil,
protože idea monarchie muže prožít v tretím tisíciletí
renesanci. Monarchii preferoval sv. Augustin, Aristoteles

i sv.Tomáš Akvinský.
Král je symbol státnosti, osobou stojící nad strana

mi, s reprezentativními funkcemi. Dnes se výber lidí

pro "službu" v mocenské sfére zúžil v podstate na

jeden jediný psychologický typ a prísný výber
možných kandidátú, proverovaných sítem politických

stran, prakticky znemožnuje, aby se ke kormidlu
dostal clovek vznešený, velkodušný, duchovní. Za
starých casú se takové veci obcas stávaly, neb prvoro

zenství bylo nepopiratelnou výsadou, sítem zcela
odlišného druhu, s jinou strukturou otvorú, které
ovšem nechaly obcas na trún dopadnou t i šílence ci
idiota. "Není tvrdšího neštestí," rekl Friedrich Nietzs

che, "ve všem lidském osudu, než nejsou-li mocní

sjezdovku v Krkonoších, jakož i sjet Lužnici na kanoi

a prespat ve stanu.
Záver: vznikne-li dojem, že lidí splnujících uvedené

podmínky je velmi málo, byl by to dojem správný.
elekejme se toho však, za necelé dva roky budeme

muset totiž hledat jen jednu jedinou ci jediného. No,
a až by bylo nejhúr a my, ne a ne a nebudeme schopni

kandidátku ci kandidáta najít, pak múžemc ze svého
ideálu dát deset až patnácti procentní slevu. Ne však
více, prosím.

PROF. RUDOLF ZAHRADNíK (1928) JE PREDSEDA AKADEMIE V~D CR.

tohoto sveta též prvými lidmi. Pak se vše stává lživým,

krivým a nehorázným."
Hovorit však o techto záležitostech v dobách, když již

dávno není panovník pokládán za služebníka Božího,

sám sebe se za neho rovnež nepokládá, ale motivací
adeptú politiky je ambicióznost, ješitnost a neskrupulóz
nost, je zajisté smešným anachronismem - a tak jsem si

svuj príspevek mohl docela snadno odpustit.

VIKTOR FAKTOR (1944) JE PREKLADATEL A NEZÁVISLÝ PUBLICISTA. KOMTUR

REGULY PRAGENSIS, NECIRKEVNIHO REHOLNíHO RÁDU.
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LESK ÚRADU PRAVÝ
Prezidentská tradice po cesku

ANTONíN KUMEK

V prubehu let zakorenila predstava, že jakmile národ

potrebuje muže na místo nejobtížnejší, urcite se v pravou
chvíli objeví.

Tuto predstavu vyvolala v život predevším osobnost T. G.
Masaryka. Svet nám Masaryka závidel, G. B. Shaw v nem

videl jediného kandidáta na prípadného prezidenta Spoje
ných státu evropských, státníka i myslitele srovnávaného
s Cromwellem, Periklem, ba Vilémem Tellem, Goethem

i Platonem. Jeho nezrízení obdivovatelé (jeden z nich ho

dokonce nazval "lepším bratrem Kristovým") s hrdým
potešením tvrdili, že o Masarykovi toho svet ví daleko více
než o CSR. Meli pravdu. Ale je normální, když svet ví víc
o predstaviteli státu, než o státe samém?

POTREBA SE KLANET

Bylo tu i cosi dalšího. V ceském národe drímalo 

a drímá - více monarchistických resentimentu, než si je
ochoten pripustit. Jaksi podvedome si preje mít v cele muže
oplývajícího schopnostmi až nadlidskými. Nejen morální

autoritu, ale také cloveka, který by za krizí rozhodl - a stal
se bud národním svetcem, anebo obetním beránkem.

Možná obojím, vždyt v galerii svetcu mají Ceši takrka
výhradne mucedníky. Jisté byzantinství, kritizované jako

vlastnost komunistické éry, melo koreny už za Masarykovy
republiky. Za života se mu budovaly pomníky, jeho obrazy
zdobily nejen školní trídy a verejné sály, ale o významných

dnech i výklady obchodu, byly po nem pojmenovány vojen
ské útvary, ulice, instituce, automobilový okruh u Brna,
dýchavicný kolesový parnícek na Vltave i nejvetší válecná
lod na Dunaji.

Rakouští historici nacházejí radu paralel mezi Masary
kem a mocnárem Františkem Josefem, o nichž se u nás

cudne mlcelo. Mezi ty vnejší patrilo casné vstávání
z prostého lužka, projíždky konmo, nošení neokázalé
"uniformy", strídmost v jídle a pití, okázale projevované

podrízení rodinných zájmu blahu státu. Mezi vnitrní
náleželo presvedcení, že v resortech zahranicí a obrany
prísluší zvláštní vliv hlave státu. Masaryk predobre pocho

pil potrebu své charismatické autority pro mladý stát.
Ochotne ji pomáhal šírit i vyzvedáváním vnejších aspektu.
Dával se rád filmovat. Malíri Vojtechu Hynaisovi stál jako

model ctyriadevadesátkrát. Sochar a medailer Otakar
Spaniel vzpomínal, jak se necelých 175 cm vysoký muž

stavel tak, aby se zdál vyšším. Spisovatel František Kubka
vyprável, jak pri ženském kongresu na Hradcanech se

prezident pri procházce v blízkosti delegátek, na než

"pusobil prímo hypnoticky", jakoby náhodou spustil do
drepu a "pružne jako chlapec vstal. O takových vecech ríkal,
že je delá v zájmu republiky".

VíRA VE VYVOLENOST

Snad pusobil i vliv sídla prezidenta, královského hradu,
navíc majestátne povýšeného nad mestem. Masaryk napsal:

"Prezident ... je nejspíše ze všech ústavních cinitelu orgánem
státní tradice. Hrad mu to také stále pripomíná. To není jen

tak, dívám-li se z Hradu na Prahu, musím myslit na to, jak
by ty naše problémy luštil ten ci onen Premyslovec, co by

s tím delal takový Karel Lucemburský ... Tu pak chtej
nechtej zmocnuje se te genius loci."

Domácí politiky bral Masaryk - s jistou výjimkou Edvar
da Beneše, jehož ovšem pojímal jako verného žáka, a docas

ne též Antonína Svehly - jako muže nesahající mu rozhle
dem a významem ani ke kotníkum. Veril spolu se svou
dcerou Alicí, že jej Prozretelnost vyvolila ke zcela výjimec

ným úkolum - a tím se stal výjimecný i jeho stát. Nechtel
mít Ceskoslovensko jen zemí vzornou, nýbrž i vzorovou, od

níž se mají ostatní ucit (jak nápadne to pripomíná iluze po
listopadu 1989).

Tehdejší stát si svou hlavu a její povest všemožne

chránil. Promluvit o prezidentu špatne, uvést ho "ve
verejný posmech ... pred dvema nebo více lidmi", se stalo
trestným. Zákon na ochranu republiky z roku 1923

stanovil, že zobrazení prezidenta patrí mezi chránené
symboly. "Kdo potupí jméno republiky, její znak, vlajku
nebo barvy, nebo vypodobení prezidenta republiky, nebo
kdo je poškodí nebo odstraní..., trestá se ... vezením do

osmi dnu do šesti mesícu." Ano, i tehdy by šel hostinský
Palivec za katr.

JEŠTEVÝš NEŽ NAD STRANAMI
Ackoli proti Hradu se vytvárela fronta nejen Necechu,

ale i šovinisticky ladených Cechu, ackoli v roce 1927 viselo
znovuzvolenÍ hlavy státu na vlásku, presto si Masaryk
vydobyl daleko vetší pravomoci, než prezidentovi dávala

slova ústavy a zákonu. Cas od casu pritom prekracoval
jejich rámec. Jmenoval ministry proti vuli vlády, politických
stran a za skrípení zubu parlamentu, jenž se ale ve státe

labilním silnými menšinami i komunisty neodvážil výraz
nejším odporem vyvolat politickou krizi. Mnohdy nedbal

povinnosti predkládat politické projevy ke schválení
kabinetu a pronášel buricské reci. Boj o prezidentské

nástupnictví pak nezdrave povyšoval personální otázku na
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problém zcela klícový. Nakonec, když Masaryk nemohl
prosadit Beneše proti vuli hlavních stran, se situace vyvinu

la tak, že v cele státu stál více než rok a pul po mrtvici težce
chorý muž, nacas osleplý, jenž se ochrnutou rukou nedoká
zal podepsat, svedl pracovat jen pár desítek minut denne,

zapomínal cesky ...

FALEŠNÝ LESK ÚRADU
Masaryk byl ovšem vždy presvedcen, že jedná v zájmu

státu, jehož kámen úhelný tvoril, a jeho skutky tak
vskutku vyznívaly. Jenže události vrhají stíny kupredu.
Jestliže se žaluje, že jeho nástupce Beneš rešil osudové

križovatky v zárí 1938 a v únoru 1948 sám, že parla
ment, vláda, armáda, ba vubec obcané jaksi vypadli ze
hry, vtírá se dojem, že k necemu podobnému otevrel
dvere zpusob prezidentství nastolený Masarykem. Na

druhé strane je nespravedlivé ríkat, že za mnichovské
i únorové selhání naší demokracie nese vinu Beneš. Že

selhal a kapituloval pouze on. Nikoli! Vláda koneckoncu

souhlasila, že bude jednat podle prání prezidenta,
armádní velitelé chteli rozkaz velitele vrchního, parla
ment se radeji nesešel a bojové odhodlání ceského
národa v prípade Mnichova hned po manifestacích

behem nekolika dnu shorelo jako vích: v únoru 1948
ocividne šla vetšina lidu s komunisty. Personifikací

Beneše jako viníka exkulpujeme své dedy ci otce. Ani
tato jistá degradace váhy prezidentovi, prudce pokracují
cí za "diktatury proletariátu", ale nikdy pro Cechy zcela
nezhasila magický lesk tohoto úradu.

Masarykovi se dostalo nejvyššího ocenení, když parla
ment v breznu 1930 k jeho osmdesátinám schválil zákon:

T. G. Masaryk se zasloužilo stát. Po jeho abdikaci byl

výrokem predsedy poslanecké snemovny Jana Malypetra
víceméne posvecen i titul, jejž mezi lidmi už "tatícek"

dlouho nesl: prezident Osvoboditel. Masarykovi nástup
ci se s nicím podobným nesetkali. Pokusy nazývat

Beneše prezidentem Obnovitelem rychle zavál prach
zapomnení. Jen starí si pak vybaví typicky ceský vtip
z pocátku 70. let, dávající prezidentum po roce 1945

prídomky jako vladarum: Edvard Váhavý, Klement
Ukrutný, Antonín Muzikant, Antonín Slicný, Ludvík

Díte ... Že se dnes nic podobného - ješte? - nevypráví,
nasvedcuje, že Václav Havel obnovil znacnou cást pošra

mocené prezidentské autority, která - zaplat pánbuh 
snad prestane být tak personifikována, idealizována, jako

za Masaryka.

NORMÁLNí OBCAN
Hlava nového ci tak obnoveného státu se posunuje do

podoby symbolu. V historicky kratické dobe málo pres
sedmdesát let od vzniku novodobého ceského státu jsme
takové meli dva: kdysi Masaryka, dnes Havla. Jak se ješte

ukáže zítra, až dneškem stále dotceneji zduraznované
problémy Havlova prezidentství zastre do ružova rychle
padající mlha "vždy lepšího bývávalo". Benešovy jeho

aspirace, neprející osud i subjektivní špatné odhady situace
dokonale zhatily, komunistictí prezidenti i lidsky slušný
Emil Hácha volky nevolky rádnými demokratickými hlava
mi sátu nebyli. Latku prezidentského jednání by mel

zrejme nasazovat ten druhý a tretí v poradí. Kéž by ji
nasadili hodne vysoko, ale prece jen na "lidskou úroven".
S nadlidmi se setkáváme pouze v lidských predstavách

a úrad, ani nejvyšší, z cloveka nad cloveka nedelá. Meli
bychom mít dobrého prezidenta, avšak už ne revolucionáre,
boritele ríší ci režimu, zakladatele, obnovitele a tak dál,

protože toho nebude zapotrebí.

ANTONIN KUMEK (1937) JE HISTORIK.

Literatura:

Antonín Klimek: Boj o Hrad, 1. a 2. díl, Panevropa, Praha 1996 a
1998.

Antonín Klimek: Velké dijiny zemí KorU7lY ceské, 2 svazky zabývající se

meziválecnou CSR, Paseka, Praha 2000 a 2001.
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N UTRÁLNí SíLA
Jaké je ústavní postavení prezidenta v Ceské republice

BRIGITA CHRASTILOVÁ

Charakter a postavení hlavy státu v Ceské republice je
dán základním zákonem - ústavou a dalšími ústavními

zákony. Znamená to, že postavení prezidenta republiky je
ústavne zaruceno a že zákonodárce bežným zákonem
anebo vláda svými právními akty nemohou jeho ústavní

kompetence omezit. Zákon muže jeho pravomoci rozšírit

a posílit, nemuže je však zúžit. Vláda svými právními akty
nemuže prezidenta republiky dostat pod prímou kontrolu.

Zarazení hlavy státu spolu s vládou pod výkonnou moc
predurcuje partnerství a úzkou soucinnost prezidenta
republiky s predsedou vlády v presne stanovených pravo

mocech, pri nichž prezident republiky rozhoduje za úcasti
predsedy vlády, eventuálne jím povereného clena vlády.
Jedná se o ta prezidentova rozhodnutí, která vyžadují

spolupodpis predsedy vlády.

CiNITEL STABILIZUJící A MODERUJící
Pro parlamentní formu vlády je charakteristické, že hlava

státu vedle reprezentacní funkce - zastupování státu
navenek i uvnitr-, je stabilizujícím a moderujícím cinitelem

v soustave orgánu státní moci. Vyhlašuje volby, ustavuje

Odpovednost prezidenta republiky je

zduraznena Ústavou tím, že pri výberu

predsedy vlády není nicím vázán.

vládu, má suspenzivní veto k prijatým zákonum (možnost
vrátit je k novému hlasování), možnost obracet se na ústavní
soud ohledne jejich posouzení z hlediska ústavních princi

pu. Vláda zabezpecuje obecne úkoly výkonné moci, naproti
tomu prezident republiky jen tam, kde je to taxativne stano
veno. Jeho stežejní postavení je v jeho funkci jako neutrální

síly v konfliktech legislativy a exekutivy.
Právní a politické postavení prezidenta republiky je

urceno rozsahem jeho pravomocí ve vztahu k jednotlivým
orgánum státní moci, tj. k parlamentu, exekutive
a k soudní moci. Samotná osobnost prezidenta jako autori
ty a jeho nadstranickost pak jenom dotvárí a umocnuje

význam tohoto úradu v našem ústavním systému.

VZTAH K PARLAMENTU
Ve vztahu k parlamentu má možnost, nikoliv povinnost,

rozpustit poslaneckou snemovnu v prípadech, kdy posla
necká snemovna nevyslovila duveru vláde, jejíhož predse-

du jmenoval prezident republiky na návrh predsedy posla
necké snemovny, anebo v prípadech legislativní necinnosti

poslanecké snemovny stanovené ústavou. Rozhodnutí
prezidenta republiky je pritom založeno na volné úvaze,
kdy takový postup zvolí nebo najde jiné rešení parlament

ní krize. Dále vyhlašuje volby do obou komor parlamentu

a stanoví datum jejich konání v mezích ústavy. Do legisla
tivní cinnosti parlamentu muže zasahovat v prípadech,

kdy nesouhlasí s prijatými zákony, a to uplatnením tzv.
suspenzivního veta cili vrácením k novému hlasování,
k nemuž však je již potreba 101 poslancu z dvousetclenné

ho sboru. Je dále oprávnen nechat posoudit ústavnost
zákona prijatého parlamentem v rámci možnosti podání
návrhu na zrušení zákona nebo jeho cástí ústavnímu
soudu.

Z druhé strany vztah prezidenta republiky a parlamen
tu je ovlivnen i tím, že byl parlamentem zvolen, že jím
muže být zbaven možnosti vykonávat funkci z vážných

duvodu na strane prezidenta, a že senát - druhá komora
parlamentu - jej muže žalovat u ústavního soudu pro
podezrení z velezrady. Má právo úcastnit se jednání všech

orgánu parlamentu a k udelení slova kdykoliv o to
požádá.

VZTAH KVLÁDE
Úzký vztah prezidenta republiky k vláde vyjadruje jeho

kompetence jmenovat po volbách nového predsedu vlády
a na jeho návrh ostatní cleny vlády a poverovat je rízením

ministerstev nebo jiných správních úradu. Jeto jedna
z nejduležitejších funkcí hlavy státu v parlamentní
demokracii. Jeho politická odpovednost v této cinnosti je
zduraznena v ústave tím, že pri výberu predsedy vlády

není nicím vázán. Musí však dbát o to, aby jmenoval toho,
kdo je schopen vytvorit takovou vládu, která by získala
v poslanecké snemovne duveru.

Prezident republiky vykonává radu dalších personál
ních a jiných pravomocí. Je "využíván" predevším tam,
kde postavení orgánu má být autonomní a nezávislé na
politických cyklech. V exekutive se vesmes jedná o insti

tuce, které mají za úkol dohlížet nad hospodarením se
státním majetkem a financemi (Nejvyšší kontrolní úrad),
pecovat o státní menu (CNB), regulovat cinnost subjektu

trhu (Komise pro cenné papíry, Úrad pro ochranu
hospodárské souteže). I když v nekterých prípadech
jmenování, prípadne odvolání statutárních orgánu techto

institucí prezident republiky provádí v soucinnosti
s vládou nebo jednotlivými komorami parlamentu, je
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jeho postavení jako neutrální síly v systému významné

a potrebné. Zneužití moci v tomto smeru je zabráneno
tím, že podmínky a predpoklady pro výkon funkcí stano
ví zákon.

ZASTUPOVÁNí STÁTU NAVENEK
Ústava zakotvila velmi silné pravomoci prezidenta

republiky v oblasti zahranicní politiky státu spocívající

v zastupování státu navenek, sjednávání a ratifikování

mezinárodních smluv, poverování a odvolávání vedoucích
ceských zastupitelských misí a prijímání velvyslancu cizích

státu. Prestože všechny právní akty v této oblasti podléhají

kontrasignaci predsedou vlády, je nutné si uvedomit, že
ústava dává prezidentovi velký prostor k realizaci jeho

predstavo zahranicní politice státu. Napr. v oblasti sjedná
vání mezinárodních smluv a obsazování diplomatických
misí Ceské republiky.

VZTAH K SOUDNí MOCI
Ve vztahu k soudní moci má hlava státu tradicní právo

amnestie a milosti, právo jmenovat soudce (za soucinnosti
predsedy vlády) a právo vybírat ze soudcu nejvyšší soudní

predstavitele, a to ústavního i nejvyššího soudu. Spolu se
Senátem instaluje do funkcí soudce ústavního soudu. Je

diskutabilní, zda politicky sestavená vláda by mela zasaho
vat pomocí institutu kontrasignace do výberu a jmenování

soudcu obecných soudu.
Z druhé strany je v pusobnosti soudní moci (ústavní

soud) rozhodovat o velezrade prezidenta a posuzovat
existenci vážných duvodu, pro které prezident republiky

nemuže vykonávat svou funkci v prípade, že tak rozhodne

poslanecká snemovna a senát. Ústavní soud rozhoduje
o jeho podání v prípadech, kdy se prezident republiky

domnívá, že zákon prijatý parlamentem je protiústavní.

POLITICKÁ A PRÁVNí ODPOVEDNOST
Úplnou predstavu o postavení prezidenta republiky

a jeho reálné síle v našem ústavním systému dává rozsah

a zpusob soucinnosti s ostatními orgány státní moci. Tato
otázka souvisí s jeho politickou odpovedností za výkon

funkce. I když ústava stanoví, obdobne jako za první
republiky, že prezident republiky není z výkonu své
funkce odpovedný, ve skutecnosti zde existuje odpoved

nost politická a dokonce i právní. V jedné cásti ústavy je
politická odpovednost prenesena na vládu v oblasti
individuálních aktu, které vyžadují kontrasignaci.
V ostatních prípadech je politická odpovednost obdobná

odpovednosti jiných orgánu státní moci, napr. poslanecké
snemovny, senátu, Bankovní rady CNB nebo i ústavního
soudu. Ani tyto orgány nejsou z výkonu své funkce

bezprostredne a prímo politicky odpovedné. Jejich
politická odpovednost spocívá v opetovném nezvolení,
prípadne nejmenování, ale až po skoncení výkonu jejich
funkce. Obdobný dusledek muže nastat i v prípade prezi

denta republiky. V prípade závažného jednání proti
demokratickému rádu státu je prezident republiky
odpovedný za velezradu.

Záverem k postavení a pusobení prezidenta republiky

v systému orgánu státní moci je možné - s ohledem na
obavu z nekontrolovatelného neodpovedného prezidenta
republiky - uvést názor soucasného poslance a vedeckého
a pedagogického pracovníka PF Masarykovy univerzity

JUDr. Zdenka Koudelky, uverejnený ve sborníku príspev-

Je diskutabilní, zda politicky sestavená vláda by

mela zasahovat pomocí institutu kontrasignace

do výberu a jmenování soudcu obecných
soudu.

ku z konference "Ústava Ceské republiky po peti letech"

z roku 1998: "Politická volnost v jednání prezidenta
neohrožuje podstatu parlamentní demokracie, protože ji
muže uplatnit jen v rámci taxativne ústavne uvedených

pravomocí, za jejichž prekrocení by mel být právne
odpovedný. Prípadné spory prezidenta s vládou a parla
mentem jsou dusledkem ústavního rozdelení moci

a mohou chránit parlamentní demokracii pred znásilne
ním státu vládními stranami."

BRIGITA CHRASTILOVÁ JE REDITELKOU ODBORU LEGISLATIVA A PRÁVO

KANCELÁRE PREZIDENTA REPUBLIKY.

zima 2001
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I'II
Vliv prezidenta není možné posuzovat jen z jeho postavení v psané ústave.

Stejne tak je duležité jeho historické zakotvení a z toho vyplývající kultura,

kterou mužeme definovat jako souhrn historicky se vyvinuvších zvyklostí.

Každá spolecnost je svázána se svou minulostí, a nekdy

dokonce více, než je ochotna si pripustit. V nekterých prípa
dech jsou dokonce ústavní zvyklosti duležitejší než samotná

ústava. Velká Británie dokonce zcela postrádá psanou ústavu
a souhrn pravidel je presto pevnejší než v mnohých zemích
s ústavou.

CíSAR PÁN A DELNiCTí PREZIDENTI

I ceská ústava obsahuje historické konsekvence. Napríklad
výslovný zákaz pobytu cizích vojsk na území státu bez svole
ní parlamentu je ojedinelý a je reakcí na špatné historické

zkušenosti. Postavení prezidenta je v ceské tradici výrazne

historicky ovlivneno. Jeho základ mužeme hledat v postave
ní prezidenta Osvoboditele a zakladatele samostatného státu
Tomáše Garrigua Masaryka, který svým vlivem a autoritou

vytvoril na Hrade alternativní mocenské centrum. Odlesk
tatíckovské autority se kupodivu odrážel i na "delnických"
prezidentech. Ceskoslovenští komunisté byli jedni z mála,

kterí úrad prezidenta ve svém loutkovém ústavním systému
vubec zachovali. Ve všech ostatních komunistických diktatu
rách existovala kolektivní hlava státu, státní rada, prezídium

nejvyššího sovetu apod.

OMEZENÉ PRAVOMOCI

Potreba hlavy státu vychází z tradicní touhy po otcovské
ruce, autoritativní hlave spolecenství, rodiny, obce. Republi
káni po odstranení panovníka tuto absenci dobre pochopili,
proto ji nahradili volenou republikánskou hlavou státu.
Tradicní neduvera k silné osobnosti zrodila ale mnohá strikt

ní omezenÍ. Hlava státu má casto na rozdíl od ostatních

ústavních cinitelu omezení svého mandátu na pouhé dva za
sebou. Jeho další pravomoci bývají také omezené. V ceském
prostredí došlo po roce 1992 k velmi striktnímu omezení
ústavních pravomocí témer z totožného duvodu, jako to

kdysi ucinili republikáni ve vztahu k panovníkovi. Výjimkou
jsou prezidentské systémy, kde však prezident prebírá roli
predsedy vlády bud< cástecne, nebo zcela. Prezidentské
omezení na dva mandáty za sebou ovšem existuje i tam.

KRÁLOVSKÉ ATRIBUTY

Jak bylo receno, prezident tak trochu obouvá boty krále

a zustaly mu nekteré jeho pravomoci, jako je napríklad
udelování milosti. V ceské tradici k tomu došlo s ješte vetším
durazem predevším proto, že Ceši dlouhá léta skutecného
vlastního krále nemeli, František Josef I. jím byl, ale nepova-

žoval za nutné se za nej dát oficiálne korunovat. První

republikánský prezident nemel proto duvod se proti králi

vymezovat. Naopak, nebránil se nijak ceské touze po králi.
Ceši tak podvedome považovali ustavení Ceskoslovenské
republiky za obnovení samostatného ceského království

s králem Tomášem 1. na Hrade. Je jasné, že ostatní národ
nosti v zemi se na to nedívaly práve s velkým pochopením.

Z toho nejspíš vychází tradicní ceský respekt k prezidentovi
a na jeho príkladu mužeme snad nejlépe definovat královské
atributy prezidentského úradu. Dukazem je i to, že jistá

královská autorita je prenášena i na manželky prezidentu,
které jsou také prísneji posuzovány než treba manželky
premiéru nebo ministru. Král zkrátka potrebuje svou králo
vnu, to je archetyp, známý z historie i z pohádek. Král

a královna vládnou spolu bok po boku a není zcela jasné,
který z nich je vlastne hlavním nositelem státní moci.

Jaké jsou další královské atributy ceského prezidenta?
Napríklad udelování milosti ci tradicní mše Te deum

v chráme svatého Víta, kterou si v roce 1948 neodeprel ani
Klement Gottwald. Dále je to rozsáhlá imunita, kterou mu
ústava priznává. Prezident není trestne odpovedný, za trest

ný cin spáchaný v dobe svého úradu nemuže být nikdy
stíhán. Jediným trestem je zbavení prezidenta úradu bez
možnosti ho znovu nabýt, a to za velezradu. Ústavní žalobu

podává senát a rozhoduje o ní ústavní soud. Tento princip
prímo reaguje na vlastnosti nekterých režimu, které se

tradicne zmocnují moci popravou predchozího panovníka.
Je to tedy spíše historická záležitost než praktická. Tradicní

je taktéž procedura, pri které by mel premiér pravidelne

podávat prezidentovi zprávu, jak to ciní britský premiér vuci
ke královne. Na tuto tradici se nejak v souvislosti s napjatý

mi vztahy mezi obema ciniteli pozapomnelo. Ceský prezi
dent je také tradicním ombudsmanem, na jeho kancelár se

tradicne obracejí obcané se svými stížnostmi. Bude zajíma
vé sledovat, jak se nove ustavený skutecný ombudsman

bude dostávat z prezidentova stínu. Pri diskusi o jeho zríze
ní melo stát za úvahu, zdali nebylo zbytecné ho ustavovat,
když jeho roli mohl plnit prezident a jeho kancelár.

Samozrejme za predpokladu jejího adekvátního posílení.

GARANT ROVNOVÁHY

Pravomoci ceského prezidenta jsou výrazne omezeny,

avšak presto zustávají pomerne silné. Prezident je nedílnou
soucástí moci výkonné, spolecne s vládou, které má vytvá

ret jistou dlouhodobejší protiváhu. Proto je také volen na

~tomnost
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jiné období, než je funkcní období vlády, a je neodvola

telný. Ceská ústava je totiž koncipována tak, že krome
tradicního rozdelení mocí na zákonodárnou, výkonnou

a soudní rozdeluje ješte každou z nich na dve složky.
Jednu, dynamickou, pro všední den, druhou pro strate

gictejší rozhodnutí. Temi prvními složkami jsou poslane
cká snemovna, vláda a obecné soudy. Druhými jsou

senát, prezident a ústavní soud. Jak je videt, v této
soustave má prezident své nezastupitelné místo a omezo

vání jeho pravomocí nebo jejich nevyužívání vytvárí
nerovnováhu.

Krome prirozené autority úradu se muže prezident

spolehnout na zvláštní vztahy ke trem ministrum - a to
k ministru obrany, spravedlnosti a zahranicí. Prezident
totiž, ac s kontrasignací premiéra, má nezastupitelné

pravomoci jako nejvyšší velitel ozbrojených sil, jmenuje
se souhlasem senátu soudce a zastupuje stát navenek.
Jeho role je tedy urcite v techto oblastech nepominutel
ná. Pokud techto svých pravomocí neužívá, je to ciste

jeho osobní rozhodnutí. avíc má prezident duležité
právo dostavovat se na schuze obou komor parlamentu,
jejich výboru a komisí a muže promluvit, kdykoliv o to

požádá. Stejne tak muže prijít na schuzi vlády, muže si
od vlády a jejích clenu vyžádat zprávy a projednávat
s vládou nebo s jejími cleny otázky, které patrí do jejich

pusobnosti. To nejsou zanedbatelné pravomoci, i když
prezidentovi nezarucují právo automaticky neco prosa
dit. V kombinaci s autoritou úradu ovšem presto vytváre
jí z prezidenta nezanedbatelnou figuru na politické
šachovnici.

CHOULOSTIVOST ÚSTAVNíCH ZMEN
Jaké jsou charakteristiky volby hlavy státu? V ceském

prostredí je prezident volen neprímo - tedy poslanci, po
ustavení senátu taktéž senátory. Jeto tradicní zpusob
volby v systémech, kde se zákonodárci volí pomerne.
Vetšina ceských zákonodárcu, tedy 200 z 281, je volena

pomerne. V souvislosti s novým volebním zákonem, který

utvárí 35 volebních obvodu pro volbu do poslanecké
snemovny, dochází ale k urcitému rozmelnení pomerného

systému a nárustu vetšinových prvku. Pri volbách vetši
nových, napríklad ve Spojených státech, je ale vhodnejší
prezidentská volba prímá, a to pro jisté vyvážení systému.

Je možné si napríklad predstavit, že nejsilnejší strana
získá díky vetšinovému systému nadpolovicní vetšinu jak

ve vetšinovém senátu, tak v "polovetšinové" poslanecké

snemovne. Díky tomu bude moci získat úrad premiéra,
zvolí si taktéž svého prezidenta, ten muže jmenovat
soudce a další funkcionáre a dojde k ovládnutí celého

státu jednou stranou. Proto v prevažujícím vetšinovém
systému je vhodnejší prímá volba prezidenta, která mu

dává odlišnou legitimitu. Samozrejme s sebou na druhé
strane nese možnost úvah o jistém posílení prezident
ských pravomocí, které by mohly vést až k prepisování

celé ústavy. To by ale nebyla nejvhodnejší cesta pouhých
osm let po jejím prijetí. Jakékoli její zmeny je nutné cinit

velmi uvážlive, tak aby ctily jejího ducha. To se týká
samozrejme i prímé volby prezidenta, jeho pravomocí, ale
predevším kroku, které tyto úvahy iniciovaly - tedy zmen
volebního zákona.

RADKO KUBI(KO (1967) JE KOMENTÁTOREM (ESKÉHO VYSILÁNI RADIA

SVOBODNÁ EVROPA.

YOJTÉCH CEPL (1938) JE SOUDCE ÚSTAVNIHO SOUDU CR.
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FRANCOUZSKÝ
Idea prezidenta je pravdepodobne francouzského puvo

Idea prezidenta je pravdepodobne francouzského
puvodu. Nejlepší prezidentský systém však nedokázala
vytvorit Francie, nýbrž Spojené státy americké. Alespon se
to tak ríká. Problémy se zvolením soucasného amerického

prezidenta jsou dukazem ryzosti a perfektnosti výrobního
procesu, na jehož konci má zbrusu nový produkt - prezi

dent vypadnout z "roury". Stroj musí pracovat bezvadne a
když ne, tak jeho zdokonalení je nejen nutné, ale dokonce
i možné.

Francie také sní o zdokonalení svého prezidentského
systému, trnem v jejím oku však není hrozba sudého
poctu obyvatel umožnující osudové skóre 50:50, ale

"kohabitace", tedy spolužití. Spolužití prezidenta
a premiéra.

Francouzský lid se zhlédl v jakési politické koketérii,
která kazí spánek všem politikum. Prezidentské volby
vyhraje pravice a volby do parlamentu levice nebo

naopak. Tato nová francouzská "absurdita" jde nekdy
pekne daleko: treba cerstve zvolený pravicový prezident

Jacques Chirac rozpustil parlament, ve kterém mel
absolutní vetšinu. ový parlament pak je samozrejme
levicový. Jacques Chirac se nejspíš lekl své moci. Mel jí
príliš a nevedel, na co nadávat. Trauma koherentní
vládní mašiny bylo tak vyléceno vládním hašterením

levice a pravice, které rozehreje alespon na chvíli každé

francouzské srdce. Kde jinde má dnešní obcan nalézt
pravdu a hlavne potešení z nejruznejších pravd než

v rozepri tech, jimž neopatrne a nevyhnutelne sveril
moc.

KRÁL NEPOCHOPIL SVOU ŠANCI
Aby byla soucasná francouzská idea prezidenta jasnej

ší, je treba projít se trochu historií. Idea prezidenta není
jen explicitní a vedomý koncept hlavy státu, ale také
k nemu se pojící pocit a nepojmenovatelné afektivní

hnutí, které zásobuje naše názory a postoje nezbytnou
energií. Francouzská revoluce z roku 1789 je jiste základ
ním kamenem tohoto vývoje, i když funkce prezidenta
byla v té chvíli ješte daleko. Revoluce i pres své bratro

vražedné besy ucouvla pred králem. "Obcanu králi" byl
otevren vstup do nového sveta. Ale Ludvík XVI.
nepochopil svou šanci. Jednal jako clovek, který má

strach jen o vlastní kuži, ztratil hlavu a královskou
svatost s ní, a to ješte drív, než mu ji oddelili od králov
ského tela. Královražedný cin uvrhl Francii do nerešitel

ného dilematu. Neznicil svatost, ale ucinil ji nenalezitel-

Prítomnost
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nou. Tato nenalezitelnost by ješte nebyla tak katastrofál

ní, kdyby soucasne nezpusobila, že se staré známé "vox
populi, vox dei" zmenilo v neslyšné šeptání. Ono svaté,

at už je dáno shury, a nebo z lidu, není pouze nenalezi
telné, ale hlavne nalezeno být nesmí. Ale zákaz, jak už to
tak bývá, je permanentní prítomností toho, co zakazuje.

Francouz má takto hlubinne a nevedome stále pred
ocima príšernou scénu padající hlavy, krece tela a záplavy
krve. emožnost prístupu k posvátnosti hlasu lidu

a k posvátnosti vubec vytvárí dnes nový a zajímavý
francouzský model spolužití. Ale než to francouzská
politicko-byrokratická a ludvíkovská kasta pochopí, zase

Francouzum nekdo sebere prvenství. Nejspíš Amerika.

OD ROBESPIERRA K ZADNíM DVERíM
Vratme se však k dejinám, abychom lépe pochopili

francouzskou variantu toho podivného tvora, který se
nazývá "prezident". Inauguracní cin se zmenil v inaugu
racní trauma. Prchající král zajatý v mestecku Varennes

v roce 1793, stejne tak jako Robespierre a období Terroru
tvorí základ mocného ledovce, jehož špicka dnes vykuku
je z hladiny francouzského vedomí. První francouzská

republika se v samém okamžiku svého príchodu na svet
roku 1792 topila v tomto formujícím se traumatu.

Myšlenka prezidenta prožila svou prehistorii v archaické
tme. Po pádu Robespierra následovalo v letech 1795-99
direktorium jako reakce šoku a hruzy nad ciny revoluce.
Paralýza a rozpad idej Í revoluce pripravily príchod

nového absolutismu. Prezidentská formace peti direktoru
se proto pokusila prinést rozvrácené Francii minimální

stabilitu. Jestliže chápeme Robespierra jako pradávného,
bezmezne krutého prezidenta, zcela ve smyslu archaické

ho otce, který vraždí své vlastní deti, direktorium ho pak
nemuže prekonat, jen rozredit. Tato atomizace spolecen
ského vedomí vytvorila typ osobnosti cloveka, který je
tak vznešený, že ani nemuže ríci "r". To známé chrcivé

francouzské "r" je príliš telesné a telesnost je nebezpecná.
Napoleonský absolutismus a restaurace predstavovaly

pravdepodobne jediné východisko z této strnulosti

hruzou, ve které Francii zbývalo pouze šaškovstvÍ
a bezmocnost. Napoleon I. dal Francii logiku kultu
osobnosti, ze které urcitá cást francouzského myšlení žije
dodnes. I v soucasné francouzské administrativní struk

ture zustávají její prvky. Napoleon dokázal pretvorit
revolucní vražednost v národní konstruktivní sílu. (De

Gaulle po druhé svetové válce postupoval ve stejné logice



TÉMA

JIRí EDUARD HERMACH

POSLEDNí MÝTICKÝ
PREZIDENT

Po osvobození v roce 1945 vládla ve

Francii de Gaullova prozatímní vláda.
Poslední mýtický prezident mel sice neco
spolecného s archaickými protoprezidentský

mi postavami. ale Charles de Gaulle choval
vúci státní institucím pri nejmenším stejne
velký respekt jako ke svým vlastním mocen

ským pudúm. Na druhé strane rozdelená
a v planém ideologickém recnení topící se
Francie zklamala jeho prímého vojenského
ducha. De Gaulle odešel v roce 1946 ve

chvíli, kdy byla schválena nová ústava.
Behem dvanácti let se pak vystrídalo
osmnáct vlád. Moc melo v rukou národní

shromáždení, které však bylo rozdeleno do
trí hlavních politických formací, a tudíž
bezmocné. Prezident se stal jen figurkou,
králem bez království a bez moci.

V roce 1958 se de Gaulle vrátil. V A1žírsku

hrozil vojenský puc a všichni meli plné zuby
nesmyslných politickoideologických šarvá
tek. Nového prezidenta volili "velcí volici", to

jest clenové národního shromáždení, zem
ských rad, územních shromáždení kolonií
a mestských rad. Dohromady 82 tisíc voliCú.

De Gaulle obdržel pres 77 procent hlasú
a stal se symbolem prezidentské moci repub
liky. V tomto pojetí prezident zastává své

funkce sám a bez prímé kontroly. Má právo
delat referendum týkající se zákonu organi
zujících státní moc, dále má právo prímého

rozhodnutí ve výjimecných situacích, jako je
válecné ohrožení ci revoluce, právo rozpustit Jacques Chirac hlásal: jezte jablka!

národní shromáždení, schvaluje zákony,
jmenuje premiéra, ministry a vysoké úredníky, vyjednává

a schvaluje mezinárodní dohody. De Gaullova moc

nebyla pouze jeho známá "vyhrazená oblast", zahranicní
politika a národní obrana, ale jakýsi nový republikánský
absolutismus. V roce 1969 de Gaulle navrhl referendum

také známost. Státní zrízenec, prostý muž,

který dostatecne neznal elegantní výrazy, mu

odpovedel diskrétne: "Samozrejme, že ne!
Odešla zadními dvermi."

I
prevrácení destrukce v pozitivní národní vedomí
a národní úctu.)

Napoleon 1. umožnil politickou diskusi. Impérium
a restaurace se strídaly. Behem tohoto období - od

Napoleona 1. po vznik Tretí republiky, od roku 1799 do
roku 1875, prožila Francie pomalý a nesourodý proces
vzniku státních administrativních struktur. Spolu s nimi

vznikalo moderní politické myšlení a neurcitá predstava
o hlave státu. Z hlediska konceptu "prezidenta" se jedná
o jakési protoprezidentské období francouzských dejin.

Rok 1871 byl poznamenán Komunou a tedy novým
revolucním hnutím. Komuna byla poražena Louisem

Adolphem Thiersem a jeho Versailleskou vládou za

pomoci kanclére Bismarcka. Thiers vládl zcela pod
kontrolou národního shromáždení. Podle orleanistú šlo

o prechodnou dobu mezi napoleonským impériem

a dedicnou monarchií. Podle legitimistú o nutné zlo.
Podle bonapartistú o východisko z nouze a záštitu pred

novou revolucí. Podle republikánú o novou nadeji.
K rešení situace prispel hrabe ze Chambordu. Ale ten,
kdo mel být novým králem a poslední protoprezident

skou postavou, videl svúj návrat k moci jako slavnostní
prúvod pod bílou vlajkou s bourbonskými liliemi. Jedno
z kouzel francouzského národa je umení vytvorit
osobnosti, které jsou schopné zcela zapomenout, v jakém

století se vlastne nacházejí. Základní zákony nové
konstituce vznikají v roce 1875. Jeden z doplnujících
návrhú poslance Vallona se stal slavným. Užil v nem totiž

termín "prezident". Konstituce byla schválena prevahou
jednoho hlasu. Konstituce, která první užila explicitní
koncept "prezidenta republiky", bývá hodnocena jako

dvojznacná a monarchistická. Možná, že práve díky
tomu trvala francouzská Tretí republika až do cervence
1940. Postava prezidenta ztrácela postupne prestiž i moc

ve vztahu k parlamentu. Ke kompromitujícím aférám,
jako byly aféra Dreyfusoba ci Boulangerova, se pridaly
tragické anekdoty typu historie púvabné paní Margarit

Steinheil, milenky jednoho z prezidentli.
Uprostred vášnivé noci dostal v roce 1899 prezident

Felix Faure srdecní záchvat a zemrel. Privolaný lékar se

zeptal státního zrízence již ve dverích, zda je prezident
ješte pri vedomí. Ve své elegantní francouzštine typu
"Vieille France", tedy "Stará Francie", používané

s oblibou práve v tech nejvybranejších republikánských
kruzích, nahradil "conscience", tedy vedomí, slovem
"conaissance", které znamená spíš vedení, znalost, ale

PR
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TÉMA

Tajuplný Mitterrand, kterého všichni obdivovali, prohrával príliš dlouho (na fotografii s Lionelem Jospinem).

o rozpuštení senátu. Francouzi mu tohle poslední cukrát

ko odmítli a de Gaulle práskl dvermi a odešel.

NÁSLEDNíCI TRUNU
Dnešní role francouzského prezidenta si uchovává

základní administrativní formy de Gaullovy moci, ale síla
osobnosti je pryc. Poslední, co zbylo z napoleonsky

mytologické postavy, je retízek, na kterém visí medailo
nek s kódem spuštení atomového útoku.

Dnešní prezident s archaickou chimérou svaté moci
bud flirtuje jako Valéry Giscard ci' Estain, nebo se s ní

uzavre v záhadném monologu jako Francois Mitterand,
nebo se kolem ní tocí v jakémsi tanci vesnické veselice

jako Jacques Chirac.
Frivolní a elegantní Giscard francouzskou politickou

nomenklaturu desil. Unikal své ochrance a skrýval se
v temných zákoutích ulic, aby pak mohl vyrazit za holka

ma, když zrovna nemel nejakou herecku, jak se francouz
sky ríká, "pod zubem". Když zrovna žádnou holku
nenašel, zustal v metru a hrál tam na harmoniku. Jedno

ho rána sebehl znenadání na ulici a pozval popeláre na

snídani. Zmenil rytmus Marseillaisy, a pak ješte k tomu
všemu položil venec na pocest Neznámého vojína na
Námestí Bastily místo pod Vítezným obloukem.

Tajuplný Mitterand, kterého všichni, vcetne politic
kých neprátel, obdivovali, prohrával príliš dlouho, a tak
jeho šarm zhorknul. Ovšem nekdejší Mitteranduv

príchod k moci znamenal národní pozdvižení. Celou noc
se lidé sjíždeli do Paríže a ostatních velkých mest. Sedeli
v otevrených oknech aut a na náraznících, kriceli, zpívali

a mávali prapory. Nadšení však netrvalo dlouho. Na
konci své vlády mluvil Mitterand v televizi o své zhoubné
nemoci a znelo to, jako by Francouze prosilo milost.

A tak i ti nejbojechtivejší na nej vytáhli pouze jeho
prostopášný život. "Krásný František" mel totiž krome
své ženy také milenky, dokonce i utajenou dceru. A dcera

se jmenuje krestním jménem Mazarine. Vzpomínáte na
Dumasovy Tri mušketýry? Stín kardinála tady padl na
prezidentovo osamelé já. Vedle tohoto prozrazeného

kardinálství stála ješte ubohá a verná premiérka Edith
Cresson, jež se dokázala pouze zesmešnit svojí drzou

a šaškovskou vládou. Prezident ji nazýval: "Mon-petit
soldat", "Muj malý vojácku", ale pro národ byla: "A-ma
botte!" - tedy "K noze!"

J acques Chirac byl zvolen v atmosfére stejného
pozdvižení. V ulicích sice chybeli bezdomovci a homose

xuálové, ale mladá generace byla jednoznacne pro nového
prezidenta. Základní heslo Chiracovy prezidentské

kampane znelo: "Jezte jablka." Všichni tedy jedli, byli

zdraví a tak plní elánu, že se toho Chirac lekl. Rozpustil
parlament, ve kterém mel zdrcující vetšinu, a nechal

zvolit parlament levicový. Mohl se tak konecne oddat
oné jablecné vesnické veselici, kde tece pivo proudem,
a to prezidentova oblíbená mexická "Corona". Jestliže

dnes na "soužití" všichni politici nadávají, prezident si je

prímo vynutil a francouzský lid v nem našel nevycerpa
telný zdroj svých radovánek. Mezi dnešním francouz

ským prezidentem a lidem se tak vytvorilo jakési spikle
necké pouto. Ale politikové besní, rvou si vlasy
a vymýšlejí nesmysly, které nikoho nezajímají, jako treba
referendum o zkrácení prezidentského mandátu nebo

kalendár príštích voleb. O to se prece ale vubec nejedná.
Buh jablek je mezi námi! Tanceme, pokud je ješte živý!

JI~I EDUARD HERMACH (1948) JE ARCHITEKT, PSYCHOLOG A FILOSOF.

ŽIJE A PRACUJE VE FRANCII.
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ANKETA

OSOBNOS-r, ALE RADEJI PRíMOU VOLBOU
Nekolika politikum, umelcum a vedcum jsme

položili dve anketni otázky:
I. Jaká vlastnost je pro osobnost prezidenta nejdu

ležitejší a jakou by mít naopak nemel?
2. Má být prezident volen prímou volbou?

Jirí Stránský - spisovatel, scenárista a predseda PEN
klubu

I. Za nejduležitejší pokládám nezávislost na jakémkoliv

politickém subjektu a tedy nevydíratelnost. Musí být

osobností s morální autoritou a velkým prehledem, vzdeláním

i schopností komunikovat v jiných jazycích. Musí dohlédnout

mnohem dál, než jsou hranice státu. Predstavuji si cloveka

s maximem nadhledu a minimem ješitnosti.

2.Ano, urcite prímou volbou. Soucasná politická kultura je

stále nízká a parlament nebude ješte dlouho zárukou, že zvolí

v zájmu státu a ne v zájmu práve prevažující moci v zastupitel

ských sborech.

Milan Buben - historik a publicista
I. Mel by být predevším charakterní, ale také nadstranický

a velkorysý, mel by mít nadhled a lidskost. Urcite by to nemel

být predseda nejaké politické strany, nemel by to být

ekonom, nemel by být svázán s nejakými financne - mocen

skými skupinami a nemel by to být clovek ješitný a zahledený
do sebe.

2. Prímá volba prezidenta je více než žádoucí. Stávající

zpusob volby hlavy státu umožnuje ruzné machinace a chytra

cení stranických sekretariátu. Je to nedustojné pro roli hlavy

státu, která by mela být predstavitelem všech obcanu, a proto

by si ji meli zvolit oni sami.

Tomáš Halík - duchovní, vysokoškolský pedagog
I. Tou nejduležitejší vlastností je moudrost. Chytrých

(mazaných) politiku není tak málo, ale - jak napsal Karel

Capek: "I zlodej muže být chytrý, ale nelze ho oznacit za

moudrého, nebot moudrost je ctnost." Moudrostí myslím

ono prolnutí vedení, životních zkušeností a pevných morál

ních postoju. Clovek na míste s tak silným symbolickým

významem a tradicí demokratického státu by mel být

zkoumán predevším z tohoto hlediska. Pak pristupují další

potrebné vlastnosti: umení naslouchat, nadstranickost (schop

nost "nadhledu") a noblesa, kterou nemuže postrádat nikdo,

kdo má reprezentovat zemi dovnitr i navenek.A také smysl

pro humor. Bez nej to v Cechách nejde. Nemel by pak mít

opak toho, co by mít mel: prohnanost místo moudrosti,

sebestrednost místo umení naslouchat a komunikovat, príliš

nou svázanost s jednou politickou skupinou, neumožnující

nestrannou otevrenost vuci všem. A ješte douška, odposlech

nutá "v lidu": musí to být hodný clovek, aby ho lidi mohli mít

rádi. Politologové to mohou považovat za naivní, ale ono to
tak zanedbatelné není ...

2.Ano, dnes se spíše kloním k prímé volbe, aby nebyl rukoj
mím stran.

David Cerný - sochar
I. Skutecne žádoucí vlastnost? Inteligence ve spojení

s nesvinárnou - takové kombinaci se ríká, tuším, cestnost. Dále

by bylo možné vypocítávat nepreberné rady kladných vlast

ností.Vzhledem k tomu, že si však v tento moment nedokážu

predstavit nikoho, kdo by trpel obema výše jmenovanými

"úchylkami", je výcet ostatních pozitivních vlastností zcela
irelevantní.

2. Možnost spojení ruzných smluvne opozicních stran za

úcelem zvolení Klause ci Zemana je tak velká, že snad radši

uprednostnuji prímou volbu. Rešení je to však spíše vynucené

momentální situací, v hlas lidu extrémní duverou totiž neoplý
vám.

Petr Pithart - predseda Senátu
I.Prezident by mel spojovat, ne rozdelovat - to jde totiž

samo ... Mel by mít dostatek predstavivosti pro symbolické

jednání a gesta, ale nemel by to s nimi prehánet. Mel by šetrit

s karatelským tónem, aby jej mohl použít, když to bude oprav

du nezbytne treba. Mel by umet lidi predevším pochválit 

když si to jen trochu zaslouží, nikoli se jim vlichocovat. Mel by

mít vyostrený smysl pro ústavu a být pripraven za ni bojovat

do posledního dechu. Mel by být Evropanem a zároven

sebevedomým vlastencem. Mel by mít na to, aby mu jeho

projevy nemuseli psát speechwriteri. Svuj osobní život, by mel

spíše upozadovat.

2.Ano, mel. Nemužeme porád stavet na nadeji, že se na

pražském Hrade budou strídat samí Masarykové a že každá

hlava státu bude mít charisma. parlamentem "vyhandlovaný"

prezident postrádající charisma by byl pro zemi neštestím,

protože by mel jen nepatrnou šanci vnímat její problémy

s nezbytným odstupem. Byl by to pak jen bezmocný úredník,

anebo exponent politické strany ci koalice stran. Z hlediska

obcana by to vyšlo nastejno: prezident by nebyl prezidentem
všech.

Helena 1reštíková - filmová dokumentaristka

I. Myslím si, že prezident musí být nadpolitický. Mel by tedy

být pro všechny obcany republiky. Musí to být clovek velkory

sý, mel by se identifikovat s vetšinou obcanu ve státe. Urcite by

nemel být spojen s jednou politickou stranou, aby tímto

spojením nepusobil politicky. Jeho role ve státe by mela být

reprezentativní pro svet, stal by se takovou ozdobou našeho

státu. Nemel by se urcite angažovat v konkrétních politických

akcích ci snad dokonce nejakých politických kauzách. Mezi

jeho vlastnosti by nemela patrit malichernost a ješitnost.

2. Ne. Obavám se, že tady v Ceské republice, kde je neustá

lená politická scéna, by mohl místo prezidenta zaujmout laciný

populista. Možná by šlo prezidenta volit prímou volbou až

casem, kdy se naše politická scéna ustálí.

Jáchym Topol - spisovatel
I. Musí být živý.

2. Nevím.Tyhle veci me nezajímají.
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SPOLECNOST

JAK SE KALILY INFORMACE
Kavcí hory: symbolická moc se dostala z periferie
mocenských struktur do jejich centra

MILOSLAV PETRUSEK

Mereno poctem osob na ctverecní metr dlažby Václav
ského námestí, strhla se v lednu 2001 nejvetší politická
krize od listopadu 1989. Mereno tím, co se opravdu delo,

však nebyl vánocní puc zdaleka tak varící jako vánocní
punc.

Setrídíme-li všechno, co se o novorocní krizi Ceské

televize napovídalo na táborech lidu, v parlamentu,

v médiích a pohostinstvích všech cenových skupin, zjistíme,

že jsme se rozdelili do nekolika ideových frakcí. Tak jako
o jakobínech a sansculotech bude se jednou o televizním

národe v dobe stávky v Ceské televizi hovorit jako o tech,
kterí vyznávali nekterou z techto verzí události:

- Teorii legislativní chyby: de facto jde pouze o absenci

solidního zákona a o nerespektování zákona sice nepochyb
ne špatného, ale platného. Ergo rešení je nasnade: vzbou
rence "pojmenovat" a dále postupovat dle zákona, tj. podle

parlamentních zvyklostí (a parlamentního složení).
- Teorii spiknutí: skupina kol Hradu se spikla proti celé

pravici, jež usiluje o sjednocení. To je ovšem trnem v oku
všem bývalým disidentum a bývalým komunistum (což

v ocích nekterých vyjde nastejno). V pozmenené variante se
ODS spikla s kýmsi proti komusi, aby stabilizovala chvející
se opozicní smlouvu.

3.ledna 200 I se na Václavském námestí shromáždily desítky tisíc obcanu.

- Teorii velké ideje: zdánlive banální prípad legislativní
chyby a neodpovedného jednání odpovedné rady demon
struje reálné ohrožení svobody slova, což je hodnota

v demokracii z nejvyšších.
- Teorii ohrožení parlamentní demokracie: jestliže se

toleruje porušování zákona, jakkoliv nedokonalého, vytvárí

se precedens pro podobný postup i v jiných prípadech,
a tedy perspektivne pro stav sociální anomie, normativního
a hodnotového bezvládí.

KAVKY JSOUV EVROPE
V kauze Kavcích hor šlo ovšem o radu dalších vecí, jichž

si novinár v tom shonu nepovšimne. Jsou to duvody
k ambivalentnímu radování - tedy k postmoderní radosti,
která je trochu veselím, trochu štestím, trochu groteskou

a trochu melancholickou vzpomínkou, jak to bylo kdysi 
priznejme si to - krásné. Duvody k radování jsou predevším
tyto: kauza televize verejné služby a vše, co s ní souviselo,

prokázala nejen to, že demokracie má své limity, že náš
právní rád je nedokonalý a naše obcanská kultura nízká,
nemluve o tom, že naše obcanská angažovanost se probouzí
teprve tehdy, když se nás neco prímo osobne a palcive

dotkne. Ona prokázala také to, že všemi základními znaky

patríme do Evropy, že patríme k rádne rozvinutému svetu,
a at si nás evropští experti poucují, jak chtejí, nedejme si

vzít, že jsme prokázali, že jsme spolecností postindustriální,
sporádane demokratickou, informacní a ludickou.

Tvurce pojmu postindustriální spolecnost Daniel BeU

tvrdil, že podstatným znakem této spolecnosti bude masový
presun populace z primárního a sekundárního sektoru, tedy

z prumyslu a zemedelství, do terciárního a kvartérního
sektoru, tedy do sektoru služeb, zdravotnictví, školství,
informacních systému atd. Tak se i stalo: v roce 1990 nás

pracovalo v zemedelství 15 procent, po deseti letech jen 7
procent, v prumyslu 42 procent a po deseti letech 39

procent (žádná sláva), ale ve službách jsme poskocili z 43
procent na 54 procent.

DALEKO OD OSTRAVY
To, co se odehrálo na Kavcích horách a vukol, však

prokázalo, že tento presun populace se udál nejen "ve

spolecnosti" Uako tzv. sociální mobilita), ale predevším
v lidských hlavách Uako promena spolecenské atmosféry).
Ta promena ale není jenom pozitivní, nemylme se. Když
šla na buben Poldovka, když šel do konkurzu kunovický
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SPOLECNOST

MILOSLAV PETRUSEK (1936) JE SOCIOLOG.

TELEVIZE PRVNí POMOCI
Ovšem jen v demokratické zemi se o symbolickou moc

vubec bojuje a jen v demokratické zemi se o ni bojuje
s minimální asistencí represivních orgánu. V demokracii se
hodne mluví - a namluvilo se toho až až -, ale málokdy se

sahá k násilí. Ani v tomto prípade (krome útoku na osobní
cest) se toho moc nedelo, ani kropicí vozy nebyly v pohoto
vosti.

S demokratickou povahou celé vzpoury souvisí samozrej

me predevším predmet sporu sám - ona neštastná "verejno
právnost". ekonecne se z jedné strany poukazovalo na to,
že pojem verejnoprávní je hybrid, co že to vlastne je, že

nejlíp je prece jen mít "konkrétního vlastníka". Jiste - tak

V informacní spolecnosti dochází k presunu významu tomu je, pomineme-li zmínený predpoklad, že produkovat
mezi tradicními komoditami a informacemi. Základním informace není totéž, co péci housky nebo kalit ocel. Jiste si

zbožím se stává to druhé. Informace, jak ríká Manuel dovedete vzpomenout, s jakým projektem pricházela
Castels, mají ale proti ostat- spolecnost CET 21 a co

nímu zboží tu nebezpecnou z toho nakonec zustalo?

výhodu, že doslova neznají Na Kavcích horách nešlo ani o pana Nadto spolecnost musí mít

hranic, jejich pohybu nelze Hodace, ani o mediální znalosti paní k dispozici trebas celostátní
bránit a lze duvodne predpo- poplachový a instrukcní
kládat, že budoucí spolec- hostinské Dedeckové, ani o trumfování systém pro prípad ohrožení,

nost bude dokonce více než legality legitimitou. Byl to mocenský zápas což nelze delegovat bez rizika
informacní spolecností, bude na "konkrétního vlastníka".
spolecností sítí: lidé se O kontrolu nad symbolickou mocí, o vládu Co kdyby tento usoudil, že

budou stýkat spíše prostred- nad prostredky, které jediné mají témer vysílání opakované relace
nictvím informacních sítí první pomoci treba pri epide-
než osobních kontaktu. bezmeznou schopnost ovlivnovat lidi mickém šírení nebezpecného

Ale nedosti na tom, prostrednictvím symbolu. viru je nuda, která zabírá
informace je i obrovská místo pro reklamu?
mocenská síla. Pierre ------------------------ Vysílání verejné služby se -
Bourdieu zavedl do všeobecného povedomí pOjmy ac se s tím mnozí právníci neztotožnují - musí vymezovat

symbolický kapitál a symbolická moc. Symbolická nejen juristicky, ale i obsahove.
nikoliv ve smyslu iluzornosti ci zdání moci, ale ve Má-li být televize verejné služby opravdu pro verejnost,

smyslu ovládání, manipulování, ovlivnování lidí musí prinášet tri druhy obsahu: a) obsahy kulturne a estetic-
prostrednictvím symbolu (znaku, písma, obrazu, audio- ky inferiorní (detektivky s násilím i bez, erotiku s prvky

vizuálních produktu všeho druhu). ámitka, že lidé byli porna i bez, mizernou rytmickou i nerytmickou muziku
vždycky ovlivnováni slovem ci obrazem, má stejnou atd.), b) obsahy politicky irelevantní (zprávy o pocasí

hodnotu jako tvrzení potenciálních privatizátoru televi- a sjízdnosti silnic, ale taky filmy pro pametníky pokud
ze verejné služby, že vyrábet informace je totéž jako péci možno bez antisemitských asociací, jak se stalo treba
rohlíky. s Janem Cimburou) a c) obsahy esteticky a intelektuálne

Tak predevším - množství symbolu, jimiž je nasycen superiorní (špickové zpravodajství, investigativní publicisti-

sociální prostor ("jeho informacní hustota"), se proti ku bez bulváru, prezentace umeleckých del, nestandardní
poslednímu padesátiletÍ nevycíslitelne znásobilo. Symbolic- filmy, vzdelávací porady, experimentální tvorbu atd.).

ká moc se dostala z periferie mocenských struktur do jejich Realistický pohled na vec tvrdí, že i v privátním vysílání
centra. Dále - demokratické spolecnosti sice nikdy nebyly opravdu jsou zastoupeny všechny tri typy obsahu. Jiste,
založeny na prímém donucování a násilí (s výjimkou jenomže v odlišných proporcích. Co je dovoleno komerci,
legitimního použití síly ze strany státu), dnes však jsou nemusí, ba nekdy ani nesmí, být dovoleno televizi verejné
založeny - na rozdíl od vlastní minulosti a totalitních služby. To však platí i naopak - od verejnoprávní televize

režimu - na dvou vzájemne propojených procesech. Na neocekávejme, že se s ní behem jednoho vecera staneme
svádení reklamou a na symbolickém ovlivnování informace- milionárem, když zavoláme správnému príteli na telefonu.

mi. Záver je prostý - na Kavcích horách nešlo ani o pana Rešení je vecne skutecne prosté, co není prosté, je - ostatne
Hodace, ani o mediální znalosti paní hostinské Dedeckové, jako vždy - udelat to a uhlídat. Ano, uhlídat. Ani
ani o trumfování legality legitimitou. Slo o jednoznacný v demokracii se nesmí všechno a nekteré veci se dokonce

zápas politiku o symbolickou moc, o vládu nad prostredky, musí.
které jediné mají témer bezmeznou schopnost ovlivnovat

lidi prostrednictvím symbolu.

SYMBOLY VLÁDNOU

Let, když rozprodávali za babku Vítkovické železárny,
když za hubenku nabízeli strategickým investorum to ci
ono - šli jsme snad na Václavské námestí pro testovat?
Tady nešlo o "svobodu slova" ani o jinou podobnou

vznešenost, ale o vysmívané "rodinné stríbro" této zeme,
která prodá i plzenský pivovar japonské firme. První
poucení proto zní: ano, jsme postindustriální spolecností,
a sáhne-li nám nekdo na informace nebo služby - dopra

vu, zdravotnictví, snad i školství, jsme ochotni se rozkývat.

To ostatní už je jaksi v druhém plánu. Ostrava je od Václa
váku daleko.
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EVROPA

P"íRUC
Jmenuje se O Evropské unii, vydalo ji Ministerstvo zahranicních vecí Ceské

republiky, financována byla z prostredku programu PHARE, editori jsou Petr

Pajas a Tony Rossiter, a rozsah tvorí 179 stran.

JAN JUN

Málokdy se dnes stává, že nove vydaná kniha o sobe na

záložce ci na zadní strane (kde je dnes moderní uvádet
cerstve chvály recenzentu) skromne tvrdí, že je vlastne jen

pouhou príruckou, v tomto prípade "pro státní úredníky".
ciní to však práve vydaný pruvodce Evropskou unií, jejími
institucemi, právním systémem, každodenní praxí, jednot

nim trhem a nakonec i pripravovaném rozširováním

. a zrejme zcela neprávem. Ano, tato knížka, halící se do
námornické modri, porušené stredovece vyhlížejícím
malým barevným kvadrantem Evropy z atlasu a s nápisem

O Evropské unii, což obé pripomíná ony stredoveké traktá
ty (De Unia Europiensis), však vubec není suchým traktá

tem. Je predevším opravdu pruvodcem a to tak skvelým,

Je dobre, že knížka vyšla práve v dobe, kdy

Unie reší problémy své vlastní reorganizace,

tedy reformy fungování svých institucí,

a nedostává se jí tak kladné publicity, jakou by si
zasloužila.

že se zcela urcite stane nepostradatelnou príruckou, kterou
je proste nutné mít po ruce na psacím stole. Pro studenty,

novináre, politiky a vubec každého (vcetne onech státních
úredníku), kdo potrebuje být informován o onom dnes
ješte prestižním klubu, který se postupne má stát spolec

ným politickým, obchodním i obcanským prostorem
obyvatel demokratických zemí celého kontinentu.

Kniha uvádí, že je publikací mezinárodního konsorcia

pro program Phare v oblasti školení státních úredníkú ve
vecech Evropské unie, vedeného britskou Civil Service

College, s podílem rakouské Verwaltungsakademie des
Bundes, finského Istitutu verejné správy (HAUS)
a nakonec Fakulty sociálních ved Univerzity Karlovy,
takže ony elementy školení úrednictva, jak videt, prevažu
jí. Je však nutné jedním dechem dodat, že pokud je oprav

du koncipována jako ucebnice, musel by zaplesat i otec
ucení hrou a autor Orbis Pictus, Komenský. Obsahove

• i graficky tak skvele zpracované ucebnice jsou stále ješte
výjimkami a živé, názorné a barevne pestré pojetí dílka se

spoustou absolutne ueitecných prvotrídních tabulek,

prehledu, grafu a fotografií, je sice známo obcanum

patnáctky z osvetových publikací pro obcany, které rozdá
vají na požádání delegace Unie v jednotlivých zemích,
avšak pro naše spoluobcany jiste bude vítanou novinkou.

(Ano, i takto sveže a poutave se dá pristupovat ke zdánlive

nezajímavým záležitostem, jako je treba fungování systé
mu evropského vládnutí a spoluúcasti obcanu na nem.)

Co se týce osnovy, od predmluvy odborníka zjevne
nejpovolanejšího, tedy hlavního vyjednávace CR v Bruse
lu, námestka ministra zahranicí Pavla Telicky, pres prehled

používaných zkratek, predmluvu obou redaktoru o projek
tu Phare (s citáty prohlášení predstavitelu zmínených, na

prírucce se spolupodílejících institucí), o Unii jako takové
i o samotné knize /prírucce/ pruvodci (ctenári, vyberte si
sami), pres všech jedenáct kapitol, je to opravdu zdarilá

konstrukce. A kapitoly jsou navíc prehledne utrídeny
i chronologicky - už od Spolecenství uhlí a oceli - od
kdy, co, jak a proc funguje prímo v Bruselu i v clenských
zemích a to vše je završeno poslední kapitolou o budou
cím clenství CR. Ctenár nenarazí na hluché místo, na

neprehlednou tabulku ci príliš složitý graf.
Je dobre, že knížka vyšla práve v dobe, kdy Unie reší

problémy své vlastní reorganizace, tedy reformy fungování
svých institucí, a nedostává se jí tak kladné publicity, jakou

by si zasloužila. Tím, že publikace ukazuje, jak Unie fungu
je, vlastne pripomíná, že jen demokratická organizace reší

svou vlastní budoucnost bolestným hledáním a pres složité
diskuse a že na tom není nic divného. Summit v Nice

prinesl jasno ohledne onech zmen fungování hlavních

evropských institucí, aby se mohlo vše pripravit na ono
rozširování, kterému je i v knize venována celá záverecná
kapitola a tak by nyní možná bylo vhodné vydat malou

opravu, ci prílohu (treba samolepky k prelepení odstavcu ci

grafu, podle prijatých zmen). a druhé strane však má,
podle summitu v Nice, rozširování zacít až pocátkem roku
2003, poté co v roce 2002 Unie "otevre dvere", takže do té
doby budou informace v knížce obsažene platit beze zmen.

A jak už receno, nejen státní úredníci, ale i studenti, politici
a novinári urcite brzy zjistí, že nejlepší místo pro tuto

knížku je na psacím stole, aby se z ní dalo co nejcasteji
cerpat. Soudím, že lepší doporucení sotva existuje.

JAN JUN (194S) JE KOMENTÁTOR CESKÉHO VYSILÁNI RADIA SVOBODNÁ

EVROPA.

Prítomnost
32



VYROVNÁVÁNí

VZPO íN
NA SLOVENSKO
Jednou se znovu potkáme v Evrope

MICHAELA PROKOPOVÁ

"K 1. lednu 1993 predpokládáme, že by vznikly Ceská
republika a Slovenská republika." Temito slovy uvedl

Vladimír Meciar dohodu, která byla výsledkem dvou
ostrých let našeho polistopadového soužitÍ.

Mezi Meciarem a Klausem vznikl zvláštní druh

porozumení, který neskoncil rozdelením státu. Jejich
spiklenectví prežilo federaci. Klaus byl jedním z ceských
politiku, jenž se v dobách rozdeleného státu a Mecirovy

zbesilé privatizace do rukou blízkých vyhýbal jakékoliv
kritice. "Klaus uvažuje v trochu hrubých dimenzích,
proto vše nebezpecné, co bylo na Meciarovi, byl schopný

ignorovat," rekl v rozhovoru pro slovenský týdeník
Domino Fórum tehdejší Klausuv poradce, politolog
Bohumil Dolehl.

Meciar v Klausovi vidí jedinou osobnost, se kterou

mohl v roce 1992 jednat puvodne o "volnejší konfedera

ci" a o neco pozdeji i o vzniku dvou samostatných repub
lik. "Václav Klaus byl tvrdý a težký partner v jednáních,

ale myslel konstruktivne, pohotove a férove," rekl Vladi
mír Meciar v knize rozhovoru Slovenské tabu. Pro

Meciara nebyl Klaus mistrem arogance, ale osobnost,

která dokázala za každou cenu obhajovat ceské zájmy.
Klaus zustával pri jednáních predevším ekonomem.

Ackoliv samostatnost Slovenska odmítal, videl v ní

v první rade odpoutání se od ekonomické príteže. Presto
se ale o rozdelení do poslední chvíle odmítal bavit, a to

i v úzkém kruhu svých spolupracovníku. Rozhodla až
obava z Meciara. "Klaus vedel, že Meciar sleduje politic
kou a ekonomickou linii, za kterou by nemohl nést

odpovednost," ríká s odstupem casu Bohumil Dolehl.
Klaus bez smyslu pro týmovou práci a mocichtivý

Meciar nemohli dosáhnout konsensu. Jednat o tak složi

té otázce nebyla pripravena ani mladá demokracie
spolecného státu Slováku a Cechu. Paradoxem doby

zustává, že vetšina obyvatel tehdejšího Ceskoslovenska
prosazovala jeden stát. V roce 1989 by rozdelení Cesko

slovenska podporilo šest procent Slováku. Za dva roky se
jejich pocet zvýšil na dvacet procent. Tato císla však

nedávala dostatecný prostor pro rozdelenÍ.

MOCENSKÉPOHNUTKY
Konec spolecného státu se stal Meciarovým odrazo

vým mustkem na ceste k absolutní moci. Meciar je hrác

stylu vabank - bud vše, anebo nic. Nejen pro nej zname-

nalo rozdelení Ceskoslovenska neohranicenou moc

a kariéru, které by slovenští politici nikdy na federální

úrovni nedosáhli. "Meciar považoval moc za nejvetší
a nejcennejší hodnotu a slovenská samostatnost mu
poskytovala podmínky pro koncentraci moci," ríká dnes

slovenský politolog Grigorij Mesežnikov. Ten jde ve
svých úvahách tak daleko, že si dokáže predstavit Mecia

ra jako zarytého federalistu. Tím se podle Mesežnikova
nestal, protože byl pro Prahu neprijatelný.

To dokládá i zmena Meciarových postoju. Zarytý

federalista v roli premiéra v roce 1990 hrozil poslancum
Slovenské národní strany vezením, pokud budou pokra

covat v nacionalistické rétorice. O pár mesícu pozdeji už
zacíná do svých projevu vnášet nacionalistickou
argumentaci. V listopadu 1991 už Meciar v rozhovoru

pro rakouský deník Der Standard nevylucuje krvavé
obeti, pokud Slovensko nedosáhne samostatnosti
demokratickou cestou.

O Meciarove touze po státních výšinách svedcí
i výpoved Petra Pitharta v dokumentárním poradu
Ceské televize Tenkrát. Z balkonu hotelového pokoje na

jednání v Trencianských Teplicích videl spodní patra. Na
tom stál Meciar a pózoval. S úklony a rozhazujícíma
rukama hovoril k teplickým lesum. Úcastníci jednání
pozdeji priznávali, že návrhy slovenské strany nebyly

dopredu pripravené a Slováci improvizovali. Podobné
jednání ale pronásledovalo celou dvouletou anabázi
rozdelenÍ.

Meciar behem jednání pro slul svými posuny významu,
klickováním a manipulací. Na jednání v Trencianských

Teplicích predstoupil Meciar pred své kolegy se slovy, že
má pro jednání mandát od Verejnosti proti násilÍ. O tri

mesíce pozdeji v televizní debate priznal, že ho nemel,

ale veril, že jeho názor je nejlepší. S podobnou oblibou
Meciar rád oznamoval neexistující dohody, které mely

prinést práci stovkám tisíc lidí a milionové investice.
Jedním z nich byla údajná obrovská dodávka zboží do
Sovetského svazu.

JAK SE STAL SPOJOVNíK
ROZDELOVNíKEM

23. ledna 1990 požádal prezident Václav Havel
o schválení nového názvu Ceskoslovenská republika.

Banální problém, který chtel Havel rešit vypuštením
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slovícka socialistická, vypustil do sveta džina z láhve
slovenského nacionalismu. Název Ceskoslovensko bylo

pro slovenskou cást neprijatelné. Príliš evokovalo ceskou
svrchovanost. Ani dvojjazycný název státu Ceskosloven

ská (Cesko-slovenská) federativní (federatívna) republika
neuspel. Až po ctyrmesícním jednání došlo ke kompro
misu. Ceská a Slovenská Federativní Republika byla na
svete. Vlk se nažral a koza prozatím zustala celá.

Dalším krokem, pro Slováky smerem k samostatnosti,

bylo dramatické jednání o kompetencním zákonu.
V prosinci 1990 prijatý zákon vypustil výlucné pusobení
federace na poli zahranicní politiky a obrany. Nový

kompetencní zákon z 8. ríjna 1992 už pouze dláždil
cestu oddelení a ucinil federaci nefunkcní.

Rok 1991 se stal krizovým pro Verejnost proti násilí.

Premiér Meciar ignoruje vrcholná jednání strany,
manipuluje s informacemi získanými v pozici ministra

vnitra, iniciuje krádež materiálu Stb z konspiracní vily
v Trencíne. ovinári ho obvinují z prípravy puce ve
spolupráci s bývalými kádry Stb a ze zneužívání agentur

ních síti. Politici se obávají odposlechu. Na Meciarovu
stranu se staví ministr Milan Knažko. V televizním

vystoupení obvinuje VPN z politické nekorektnosti

a spolu s Meciarem zakládá novou platformu - Za

CO REKLIO ROZDELENí:
Miroslav Macek o návrhu obranné a hospodárské

unie: " ...je slovenským státem a ceskou pojištovnou."

Václav Klaus: "Slováci chtejí budovat slovenský národ

za ceské peníze. jsou Slováci hrdý národ, ci ne?"
(cit. podle: Karel Wolf, "Podruhé a naposled")

Milan Uhde: "Zahrávat si s tím, že každý obcan muže

posoudit, zdali má být spolecný stát, je demagogické."

Jan Rychlík: "Vladimír Meciar, který se až do podzimu

1992 stavel do pozice stoupence spolecného státu, se
po roce 1993 zacal naopak vydávat za dávného stoupen
ce slovenské samostatnosti, ackoliv ta bylo v konkrétním
prípade spíše výsledkem nátlaku ODS."

(cit. podle:Jan Rychlík, Ceši a Slováci ve 20. století)

ján Carnogurský: "Dení na Slovensku bylo vždy mimo
celostátní a predevším mezinárodní pozornost."

"Tiso a Slovenský stát jsou soucástí slovenských dejin.
V tom je ale rozdíl proti cyprotektorátu, který mužeme

považovat za vnitrní formu poroby, za kterou neneseme
odpovednost:'

"V první republice jsme museli zápasit o samotné
národní uznání a Andrej Hlinka šel do vezení za to, že se

pokusil na mírové konferenci v Paríži v roce 1919

vymoci pro Slovensko postavení svébytného a rovno

právného subjektu v Ceskoslovenské republice."
(cit. podle: ján Carnogurský, Videné od Dunaja)

demokratické Slovensko. Národnesociální tón už nezní

jen v náznacích.
Olejem prilévaným do ohne se staly konfrontacní

výzvy vyslovené na kameru. Jednání o státoprávním

usporádání a vymezování kompetencí republik a federace
nabývají na dramaticnosti. Knažkuv požadavek parity

v diplomatickém sboru (dva velvyslanci v každém státe)
nebo Carnogurského "slovenská židlicka a hvezdicka na
evropské vlajce" ohromovaly nejenom ceskou verejnost.

Na cerné listine se podle knihy Jirího Dienstbiera "Od
snení k realite" objevila i tehdejší velvyslankyne v Rakous
ku Magda Vašáryová. Prý se poceštila. V nejakém rozho
voru totiž rekla "merítko" namísto "meradlo".

CO BYLO NA POCÁTKU?
Kolébkou problematického vztahu Cechu a Slováku je

samotná historie. Podle ceského sociologa Josefa Alana
Ceši své národní cítení ventilovali v 19. století, na Slová

ky to stále cekalo. Vhodná chvíle prišla po pádu

komunismu. Namísto jedné kolektivistické teorie
(komunismu) prichází druhá - nacionalismus. I ta ale
byla limitovaná. "Nacionalistická expanze se zastavila

a dnešní trend dává urcité duvody k optimismu," domní
vá se Grigorij Mesežnikov. Spolehlivým ukazatelem jsou
preference Slovenské národní strany, které se udržují jen

kolem peti procent.
Útržky z historie se staly jedním z nástroju boje za

samostatný stát. A to i pres to, že pruzkum prokázal, že

práve historie není silnou stránkou Slováku. (Napríklad:
60 procent dotázaných nedokázalo vyjmenovat postavu ze

svých dejin, za kterou by se meli stydet). Slovenský stát
z roku 1939 se pro mnohé stal nejsvetlejším obdobím

slovenských dejin. Svrchovanost Slovenska žádali už
Stúrovci ci tatícek Masaryk. Za nástup komunismu mohli
Ceši. Ve volbách v roce 1946 zvítezili v Cechách

komunisté, zatímco Slováci jim nedali ani jednu tretinu
svých hlasu. V roce 1991 se 80 procent Slováku domníva

lo, že se Praha snaží násilne udržet moc ve svých rukou.
Stejný pocet lidí ale veril v prátelská pouta mezi Cechy
a Slováky. Zatímco Cechy zajímal predevším další

politický vývoj a jak se vyporádat s komunismem, Slováci
se soustredili na otázku našeho spolecného soužití.

Neshody nastaly i v ekonomických otázkách. Ceši

premýšleli pravicoveji (ve volbách v roce 1992 zvítezila
ODS) a podle pruzkumu se nebáli utahování opasku. Na
Slovensku, kde zvítezilo HZDS, se 63 procent dotáza
ných dožadovalo pomalejšího pokracování reforem
(v Cechách jen 43 procent).

REFERENDUM

Verejnost a opozice volala po referendu, které by

rozhodovalo o státoprávních otázkách. Zákon o prováde
ní referenda prijalo federální shromáždení 6. listopadu

1990. S ním ale prichází nerešitelná situace. Otázku "Jste
za zachování spolecného státu?" mohli jak Ceši, tak
Slováci chápat rozdílne. Zároven otázka pred urcovala
odpoved.
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Oc bližší si byli Václav Klaus aVladimír Meciar jako politikové, o to vzdálenejší jsou si nyní republiky, které tenkrát zastu
povali, napríklad pri setkání v Kolodejích 10. 10. 1992.

I kdyby ale k plebiscitu došlo, u moci stále zustávaly ty

politické síly, které se nedokázaly dohodnout. Rešením
nebyly ani nové volby, které by stejne nedaly mandát
trpelivejším politikum.

Premiér Stráský se spolu s Klausem obával dalšího

vývoje. Pokud bychom se nerozešli legální cestou, mohla
nastat opravdová krize. "Zbrzdení težce vyjednaného by
nakonec vyvolalo chaos a samovolný rozpad státu

s nedozírnými následky," volal do sveta Klaus.
Meciar je do dnešního dne jiného názoru. Muž, který

vyhrožoval vojenským konfliktem, v rozhovoru pro
Prítomnost rekl, že hlavní prekážkou prý byl ústavní

zákon o delení majetku. "Tam byla jedna malá veta.
V prípade, že jeden stát vystoupí z federace, zríká se
majetkových nároku. Ten druhý stát by se tak stal nástup
cem federace." Meciar se prý nevzdal a o po vyhlášení
samostatnosti požádal na Slovensku o ratifikacní referen

dum. Tam mezi slovenskými politiky zustal sám.
Ceská strana se podle Meciara rídila politickým

mandátem vzešlým z voleb a referendum zásadne

odmítala. "Myslím, že rozdelení byl postup plne
legitimní, který nepoškodil ani jeden ze státu," dodává
Meciar.

Jednání o majetku federace trvá dodnes. Vetšinu majet

ku federace však ekonom Klaus udelal rez podle klíce 2: 1.
eekonom Meciar chtel mít poslední slovo. Jeho výhruž

ku o zastavení plynovodu a ropovodu putující pres
Slovensko k nám však Klaus okamžite smetl ze stolu.

Slovensko získalo samostatnost a odpovednost za svuj
osud. V jejím rámci si do cela státu postavilo despotu

Meciara. Pozustatky jeho demokracie a privatizacních orgií
reší nová vládní koalice dodnes. "Zápas s meciarismem

diskvalifikoval zemi v integracních snahách a Slovensko
také nevstoupilo do NATO," hodnotí první období
samostatného Slovenska politolog Grigorij Mesežnikov.

Pokud ekonomické reformy a prozápadní politika
soucasné antimeciarovské koalici vydrží, potkáme se
v Evrope.

MICHAELA PROKOpovA JE NOVINMKA. PRACUJE V AGENTU~E TVD 
MAFRA.
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Ze zprávy komise OSN

JIRí MUSIL

Když pred listopadem 1989 zahranicní organizace
sledující dodržování lidských práv uverejnovaly zprávy
o situaci v socialistickém Ceskoslovensku, oznacovaly to
tehdejší vlády za zasahování do vnitrních záležitostí

zeme. Naopak všichni, kdo meli s omezováním svých
práv osobní zkušenost, považovali takové zprávy za

vhodný nástroj tlaku na režim a sympatizovali s autory
kritických hodnocení. Souhlas s tímto tlakem byl pocho
pitelný, omezování práv se týkalo vetšiny. V situaci, kdy

mezinárodní organizace zacínají krok za krokem monito
rovat a posuzovat naše soucasné zacházení s minoritami,
postoje velké cásti ceské verejnosti se zacínají znovu
menit. Obávám se, že znepokojivým smerem.

Opet se ozývají hlasy, tentokrát ne ze strany vlády nebo

zastupitelských orgánu, ale spíše ze strany xenofobne,
nacionalisticky a autoritativne myslících skupin odmítají
cích kritické pohledy na nekteré jevy v naší zemi. Je to

nebezpecné, protože strízlivý rozbor i prognóza vývoje
vztahu mezi jednotlivými národními spolecenstvími
i jejich státy ukazují, že v budoucnosti poroste význam
vzájemného dozoru. Pojetí státní suverenity se postupne

bude menit. Stále víc a víc se budou stírat rozdíly mezi
domácími a zahranicními záležitostmi a budoucí bezpec
nost navzájem propojeného sveta bude spocívat na vetší

pruhlednosti a vzájemné otevrenosti.
Ve svetle tohoto vývoje je zapotrebí kladne ocenit

zprávu Komise pro odstranování rasové diskriminace
OSN. Tato komise má 156 clenu, CR mezi ne patrí.. Ve

smlouve, kterou podepsali clenové komise, se za rasovou
diskriminaci oznacuje "jakékoliv rozlišování, vylucování
nebo preferování, které by bylo založeno na rase, barve,
puvodu, nebo národní ci etnické skupine". Pokud jde

o romskou otázku, které byla venována velká pozornost,
z hodnotící zprávy mimo jiné vyplývá, že v Evrope existu
je latentní rasismus, který vybuchuje pomerne casto
rasove motivovanými útoky proti ruzným "neevropským"

skupinám. Cetné z techto útoku koncí smrtí napadených.

Predkladatel zprávy Marc Bossuyt uvedl, že v Ceské
republice došlo v letech 1990 - 1993 k rasove motivova
ným útokum, jež vedly k smrti 13 lidí, z nichž 11 bylo
Romu, jeden byl Turek a další pocházel ze Súdánu.

Na základe predložených zpráva následné diskuse byly

prijaty závery, jež ucelene a uvážlive popisují situaci

Rómu, vyjadrují obavy komise a uvádejí nekterá doporu

cení. Clenové komise ocenili otevrený a konstruktivní
dialog s ceskou delegací a uvedli, že v posledních dvou
letech došlo u nás k pokroku v rade oblastí, které pusobí

na postavení Rómu. Jde o dodatky k príslušným
zákonum rešícím problémy mnoha Rómu, kterí se priste
hovali ze Slovenska do Ceské republiky. Oceneno bylo

i zrízení poradních vládních sboru, které se zabývají
opatreními potlacujícími rasismus a netoleranci. Príznive
bylo rovnež hodnoceno rozhodnutí zrídit instituci
ombudsmana. Velkého uznání se dostalo zahájení

"Projektu tolerance". Pozitivne byly prijaty i nové zákony
v oblasti školství, které umožnují žákum zvláštních škol,
v nichž jsou ve velkém poctu romské deti, precházet na

strední školy.
Neméne duležité jsou však obavy, které komise vyjád

rila. Romové jsou nadále vystaveni diskriminaci v oblasti

bydlení, vzdelání a práce. To je casto dusledkem opatrení
v jednotlivých obcích a mestech, která de facto vedou

k segregaci Romu. Komise velmi dobre vystihla jeden
z našich problému: toleranci vuci politickým stranám,

registrovaným organizacím a jiným skupinám nepokryte
propagujícím xenofobii a rasismus. To je provázeno
nedostatecným úsilím a vulí trestat podle platného práva
osoby, které povzbuzují rasovou nenávist a podporují

rasistická hnutí. Podle mínení komise je treba, aby státní
orgány uplatnovaly existující právo a aby se to projevilo
v trestání rasistických cinu a v zákazu rasisticky oriento

vaných organizací. Specificky ceským problémem je
nedostatek právních norem vylucujících rasovou diskri
minaci ve sfére zdravotní péce, vzdelávání, sociální péce
a také v soukromém živote. Nezanedbatelná by mela být
rovnež obava komise z nedostatecné úcinnosti soudního

systému pri rešení rasových problému a znepokojive
pusobí názor komise na cinnost policie. Dokument

prímo ríká, že komise je znepokojena nad ponižujícím
zpusobem, jak zachází policie s cleny minoritních
skupin. Mely by se proto posílit programy a školení

policistu a úredníku, kterí jsou zodpovedni za plnení
právních norem vztahujících se k potlacování rasové
diskriminace.

JIRI MUSil (1928) JE SOCIOLOG.
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Romští manželé ze Žatce úpenlive cekají na azyl

KAROLíNA TRTíKOVÁ

Jana a Stanislav Lalikovi se narodili v Madarsku. Jako

deti oba prijeli se svými rodinami do Cech. V Cechách se
také seznámili a založili rodinu. Pred rokem se rozhodli,

že budou pokracovat v ceste za štestím, kterou kdysi

zacali jejich rodice, a spolu s osmiletou dcerou se vydali
dále na západ, za kanál La Manche. Žijí v mestecku
Folkestone, nedaleko od prístavu Dover, pres který do
Británie prišli. Ani po rocním pobytu ješte nevedí, zda je

ceká návrat domu nebo udelení statutu uprchlíka. Jsou
Romové.

Lalikovy jsem navštívila v jejich nynejším domove ve

Folkestonu. Za okny padal anglický déšt, ve vytopené
kuchyni bylo útulno. a otázky vetšinou odpovídala paní
Laliková, zatímco její muž souhlasne prikyvoval.

Vetšina lidí se domnívá, že duvody emigrace ceských

Romu jsou prevážne ekonomické. Byly to tak i ve vašem
prípade?

Tady nám to taky ríkají, že jsme prijeli kvuli penezum.
Ale není to pravda. Bydleli jsme v Žatci a predtím, než
jsme odjeli, jsme byli nekolikrát napadeni. Vetšinou na

nás útocili skini, nadávali nám, plivali na nás a snažili se
nás vyprovokovat ke rvacce. Mého muže nekolikrát zbili.
Jednou u toho byl dokonce policajt, ale nepomohl mu.
Když jsme treba jeli v autobuse a skini nám zacali

nadávat, tak tam Ceši sedeli, jako kdyby se nic nedelo.
Taky jsme nemohli najít žádnou práci. Po telefonu bylo
vždycky všechno v porádku, pak když jsme prišli, rekli
nám, že už nemají místa. Dcera zacala chodit do školy

a v prosinci jsme ji ze školy vzali, protože se bála spolužá
ku.

Snažili jste se neshody s ostatními spolužáky nejak
rešit? Požádali jste o pomoc ucitelku nebo vedení školy?

Šli jsme do školy zeptat, co máme delat. Holka doma

brecela, že už do školy nepujde, že se jí spolužáci posmí
vají a nadávají jí. Ve škole nám rekli, že by ji radeji presu
nuli do zvláštní školy. Než zacala chodit do první trídy,
vyplnovala nejaké testy a tehdy nám rekli, že holka je

zdravá, že má jít do normální školy. Po tomhle, co v ní
zažívala, jsme se ale s mužem rozhodli, že do školy
chodit nebude a že pujde o rok pozdeji na jinou základ
ku.

Puvodne manželé Lalikovi ze Žatce, dnes Lalik's family
z Folkestonu na brehu kanálu La Manche.

Pak jste se rozhodli, že odejdete z Ceské republiky
vubec. Proc jste si vybrali zrovna Británii?

Všichni sem jeli. Ze Žatce nás jel celý autobus. V televi

zi jsme videli, že sem lidi utíkají, a tak jsme si rekli, že to
taky zkusíme.

Mluvíte anglicky?

Ted už necemu rozumíme, ale když jsme prijeli,
neumeli jsme ani slovo. Na vetšine úradu je ale ceská
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tlumocnice. (Imigracní úrad má povinnost zajistit tlumoc
níka, stejne tak soud, který zpracovává žádost o azyl. Díky
charitativní organizaci Clovek v tísni jsou tlumocníci

k dispozici i na sociálních úradech, kam si žadatelé chodí
pro podporu - pozn. autorky.) Manžel už se naucil dobre.
Chodí do kurzu.

Meli jste predstavu, co vás ceká?

Ani ne. My jsme tady sice meli príbuzné, kterí odešli
ješte pred námi, ale nevedeli jsme ani, kde bydlí. Já jsem
mela nejvetší strach z more. Neumím plavat a strašne jsem

se bála, že se utopím. Když jsme pristáli u brehu, tak jsem
si rekla, že nic horšího už me nemuže potkat.

Jaký byl první dojem z Británíe?

Byli jsme hrozne unavení z cesty. Bylo pul páté ráno,

posadili nás do cekárny, kde bylo plno lidí z celého sveta.
Vzali nám zavazadla a pasy, postupne si nás volali a ptali
se, z jakých duvodu žádáme o azyl. Byli k nám ale velmi

Nynejší domov rodiny Lalikovy.

slušní. Nosili nám jídlo a pití. Když na nás prišla rada, asi
v šest vecer, nejaká paní zavolala "mistr Lalik", no a my
jsme se hrozne smáli, co pak my jsme nejací mistri?

V té kancelári nám rekli, že jsme na královské pude

a museli jsme podepsat nejaký papír. (Výraz královská
puda se behem rozhovoru nekolikrát opakoval a paní
Laliková mela vždy vážný a úctyplný výraz, když jej vyslo

vovala.) Báli jsme se, že nás zavrou, ale naštestí nás hned
pustili.

Kde jste žili pred tím, než jste se nastehovali do
tohoto domu?

Tady bydlíme teprve tri mesíce. Predtím jsme bydleli

v hotelu. Hotel byl urcený pro žadatele o azyl. Meli jsme
jeden pokoj a spolecnou kuchyn. Ze zacátku to šlo, ale pak

už jsme se moc tešili na víc soukromí.

Jak jste pokrocili s žádostí o azyl?

Naše první žádost byla zamítnuta, takže jsme se odvola

li a ted cekáme na další soud. Dvakrát už jsme meli stano
vený den stání, ale vždycky došlo k odrocení. Ted máme
prodlouženo povolení k pobytu do listopadu 2001. Máme

strach, jak to dopadne, ale porád veríme, že tu budeme
moci zustat.

Jak žijete? Chodíte do práce?

Od sociálního úradu dostáváme peníze na jídlo, na šaty
a neco nám vždycky zbyde na drobnosti pro dceru apod.
Nájem za dum za nás také platí. Do práce zatím chodit

nemužeme, ale náš právník nám rekl, že bychom mohli
povolení k práci brzy dostat. Já pres den uklízím, peru,

varím. Hodne se navštevujeme s ostatními Cechy.

A co vaše dcera, chodí do školy?

Najít školu trvalo pres pul roku. Nahlásili jsme ji na

školní úrad a pak jsme cekali, až se ozvou. Anglicky jsme
mluvili špatne, takže jsme nemohli nic delat. Ted chodí do

tretí trídy. Ve škole má oproti ostatním detem hodiny
navíc, kde ji ucí anglictinu. Za chvíli z nás bude umet

nejlíp.

Snažíte se žít "po anglicku", nebo udržujete ceské
zvyky?

Spíš žijeme, jak jsme byli zvyklí. Varím ceská jídla,
i když nekdy to moc nejde. Nemají tady hrubou mouku.

Když chci delat knedlíky, musí mi ji máma poslat z Cech.

Kdybyste se mohli znovu rozhodnout, zustali byste
v Cechách?

Ne! Urcite bychom jeli sem. Tady je nám líp. Anglicané
nám sice taky nekdy nadávají, hlavne mladí kluci, ale
v Cechách to bylo horší. My už jsme si tu zvykli. Hodne

Cechu ted posílají domu a my se bojíme, že se budeme
muset taky vrátit. Porád ale doufáme, že ne.

KAROlíNA TRTIKovA JE STUDENTKA VYSOKÉ $KOLY EKONOMICKÉ

V PRAZE.
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Proc se na Nový rok pije
NaNový rok clovek preje svým prátelum a príbuzným:

štastný a veselý, štestí a zdraví. Je to príjemný okamžik

utopie, kterému se každý rád oddává. Ješte lépe to

ovšem vyhlíží foneticky: utopije. Držme se téhle podoby. Utopi

je jako sentimentální povzdech - kdyby to tak jen mohla být

pravda. Ale všichni víme, že utopije je to, co není a nikdy

nebude. Její predstava však prece jen poteší a dodá cloveku veselí
a odvahu do života.

Moje lacanovsky deformované ucho má rádo slovní hrícky.

(Jacques Lacan je francouzský psychoanalytik, který se proslavil

práve hríckami, na nichž zakládal zcela necekané teorie.)

Z utopije se tak stane "u topí je" a nebo taky "u to pije". Jsem si

jist, že slovo skýtá další možnosti, ale radeji zustanu jen s tím

zatraceným "U", co tu tak vyvádí, topí je a pije. Situace je jasná:

"U" je topí, ale pak si to vypije. Dokonce to už pije. Takže pyká

za své zlociny ve chvíli, kdy je páchá.

O spravedlnost se tudíž netreba bát. Dnešní pokroková

spolecnost zarucuje respektování lidských práv. eco me tu

prece jen znepokojuje. Když francouzské osvícenství formulova

lo lidská práva, jeho základní starostí se stala emancipace jedin

ce. Rozhodující tenkrát bylo zbavit se stredovekého Boha, který

moderního cloveka tížil už od renesance. Osvícenci vyhnali

Boha, nepremýšleli, co pak se svetem a s clovekem? Vyhnali

stvoritele a nechali si jeho dílo. Usídlili se ve stvoritelove dome

jako nejsprostší horda nájezdníku. Proc se tedy dnes divit, že

stavba chátrá? Ale dnešní spolecnost má neodolatelné nutkání

všechno predelat. To bude asi to špatné svedomí.

Nynejší svet nemá nic spolecného s tím stredovekým,

nábožensky založeným. Presto tu nejaká pobožnost je porád

cítit. Ve výkladech a na budovách zárí bozi a bužkové nejruznej

ších odrLld, velikostí a barev. V rádiu se každou chvíli ozve hlas

plný kazatelského nadšení, aby s námi mrštil na kolena a bil naší

hlavou o zem, i když se pri tom tvárí úsmevne a nezávazne. Buh

je zde, permanentní a cinný.

Stredoveký Buh vytvoril svet a cloveka za šest dní. Sedmého

dne byla nedele, stvoritel si mohl odpocinout a stvorení s ním.

Ne tak dnes. Náš buh tvorí stále. Prekypuje nápady, pripravuje

nová a nová prekvapení. Produkce a spotreba, produkce

a spotreba, moderní bLlh se na nás zubí v binarite svých prikázá

ní: produkuj a konzumuj! Místo Desatera máme Duo. Život se

zjednodušil: produkujeme a konzumujeme. Dreme se, abychom

produkovali, a pak se zase dreme, abychom to zkonzumovali.

Do toho modlitby. Jedna za druhou a ne jen ráno, v poledne

a vecer, ale každou chvíli. Ani na detektivku v televizi se dnes

clovek nemuže v klidu podívat. Zrovna ve chvíli, kdy vrah zvedá

revolver, prijde strih. A na kolena a ... "Chvála tobe veliký

produkte-konzume ... " Naše božstvo není zlé povahy. Bere nás

do svých milujících paží a dovoluje všechno. Dokonce si

mužeme - uprostred té modlitby - i nalít sklenku whisky.

Sednu si k novorocnímu stolu. Pod záplavou pochoutek

a vybraných nápoju není ubrus ani videt. Vyšívala ho babicka

mé babicky a vzpomínám si, že na nem byly velké cervené

kvety. Sklenky jsou plné a nápoj v nich perlive šumí. "Tak a ted

si to vypijeme! Na zdraví! Na štestí, na dlouhá léta." A bezsta

rostne! O spravedlnost se netreba bát. Bude vykonána. "U" si to

vypije! A už to pije! Jako my. Je tu s námi! Zatracené "U". Pije

a topí! Všichni se topíme, a tak pijeme a vypijeme si to, protože

topíme, a tak to už pijeme. Topíme sami sebe v podzemní

továrne svého božstva. O spravedlnost se nebojím. Lidská práva

máme všichni. Ale nikdo nám nerekl, že osvícenecká svoboda

zacíná teprve, až je všechno hotovo. Až když je proces stvorení

u konce. V nedeli, sedmého dne, anebo proste vecer, poté, co je

denní dílo skonceno, starozákonní Buh se dívá a ríká si, že to

není tak špatné. Kde koncí naše ponorení do produktivního

procesu, abychom si mohli položit prastarou otázku dobrého ci

špatného díla, otázku dobra a zla? Tu starozákonne založenou

myšlenku lidských práv? V onom permanentním reji produktu

konzumu se ztratila nedele. Otázka etiky, svobody a lidských

práv se ani neklade.

Dívám se na bohatý stul. Nové tisíciletí je tady i pro matema

tiky. Mají to snadné! Když se jim narodí díte, tak mu je hned

jeden rok a ne nula, to pouhé nic nekolika vterin, pak minut,

hodin ... Urcite mají pravdu. To nejtežší mají hned za sebou. Ale

co my?! My musíme zacínat na pravém zacátku. Produkovat

konzumovat v té podzemní továrne, kde se novorozenec jen

topí a pije. To je ta nula! Ta topí a pije. Topíme se s ní v perma

nentním zacátku, a tak nevíme, co je svet a co život.

Tamhle naproti, za stolem, sedí nejaká neznámá holka. Co tu

delá? Tvárí se škrobene. eví, co s rukama, kam se dívat.

Zvednu se a preji každému do Nového roku a Nového století
a ového tisíciletí nedeli a nedelnost. Protože v nedeli ani cas

nic nedelá, jen se dívá na své dílo v té hojnosti. Ale na Silvestra,

na Silvestra clovek delá veci. Chytnu ubrus za cípek, co je ješte

videt, a trhnu. Panecku! To je paráda. Všechno letí a já s tím. Jen

vyšívaný ubrus ted držím v ruce. Mel jsem pravdu. Jsou na nem

velké rudé kvety. Prátelé kricí, príbuzní lomí rukama, holka

naproti se smeje. Už se nedá nic delat. Topím se a piji. "U" jsem

já. O spravedlJlost se bát nemusím. Dívám se nahoru. Ubrus mi

spadl na hlavu a vypadá to, že je tu najednou krásný kvetinový

záhon. Rekl bych "funus", kdyby to zrovna nebyl ten muj. Ten

by ovšem musel také zacínat nulou, a tak se k jednicce své

skutecnosti nikdy nedostane. Topí se a pije ... Cípek ubrusu se

najednou nadzvedne, ta neznámá holka nade mnou se sklání.

"Kdo jsi?" ríkám jí. Ale ona jen tak špulí pusu. Zdá se mi, že me

chce políbit, a tak špulím pusu také. Ale ona jen rekne: "U"

a vzdálí se v nedohlednu. Že me to hned nenapadlo?! "U"

nejsme my, ani já a vubec nikdo! "U" je "U" v tom "nedohled
nU".

Preji tedy každému do nového roku, aby se nevytahoval pred

cizíma holkama a netahal za ubrus, když je na stole spousta vecí.

"U" si to vypije! Ani nedohledno ho nezachrání. Spravedlnost

bude vykonána. ám patrí náš novorocní doušek.

Jirí Eduard Hermach
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TYL I
Fidlovacka, tretí sezóna v soukromém divadle

JAN KERBR

Pražské Divadlo Na Fidlovacce si rozhodne nemuže

stežovat na nezájem príznivcu. Kdybychom chteli zrod
tohoto fenoménu ironizovat, neušla by nám dojímavá
bombasticnost televizních prenosu z beneficních akcí,

které informovaly o ojedinelých aktivitách drobných
mecenášu, pomáhajících znovuzrodit nu selské divadlo, jež
bylo vždy scénou lidovou. Profil se v zásade nezmenil ani
po vzkríšení tohoto Tháliina stánku v roce 1998.

Tylova "národovecká" fraška Fidlovacka musela být

nutne opusem vstupním. Energický principál Tomáš

Tópfer, pro kontrast dopli'í.ovaný distinguovanejší Eliškou
Balzerovou, je výborný herec. Odešel z Vinohradského

divadla s partou kolegu (jinými je jako hosty pravidelne
podporován), obklopil se skupinou dalších spríznených
s výrazným podílem mladých, casto cerstve absolvovavších

ruzná divadelní ucilište. Po premiére slavného muzikálu
Šumar na streše se cleny souboru stali také mimorádne

talentovaní interpreti z Ostravy, Tereza Bebarová a Pavel
ecas. (Šéf ostravské cinohry Juraj Deák vlastne na Fidlo

vacce vytvoril remake své severomoravské inscenace,

pricemž se oba zmínení interpreti "svezli s sebou".

Podotýkám, že ostravská verze - vcelku nic proti nuselské
- byla lepší, také to, že oba interpreti by možná v puvod

ním angažmá zráli k bohatšímu hereckému výrazu,

bohužel i to, že znacný ohlas solidního "druhého vstupu
do téže reky" primel režiséra Deáka v úplném záveru
minulého století k další nuselské verzi již dríve nastudova
ného; v prípade drsne pikantní komedie Joe Ortona
Klícovou dírkou jde ovšem o inscenacní omyl - není to
prece lidove operetní taškarice.) Šumar velkolepe odstar

toval nové dejiny Fidlovacky letním hostováním v histo
rické budove lárodního divadla, vzhledem k charakteru

inscenace hostováním prípadnejším, než jakým bylo

pobývání Mestského divadla Brno v Kaplicce s prekombi
novane ambiciózním muzikálem Bastard autorské dvojice
Merta-Moša. Víc než solidne zajištená mediální kampan

vrcholila pak prátelským pozdravem Herecké asociace,
která divadlu v roce 1998 nadelila nestatutární Cenu

Thálie (sicl), zvanou Cena Kolegia, za což pred miliony
televizních diváku padli Topfer s Balzerovou na kolena.

PROSTREDí

Nuselská lokalita (ve srovnání s místy, kde je vetšina

pražských scén koncentrována) návštevníka preladí na
ponekud jiné vnímání - a to v pozitivním slova smyslu.

Pred premiérami (zvlášte za ješte jasných veceru v jarních
mesících) rozprávejí pred budovou divadla celebrity,

atakované lovci autogramu, v blízkosti jiných umení

zasvecených budov zdaleka ne tak castými. Rozlehlá

aréna, obložená nacervenalým drevem, a stupnovité vejíre
lavic, které nabízejí prostor pro pet set diváku, pusobí

vizuálne príznive, problematictejší je z hlediska elemen
tárního pohodlí sezení samotné, byt v poslední dobe už
vylepšené sponzorskými polštárky. Na jevištní dení je
v podstate odevšad dobre videt (skvelá elevace), u Tomáše

Topfera zretelne neoblíbená profese divadelních publicis
tu, usazovaná vždy zásadne hodne dozadu, bývá ochuzena

o sledování subtilnejšÍ mimiky hereckého projevu, snad tu
na ní tolik nezáleží.

REPERTOÁR

Topferova spolupracovnice, zkušená dramaturgyne

Helena Šimácková, pomáhá s repertoárovým profilem
divadla, které jako soukromé se snaží být víceméne sobes

tacné (úplne to, predpokládám, nejde, ale nemám ponetí
o honorárích, sponzorech a všem ostatním, co je nezbytné

pro hospodarení takového subjektu). Paleta titulu je
pomerne pestrá a v podstate se neprohrešuje proti
standardnímu slušnému vkusu, zásadne se ani príliš
neodchyluje od "meštanské" dramaturgie, kterou dnes

reprezentuje predevším Divadlo na Vinohradech. Reper
toár Fidlovacky nabízí klasiku lehcí i závažnejší - (Slame
ný klobouk, Cyrana z Bergeracu), proverené i nezvyklejší

tituly modernejšÍ (na jedné strane polský muzikál Na skle
malované, na druhé ceské premiéry zahranicních her typu

Jak to vidí Amy ci u nás dosud nehraného Ephraima
Kishona pod názvem Ježíšmarjájozef). Nezbytná je hodne
lidová nota (problematicky ateistické Drdovy Dalskabáty,

ale i vkusná Šrutova úprava Langerova Ferdyše Pištory).

HERCI
Skladba herecké trupy vykazuje v podstate znacnou

pestrost, ne však natolik, aby se v ní našli reprezentanti
všech typu; anebo se zakladatelské zásluhy ne vždy

adekvátne v castingu ocenují. Tomáš Topfer, který má

spoustu reditelských starostí, je jako herec (ne už jako
režisér) vždy "na míste", jeho puvabná zásrupkyne Eliška
Balzerová se dobre hodí do žánru anglosaských konverza
cek (Jak to vidí Amy), neverím jí však rustikálnost (Plajz
nerka v Dalskabátech) ani archetypální moudrost rodu
(Golda v Šumarovi na streše). Bodrost rady inscenací nutí

predevším nekteré pány k prehrávání (Petr Rychlý, Breti
slav Slovácek, Mario Kubec), na druhé strane se tu

objevují typove nenahraditelné dámské protagonistky

Prítomnost
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(Lilian Malkina, již zminovaná Tereza Bebarová). Nová
krev - cerství absolventi hereckých škol- dokáže zaujmout

nefalšovanou, na domácí pomery nadprúmernou jevištní
vitalitou (kvartet tancících zbojníkú v muzikálu Na skle

malované). Velkorysost divadelního prostoru dává šanci
pro umístení "živých" muzikantu, jejichž prítomnost
k takovéto scéne patrí: u Ferdyše Pištory celou produkci

osvežuje, v Dalskabátech leccos zachraií.uje, v muzikálu Na
skle malované ke škode veci chybí.

KONKURENCE
V kontextu pražských scén lze Fidlovacku porovnat

predevším s dalšími soukromými divadly. Nemohou príliš

experimentovat, musejí sázet víceméne na jistotu. Pripo
menme Divadlo Bez zábradlí, komediální scénu, vedenou

manžely Hermánkovými. Mám dojem, že pres vetšinu

nezpochybnitelne diváckého repertoáru jsou schopni
riskovat víc (Hamptonovo Úplné zatmení o vztahu Ver

laina a Rimbauda, Cechovuv Racek, vlastne i Gogolovi
Hráci), lokalizace scény na trasách blízkých vetšine

divadel dovoluje ovšem pocítat i s nejakým na poslední
chvíli neuspokojeným divákem, zatímco Fidlovacka múže
takto "odchytávat" steží. To je ovšem úvaha hypotetická,
nebot oba domy mívají vyprodáno dlouho dopredu.
Budme spravedliví, tituly Fidlovacky patrí k provereným,

nikoliv "provareným" standardúm domácího i evropského

repertoáru. Komorní soukromé divadlo Ungelt Milana
Heina nepojme ani stovku divákú, stagionove v nem

púsobí výborní interpreti, repertoár se orientuje vetšinou
na hry pro dva ci monodramata. Dávají se tu texty
populárnejší i závažnejší, vyprodáno je stále. Soukromá

V roce 1834 tu poprvé zaznela Škroupova písen Kde

domov muj ...

divadla se tedy od Fidlovacky
odlišují víc než treba "mestské

pražské" ABC. Cílový divák je
v tomto centru dobrého bulváru

obdobný, podmínky rozdílné. Že

považuji v rámci predvádeného
žánru ABC za divadlo lepší,
není pro postavení Fidlovacky

v pražské a vubec ceské divadelní
kulture podstatné.

PUBLIKUM
U jakéhokoliv divadla je

nejdúležitejší adresát. Publikum
na Fidlovacce pusobí vstrícne a vdecne. Je sympatické, že

si na kolegy udelají cas herci nejen z púvodní vinohradské
líhne, dokonce v porovnání s jinými, predevším premiéro
vými predstaveními, se zdá percentuální úcast "lidí

z branže" vetší než jinde. Mezi diváky bychom pochopi
telne nalezli i ty, kterí si kvuli znovuobnovení nuselského

divadla "utrhli od úst". Ovace bývají frenetické, ješte víc
než ony povestné na vinohradské scéne, je to urcite velmi
dojímavé a hrejivé (neironizuji), sebekriticnost vystupují
cích to ovšem nepodporuje. Pri veškeré vstrícnosti mne
nadšení zdejšího publika pripadá znacne preexponované 

ve srovnání se strízlivejšímu reakcemi na lepší produkce

jinde. Zájmem návštevníkú ovšem každé divadlo žije;
myslím, že o budoucnost toho "na Fidlovacce" nemusíme

mít v dohledné dobe žádné obavy.

JAN KERBR (1948) JE DIVADELNI PUBLICISTA.

...a v roce 1998 tu našel domov divadelní soubor Tomáše

T6pfera.
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RUSYSE MA POMALU
S generálním reditelem Národní galerie v Praze
Milanem Knížákem o dlouhé ceste do galerie,
urychleném umení a chvále chyby

IRENA REIFOVÁ

Milan Knížák patrí do téže skupiny jevu jako ancovicky,

South Park, pittbulové nebo pohlednice s Pražským
Hradem. Jeden je miluje, druhý z duše nenávidí a zrídka
se objeví nekdo, kdo jen lhostejne pokrcí rameny. ejste-li

práve jeho letitý prítel, nemáte šanci objevit puvodní tvár
tohoto muže, mnohovrstevnate potaženého mediálními
blanami. I pilné studium názoru na Knížáka vám vynese

zmet vyhrocených protimluvu. Na AVU prišel v roce 1990
jako vysnený svobodomyslný rektor, mstivý mocnár prová
dející cistky, dogmatik vlastní pedagogické metody,

milácek nekterých studentu a nocní mura jiných. Jeho
tvorba 80. a 90. let je parazitováním na kýci. Jeho tvorba je
originálním zapojením kýce do umení. Ve funkci generál

ního reditele Národní galerie je tím, kdo odvážne navrh
nul zmenu její koncepce, koupil si luxusní služební limuzí
nu, zachránil a oživil Veletržní palác, nakupuje vlastní díla,

zásadove se nákupu svého díla brání, diskredituje galerii,
svedomite obnovuje prestiž galerie ...V polovine prosince,
zanedlouho po Knížákove konfliktu s Davidem Cerným,
usporádali dva studenti AVU demonstraci pod titulem

"Pryc s Knížákem". Pro Prítomnost se to stalo poslední
kapkou k rozhodnutí: "Sem s Knížákem."

V 60. - 70. letech vám definice umení jako neceho, co

se vejde na steny galerie, pripadala úzká. Porádal jste

akce, happeningy, hry, potreboval jste k umení živé
telo ... Co se ve vás zlomilo, že jste vzal galerii na milost
natolik, že jste se stal jejím generálním reditelem?

V 60. letech jsem mel pocit, že s umením je konec, že

umírá nekde v galeriích, kni hovnách nebo speciálních

koncertních síních. Cítil jsem potrebu oslovit cloveka prímo,
bez prídavných médií - bez sochy, divadla, pódia. Média 
hmotné formy a nosice, které zprostredkovávají kontakt 
jsem v 60. letech doslova odmítal. Cítil jsem, že chce-li
clovek pusobit na druhého, nemusí se jednat ani tak

o umení, spíše o jakési poslání. Zdálo se mi, že napojení
cloveka na cloveka se podobá spíše revoluci, demonstraci
nebo nejakému jógickému meditacnímu cvicení, nadšené
brigáde nebo naopak jakési životní katastrofe, kdy vás sebere

záplava nebo zavalí lavina snehu a musíte se z toho dostat.
Clovek ovšem stárne a zacíná vnímat život jemneji,

nebeží tak rychle dopredu a rozširuje záber spíš do šírky.

A tak jsem prišel na to, že všechno, co existuje, je možno

použít, ponevadž asi každé poselství najde svého adresáta.

Ale i tento posun má stále ješte hodne daleko ke

vstupu do sveta institucionalizovaného umení, jakým
je treba Národní galerie. Takže jaký zlom mu predchá
zel?

K onomu zlomu došlo nekdy na pomezí 70. a 80. let.

Tenkrát jsem zjistil, že existují obecnejší principy
postmoderního myšlení, které prostupovaly mé dílo sice
už dríve, ale já si je neuvedomoval jako projev príslušnosti

k nejaké obecnejší mentalite. Myslel jsem si, že je to moje
osobní specialita. a prelomu let 1979-80 jsem zjistil, že
moje soukromé objevy odpovídají širším trendum, a to
me vnitrne zmenilo. Dovolil jsem si zacít vnímat i ostatní

média, dovolil jsem si malovat obraz .... Prestal jsem
média chápat jen jako pomocná, zacal jsem je vnímat
nejen jako prostredek, ale i jako jeden z cílu. To me vráti

lo zpátky ke galerii a k muzeu. Tento návrat byl mimo
jiné také dusledkem atmosféry 60. let. Toto období sice

pominulo, ale zanechalo po sobe jakousi rozšírenou citli
vost. Bylo totiž velice neagresivní, probíhalo ve znamení

lásky ke všemu kolem a dedictví tohoto pocitu - alespon
ve mne - prežilo.

Na AVU jste profesorem intermediálního ateliéru.

Muže být i Národní galerie otevrená novému umení,
casem neproverenému experimentování? Nemusí být

z principu vždycky trochu konzervativní?
Myslím, že škola i galerie jsou vždycky z principu

konzervativní. Škola má své struktury, do kterých se
nemusí všichni vejít, a to ne vždy proto, že nejsou nadaní

- nekdy i proto, že jsou príliš nadaní nebo jinak nadaní.
Když me jako studenta vyloucili z AVU, mel jsem
samozrejme hroznej vztek, protože jsem strašne inten
zivne pracoval. Hledal jsem podstatu, zatímco oni tam

obkreslovali modely. .. Po jisté dobe jsem však dal škole
za pravdu, protože já tam tenkrát opravdu nepatril.
A k té konzervativnosti. Národní galerie má ze zákona

povinnost pecovat o jisté hodnoty. Má povinnost získávat
nové práce v dobe, kdy vznikají - a také to delá - ale
nemuže je predkládat jako overené hodnoty. Myslím, že
je muže predkládat nanejvýše jako soucasné dení, jako

otisk soucasnosti. Proto napríklad koncipuji soucasné
umení jako laborator, jako neco, co ješte není definitivní,
ale clovek by mel mít možnost se s tím seznámit a reago
vat.

Prítomnost
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Vaše koncepce sbírky ceského umení 19. století je

dosti neobvykle koncipovaná - umelecká díla doprovází
móda a kolorit dobového životního stylu ... Co vás vedlo
k tomuto zpusobu prezentace?

Takzvané volné umení - obrazy, sochy atd. - samozrej

me nevzniká ve vzduchoprázdnu, ale za urcitých sociál
ních, etických a estetických podmínek. V každé dobe lidé
žijí v nejakém prostredí, nosí neco na sobe, nejak se chova

jí, nejak bydlí. Šlo mi o to naznacit, že umení dané doby
vzniklo za konkrétních podmínek, že nespadlo z Marsu.

Chtel jsem poukázat na to, že umení je vždycky fragment
širšího životního proudu a že je jeho soucástí, nikoli proti
kladem.

Kdybyste dnes nebyl generálním reditelem Národní

galerie, ale mecenášem, podle ceho byste se v tvorbe
mladých a neznámých orientoval?

Já bych vybíral veci, které dozrávají pomalu. Pripadá

mi, že mnoho vecí je dnes urychleno - umele urychle
no, asi tak, jak se rust a zrání urychlují chemikáliemi.
Vybíral bych veci, které jsou méne nápadné a rostou

pomalu, protože je v nich neco, co potom muže
vydržet déle. Jednou jsem mel doma pujcenou spoustu
obrazu a mezi nimi i dílo od jednoho velmi známého

umelce, nebudu ho jmenovat. Vedle nej jsem povesil
kresbu od jiného umelce, která mi nejdrív pripadala
naprosto obycejná. Za ctrnáct dní jsem ten první
obraz nenávidel. Byl sice velmi efektní, ale zakrátko se

mi hnusil a ta prostá kresba vedle nej najednou zazári
la.

Vy ale na první, a možná ani na druhý pohled nepuso
bíte jako clovek, který má rád prosté veci, které nejsou
efektní a nebijí do ocí...

Já jsem se celý život napríklad zajímalo umení na
okraji. O umení, které je neslohové, delá svým zpusobem

chybu - chyba, ta me vždycky pritahovala - a neaspiruje na
velké umení. V tom je možná moje inklinace ke všedním,
prostým vecem.

Jak to myslíte, že vás zajímá chyba a delání chyb?
Máte na mysli treba žánrové nebo technické chyby?

Ne, láká me studovat chybu jako fenomén, obecne.

Chyba je zárodek budoucího rešení. Musíte si ji

samozrejme uvedomit, když si ji nepripustíte, není to
chyba, ale váš trvalý handicap. Já treba ríkám, že škola je
jediná instituce, kde je chyba, omyl povolen a kde má
smysl. Je to jediné místo, kde se mužete víceméne

beztrestne dozvedet, že toto byla chyba. Pozdeji v živote

už na to nikdy nemáte cas a sílu ani prostredky. Škola
nabízí možnost se zmýlit, a proto nesnáším školy, které

vám ten omyl nedovolí a které vás nutí, abyste stále vytvá
reli neco, co už víte a umíte. Snažím se svým studentum
nekdy stavet do cesty prekážky a zamezovat jim jejich

vlastní cestu. Oni se pak k sobe zase vrátí, ale jsou oboha
ceni o zkušenost, kterou by jinak sami nikdy nepodstou

pili.

Milan Knížák se narodil v roce 1940 v Plzni. Pokoušel se

o studium na pedagogické fakulte a na Akademii výtvarných

umení, z níž byl vyloucen. Do roku 1970 vykonával príleži
tostná zamestnání typu kopác, uklízec, strojník, malír pokoju,
po roce 1970 pusobil jako samostatný umelec. V šedesátých

letech se pripojil k provokativnímu umeleckému mezinárod
nímu sdružení Fluxus. Celkem usporádal více než 100
samostatných výstav, mimo jiné v USA, Nemecku, Holand

sku, Belgii, Polsku, Itálii a Francii. Patrí mezi zakladatele tzv.
destruované hudby. V letech 1966-1975 byl mnohokráte
vyšetrován a krátkodobe veznen.
V letech 1990-96 pusobil jako rektor Akademie výtvarných

umení, v soucasné dobe vykonává funkci generálního reditele
Národní galerie v Praze. Je potretí ženatý a riká o sobe, že je
voyeurem do všech stran.
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Vratme se ješte k rozhodování mecenášu. Být
prorokem je dnes velmi težké. Podle ceho se
v postmoderním umení pozná, kdy je reprodukce

nebo citace toho predchozího umelecky hodnotná
a kdy je to jen póza?

a to není žádný jasný recept. Ani v dobách, kdy

prevládaly pomerne stabilní techniky, treba v baroku, to
nebylo možné. I dílo, v nemž najdete treba technickou
chybu, muže obsahovat neco, co tu technickou chybu
prebije. Hodnota se nedá rozhodnout obecne, je tam

spousta faktoru a ty se samozrejme lépe posuzují v case.

Jak zjistíte, že se vám líbí nejakej chlap nebo ženská?
Že má krásnou postavu nebo oci? ekdy se prece
zamilujete do nekoho, kdo má úplne blbou postavu
a žádný oci, a presto je necím krásnej. Krása je nekdy
napríklad jen v pomerech jednotlivých složek celku.

Umení je v tomto smyslu iracionální a je bájecné v tom,
že vás muže mýlit.

Budoucí rektor AVU Milan Knížák v 60. letech, kdy jeho

plátnem byla ulice.

Jednou jste rekl, že jste mel rád pop-art, dokud jste

nenavštívil Ameriku. Potom už vám pripadal slabý.
Vzniká u nás - tedy také v realite konzumní, reklamní

estetiky - nejaká varianta tehdejšího pop-artu?
Jiste. V umení se objevují klipové reálie, používá se

internet. To je podle me soucasný pop-art. To nejsou refle

xe bil1boardu nebo smešné sochy. Moji žáci se dnes naprí
klad snaží vytváret veci tak, aby je mohli vystavovat
v obchodních domech. Vytvárejí objekty, které se zámerne

liší od ostatních merkantilií jen velmi málo. Když na
takový objekt v supermarketu narazíte, váháte, jestli je to
vec na prodej, nebo neco jiného. a jednu stranu se snaží

splynout, ale soucasne se necím jiným okolnímu zboží

vzdaluje. To je podle me soucasná forma pop-artu.

V expozicích, v tom, co je z Národní galerie videt, není

vaše dílo zastoupeno príliš hojne. Drímá v depozitárích
ješte neco, co zatím vystaveno není?

e, v depozitári je pouze Nový ráj a jedna kniha, kterou

galerie kdysi koupila a nezaplatila a až po mém nástupu do
funkce se to nechalo napravit - to abych nebyl reditelem

árodní galerie, kterému árodní galerie dluží. Jinak si
samozrejme nemohu dovolit nakupovat sám od sebe další

veci. Možná od me bude galerie nakupovat po mém
odchodu a myslím si, že by dokonce mela, protože všechny
mé kolegy nakupovala i za totality a moje první vec sem

prišla až po otevrení Veletržního paláce v roce 1996. Ted
by napríklad chtela Sbírka grafiky a kresby nakoupit nejaké
mé veci, dokonce se tázali i ministra kultury - ten
samozrejme souhlasí - ale presto mám pocit, že to není
ideální.

Dva studenti AVU loni v prosinci vystavili na interne

tu stránku, vyzývající k demonstraci "Pryc s Knížákem".

Má clovek nové informacní technologie porád stejne
rád, i když pocítí dusledky jejich použití proti své vlastní
osobe?

Mám stejnou šanci. I já mužu na internetu zverejnit, že
moji žáci jsou špatní, netalentovaní a hloupí a že se mi
mstí za to, že sami nic neumejí. Já jsem to samozrejme
neudelal, protože ta akce mi pripadala smešná a bylo

zbytecné, abych se tím zabýval. Teoreticky má ovšem tuto
svobodu každý a bude-li takových informací na internetu
mnoho, nikdo je nebude vyhledávat. Ale kdybych se mel

zajímat o takové hlouposti, asi bych nikdy nic neudelal,
protože s nepríjemnostmi podobného typu se potkávám
celý život. Já jsem si ale nechal zjistit, kdo za tím stojí.

Ukázalo se, že se jedná opet jen o osobní ambice a problé
my. Ti dva studenti podepsaní pod oním internetovým
prohlášením byli v podstate jen zneužiti. Jednoho z nich

znám velmi dobre. Je to inteligentní a nadaný chlapec, jen
trochu urychluje svuj vstup do umení, a to je škoda.

Mnoho mladých lidí má však dnes velké ambice a já jsem
znám jako neprítel rychlých vstupu. Oni si pak o mne
myslí, že brzdím jejich kariéru, ale já vím, že z dlouhodo

bého hlediska jejich kariére naopak prospívám. Rychlý

vstup muže znamenat také katastrofu. ~

Pritomnost
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POLOCAS••
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VL DV
Kdo se za rok a pul postaví do cela Nemecka?

BEDRICH UTITZ

Parlamentní demokracii považoval Winston Churchill

za nejhorší spolecenský rád, ovšem s výhradou, že všechny
ostatní jsou ješte daleko horší. A jednou z nejvetších vad

této demokracie jsou parlamentní volby, lépe receno
volební období. Sotva je jedna politická reprezentace
zvolena do cela státu, už zacíná nová kampan.

Nemecká vláda spolkového kanclére Gerharda
Schrodera byla zvolena na podzim roku 1998, má tedy
za sebou první polocas svého období. A již se vedou

spory o tom, kdo bude v cele státu na podzim 2002.
Soucasná bilance Schroderovy vlády není nejhorší. Po

relativne neštastném zacátku získal kanclér pozvolna
jistotu, dovedl uznat chyby a dokonce i to, že nekteré
predvolební sliby nedokázal splnit. Pozvolna se jeho

vláda pustila do úkolu, které si predsevzala - uskutecnit
závažné reformy politického, sociálního a hospodárské
ho života.

K nejzávažnejším patrí danová reforma. Vzhledem

k federálnímu systému v emecku a k váze druhé

komory - spolkové rady - nebyla tato reforem možná
bez jisté soucinnosti s politickou opozicí. Tomu také
odpovídají dlouhotrvající tahanice o jednotlivá ustano
vení, která nakonec uspokojila mnohé, pochopitelne
však nikoli všechny. K spokojeným patrí predevším
velké hospodárské a prumyslové svazy, což se napríklad

projevuje v rozširování podniku a rustu investic. Také
zahranicní investice po reforme rostou a vláda považuje
hospodárský rust za dusledek reformy. K tomu ovšem

pristupuje rust vývozu v dúsledku menových pohybú
a tendence mezinárodního obchodu vcelku. Žádná

reforma nemúže být perfektní a proto vláda již priznává
nutnost dalších úprav, zejména ve prospech stredních

a menších podnikú.
K úspechúm pocítá spolkový kanclér ovšem nejen rúst

hospodárství, ale predevším snížení nezamestnanosti.

Za minulý rok došlo poprvé k citelnému poklesu
nezamestnanosti a predpovedi "rady moudrých", skupi
ny nezávislých vedcú pripravujících prognózu na tento
rok, jsou vcelku príznivé: ocekává se další rúst národní

ho dúchodu, ale i další pokles nezamestnanosti. Bilance
Gerharda Schrodera koncem minulého roku proto
vyznela optimisticky a sebevedome.

Dúvod k spokojenosti mu poskytuje také skutecnost,

že se mu podarilo naplnit životem tripartitu. Dostal
odbory, obchod a prúmysl za spolecný stúl s vládou
a dospel aspon k nekterým spolecným záverum, jejichž
výsledek byly rozumné tarifní smlouvy, uspokojující 

jako vždy samozrejme jen více ci méne - obe strany.

Tyto kontakty v poslední dobe polevily a bude úkolem
kanclére, je co nejdríve obnovit a rozvinout.

BEZ PREMÝŠLENí O BUDOUCNOSTI
TO NEPUJDE

K nejzávažnejším reformám patrí bezesporu reforma

duchodového zabezpecení. Zde nejde jen o zmeny
stávajícího systému pro soucasné dúchodce, ale o refor
mu, která bude mít dopad predevším na budoucí

generace. Demografický vývoj v Nemecku je podobný
jako u nás: stále méne pracujících bude muset živit
rostoucí pocet duchodcú. Pokles porodnosti a rust délky

lidského života se podobají rozevírajícím se nužkám.
Budoucí pracující nemohou pocítat jen se zákonne
zaruceným dúchodem, ale musí si povinným soukro

mým pojištením zajistit životní úroven ve stárí. Kdo má
kolik prispet k tomuto soukromému pojištení, od kdy se
má menit nynejší systém, jak lze zamezit znevýhodnení
nynejších mladých - to jsou tak složité otázky, že

i vzdelaný laik múže jen s obtížemi sledovat rozpravu
odborníku. Odbory a "leví" sociální demokraté pochopi
telne lpí na maximálním zajištení státem a brání prevo

du cásti odpovednosti na individuum. Do pozadí pri
tom ustupuje otázka, z jakých zdroju má stát tyto
požadavky uspokojit. Je tradicí, že duchodová reforma
se vždy schvalovala v souladu vládnoucích stran a opozi

ce. Dnes má vládnouCÍ koalice odpurce reformy dokonce
ve vlastních radách. Zdá se, že dovést dúchodovou

reformu k zdárnému konci bude jedním z nejobtížnej
ších úkolu soucasné vlády. Je to ovšem na druhé strane

nejpotrebnejší reforma v zájmu príštích generací.
Nikoho zatím neuspokojuje reforma zdravotnictvÍ.

Vynakládané prostredky na zdravotnictví pritom neustá

le stoupají: drahé aparatury, nové drahé léky, v dúsledku
toho prodloužený život - to vše ciní zdravotnictví
poskytující vetšinu služeb a lékú témer zadarmo
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Dnešní Berlín: k nejvetším chloubám vlády Gerharda Schrodera patrí rust výkonu hospodárství a snižování nezamestnanosti.

nejdražším resortem. Casto zde na sebe narážejí zájmy

lékaru, lékáren, nemocnic a farmaceutického prumyslu.
Mezi tím vším se zmítá ne zrovna nejzkušenejší minist
ryne zdravotnictví Andrea Fischerová ze strany

Zelených, ocitající se mnohdy v rozporu i s kolegy ve
vláde. O pacienty je zatím ješte postaráno. Bez reformy
by tento stav však nemusel trvat vecne.

ZMENí SE PO VOLBÁCH
ŠACHOVNICE?

Problém vládní koalici nastane, až se strana Zelených
zacne ješte výrazneji profilovat. A k tomu bude muset
brzy dojít, protože ekologická témata se stala soucástí
programu všech stran. Od okamžitého zastavení atomo

vých elektráren museli Zelení ustoupit a souhlasem

s úcastí spolkové armády na ozbrojených akcích OSN
a NATO zmizel i jejich tradicní pacifismus. Aby se
profilovali, budou uvnitr vládní koalice vytváret stále
zretelnejší opozicní proud - jak se ostatne už deje 
a dostanou se tak do blízkosti parlamentní opozice

CDU/CSU. Není náhodou, že vedoucí funkcionári

krestanských demokratu už hlasite uvažují o tom, co je
vlastne spojuje se Zelenými.

A že dnešní opozicní strany myslí na príští volby,
dokazuje skutecnost, že se dva roky pred termínem
rozpoutala diskuse o tom, kdo by mel kandidovat na

post spolkového kanclére: Angela Merkelová, predsed
kyne Krestanských demokratu ve všech spolkových

zemích krome Bavorska, nebo predseda bavorské
Krestanskosociální unie Edmund Stoiber. A dokonce

u Svobodných demokratu usiluje predseda nejvetší

zemské strany v Severním Porýní - Vestfálsku Jiirgen
M611emann o (beztak beznadejnou) kandidaturu.

CDU se obdivuhodne rychle zotavila z hluboké krize,

do níž ji vrhly financní machinace bývalého kanclére
Kohla a dalších vedoucích funkcionáru strany. Byla to
zásluha predevším nové predsedkyne, která se jako první
vedoucí funkcionárka otevrene distancovala od Helmuta

Kohla a vehementne usilovala o ocistu strany. Do cela

strany ji však pozvedla teprve stranická základna, nebot
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v aparátu CDU a zejména v parlamentní frakci byla
Kohlova pozice tak silná, že i Angela Merkelová musela

slevit ze svého nekompromisního stanoviska a dnes má
"normální vztah k poslanci Kohlovi".

CDU se ovšem nemusela jen zotavovat z krize, ale

musela opet zaujmout aktivní postoj politické opozice.
V tom má CDU jisté potíže. Smírlivý postoj Merkelové

a jejího generálního tajemníka Ruprechta Polenze,
hledání souladu s vládní koalicí v nekterých otázkách

aktuálních reforem, se pritom setkal spíš s neporozume
ním. Clenum strany vyhovoval víc ostrý tón predsedy
parlamentní frakce Friedricha Merze, pusobivý spíš

silou hlasu než argumentu. Vzhledem k tomu, že nynejší
kanclér prevzal radu drívejších návrhu opozice, které

tehdejší predseda SPD Oskar Lafontaine blokoval,
vyznívá kritika opozice nekdy spíše rétoricky než vecne.
Proto musela Angela Merkelová vystrídat generálního

tajemníka za osobu hrmotnejší, než byl uvážlivý Polenz.
Do príštích voleb musí CDU/CSU ješte hledat recept,

jak získat opet vetšinu volicu. Pouhá opozice k vládním
návrhum bez nabídky vlastní alternativy k tomu nestací.

Další problém je koalicní partner. Ani jedna z velkých
stran - SPD nebo CDU/CSU - nemuže pocítat
s absolutní vetšinou. Šestnáct let vládla CDU/CSU se

svobodnými demokraty (FDP), kterí po prohraných
volbách dosud hledají vlastní profil a nechtejí se predem
vázat k žádné koalici. Pritom projevují jistou sympatii

k SPD. Ani sociální demokraté se neuzavírají možné
koalici s FDP, ztroskotá-li spolupráce se Zelenými. To se

ovšem týká vzdálené budoucnosti. V soucasné dobe jsou
však svobodní demokraté názorove rozštepení v otázce

Ocekává se další rust národního duchodu, ale

i další pokles nezamestnanosti. Bilance
Gerharda Schr6dera koncem minulého roku

proto vyznela optimisticky a sebevedome.

príštího vedení strany. Jako opozice k vládní politice jsou
v soucasné dobe zanedbatelnÍ.

Do voleb jsou ješte témer dva roky. V soucasné dobe
se Schroderova pozice zdá - nestane-li se neco nepred
stavitelného - neotresitelná. Takové zdání muže ovšem

mýlit. Nikdo neveril, že se CDU tak rychle zotaví ze své
krize. To by melo být pro soucasnou vládní koalici

dostatecným varováním. Spát na vavrínech se v politice
krute nevyplácí.

BEDRICH UTITZ (1920) JE PUBLICISTA. OD ROKU 1968 LIJE v N~MECKU.

V ROCE 1998 MU BYLA ZA CELOLIVOTNI DILO UNLENA NOVINÁRSKÁ

CENA KARLA HAVLlCKA BOROVSKÉHO.

Demografický vývoj v Nemecku je podobný jako u nás: stále méne pracujících bude muset živit rostoucí pocet duchod

cu. Pokles porodnosti a rust délky lidského života zretelne signalizují: nužky se rozevírají.
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EUTANAZIE - I

SPORNE
PETR PRíHODA

Nizozemská snaha o legalizaci eutanazie má ohlas.
Následoval stát Oregon (USA), velmi je jí naklonena
Austrálie a Nový Zéland. I v ceském verejném mínení je

znát posun tímto smerem. Nedávné mediální polemiky
byly krátkodobou kampaní, ale "podhoubí" pracuje na
problému neslyšne dál. Mel by být verejne tematizován
a úcastníci debaty by meli být pripraveni.

Eutanazie je šetrné usmrcení pacienta trpícího nelécitelnou

poruchou, která mu pusobí subjektivne neúnosné utrpení, na
jeho vlastní žádost. Není-li tu taková žádost, nejde o eutaná

zii. Tzv. nevyžádaná ci dokonce nedobrovolná eutanazie je
contraclictio in adjecto.

Rozpravu o eutanazii ztežuje jistá terminologická zvyklost,

sice vžitá, ale nelogická; je to rozlišování eutanazie na "aktiv
ní" a "pasivní". Sugeruje dojem, že jde o dva druhové pojmy
a o jejich nadrazený pojem rodový, totiž jakousi "eutanazii
vubec". Tu ale nelze uspokojive definovat. - Lékarská etika

zkoumá jednání, rozhodování o jednání a jeho duvody.

A práve z jejího Wediska je mezi obema eutanaziemi podstat
ný rozdíl. eutanazie "aktivní" odpovídá definici eutanazie

uvedené v predchozím odstavci. "eutanazie pasivní" je upušte
nim od neperspektivní lécby tam, kde je zrejmé, že pacientuv
cas je secten a smrt neodvratná. V prvém prípade jde
o usmrcení, v druhém o neprodlužování umírání, o dovolení
zemrít.

Výše uvedený zlozvyk stírá rozdíl mezi obema rozhodova
cími situacemi. Pritom každá z nich predkládá lékarské etice

jiný problém.
V prípade eutanazie "aktivní" (správneji eutanazie) zkoumá

lékarská etika duvody oprávnenosti pacienta za jistých

okolností usmrtit, zatímco vetšinové verejné mínení i zákon
se prozatím staví proti tomu. U "eutanazie pasivní" zkoumá
lékarská etika oprávnenost ukoncení lécby tam, kde je její

neúcelnost zrejmá, zatímco zákon i vetšinové verejné mínení
zatím velí v ní pokracovat.

V RÁDU MRAVNíM

Víme už, že soucasná spolecnost je pluralitní zájmove,
sociokulturne i - svetonázorove. Lze vubec v této "situaci

ztíženého dorozumení" nastolit otázku, zda eutanazie ano, ci

ne, v nadeji, že rozprava dospeje k nejakému konsensu?

Otázka její prípustnosti má svetonázorový podtext, který
predurcuje odpoved. V podstate je tu dvojí rešení: teocentric

ké a antropocentrické. Filosofická orientace úcastníku debaty
muže být neuvedomelá, implicitní, ale i pak se v prístupu

k problému pokaždé zrací, zda je více zduraznen vertikální,

anebo horizontální rozmer lidského života. Jinými slovy,jde

o rozdílné pojetí casu lidského života: jednou je to cas, který
speje k dovršení, k finále, podruhé cas bez finále ...

Pro toho, kdo prijímá teocentrický koncept (nebo jeho

vágní variantu v podobe finality jedinecného životního príbe
hu), je nasnade odpoved záporná. Nejsme tvurci a dárci svého
života, máme jej prijímat se vším všudy. Život není c1isponibil
ní materií Gako treba dovolená, kterou lze pri neprízni pocasí

prerušit), jsme to my sami. Utrpení je jeho možnou soucástí,
redukujme je tedy, jak jen možno, ale život sám je víc.

Nemuže však nastat situace jedinecná a zcela krajní, kdy mi
svedomí velí ulevit nezmernému utrpení bližního a kdy není

jiná možnost, než ho milosrdne usmrtit? - Trpí-li takto zvíre,
je rána z milosti mravním imperativem. Lze predpokládat
takové utrpení, které redukuje cloveka na pouhé animální
bytí? V debatách o eutanazii se sice s takovou možností
zachází nestrídme, ale teoreticky to vyloucit nelze.

Teocentrický koncept - anebo zcela naplno: náboženská
víra - má i pro tuto krajní situaci heroické rešenÍ. Pánem

života i smrti je Buh, nikoli clovek. Ten ale muže prosit
o smilovánÍ. Tento argument však nepusobí na dusledného

ateistu, skeptika, agnostika. Absence svetonázorového
konsensu, zejména ztráta víry v Boha, neumožnuje dosáhnout

obecného souhlasu s nepodmínenou etickou neprípustností
eutanazie. Pritom neplatí, že souhlas s eutanazií je pokaždé
projevem amorálnosti. Tak jako starí stoikové, lidé mravne
ušlechtilí, schvalovali sebevraždu jako únik pred strastiplným

umíráním, prosazují dnes eutanazii mnozí sekulárnÍ
humanisté, jejich pokracovatelé. Rozprava na toto téma, která
by se vyvarovala svetonázorové konfrontace, je sotva možná.

Lze však vést debatu, která si bude hledet tech aspektu
problému, které jsou více pragmatické. Tedy toho, co by jeho
takové ci onaké rešení znamenalo pro náš pozemský život
a jak by ovlivnilo spolecnost. eutanazie v rádu právním je totiž

jiné téma než eutanazie v rádu mravním.

V RÁDU pRÁVNíM

I když se formální podoby mravního a právního rádu zcásti
prekrývají, nebot nekteré jejich normy znejí stejne, je tu
rozdíl. K mravní bezúhonnosti nás zavazuje svedomí, k té

právní nás nutí státní moc, jejíž vule je dána konvencí (výsled
kem parlamentního Wasování). Právní rád má instrumentální
povahu, nejde mu o dobro o sobe, ale o sebezáchovu spolec
nosti, jak si ji predstavuje vetšina.

Smíme doufat, že v rozprave, která bude takovému Waso

vání predcházet, najdou nekteré praktické argumenty ohlas
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TADY PROSTE NEVíM

Je známo, že tam, kde jsou umírající se svým trápením

obklopeni úcastným lidským prostredím, o eutanazii nežádají.
Brian Pollard (eutanazie - ano ci ne? - ceský preklad 1996)
zkoumal množství nizozemských kasuistik a tvrdí, že vetšina
žádostí o milosrdné usmrcení byla výslednicí lidského selhání.

Vetšina však neznamená všechny. Co když pacient umírá jako
na mucidlech, nemá dosti svetla, aby rozpoznal výzvu

k heroismu (a dosti sil, aby jej podstoupil) a nemá je ani lékar,
a oba jsou predem dohodnuti na ráne z milosti, pricemž
svedomí obou po peclivém zvážení takový krok schvaluje?

Tady proste nevím. Sám bych delal jako pacient i jako lékar
vše pro to, abych se v takovém stavu mysli (rozumu i vúle)
neocitL A pokud by se v nem ocitl jiný, vím, že nemám
soudit, tím méne odsuzovat, stejne jako nemám odsuzovat
sebevraha, jemuž došly síly, nebot heroické rešeni muže uložit
každý jen a jen sobe samému, nikoli druhému. Také ale vím,

že právní norma nemuže reglementovat unikátní mezní situa
ce, protože lidské dílo zvané zákon na to nemá.

Na rozdíl od eutanazie se domnívám, že bychom meli

hledat schudnou cestu a stanovit orientacní body tak,
abychom se mohli s dobrým svedomím rozhodnout umírání
neprodlužovat.

Smrt jako tabuizovanou životní katastrofu východní náboženství neznají.

Thajští nebožtíci odpocívají v hrobkách vyšnorených pugéty a ružovým
porcelánem.

DOVOLIT ZEMRíT

Rutinizace medicínské praxe svádí k tomu, aby byla smrt

pacienta vnímána jako profesionální fiasko lékare, trebaže
umrít musíme každý a lidé umírají vetšinou v nemocnici.

Lékarská technologie (prístrojová medicína) dnes umožnuje
udržovat základní biologické procesy u toho, kdo by jinak
dávno zemreL Toto úsilí je oznacováno jako lécba, i když jde

o prodlužování umírání. Svedcí to o dezorientaci pohledu na
život a na smrt, príznacnou pro celou moderní spolecnost.

Rozlišit, kdy jde o záchranu života a kdy o prodlužování

umírání, není vždy snadné, ale nelú to zcela nemožné. Jeto na
pohled paradoxní: zatímco se verejné mínení zvolna kloní
k akceptování eutanazie, dovolit zemrít se zdráhá. Zrejme je
ve hre pokaždé jiná motivace: v prvním prípade je to neprijetí
utrpení, v druhém neprijetí smrti.

i pri odlišnosti filosofických stanovisek zákonodárcu.
Mužeme se poucit nizozemskou zkušeností.

Je záhodno pocítat s tím, že legalizace eutanazie rozruší

nekteré morální zábrany. Zacne se s provádením "nevyžáda
ných eutanazií" (u lidí s trvající poruchou vedomí, o nichž se
zcela hypoteticky predpokládá, že by o to požádali, kdyby
mohli). Bude nastolena otázka eutanazie u detí i požadavek,

aby o ni mohli žádat i nepLnoletí, ba i starší nezletilí. Znejasní
se pojem subjektivne neúnosného utrpení a žádost bude
možné zdúvodnit omrzelostí životem u lidí jinak zdravých.

Toto vše se už deje.
Lze ocekávat, že pri rostoucím mezigeneracním napetí

budou starí lidé spatrovat východisko v eutanazii, nebot

neunesou pocit, že jsou na obtíž, bude-li jim to dáváno

najevo. Za východisko ji budou pokládat i ti lékari, kterí pro
zanedbání své vlastní odbornosti nebudou umet mírnit bolest,

nerozpoznají lécitelnou depresi ci nebudou schopni psychote
rapeuticky komunikovat s težce trpícím pacientem, címž
u neho prohloubí pocit opuštenosti a beznadeje. - Jak ovlivní

dostupnost eutanazie a její prípadné zevšednení morálne
psychologický profJ1 osobnosti lékare? Múžeme hádat, ale
i tušit, že - receno s Erichem Frommem - spíše od biofilie
smerem k nekrofilii.

U žádné nove tvorené právní normy nelze stoprocentne

predvídat její praktickou úcinnost (v polistopadovém dobe
s tím prece máme u nás zkušenost!). V prípade legalizace
eutanazie lze ocekávat "úkrok na kluzký svah" (slippery

slope), tedy sesuv mravu, jemuž už nebude možno zabránit.
Myslím, že je dosti dúvodu pro to, abychom i pri svetonázo
rové pluralite legalizaci eutanazie odmítli.

I' "'V'
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PRAHA- AUT
Cestovat dnes po Praze tramvají už není to, co bývalo

ALEX ZAITCHIK

Koleje blokují automobily a tramvaje na ne vyzvánejí
jako hejno vzteklých cvrcku. Ridici klickují ulicemi a snaží

se uniknout nervozite ostatních. enávidí se a spolecne

nenávidí všechny ostatní na silnici. V nekterých ctvrtích je
dnes rychlejší chodit jednoduše pešky.

Tato situace je logickým dusledkem neprehlédnutelného
trendu postkomunistické éry, totiž bezpríkladné a nekontro
lované exploze soukromých automobilu a jejich provozování
ve vnitrních mestech. Už deset let se Praha úcastní "souteže"

o evropské mesto nejpostiženejší automobilismem. Uspela
v ní na jednicku.

Pocet kilometru, které jsou denne najety po Praze, se od

roku 1990 více než zdvojnásobil- z osmi miliónu je dnes více
než šestnáct miliónu. Množství zaregistrovaných automobilu
se každý rok zvýší o nových 34 tisíc. S rostoucím poctem aut

soucasne klesá procento domorodcu, kterí jezdí verejnou
dopravou. Pasažéru mestské hromadné dopravy je dnes v Praze
o tretinu méne, než v roce 1989 - soukromá osobní vozidla

tenkrát zajištovala jen petinu veškeré dopravy po meste.
Strucne receno, behem posledního decénia prošla pražská

doprava vetší expanzí, než v rozmezí predcházejících sta let.
K jistému ustálení intenzity dopravy došlo až v roce 1998,

a to do znacné míry proto, že kapacita ulic byla takrka
bezezbytku vycerpána.

PROTI ASFALTOVÉMU STÁTU

Tvárí v tvár nicivému vývoji se zacínají - což je jedna
z mála jiskérek nadeje - bourit obcanská sdružení a hnutí
odporu. V prubehu posledních deseti let odpurci "asfaltové

ho státu" zaznamenali nekolik úspechu: odvrátili, i když jen
docasne, projekt vybudování Wavního tahu Stromovkou a na
pocátku devadesátých let Praze 1 prekazili plány na omezení

peší zóny, která mela ustoupit prujezdnosti pro auta. Nejcer
stvejší ukázkou je potom spolecný postup ctyriceti environ
mentálních komunit a skupin, které v koalici pod názvem

SOS udelali mestu Praze nedávno cáru pres rozpocet, tedy

presneji receno pres loni schválený územní plán.
To jsou však jen zelené ostruvky, sem tam vyrážející na

betonovém monolitu zájmu a výhod. Úredníci, ochromení
zastaralým uvažováním nebo prímou korupcí, zdá se, vubec

nechápou, jaké motivy vedou odpurce územního plánu ani
jejich pocity odpovednosti k Praze jako urbanistickému
klenotu.

VYREšíTO BILL GATES?

Až karikaturou tohoto typu myšlení je rocenka Ústavu
dopravního inženýrství hl. m. Prahy, jehož posláním je

"tvorba rešení dopravní situace a plánování mestské dopra-

vy". Reditel ústavu Ladislav Pivec trvá na tom, že "zvyšování
plynulosti dopravy musí být soustavne podporováno explozí

informacních technologií na prelomu tisíciletí". Vycházeje
z výzkumu EU predpokládá, že v roce 2004 bude mimo

domov pracovat jen každý desátý Pražan - ostatní budou

trávit pracovní dobu ve své domácí pracovne za pocítacem,
modemem propojeným s hlavním stanem zamestnavatele.

Pan Pivec tedy doufá, že jeho práci za nej udelá Microsoft
a snímá z orgánu verejné správy obtížný úkol omezovat
dopravu cestou legislativních opatrení a rozumného
mestského plánovánÍ.

Než však cestující prodají své Škodovky a nakoupí za ne

notebooky, budou i nadále ucpávat a znecištovat centrum
mesta.

PARKOViŠTE: ANO, NEBO NE?
Nabízejí se prakticky dve rešenÍ. Tomu prvnímu mužeme

po vzoru severských zemí, které tyto specifické metody
omezování dopravy uvedly do života, ríkat skandinávské. Je
založeno na zdražování parkovného a na tom, aby parkování

v centru bylo tak nepohodlné, že vetšinu zájemcu odradí.

V Praze podle stávajícího predpisu o dopravních zónách
platí povinnost vytvorit na každých nových 30 metru

ctverecních kancelárské plochy další parkovací místo. Tento
predpis je na nic a nakrásne by moW být zrušen, tak jako byl
nedávno zrušen ve Vídni.

Zaparkovat na hodinku v centru Amsterodamu prijde na
našich 100 Kc a dokonce i lidé s trvalým bydlištem v oblasti
musejí na povolení cekat roky. edisciplinovaný ridic, který
zaparkuje bez povolení, se muže spolehnout na to, že na kole
svého vozu najde boticku, a že "vyzutí" bude stát našich 7000

Kc. Kodan behem posledních triceti let redukuje parkovací

plochu každorocne o 2 procenta a celkem se jí již podarilo
zrušit 30 000 parkovacích míst. I Praha by moWa srazit "tlak"
ve svých dopravních tepnách na nižší hodnoty. Stacilo by

rozvíjet a modernizovat verejnou dopravu a prísne uplatnovat
parkovací omezení, která dnes prinejhorším vubec neexistují
a pri nejlepším se o ne dbá na principu náhody.

Druhou alternativou je následovat trend podpory a usnad
nování prístupu aut do vnitrních mest, což se deje na úkor
smyslu verejné dopravy a sociálního prostoru pro život
enkláv obcanské spolecnosti. Paradoxne je to však také

trend, který vyznává vetšina úredníku odpovedných za

plánování dalších osudu mesta. Schválený územní plán
napríklad pocítá s rozsáhlými parkovacími prostranstvími

pod Václavským námestím, Klárovem ci Letnou. Fakt, že již
vybudovaná parkovište v podzemí Rudolfina a árodního

divadla nejsou vytížena, kompetentní projektanty a úredníky
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Pocet kilometru, které jsou najety po Praze, je dnes dvakrát vyšší, než pred deseti lety.

nijak nezneklidnuje. Nevzrušuje to ani známého prítele

businessmanu a starostu Prahy 1 Jana Burgermeistra, který
lacne volal po vybudování dalších 50 000 parkovacích míst
v historické cásti svého mestského obvodu.

ZDRAVE NAŠTVANÁ VEREJNOST
Nová parkovište jsou však pouhým doplnkem Wavní ideje

územního plánu, kterou je výstavba Mestského okruhu.
Podle Zastupitelstva hl. m. Prahy, které plán schválilo, má
okruh sloužit ke "zredení" dopravy a jejímu odklonení
z centra. I letmý pohled do map, z nichž zastupitelstvo

vycházelo, ovšem odhaluje, nad cím vlastne odpurci po celá
ta léta hlasite sténali. Okruh, to není jen pár nových silnic

a rozhodne pak nemuže fungovat jako "odtokovový kanál".
Naopak ke vjezdu do mesta spíše povzbuzuje, a to aniž by se
v plánu myslelo na nástroje, kterými by bylo možno ridice

motivovat k volbe delší trasy po tzv. Silnicním okruhu mimo
mesto (napríklad mýtné). Podle vlastních odhadu mestské
rady privedou nové silnice do Prahy denne pres 100 000

automobilu. Odpurci mluví o Mestském okruhu jako
o "severojižní magistrále II" a vytvárejí tak paralelu
s mestskou dálnicí dokoncenou v roce 1972, která Václav

skému námestí hlubokým rezem amputovala Národní
muzeum a vytvorila z nej opuštený ostruvek v mori doprav

ního kolapsu.
S prípadem "územní plán" by to mohlo dopadnout jako

s Temelínem: investice pochybné hodnoty na sebe bude
nabalovat náklady po spirále a stejne poroste i roztrpcení

verejnosti. S tím, jak lidem budou docházet dusledky

územního plánu a jejich vliv na životy Pražanu, zacnou se

zajímat o náhradní rešení a apatie se promení v horkost.
Sdruženi SOS prišlo s návrhem svých vlastních alternativ.

Vedle zúžení soucasných silnic a zavedení mýtného jako
nástroje odvádení dopravy z center zduraznují nutnost

presmerování financních prostredku na úcely modernizace
a rozvoje síte verejné dopravy. To se týká zejména ceské želez
nice, která - ackoli bývala nejlepší v Evrope - znacne ztratila

svuj lesk. Velká mesta typu Kladna nebo Mladé Boleslavi stále
postrádají vyhovující železnicní spojeni s Prahou.

ezískají-li tyto názory ohlas, znásobený reprodukto
rem nátlaku verejnosti, budoucnost Prahy je ve hvezdách.

Na zodpovednost predstavitelu mesta a velkých politic
kých stran se obcané opravdu spolehnout nemohou.

(Napríklad Václav Klaus a ODS se kdysi zasadili o to, aby
výraz "trvale udržitelný život" byl "vygumován" z vládních
dokumentu.)

Obrana Prahy musí být založena na propojení sil infor
mované a také zdrave naštvané verejnosti. Bude s tím
soucasne spojena nutnost oželet užívání auta jako statutové

ho symbolu a nahradit tuto ztrátu ziskem nevídaného sociál
ního prostoru a rozšírení verejného dobra. A v neposlední
rade bude nutné zapomenout na socialistický zvyk pohodl

ného prejímání rozkazu shora.

ALEX ZAITCHIK JE NEZÁVISLÝ NOVINÁR.

(Statistické údaje, použité v clánku, pocházejí z rocenky

Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy z roku 1999.)
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Vztah mezi Západem a Cínou se brzy dramaticky zmení

Je omylem se domnívat, že Cínané

prahnou po demokracii. V Cíne je na

procenta asi tolik presvedcených

demokratu, jako u nás konfuciáncu.

Nejen jazyk, písmo, ale

i myšlení je zcela jiné. Cínan
úplne jinak chápe altruismus
a egoismus, spravedlnost
a nespravedlnost, rafinova
nosti a archaicnost - což se
táhne od oblasti náboženské

a intelektuální až ke každo-
denním vecem. Zatímco

cínské nábytkárství a rezbárství je ve srovnání s naším
úžasné a videt cínské tesare vázat krov je umelecký
zážitek prvního rádu, tak naproti tomu instalace
v hotelích a hotýlcích, kde jsem bydlel, byly pokaždé

nejakým zpusobem zfušovány. Nekteré inovace prijaté
z Evropy bez místních tradic pricházejí zkrátka, jiné,
treba mobilní telefony ci computery, prosperují a je jich
všude plno.

Vetšina mých krajanu se me po príjezdu v zásade

dotazovala na Cínu Maovy éry. Je tam hlad? Je v Pekin
gu mestská doprava? Mají se do ceho oblékat? Jaksi se
u nás prehlédlo, že Cína zažila raketový vzestup životní

úrovne, spolecenská atmosféra soucasné Cíny pripomíná
naše šedesátá léta. Panuje všeobecný optimismus

zbytky lesu na nejstrmejších úbocích hor. Jako u videní

se clovek blíží k mnohamilionovým mestum, jejichž
jména v živote neslyšel a které uvidí pravdepodobne jen
jednou. Dnešní Cína fascinuje a trochu desí svou

úžasnou dynamikou, která je v naprostém kontrastu
s panevropskou strnulostí.

ATMOSFÉRA pRIPOMíNAJící
ŠEDESÁTÁ LÉTA

V Cíne je patrná jistá bezpredsudecnost, ci lépe jiný

typ predsudecnosti, nežli je náš. To umožnuje nejen
s chutí konzumovat jakékoli živocichy typu mloku ci
cikád, ale také operativne jednat a neohlížet se dlouho

kolem. Staré cínské úsloví praví: "Když pochytali

všechny krepelky, snedli i loveckého psa." Nesdílím
mínení mnoha návštevníku v tom smyslu, že Cína už

se velmi poevropštila. V necem jiste - z tradicního
stavitelství ci odívání nezbylo prakticky nic, všechny
technologie jsou prejaté. Ale Cína je Cínou dotud,

dokud cínsky mluví a píše - zejména pak znakové
DESIVÁ DYNAMIKA písmo, jednotné pro provincie hovorící rozmanitými

Z Evropy se pak zacaly lavinovite šírit nové technologie, dialekty, je hlavním pojítkem celé ríše už po dva a pul
ideologie a zvyky po celé zemi, která prožívala mezi lety tisíce let.
1911 až 1979 jako sérii kreco- . . _

vitých stahu postupne pád
mandžuské dynastie, obcan

skou válku, japonskou inter
venci, komunistické prevzetí
moci a šílení ,,"kulturní

revoluce". Teprve koncem

sedmdesátých let se situace

díky Tengove vláde konsoli-
dovala a zapocal proces pripomínající v nekterých

aspektech šedesátá a sedmdesátá léta v Japonsku: národ
ní produkt roste v prumeru zhruba o 10 procent rocne
a zeme se mení doslova pred ocima. Podobne jako

v teplém a vlhkém jihocínském klimatu bují na polích
rýže a zelenina, vyrážejí dnes v centrech mest trsy
mrakodrapu, stavené na tri smeny, a na míste nekdejších
šterkových cest vznikají mnohaproudé dálnice. Jako by

v podstate mírná a femininní, jinová cínská kultura byla

oplodnena "tvrdým" jangovým evropských myšlením
a z tohoto spojení vznikl témer nekontrolovatelný rust
materiálních statku. Dojem je umocnen ješte obrovskou
rozlehlostí zeme; kam oko dohlédne, táhnou se pole
a domy bez jediné nevyužité plochy, pomineme-li

Zážitek z Cíny, který jsem si privezl po mesíci stráve

ném na studijní ceste, je címsi, co bytostne zmenilo muj
život a co se prakticky samo dere na papír. Nejsem
politolog ani sinolog a zvlášte pak ne prorok, ale presto

není myslím pochyb, že celoplanetárne zacíná doba
cínská, ne-li celé cínské tisíciletí.

Pred zhruba sto padesáti lety se tehdy svetovládná

Evropa doslova násilím vlomila do "spící" císarské Cíny,
uzavrené v sobe samé a svých tradicích a netoužící po
vnejším obchodu a tím méne po dovezených myšlen

kách. Vše, cím tehdy disponovala, vyvinula sama 
z importu pocházel pouze buddhismus a nekteré méne

významné druhy domácích zvírat. Takovou míru origi
nality nemela žádná jiná kultura na svete. Císar Cchien

Lung napsal na sklonku 18. století anglickému králi, že
" ... naše ríše oplývá všemi vecmi v prehojném merítku

a nepostrádá žádné zboží uvnitr svých hranic; nemá
tudíž potrebu dovážet výrobky cizozemských barbaru
výmenou za své vlastní zboží".
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s nekonecným ukazováním stoupajících grafu v masmé

diích, celková situace se rychle zlepšuje, jídla a bežných

príjemností je dostatek, ale tak príliš "vyskakovat" si
bežný clovek nemuže. Prodej soukromých aut je zatížen

vysokou daní - kdyby si každý Cínan, který na ne má,
auto skutecne koupil, nebylo by v huste osídlené zemi
k hnutí. I nekonvertibilní mena nutí Cínany cestovat

prevážne jen po vlasti, kde ovšem vnitrní turismus
prímo bují.

Zárove11 je nutno držet ústa a krok, dodržovat rituály

a zaklínadla, byt na ideologii už nikdo neverí. Cínané
sice stále ujištují, že budují socialismus, ale ve skutec

nosti už je to témer kapitalismus amerického typu. Proti
vrchnosti, jež v hospodárském vzestupu aktivne nebrání,
se nevyplatí bojovat - proto zde panuje cosi jako sociální
smír. Vše je ovšem tvrde profízlované, policejní stát
a vzájemné pozorování a udávání má v Cíne nejméne

dvoutisíciletou tradici. Je naprostým omylem se domní-

vat, že Cínané prahnou po demokracii - v Cíne je na

procenta asi tolik presvedcených demokratu, jako u nás
konfuciáncu.

STRAŠÁK "ŽLUTÉHO NEBEZPECí"
Evropa probudila Cínu z vekovitého spánku a už ted

s ní není schopna držet krok. Je podivné, jak silne se
tomuto faktu Evropané brání. Kdykoliv jsem o vyhlíd
kách dnešní Cíny se svými práteli hovoril, vždy mi

neváhali plasticky a s vervou dokazovat, na jak pevných
fundamentech Evropa stojí, jak se Cína nachází krátce
pred zhroucením, protože bez krestanství nemuže
dosáhnout vyšší civilizacní úrovne. Zcela chápu rozpaky
stredoveké Itálie nad Markem Polem - o osm set let

pozdeji není kupodivu o mnoho lépe. Bylo zvykem si
predstavovat "žluté nebezpecí", ozbrojené a vyhládlé

asiatské hordy táhnoucí na Evropu. Nic není vzdálenej
šího realite - Cínané jsou národ spíše mírný, prestiž

zima 2001

53



ZAHRANiCí

armády je v této zemi tradicne nízká (staré cínské úsloví
ríká, že ze špatného dríví se delá palivo a ze špatných

lidí vojáci). Málokdo pomyslel na to, že do dvaceti let
bude mít tento region takovou hospodárskou moc, že
zkostnatelou, nepružnou a v podstate ve skansen preme

nenou Evropu (a možná i Spojené státy) hladce ekono
micky ovládne. V Evrope je navíc jakýsi latentní hlad po
tradicním cínském myšlení (taoismus, cínská medicína,

buddhismus, vešteb ní praktiky). Málokdo si uvedomuje,
že je težko prijímat u nás taoismus a nemít zde Cínu se
vším všudy, ci alespon nekteré její aspekty. Cte-li si

.~~,

clovek nekteré filosofické texty posledních sto padesáti

let, jejichž výklad údajne tvorí ideovou páter Evropy
nového typu, podlehne snadno dojmu, že ve srovnání se
"státotvornými" a umerenými texty klasické Cíny, jejichž

neprímý vliv je podnes velký, jsou evropské spisy spíše

díly psychopatu, byt treba geniálních.

EVROPANÉ JAKO BIZARNí MINORITA
Z cínského pohledu skýtá Evropa volný prostor

a nevyužité obchodní a podnikatelské šance (Cína je

nesrovnatelne husteji osídlená a její obyvatelé jsou zvyklí
obstát za nesrovnatelne težších podmínek - zdejší život je
mnohem tvrdší než u nás a Cínané jsou velmi prísní
i k sobe samým). Skomírající Evropské spolecenství zajisté
neudrží pristehovalectví v mezích, at pro nabízené výhod

né obchody nebo z toho duvodu, že se Evropané témer
prestali množit a bude treba pracovní síly. Predstava stárí

s tucnou penzí financovanou cínskými pristehovalci
a rozmanitou a chutnou kuchyní, už ted zvolna vytlacující
tradicní stredoevropské "blafy", není zase tak chmurná
ostatne v Cíne požívají starci velké vážnosti. lzolacionis
mus za velkou evropskou zdí budovanou z víz a xenofobie

zde príliš nepomuže, jen pomysleme, jak dopadla v tomto

smeru práve stará Cína a Japonsko. Trnu pri predstave, že
Evropské spolecenství váhá se zaclenením tak typicky

evropských zemí, jako je Polsko, Madarsko ci Ceská
republika. Bylo by treba do Unie zapojit celé území až po

Ural a Ararat a rozpomenou se i na jiné soucásti naší
tradice, než je populismus a bezohledné prosazování
individuálních zájmu bez zretele na obecné dobro. Oswald

Spengler by nepochybne jásal radostí, kdyby uvidel tak
hmatatelný doklad svých tezí, v roce 1918 ješte ponekud

neverohodne znejících, o rozkvetu a úpadku jednotlivých
velkých civilizací a zejména té západní.

Evropa a její tradice, jakkoli už znacne vykotlaná, mi

samozrejme, alespon z jisté nostalgie, leží na srdci.
Pravda je však to, co jsme zažili na vlastní kuži a videli

svýma ocima. Po návratu už jaksi nejsem schopen brát
naše bolístky a boure ve sklenici vody vážne. Ostatne

i nadcházející tisíciletí bychom snad mohli jako exotická
minorita se všemi našimi, pro Cínany znacne bizarními
zvyky prežít, prodávajíce rukodelné suvenýry a tancíce

v pestrých krojích pred videokamerami bohatých
cínských turistu. Kdo ví?

STANISLAV KOMÁREK (1958) JE BIOLOG A ESEJISTA.
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Fairbanks, R.: Dejiny Cíny. akladatelství Lidové noviny, Praha
1998.
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Vážená redakce,

dekuji srdecne za listopadové císlo Prítomnosti. Není to

zdaleka první císlo, které jsem cetl, ctenárskou prízen jsem
Prítomnosti venoval od její legální obnovy ...

Zabývám se médii už pár let a asi ze sedmdesáti procent

souhlasím s názory, které jste prezentovali. Nicméne se
domnívám, že je užitecné pojmenovat dva hlavní problémy
ceské "žurnalistiky" (uvozovky proto, že tento termín

ponekud evokuje noviny, lec verejné mínení je ve vyspelých
zemích ze šedesáti procent vytváreno televizí. ..).

Prvý problém je vystižen nekolika clánky docela presne:
je to neznalost novinárského remesla. Práve to je prícinou
míchání žánru (zpráva a komentár), neschopnosti vystih

nout podstatný rys popisované skutecnosti (napríklad
v Lidových novinách je casto zvykem zduraznovat v titulku
opak toho, jak vyznívá clánek).

Druhý problém spatrují v tom, že novinári se prímo

demonstrativním zpusobem "nedrží svého kopyta" a místo
aby se o události - zejména samozrejme o politice - refero

vali (formou zprávy) a v kontextu události analyzovali
(formou komentáre), snaží se události vytváret. Má to
bohužel v tomto národe jistou tradici.

Neoprávnenost požadavku K. H. Borovského "psát tak,

aby se tím mohla rídit politika" lze prokázat .snadno,
domyslíme-Ii tuto zásadu do dusledku: Nemel by snad
sportovní novinár takto ovlivnovat (ci prímo rídit) sport,

novinár-popularizátor dirigovat vedu, literární a hudební
kritik rídit tvorbu a nakonec - proc ne - hlasatel meteoro
logické predpovedi pocasí urcovat pocasí (ostatne krome
toho posledního to vše tady ve vyvinuté forme za

komunistu bylo - a i tomu pocasí jsme porouceli ...).
Absurdita tohoto požadavku je zrejmá, ale pro jeho

pochopení je však treba znát i Havlíckovy duvody: Ceši
v jeho dobe nemeli svébytnou politiku ani dost politiku, obojí

suplovali novinári (a taky to podle toho vypadalo). Pokud by
Havlíckova výzva byla chápána jako kritérium uplatnované ex
post, jako svého druhu kategorický imperativ, mohlo by to

být v porádku. Jakmile však novinár zacne ovlivnování
("delání") politiky chápat jako úcel své práce, prekracuje
svou roli i kompetenci, vyvolává obdobnou reakci politiku
(kterí zacnou cilene ovlivnovat média) a demokracie je
ohrožována. Bylo to špatne za Havlícka i pozdeji za Peroutky

a je to špatne dodnes - dnes spíše jako praxe než jako hlása
ná norma, kterou lze snadno poprít demokratickou úvahou

o mandátu a odpovednosti. Nevyslovená praxe je práve
proto ješte nebezpecnejší, a to nezávisle na tom, že ji dnes

podporuje ani ne tak Havlícek jako spisovatel Havel.
Jak je zrejmé, pokládám tento druhý problém za závaž

nejší, protože remeslo se lze naucit (ne vždy!), ale špatná

motivace (pres novinarinu do vysoké politiky) se napravuje
jen velmi obtížne a casto pak vede k absenci svébytné
odpovednosti novináre na jedné strane a ke genezi politiku

bez politické zodpovednosti na strane druhé.
S pozdravem a práním všeho dobrého do nové prítom

nosti nového roku i do nové budoucnosti nového tisíciletí

dr. Josef Musil

posílám Vám výsledek svého dlouholetého uvažovanl

o prícinách holocaustu a opatreních proti jeho opako
vání.

Duchovní vudce strany Šas rabín Ovadia Josef prohlá

sil zacátkem srpna 2000, že obeti holocaustu byly
"prevtelené duše židu, kterí v minulosti zhrešili". Tento

nesmyslný výrok, pripomínající spíš hinduistu než judais
tu, me prinutil vystoupit se svým výkladem prícin nacis
tického holocaustu v letech 1942-45.

Útek Židu ze své zeme byl zpusoben velikášstvím
jeho náboženských vudcu, kterí vyvolali zbytecné
povstání malého národa proti nadvláde Rímanu, jež

podle historiku byla dost tolerantní a neospravedlnova
la tento zbytecný hazard proti nepríteli daleko silnejší

mu. V zemích, v nichž se usadili, se pak tito lidé odlišo
vali od místního obyvatelstva svým jazykem, znalostí
písma a oblékáním. Obyvatelstvo bývalé ríše rímské se
pak po prijetí jiného monoteistického náboženství,

vytvoreného také príslušníkem židovského národa,
disidentem Ježíšem Kristem, segregovalo od židovských
pristehovalcu a nutilo je žít oddelene v tzv. ghettech.

Nesmeli vlastnit zemedelskou pudu a prodávat své
remes/né výrobky na trhu mimo svá ghetta, živit se melí

prevážne obchodem, který ovládali už za pobytu
v Orientu. Protože v nem byli úspešní, vyvolávali
u nežidovského obyvatelstva závist, jež ve spojení
s xenofobií vzbuzovala v krizových okamžicích casté

pohromy, predzvesti pozdejšího holocaustu. Nejlepším
prostredkem k odstranení napetí mezi židovskými
a krestanskými lidmi by bylo prijetí náboženství Žida
Krista nebo pozdejšího ateismu. Tomu však bránil
fanatismus rabínu, kterí vedli své náboženské obce.

A tak hlavním viníkem té strašné katastrofy byl funda
mentalismus takových rabínu, jakým je Ovadia Josef.

Domnívám se, že si to nekterí premýšliví Židé také

uvedomují. Svedcí o tom napríklad výrok jedné postavy
Isaaca Bashevise Singera, že židovský Buh promluvil
k Izraelcum ústy Adolfa Eichmanna ... Podobný názor

vyjádril francouzský židovský autor, když dal své knize
název: "Buh je sud prachu."

Myslím si, že nemá pravdu ceský Žid Milan Platovský
ve svých pozoruhodných pametech "Žít a prežít", když

tvrdí, že existencí židovského státu jsou Židé zabezpe
ceni pred novým holocaustem. Prubeh takzvané Jom
kipurské války v roce 1973 ukázal, že život malého

národa není nikdy zabezpecen a nejvetším nebezpecím

je pro nej práve náboženský fanatismus, který nutil
i vojáky oslavovat nejvetší církevní svátek tak okázale,
že zanedbali nezbytnou každodenní starost o bezpec
nost zeme. Tato skutecnost, dále masakr židovského

fanatika v palestinské mešite, vražda premiéra Rabina
jiným fanatikem, to vše mi napovídá, že jedinou cestou
k zajištení bezpecnosti Izraele je jeho postupná sekula

rizace - modernizace školství, odstranení privilegií
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mnichu, kterí nejsou povinni bránit v prípadné válce
svuj stát, ac tuto povinnost mají i ženy, omezení jejich

agresivity pri vynucování dodržování tisíciletých
náboženských tradic a pover a zvyšování tolerance
mezi lidmi s ruzným vztahem k temto poverám.

Tuto snášenlivost však musí probojovat ta nejvzdela
nejší vrstva Izraelcu, zaslepení fanatici toho nejsou

schopni, ti musejí být k toleranci donuceni temi umírne
nými príslušníky národa. Rozumní Židé by proto nemeli
podporovat nehorázné provokace dvou židovských
rabínu z Anglie, aby jim cizí stavební firma v Praze

obnovila po peti stech letech zrušený hrbitov. Usem
rád, že už od toho upustili.) A vystupovat s tímto

arogantním požadavkem práve v zemi, v níž je díky
dlouholeté cinnosti T. G. Masaryka antisemitismu
pravdepodobne nejméne z celé Evropy, to je trestuhod

ným vyvoláváním starých nálad. Jakýkoliv fanatismus se
v minulosti ukázal krajne škodlivý i pro velké národy,
pro malý národ však muže být zcela zhoubný. Jako
príslušníkum malého národa bych chtel pripomenout

žertovnou radu nadporucíka Lukáše z nesmrtelného
Švejka adresovanou jinému malému národu: "Budme

Ceši, ale nemusí to každý vedet!"
Vždy je treba pocítat s tím, že se jednou muže stát

prezidentem USA clovek, který nevystoupí vcas na
obranu Izraele, a tato malá zeme muže být behem
nekolika dnu obsazena a zcásti vyvraždena muslimskými

fundamentalisty. Vždyt prezidenti Bush nebo C1inton

mohli zabránit masakrum v rozpadající se Jugoslávii

energickými leteckými zásahy pri obléhání chorvatské
ho Vukovaru už v roce 1991 nebo pri vyvraždování
bosenských muslimu v letech 1992-95, ale dlouho je nic
takového nenapadlo.

Zdá se však, že ke stejnému názoru došel i izraelský
premiér. "Barak pripravuje sekulární revoluci", jak

napsal novinár Bretislav Turecek v Právu 13.9. na str. 10.,
a to by si mel uvedomit i pravdepodobný ateista Šimon
Perez a neprehlížet neprozretelný cin Ariela Šarona 
návštevu modlících se Židu na Chrámové hore, která

vystupnovala poslední útoky Arabu.
Severoirští protestanté už nekolik let nedovolují

svým radikálum slavit výrocí svého vítezství nad katolí

ky pruvodem katolickými ctvrtemi, a tím tlumí teroris
mus IRA.

Když se nekdo chce modlit ke své predstave Boha, at
to delá doma nebo v chrámu.

Jsem rád, že Ceši kdysi prispeli svými zbranemi
a výcvikem pilotu k záchrane mladého izraelského

státu. Jsem presvedcen, že uskutecnení mých dlouho
zvažovaných návrhu by pomohlo uklidnit další vývoj
Izraele. Upevnovat náboženský stát pri vstupu do 21.

století by bylo nerozumným hazardem.

S prátelským pozdravem
Vladimír Liberda,

filosemita
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Ceský rum
Tak nám chtej sebrat rum, paní Milerová - chtel

by si clovek zaparafrázovat, doslechne-li se

o euroopatreních, smerujících k ochrane znacko
vých výrobku a jejich pojmenování. Pravda, jde jen
o název rumu, nikoli o nápoj sám; ale kdoví - co
když práve to zvucné jméno prispelo k jeho oblibe?

Slovo rum s významem lihoviny je ovšem inter

nacionalismus, prejatý a rozšírený dle všeho
z anglictiny; sotva který jazyk je umí vyslovit tak

lapidárne, rincive a zvucne jako ceština. Však si
s ním taky rádi hrajeme už od detství. Znáte tu
detskou hru "cukr káva limonáda, caj rum bum" ?
Werich se tím nechal inspirovat: "Nebumbala pivo,

nebumbala rum, bumbala jen víno, bumbala
bumbala bum!"

Rumem rozumíme také stavební odpad a úlomky zdiva, popr.

ruiny, slitiny. Rumarství ci rumarení bylo bežné nádenické
zamestnání, rozšírené u nás zvlášte v souvislosti se stavebním

ruchem (a nedostatkem mechanizace) 19. století, známe je napr.
z Hálka - ac dneska bychom si Poldíka rumare predstavili spíš ve

výcepu než na zboreništi. Toto slovo spojují etymologové

s madarským rom, což znamená zríceninu - k nám se dostalo
pres nemcinu. - A máme tu ješte peknývšeslovanský koren rum-,

který se vyskytuje toliko v odvozeninách jako rumený, rumenec,
rumelka apod.

Vratme se však k rumu - nápoji. Rekli jsme, že jde o prejímku

z anglictiny, jež obohatila i další jazyky (nem. Rum, fr. rhume,
špan. ron, rus. rom ...); odkud prišlo do anglictiny, není jasné.

Podle nekterých etymologu snad z Indie (bez upresnení, zda jde
o Indii Východní ci Západní), podle jiných je jeho "puvod záhad

ný" (V. Machek). Jisté ovšem je, jaký konkrétní nápoj toto slovo
oznacuje puvodne. Jde o pálenku ze zkvašené trtinové melasy

nebo trtinové štávy; její pravlastÍ jsou Antily (tedy Indie Západ
ní), nejslavnejší je rum jamajský. Destilát je puvodne cirý, pri
zrálú v sudech nabude loužením z jejich dreva nahnedlé barvy 
podobne jako whisky. Rum byl ve strední Evrope takrka

donedávna exotický; až ve druhé polovine 19. století se u nás
i jinde ve strední Evrope zacíná vyrábet jeho náhražka smíšením
cistého lihu s vodou a aromatickou trestí. Ottuv slovník naucný
nazývá tento nápoj rumem umelým ci též padelaným a nabízí

dost drastickou metodu, jak ho rozeznat od rumu pravého:
"Pridá-li se do sklenicky rumu nekolik kapek silné kyseliny sírové
a priklopí-li se nádoba lehce papírem a privoníme-li po nekolika

hodinách k odklopené nádobe, prozradí se umelý rum nepríjem
ným zápachem." ekdy se clovek bruselským ouradum skoro
nediví.

Co mohlo zpusobit u nás a v okolí takovou oblibu rumu - ci

naopak proc se laciné koralce napajcované syntetickou esencí
zacalo ríkat podle nápoje o tolik ušlechtilejšího? evÍm, ale vubec
bych se nedivil, kdyby tu ve hre byla zmínená homonymie

s rumem jako ruinou, odpadem. Zní to sice nelingvisticky, ale
pripomenme, že obliby doznala tato korala tam, kde se mluví po

cesku nebo nemecky. Snad nejvíc se s rumem našeho typu setká-

váme v kontextu první svetové války. "Rum je

mlíko vojáka," ríká jeden z nemeckých veteránu
u Remarquea. V rakouském vojšte zase platilo
"není ruma, není šturma" - v dobové beletrii

nacházíme svedectví o plných ešusech rumu
fasovaných k potlacení strachu pred útokem.
Dnes už tento podivuhodný nápoj krome nás
vyrábejí asi práve jenom Rakušané.

A stal se u nás mokem jak lidovým, tak

i národním - jako tequilla v Mexiku, vodka na
Rusi, whisky u Britu nebo borovicka na Slovaci.
Pije se v zapadlých výcepech nejnižší trídy stejne

jako na horských boudách. Otrlí proletári si jím
ochucujÍ pivo, ušlechtilé dámy caj, všichni pak

kávu. Deláme z nej grog, casto punc - a polevy na dorty, a cokolá

dové pralinky... I nejstrídmejší hospodyne jej mají doma v zásobe,
a na cesty nás provází v zime v léte. Jen se podívejte na pruvodní
fotografii: stánkar se sice pokouší oslovit predevším deti nabíd

kou od limonád po "kindrvejce" a cokoládu, rád by udal i kompo
ty a sardinky, ale v centru tohoto obložení zustává centrální
nabídka: budvar, rum a becherovka. Rum si dokonce dovolí sdílet

svuj rádek s vodkou a ginem - prvenství mu stejne nikdo neuzme.

Zvlášt na snehu, který kiosk i tu reklamní tabuli obklopuje. Ke
snehu rum obzvlášt patrí: kdyby u nás behali po horách záchran
ní psi bernardýni, urcite by v soudku nic než rum nemeli.

Máme se snad nechat o to všechno pripravit? O ten nápoj asi

sotva - ledaže by vyšel z módy, což mu asi po víc než stu let
nehrozí. Jiné to muže být s rumem jako s chránenou znackou.
Trochu to ovšem postrádá smyslu - to slovo u nás zdomácnelo

stejne jako vec, kterou jím oznacujeme. Výrobcu se lze zastat

i tím, že déle než pul století oznacují svuj tovar rumem s prívlast
kem "tuzemský" - nepredstírají tedy nic, co by nebylo pravda.

(Kdosi prišel s nápadem a jiste si ho nechal patentovat, že by se
po eventuálním zákazu názvu mohl týž nápoj prodávat jako

"tuzemák".) Máme ostatne radu prípadu dalších, kdy se prejaté
slovo stabilizovalo s významem ješte vzdálenejším puvodnímu

obsahu. Konak ríkáme dnes i nekterým likérum (vajecný konak),

ac jde puvodne o révovýdestilát z urcité oblasti Francie.
Je možné, že z právních duvodu bude treba zmenit oficiální

název, pokud se i v daném jazykovém prostredí stane chránenou
výrobní znackou; ale zda takto zmenené oznacování prejde do
jazykového úzu, záleží už na uživatelích jazyka - a na case.

Zpravidla to dopadá podobne, jako když se u nás zavedla termi
nologie mezinárodní merné soustavy: vedle vterin se zavedly

sekundy, vedle váhy se zavedla hmotnost a vedle vážení též zjišto
vání hmotnosti ... Ruzných slov se užívá v ruzných kontextech,

rozhodne však nikoli na úkor srozumitelnosti; naopak ceština
vydelala na tom, že se suma jejích vyjadrovacích prostredku rozší
rila.

Horší by bylo nejakýjazykový prostredek zakazovat pro všech
ny dorozumívací kontexty šmahem; ale taková politizace snad
ceštine zatím nehrozí.

Jan Horálek
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POST SCRIPTUM

Jak zacal rok 2001
Pro založení skutecné demokracie v Ceské republice zacalo nové

milénium podstatne razantneji, než se možná zdá. I když pohled do
budoucnosti zustává mlhavý, ohlédnutí zpet nabízí prekvapive jasné
a príznivé závery. V krátkém období uplynulých 365 dnu došlo ke

ctyrem celospolecenským událostem, které potvrzují, že obcané Ceské
republiky se zacínají probouzet. Zajímavé je, že pozornost obcana se
nesoustredovala na zákony ci instituce, ale smerovala k tomu podstat

nejšímu - k demokratickému chování.
První ze zmínených ctyr akcí - obcanská iniciativa Impuls 99 - práve

pred rokem získala témer každodenní pozornost v médiích a v tomto

období organizovala druhý celostátní sjezd venovaný otázkám demokra
cie. Sjezdu se Llcastnilo více než 500 lidí, vcetne prezidenta Havla.

ásledovala akce "Dekujeme, odejdete!", která se prímo orientovala na

chování politiku. Pár set tisíc podpisu a masový protest na Václavském
námestí se zapsaly do polistopadových dejin. Další událost - podzimní
volby do Senátu a kraju - potvrdila demokratické pravidlo síly jednotli

vého hlasu, pri cemž volici dali prednost slušnosti a otevrenosti kandidá
ta pred politickou mocí. A konecne ctvrtý prípad - "Ceská televize - vec
verejná" potvrdil, že se obcané intenzívne zajímají o to, jak velká propast

je mezi tím, pro co hlasovali, a tím, co se ve skutecnosti deje.
Hromadné protesty na Václavském námestí daly jasne najevo, že

když se politická strana spojí s protivníkem (bez zmínky o takové
možnosti v politickém programu, na základe kterého se volic rozhodu
je) a spolecne pak prosazují zákony za skandování: "Zákony se musí
respektovat!", lidé si toho všimnou. Václav Klaus oznacil protestní akce

za demagogické. Pane Klausi, nemáte pravdu. Demagogie ze strany
obcana nebo obcanských aktivit, jako jsou Impuls 99, Dekujeme,
odejdete! a lednové protestní akce na Václavském námestí, totiž neexi

stuje. Muže existovat pouze demagogie vládcu. Tomu prvnímu se
správne ríká dialog sloužící demokracii. V kontextu akce "Ceská televi-

ze - vec verejná" je duležité uvést, že tato situace

by mela skoncit nejen rezignací Ivana Langra
z predsednictva parlamentní komise (za jeho
roli pri prosazení nekvalifikovaných stranických
loutek do rady Ceské televize), ale i Václava

Klause za to, že rídí stranu, která se zjevne
pokoušela o kontrolu verejných médií. Ve vyspe

lé demokracii by se tak stalo. Ivan Langr ani
Václav Klaus však dospelými politiky nejsou,
i když Klaus má pravdu, když tvrdí, že se jedná o "politický prevrat".]de
však o boj demokracie s neonormalizacními taktikami ODS.

Budování demokracie v naší zemi muže v roce 2001 pokracovat.
abízí se velká príležitost - príprava na volby príštího prezidenta v roce

2002. Významný bude jak zpusob volby, tak statut úradu, do kterého

nový president nastoupí. Tady muže soucasný president VáclavHavel
sehrát velmi pozitivní roli. Bohužel zatím tak neciní.

I když vliv Václava Havla sahá daleko pres naše hranice, pokud jde

o domácí pudu, mohl by být výraznejší a prispet tak více k dalšímu
vývoji demokracie v naší zemi. Václav Havel by tak mohl ucinit treba
zahájením durazné diskuse o roli svého úradu a o významu rovnováhy,

kterou tento úrad v naší zemi predstavuje ve vztahu k parlamentu, vláde
a soudnictví. Pomocí nezbytné "institucionalizace" úradu by Václav
Havel zároven prispel k odbourání závislosti ceského lidu na "tatícková

ní". Tím by se zacalo používat jako nové merítko pro politika skutecné
naplnování jeho pracovních povinností, místo soucasného merítka
"kultu osobnosti".

Dejiny ukazují, že zmeny k horšímu se dají delat rychle. Zmeny

k lepšímu se naopak tvorí pouze po kruccích. V minulých 365 dnech
naštestí ony dobré krucky v Ceské republice nechybely.

Martin Jan Stránský

psáno pro Hospodárské noviny
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Clánky podle autoru:

Ackerman Tony: Teorie buchty a perinový syndrom 7/00

Anýž Daniel: Resumé Prahy 2000: rozpaky 12100
Ash Timothy Garton: Anarchie a šilenstvi 5/2000

Aujezdský Josef: Budoucnost nám chystá vážné potíže 712000
Bartošová Magdaléna: Co se skrývá za Putinem 5/00

Baskerville Stephen: Jak dostat tatinka do polepšovny 12100
Bass Ludvík: Pochopit pravdu vlastní minulosti 1/00

Bilý Petr: Prípad Lachnit 8/00, Strhávání zdí 9/00, Bísek Petr:
Jsou krajané cizinci! 7/00, Blažek Bohuslav:Bulvár,kal na dne
našich médií 11/00

Blízký Martin: Konec patriarchální medicíny' 4/00, Filmová
událost 6/00, Jak chudá bezmoc 8/00, Mor hvezdickový 10100

Brabenec Jan: Strucná historie Strany svobodných 8/00

Brichta Irena: Mít cílevedomost a výdrž 6/00
Brož Josef: Polovina Francouzu se brání evropanství 2/00

Reforma svetélkuje na konci evropského zunelu 9/00

Camrda Jakub: Evropská unie nahoru a dolu 3/00
Cílek Václav: Praha jako bytost 7/00
Cechová Sona: Otevrený dopis Eduardu Goldstuckerovi 12/00

Cechurová Jana: Staronové elity 2/00

Cernoušek Michal: Dáblovy miliony 12/00
Cermáková Marie: Vítezi individualismus 6/00

Cížek Petr: Jsem obchodnik použitým zbožim 2/00

Oavídová Helena - otevrený dopis:Tunelování staré Prahy'
6/00

Oebnár Viktor: Dekujeme. odejdeme 1/00. Proc to zase
nevyšlo 1/00, Odkrytý górod 2100
Oienstbíer Jirí: S Ruskem jednejme sebevedome a otevrene
5/00

Oobrovský Luboš: Rusko a Evropa 4/00, Odpovednost a právo
7/00. 5patný jazyk a prolhaná rec politiku 8/00

NATO musí zacít híedat svuj nový smysl 8/00.Techno-selháni
9/00, Co kdo o nás ví! 10/00. Nesamozrejmý státní svátek 10/00.

Kotel Naostro 11/00.lmpeachment a klukovina 12100,Furiantské
prehližení sousedu 12100
Oorazin Martin: Co se zmenilo, co zustalo 5/00

OoubekVratislav:Víme své a to nám stací 11/00

Ouleba Alexander: Komercné nástroje národ nich záujmov
5/00

Ounovský Jíri: Pocet týraných detí stoupá 12100
Ovorák Milan: Sacharov,Solženicyn a jejich dedicové 5/00

Eco Umberto: Kudy prošel Buh (úryvek z prednášky) 11/00

Evan Tomáš: Titanik materialistické vedy se potápí 5/00

Fiala Jiri: Sebeobrana demokracíe 3/00, Otevrené vzdelání pro
otevrenou spolecnost 3/00, Moc znaku 11/00
Fištejn Jefim: Ruská krize a ceská odpoved 5/00

Frouzová Magdaléna: Hruzovláda nekoncí 4/00
Gális Radek: Arménie - zeme s neradostnou budoucností 5/00

Gjuricová Šárka: Je težké být dnes dítetem 12100
Grygar Jirí: Senegalský vedec a ceský dedecek 6/00

Hájková Anna: Závod míru bez vítezu 1/00. Livot a smrt Gisi
Fleischmannové 8/00

Hanáková Eva: Vlastimil Brodský: Ideálnížena je chimérická
6/00, Umelci všech zemi. spojte se' 8/00

Hanuš Milan: My a EU - nepodarená diskuse 4/00, Zapomenuti
svatí 5/00, Nebojím se ateismu. bojím se lhostejnosti 10100,

Úplne poslední ceský osvícenenec I 1/00.Akáty bílé 12/00

Hanzlová Eva: Jsem obchodník použitým zbožím 2/00

Hartl Jan:V zrcadle verejného mínení 2/00. Cekání na blanické
rytire 3/00, Mezi mlýnskými kameny 5/00, Leny a muži v zrcadle
6/00,At jsi jsou, kde si jsou, at sem na nás nelezou 7100

Hausnerová Eva: Jeden proti jednomu 12/00

Havel Václav: Rusko není treba mytizovat 5/00
Hermach Jiri Eduard: Ztracen na konci sveta 8/00, Sýr Roque
fort versus McDonalduv karbanátek 9/00.Ve Francii se porád
neco slaví 10/00.Fotbal s mým psem 11/00,Zrnko písku v kolec
kách 12100

Holub Petr: Novinári, spojte se I 1/00
Homolová Marie: Celina 2/00
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memento 8/00, Stany a stánky 8/00, Dlažba 9/00, Pálavské letošní
10/00, O bolševictví v globálu 11/00,O potrebe víry,potrebe
Boha 12100

Horká Hana: Státem organizovaný chaos 5/00

Horejš Petr: Bylo 20. stoleti dobré, nebo špatné! 1/00

Huk Jaroslav: Mrácky na jasné jižní obloze 8/00, Po deseti
letech stále za plotem 9/00, O tradici se nehlasuje 10/00

Jací ctenári, takové noviny 11/00, Dobrá nálada se vrací 12100,
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a národní zájem 6/00, Finta na obcany 9/00
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Jirásek Aleš: Potlesk pro prírodu 3/00

Jirásek Jirí: Malá terénní prekážka 4/00, Pruvod divných bytostí
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Jogheeová Magda: Pane malíri, kam jdete? 8/00

John Ctirad: Údel být lékarem 4/00, O ní se nemluví 6/00

Josefová Hanka: Když žehlí starostka 6/00

Jun Jan: Kdy si Balkán vydechne 11/00
Kliková Alice: Jak jsem si psala s poslanci 1/00

Klíma Míchal: Tiskový zákon neprávem na tapete 11/00
Kolácová Lucie: Zustávám optimistou 8/00

Kosik Antonin: Pátek - blázni mají svátek 10100
Koubská Libuše: Vím,že zemre stoleti I/OO,VáclavBartuška,

státní úredník v zábehu 1/00, Nová vlast se stala pastí 2100,Osud
ruských emigrantu je ceský problém 2100,Spolecné školní
dobrodružství 3/00,Touha po portugalsku 3/00, Nenechat mrtvé
v klidu 4/00, Úcta se vytrácí, hloupost bují 4/00, Ruská orlíce má
dve hlavy 5/00, Muj sovetský korespondent 5/00. Pohled obema
ocima 6/00

Ceský príbeh z 50a 6/00, Do Prahy jen ve dne a radeji autem
7/00, Poker kanclére Schussela vyšel 8/00, Na pravici bývají
gentlemani 9/00, Emigrantcino štestí 9/00, Když je ta pitomá
nedele 10100, Naši milí ctenári' 11/00

Neorenesance a neón I 1/00, Boj o rozhlas zatím nehrozí 12/00,
Svetlo v zimním okne 12/00

Koubský Pavel: Kepler to delal pro peníze.A Baudyš! 2100,ERA
- nová éra pro vedu 8/00
Koukolík František: Cihla a katedrála 3/00, Sladká závrat

a fyzika 4/00, S jaguárem v noci kroužícím 7100

Koutecký Josef: Vždycky príjemne vonel 4/00

Kovarik Jirí: Na okraji zájmu politiku 12100
Kovtun Jiri: Klausuv nový terc 4/00

Kozler Pavel: Maticní ulice:"Je to ješte horší..." 5/00

Kratina Jan: Nekrmte medveda 5/00

Krecek Jan: Pijavicina vegetariána nepredeláš 9/00

Kubícko Radko: Vinnej,nevinnej, berte to po rade 11/00
Kudlácek Mirek: Major Zeman a Chalupári 1/00

Kumermann Oaníel: Jom kipur také jako Den ptáku 10/00
Lipovetsky Gílles: Tretí žena 6/00

Loesch Alexander: L:alár národu' 2100,Spolecná politická
mentalita! 4/00, Mimorádný talent k zapomínání 8/00
Lovas Mark: Bratislava 3/00
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Mareš Jan: Rakouská cesGl I 1/00
March Michael: Potemkinovo mesto 12/00

Mariková Petra: Upovídané zastupitelstvo 6/00
Matejka Michal: Pribeh jedné korupce 1/00, Divné století 4/00

Mateju Petr: Quo vadis, ceský studente 3/00

Matoušek Josef: jeden proti jednomu 12/00
Merhaut Boris: Pusobivý argument proti trestu smrti 4/00,

Správná volba 4/00, Mnoho povyku, málo informací 5/00, Umírá
cek jaderné energie 7/00, SviGlVYa Ústí nad Labem ukazují cestu
do Evropy 7/00, MertlVeroslav: Kde je událost, na kterou
mužeme být hrdí? 10100

Mezrický Václav: Pchá' 1/00, "Hrdinové" z malé rakouské vsi
2/00,jaké perspektivy 3/00
Milén Petr: Osmašedesátý jako predzvest 4/00

Miiller Zdenek: Zvláštní lidská seskupení 1/00, Neodbytná
prítomnost islámu 5/00,Srebrenické trauma 6/00

Musil Jiri: Civilní hrdina TGM 3/00,Jaký kapiGllismus5/00

Poláci a politika 7/00, Dobrá zpráva o pražské vede 7/00
jak je to s chudobou našich detí 8/00, Inspirace z Rezna 9/00,

Budoucnost je ve mestech 9/00, Co se to tu vlastne sGllo I 1/00

Nádoba Jirí: Dva fejetonky z jedné alma mater 3/00

Naegele Jolyon: Tenkrát na východe 8/00, Ceský voríšek šteká,
ale nekouše 11/00

Nekvapil Václav V.:Smes sentimentu a manipulace 1100

Neubauer Zdenek: Odvážný návrat z pohádkové ríše 2/00
Novácek Pavel: Zpráva o SGlVUzítrka 11/00
Opletalová Zuzana: lri ctvrte kilometru pod Karvinou 4/00

Pacner Karel: Prípad Mitrochin 1/00, Zpravodajcí proti
komunismu 3/00. Agenti mezi námi 10100
Papirníková Helena: Rumové 10100

Paterová Jana: Má Plzen místo na ceské divadelni mape' 12/00
Patocka Jakub: Ceský pribeh vratné lahve 3/00, Referendum 00
6/00

Pehe Jiri: Politický vudce v demokratickém systému 2/00,Volební
zákon jako tunel 8/00, Ceská politika se zmení 10/00

Pechácková Marcela: Rozhovor s filmovým režisérem Jirím
Menzelem 10100,Abychbyla k necemu (rozhovor s prítelkyní
jana Patocky Milou Holubovou 12/00

Petrusek Miroslav: Spacák, batužek a kulturní hodnoty 9/00,

jediný První máj 10100

REJSTRíK

Pierret Stanislas: Ceši se vám zacínají dívat do ocí 7/00

Pílip Ivan: Bez médií by politika nebyla politikou 11/00
Potucek Martin: Jakou vizi pro Ceskou republiku? 10100

Premusová Jarmila: Ptát se, ptát se, ptát se 7/00, Já na
bráchu, brácha na me 10100

Procházková Martina: Volnost a tvrdá práce 8/00
Prokeš Jan: Srdcem nebo rozumem 1/00

Prokopová Michaela: Život v Sezamové ulici 12/00

Prihoda Petr: Jak mi to orezali 1/00, Predcházíme úzkosti:
zaviráme oci 3/00, Zatím neprístupná minulost 3/00, Když slovní
zásoby neštymují 4/00, Zajímavá kontraproduktiviGl 5/00,

Opatrne s tou svatostí 6/00, Feminismem jsem zaskocen 6/00,
Dostal padáka 7/00, Haiderizace i jako naše vyhlídka 8/00,

Socialistické retro 10100, Ceská žurnalistika pripomíná burcák
I 1/00, Mudrování zevlounu 12/00

Rakušanová Lida: Smutná legrace 4/00, V pasti ceských
pomeru 6/00
Rázgová Eva: Ai radnice odkryjí karty I 1/00
Reífová Irena: Bremeno "bílého muže" 2/00, Americká krása

7/00,Andelícku, muj strážnícku 9/00, Kapitán své duše 9/00,

"Svátecní" vecer u televize 10100, Nemáš-Ii smrt na jazyku, za
tri dny bud na chodníku 12/00, Potrebujeme novou cestu, ai už
se jí ríká tretí ne 12/00, Úplne poslední ceský osvícenec 11/00
Roberts Andrew: Kdo by jinak pomohl chudým' 10100

Rupnik Jacques: Dílema protektorátu 5/00
Ružicka Vít: Na politice me zajímá myšlenka 3/00

Singer Miroslav: Konzum dává vice svobody, než chudoba
9/00

SkrojkováAlena: Zážitky z prestižní školy 3/00

Sládek Zdenek: Vecné casy trvaly sedmdesát let 9/00

Smejkalová Radka: Antverpy 1/00, Flámování po vlámsku
2/00

Sokol Jan:Víc než jen smutná zpráva 1/00, Život má mít
rytmus 10100
Stránský Jaroslav: Prísne soukromé a duverné 2/00

Stránský Martin Jan: Kudy domov muj? 4/00, Naše prání
a Putinova realita 5/00, První dáma, rozvod, moc 6/00, Ceši

nechtejí demokracii 9/00,jak se delá svátek 10100
Jak to vidí vydavatel I 1100, Prípad RiGllin12/00

Stuchliková Jarka: Kapr po irsku 1/00

Svoboda David: Obkrocák kolem ruského obra 1/00, Kdo

chodí strašit evropskou demokracíi 2/00, Pravdou proti
osvetimské lži 3/00, Otec vlasti, Masaryk a oslavy 5/00, Globálne
sdilený sebeklam 9/00
Šetlik Jiri: Konecne pražský pomník TGM 3/00, Památník 6/00

Šíklová Jirina: Stébla demokracie 6/00
Štepán ková Ivana: Bude idiot opravdu užitecný? 8/00, Držte
si kloboucky, rítí se globalizace 9/00, Rozmazlená generace
12/00

TatarTomáš: Hríchy tržních Goliášu 10/00

Tuma Jan: Nejlepší z možných svetu 7/00, Brusel opakuje
sovetské chyby 9/00
Turner Gerry: Návrat zdomorodštelcuv
Uherek Zdenek: Národ nebo národ' 1/00

Ulc Ota: Rusové na Aljašce 1/00, Soustredeni na gorilu 4/00,

Evropan na americké univerzite 7/00, Dvere témer dokorán
10100,Vestínu pozornosti 11/00
Urban Jan: Válka na Balkáne po cesku 4/00, Demokracíe jako
ranené zvíre 12/00

Utitz Bedrich: Tuhý život historických mýtu 3/00

Valdrová Jana: Dovolte, pánové, abych se predSGIvila6/00

Van ková Jarka: Prechylovat, aneb Glm a zase zpátky 2/00

Vasiljevová Zdenka: Rozvody po japonsku 9/00
Veber Václav: Je to jiný svet 5/00

Vecernik Jiri: Klopýtání k vyspelému veku 3/00

Vetrovský Tomáš: Život on-line 7/00
VolfTomáš: Náušnice 4/00, Muj boj není tvým bojem,Adolfe
5/00

Vrba Tomáš: Verí Britové médiím' 2/00, Úcta se vytrácí,
hloupost bují 4/00, Zápecníci všech zemí ... 5/00
Vyšohlid Zdenek: Pohled zdola 7/00

Wanatowiczová Krystyna: O zodpovednosti 2/00
Wagnerová Alena: Monokultura kazí pudu 6/00, Priznávám
11/00 ,Velké malé iniciativy 11/00
Weberová Jaroslava: Koka, rybicky v tomate a dynamit 4/00

Zahradnik Petr: Ceská boure v evropské sklenici 12100
Znoj Milan: Nová polítická tvár 1/00, Obcanská spolecnost ve
dvojím podání 2/00, Plácání o Haiderovi 3/00, Nasazení
v Sudetech 8/00

Žák Václav: Vedí,co chtejíl9/00,Vzhuru do potíží 11/00

SLEVA PRI ROCNíM PREDPLATNÉM VíCE NEŽ 10 KC NA CíSLO!
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