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Milé ctenárky,

milí ctenári,

pro osvežení a duševní rovnováhu redaktoru Prítomnosti je duležité, že
si obcas zalistujeme v knize Pavla Kosatíka Ferdinand Peroutka - Život
v novinách. Vždycky se zaradujeme, protože si potvrdíme, ani tehdy nic
neplynulo tak lehce, jak se z odstupu osmdesáti let zdá.
Že, ackoliv po obsahové stránce nemela Prítomnost v prvorepublikovém Ceskoslovensku konkurenci, její financní situace dlouho nebyla
príznivá, dokonce hranicila s podnikatelským hazardem. Že T. G.
Masarykovi se zdála mdlá a neprehledná. Že o autory nemel Peroutka
nikdy nouzi, naopak, literární smetánka se u nej shromaždovala jako
v máselnici, jak napsal Jan Herben. Že to nebyli jen autori seriózní: už
v roce 1926 nastal skandál s Janem Klepetárem, který v Prítomnosti
publikoval seriál "Prostitutky, jak žijí, milují a umírají", vzápetí byl zatcen
pro podezrení z vraždy prostitutky Margity Vorosmartyové a odsouzen
na doživotí.
Pamatuji si, že do Lidových novin, po jejich oficiálním obnovení v roce
1990, pricházeli ctenári a stežovali si: kdepak, to už nejsou ty Lidovky
Capkovy, Poláckovy, Bassovy, Golombkovy etc. Ani zmodernizovaná
Prítomnost, kterou máte práve v ruce, nevypadá jako ta Peroutkova. Ale
na druhou stranu se od ní liší mín, než by kdo rekl. Klade duraz na vecný
a objektivní tón, ve své máselnici taky shromažduje smetánku dobrých
autoru z domova i ze sveta. Skandál s autorem-vrahem sice nemá, zato
komiks, což nekteré konzervativnejší cleny redakcní rady pobourilo
skoro stejne.
V komiksu, který píše a kreslí malírka Lela Geislerová, vystupují
tri - no, nechci ríct potvory - tedy snad postavy: Minulost, Prítomnost
a Budoucnost. Uvidíme, co si budou navzájem provádet, záleží nejen na
nich, ale i na pomerech.
Když mluvím o pomerech: aktuální císlo dostáváte s mírným zpoždením, které zavinily parlamentní volby. Museli jsme prece pockat na
jejich výsledky. Erik Tabery je komentuje pod titulkem "Šance a hrozby".
Jako hlavní téma predkládáme sondu do razantní promeny sportu ve 21.
století. Vyjadrují se k ní novinár Petr Feldstein, osobní trenér hokejisty
Jágra Marian Jelinek, psycholog a psychoanalytik Michael Šebek,
vysokoškolská ucitelka z Fakulty telesné výchovy a sportu Irena Slepicková, sloupkar listu USA Today Tom Pedulla a další. Také povídka
Jaroslava Veise, exkluzívne napsaná pro Prítomnost. Jmenuje se "Není
duležité zvítezit", odehrává se na Olympijských hrách v roce 2028 v Praze
a podobnost s nekolika známými osobami je ciste náhodná. Nebo není?
Ješte Vám zvlášt doporucuji úvahu Petra Fleischmanna "Montaignovo tele", která interpretuje - jinak než je ve zdejším kraji zvykem poslední francouzské studentské boure a rozhovor Václava Mezrického
s americkým spisovatelem ceského puvodu Janem Novákem o jeho
beletrizovaném príbehu bratru Mašínových "Zatím dobrý".
V recenzi díla nyní vysoce ceneného francouzského historika Marca
Blocha pripomíná Zdenek Miiller Blochovo krédo, totiž, že je nutné
sledovat aktuální dení a všímat si toho, ceho si ostatní nevšimli, nejen
shrnovat to, co se všeobecne ví.
Pekné krédo, nejen pro historiky,
i pro Prítomnost.
Príjemné léto

LIBuše
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v

VOLEBní Kampan

Proc nEPLatlt

oalší Hl3unoa\
smlouve o stavbe továrny v Nošovicích mel být

nULová

IOlE,anCE

ji vnímal jako nezvykle agresivní a negativis-

Podpis
šéfatrumfem
korejskésociální
automobilky
Hyundai
na
volebním
demokracie.
Premiér

Nejeden
volební že
kampane
tickou. pozorovatel
Možná jsme letošní
pozapomneli,
ani ty

Paroubek pro nej byl ochoten vyslat ministra prumyslu
skoro až do vazby v Soulu, kde toho casu prezident automobilky pro podezrení z korupce politiku pobývá.
Stát firme na investici prispeje 6,5 miliardami korun. Korejci se zavázali, že za to nabídnou na tri tisíce
nových pracovních míst. Je to dobrý obchod?
Z krátkodobého, ciste ekonomického pohledu,
ano. Továrna pomuže, stejne jako loni ta v Koline,
k vyššímu rustu hospodárství, dá lidem práci. Z dlouhodobého, strategického poWedu to dobrá verejná
investice nenÍ. Peníze, které nabízíme Hyundai, by se
nám výrazne více vyplatilo investovat jinde.
Zádná z vyspelých zemí se nestala bohatou a kultivovanou tím, že montovala auta ci televize. V Nošovicích nebudou sedet inženýri ani designéri a vymýšlet nová auta. Ti zustanou v Soulu, do Cech budou
pouze posílat zadání delníkum. Jen ctvrtinu ceny
auta predstavuje samotná výroba. Jinými slovy: tri ze
ctyr korun vydelá vývoj, design, marketing. Na první
pohled je tak vídet, kdo bude bohatý: ten, kdo neco
umí vymyslet a prodat.
Miliardy, které dnes platíme Hyundai a spol., je
proto prozíravejší investovat do vedy a vzdelánÍ. Pro
srovnání: vysoké školy letos od státu získají dvacet
miliard korun. Jediná továrna na auta tak dostane
tretinu univerzitního rozpoctu. Schopnost vymyslet
a prodat vlastní nápady za vysokou cenu pritom stojí
a padá s dobrými školami.
Velkorysé pobídky pro investory nás vytáWy mezi
prosperující zeme. Pred osmi lety jsme nemeli co
nabídnout. Krachovaly firmy hýckané bankovním
socialismem, podnikat zde bylo stále velmi riskantní
a nepríjemné. Dane byly vysoké, byrokracie arogantní, na založení firmy se cekalo mesíce, na rozhodnutí
soudu roky. Nebyli jsme atraktivní, a tak jsme museli
nabízet miliardy.
Koupili jsme si za ne dobrou povest oblíbeného
místa zahranicních investoru. Politik, jehož obzor je
širší než jedno volební období, už by dotace nabízel
jen firmám, které pomohou k promene zeme z levné
dílny v mozkové centrum Evropy. Takovou podporou
jsou treba dve miliardy, které vláda slíbila americké
klinice Mayo.

predchozí nevynikaly umírneností, ale pozorovatelé
- a bylo jich hodne - proste sdelují, jak to prožívali. V takovém prípade percipi rovná se esse, a proto
není co namítnout. Cloveka napadne otázka, pujde-li to tak dál. Predvídat s jistotou nelze, ale nevím
o jediném duvodu, proc by to melo být napríšte jiné.
Napadá me naopak rada duvodu, proc s agresivitou
a negativismem pocítat i nadále.
Predevším ten, že se úroven naší všeobecné vzdelanosti snižuje, což je dobre videt na kvalite bežne
užívané ceštiny. Postupný úbytek jazykové kultury
pozoruji i u svých studentu. A spolu s ním i pokles
schopnosti dialogu založeného na racionální argumentaci. Studenti sice prosazují právo mít svuj vlastní názor (což je v porádku), ale už nemají starost o to,
jak je zduvodnen.
V posledním desetiletí sleduji postupnou vulgarizaci médií, predevším televize a tisku. Nezdá se, že
by to chtelo prestat. I u komentátoru a glosátoru listu,
které dosud platí za "nebulvární", si všímám pohrdavého postoje vuci oponentum. Ti autori si to zrejme
neuvedomují - podobne jako si neukáznení ridici
neuvedomují bezohlednost své jízdy.
Zdá se mi, že uvnitr politických elit probíhá darwinovský výber, v nemž typ konsensuálního politika
nemá šanci. Ilustrují to i debaty našich "špicek" pred
televizními kamerami.
Muže zajisté nastat neco, co necekane zamíchá
kartami. Treba v oblasti ekologie ci energetiky. Nebo
se najednou projeví cosi neblahého, co nepozorovane
zrálo už drív, a ten otres všechny vzpamatuje. Nevím,
nemám dost fantazie. Ale za stávajících pomeru ocekávám spíše pokracování v dosavadním stylu. Politická kultura (o jejíž bíde nepochybuje nikdo) je proste soucástí kultury obecné. A tu lze rozvíjet pouze
sdíleným úsilím. Predevším "zdola".
Peu

PríHoDa

LenKa ZLámaLová
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Vážené ctenárky,
vážení ctenári,

SILáCl Z prov\nOE
ma pod portrétem TGM ve Vlasteneckém sále pražSoucasný
ceský prezident
Václav
Klaus stál
peknespoleczpríského Karolina.
A s gustem
servíroval
Ucené
nosti Ceské republiky svoji "obrazoboreckou" euroskepsi:
ekonomicky jde spolecná Evropa dolu. Ocekávání enormních efektu do budoucna je pomýlené. Vetšinu liberalizacnich efektu jsme zkonzumovali ješte pred vstupem do EU,
v dobách, kdy se lidi po prestrižení drátu na hranicích se
Západem došli podívat do nejbližšího protejšího mestecka.
A pak se zas vrátili zpátky. Vstup do EU nám ubral demokracie, Turkum treba pridá, ale nám urcite ne. Už ted tu
máme demokratizacní deficit. Nastává doba byrokratizace
našich životu, legislativního zahlcení.
Klaus zduraznil, že je treba utlumit harmonizacne-unifikacní tendence. Rekl, že "EU o lidských právech, je jen
neštastná zásterka pro jiné cíle". Nerekl, pro jaké.
Prof. Václav Horejší se zeptal, co je špatného na právní
unifikaci. Václav Klaus dal rozdat Ucené spolecnosti svoji
brožuru Co je to evropeismus, tam že to všechno stojí. Bývalý rektor Karlovy univerzity Ivan Wilhelm se zeptal, jaký
význam pro Evropu prisuzuje Klaus tomu, že rocne miliony studentu studují na zahranicních univerzitách. Prezident odpovedel, že to má plusy a minusy. Když on sám
dostával minulý týden cestný doktorát v Londýne, videl, že
každý dvacátý byl sice odjinud, ale že dostávali doktoráty
za žurnalismus (!) a za jiné pochybné obory. Taková studia
v zahranicí že nejsou k nicemu.
Prof. Jirí Musil upozornil, že integrace nemá jen ekonomickou dimenzi, tak složitý jev jako vývoj spolecnosti má
dimenzí víc. Rovnováhu v EU lze oznacit jako rovnováhu
mezi sociálne liberální a konzumní složkou. Tvrdí liberálové to mají beznadejné. Prezident Klaus to tvrde odmítl.
Lidové noviny reagovaly poznámkou, jejíž pointa pravila, že ceský prezident je popírac, nikoliv holocaustu, ale Evropské unie. A že to vychází nastejno, protože to je také zlocin. Poradce prezidenta republiky Ladislav Jakl podekoval
Lidovým novinám "za budícek, kterým daly jasne najevo,
že už tu máme euronacismus". Predsedkyne nacionalistické Národní strany Petra Edelmannová napsala, že Klausuv
pohled je cirý, nezkreslující, pohled státníka, který má na
mysli blaho vlasti a jeho národa.
Šedesát šest ceských vedcu a vysokoškolských ucitelu
vydalo prohlášení, v nemž vyjadrují svuj nesouhlas s postoji prezidenta republiky k dalšímu smerování EU.
Že se ti lidé, co se šli po prestrižení drátu podívat do
nejbližšího protejšího mestecka, vraceli. Krome toho, že tu
s nimi žije onech 66 vedcu a vysokoškolských ucitelu, k tomu, zdá se, nebyl žádný duvod. Leda záliba v provincních
silácích.
LIBuše
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jako vydavatel politického a kulturního ctvrtletníku Prítomnost bych chtel využít této prí1ežitosti a požádat Vás o podporu. Jak již víte,
Prítomnost je neziskový casopis. Díky práci
naší nezávislé redakce patrí tento casopis k nejlepším ve strední Evrope. Prítomnost, verna
své tradici, dusledne usiluje o vysokou úroven
obsahovou, stylistickou i jazykovou, nechce
slevit ze své nárocnosti a odmítá jít pohodlnou
cestou bulváru, takže jako vydavatel jsem neustále nucen vyhledávat financní prostredky pro
zachování existence tohoto ctvrtletníku.
Proto apeluji na Vaši podporu. Krome Vašeho velmi cenného zájmu, který projevujete
tím, že si casopis kupujete ci predplácíte, je
tu také nekolik efektivních a jednoduchých
možností, jak nám mužete pomoci:
• placená reklama (oslovujeme jak širší verejnost, tak mnoho vedoucích a verejných
cinitelu);
• predplacení casopisu jako dárku pro prátele ci kolegy nebo objednávka predplatného ve vetším množství jako jedna z forem
sponzorského daru pro firmu nebo organizaci;
• prímé sponzorství nebo dar pro casopis.
Protože jsme nezisková
je odpocitatelný

organizace, Váš príspevek

z Vašeho danového základu!

Tím, že jsme zcela závislí na grantech
a podpore, hledáme jednotlivce, kterí by byli
ochotni pomoci nám v tomto smeru:
Ze získaných

placených

reklam

me 25% provize z jakékoliv

Prítomnost

Vám a kterékoli

a grantu

nabízí·

cástky zajištené
tretí

osobe,

pro
která

jej po muže získat*.

Pokud budete mít zájem o více detailu, prosím, kontaktujte naši kancelár.

Dekuji
Martin Jan Stránský
vydavatel
Prítomnosti a The New Presence
I

PT?/' lsEM
1AKOVA.

zA.RNA. ...

NEI\J:X1 SE C/tfM
pos1

NEl/s1A.,

HOLIfl1 M/ RiKA-lí,
A-~C1CH
S 10U

10

ROŽOVOU
NEfREHA.NELA-,
A-LE10MA.M

poMp cHOPI1
V CER.Nc1?

S1:aLD SE

D,uHÉ CIVrLLEI/ ,OK
•

Z. dubna
V Thajsku se konaly parlamentní volby. Tri
hlavní opozicní strany oznámily jejich bojkot.

•

4. dubna
Tri miliony lidí ve Francii demonstrují proti
novému zamestnaneckému zákonu.

•

5. dubna
Americtí vedci úspešne voperovali pacientum umelé mocové mechýre laboratorne
vyvinuté z jejich vlastních bunek

•

8. dubna
Beloruský prezident Alexandr Lukašenko,
kterého opozice i západní zeme už nekolik let viní z porušování lidských práv, složil
v sobotu prísahu pro tretí funkcní období.

•

14. dubna
Po neúspešném puci obvinil Lad súdánskou vládu, že podporovala rebely proti
svému prezidentu Idrissi Débymu.

•

19. dubna
Nejvyšší soud Itálie potvrzuje tesné vítezství
levicové koalice Romana Prodiho o 24755
hlasu. Jeho souper. dosavadní premiér 5ilvio Berlusconi, stále odmítá uznat porážku.

•

Zl. dubna
Pocet teroristických útoku a únosu ve svete presáhl v lonském roce 10 000, což je
dosud nejvyšší zaznamenaný pocet vubec
Uvádí to ve své zpráve americké vládní Národní proti teroristické stredisko

•

ZZ. dubna
Novým premiérem Iráku se stává šíita Núrí
al-Maliki.

•

Z4. dubna
Nepálský král Gjánéndra po masivních
protestech konstitucionalistu
narídil znovuustavení
parlamentu.
který rozpustil
v kvetnu 2002.

•

Zi. dubna
Americká Ústrední zpravodajská služba
(CIA) podnikla od roku 2001 nad státy
Evropské unie pres tisíc tajných letu. Pri
nekterých prepravovala lidi podezrelé z terorismu. Vyplývá to z predbežné zprávy vyšetrovací komise Evropského parlamentu.

•

Zi. dubna
Ukrajinský prezident Viktor Jušcenko se vyslovil pro rozvoj turistiky v oblasti jaderné
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BritSKá Konzumní SPOLecnOSt SI musí uVEDomit, že není BeztríDní
(New Labour) opadá a jeho odliv
Vlivobnažil
Blairových
balvan nových
trídníchlabouristu
rozdílu
- urcující rys britské politické krajiny.
Od Marxe až po Majora se tu politika
vymezovala snahou dospet k beztrídní spolecnosti. Hozenou rukavici zvedl
i Tony Blair, který chtel podle svých slov
"odstranit trídy z britské politiky".
Pro levici bývala trída zároven problémem i rešením: prvotní prícinou sociální
nerovnosti a také podmínkou rozmachu
delnického hnutí, jež melo vydobýt beztrídní spolecnost. Avšak dejinná nutnost
se nenaplnila kvuli poválecnému blahobytu a sílící strední tríde. Delnictvo se
zastavilo v pochodu za svými cíli.
NoVÍ labouristé se ze staré trídní politiky snažili utéct nouzovým východem
- zacali zduraznovat roli britské pracovní síly v globální ekonomice. Tony
Blair parafrázoval Marxe a prohlásil, že
"lidé se rodí s nadáním, ale to je všude
v okovech". Stát mel lidi a jejich potenciál vysvobodit, aby se mohli stát soucástí
nové ekonomiky. Noví labouristé se tedy
neobraceli ke své strane ani k delnické
tríde, ale k jednotlivým pracujícím.
Onen nouzový východ ovšem vedl do
pasti. Noví labouristé se sice politicky
osvobodili od historie své strany, ale ekonomicky se pripoutali k nové mocenské
tríde. Blairovci prevrátili úlohu sociální demokracie tím, že nutili lidi, aby se
prizpusobili trhu, a v zájmu konkurenceschopnosti tak pristoupili na politiku
rízenou požadavky globální elity - tedy
nadnárodní trídy konzultantu a bankéru,
kterí pracují jenom tam, kde mají nejvetší platy a nejnižší dane. Je to nová vrstva
nedotknutelných, která dráždí cím dál
závratnejšími platy vysokých manažeru,
odmenami i pro ty, kterí selhali, a nepredstavitelným bohatstvím dávaným na
odiv v podobe hektolitru šampanského
okázale tryskajících v barech londýnského West Endu.
Zatímco se o problému tríd úmyslne
mlcí, sociální mobilita klesá. Jak ukazuje výzkum Fabian Society, intelektuální
platformy britské levice, propast mezi
bohatými a chudými zustává na úrovni
zdedené po thatcherismu. Namísto úspechu "nehmotné" nové ekonomiky, predstavené v optimistických vizích blairov-
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ského ideologa Charlese Leadbeatera, se
rozevírají nužky mezi bohatými a chudými a trh práce zacíná pripomínat viktoriánskou dobu, vcetne služek a nádeniku.
V nejnižších vrstvách je dvojnásobne
vyšší detská úmrtnost než v tech nejvyšších, nejchudší lidé umírají o sedm
let dríve než ti nejbohatší a 69 procent
pozemku dodnes vlastní 0,6 procenta
populace.
Popíráním trídních rozdílu vzniká
vakuum, do kterého se dere krajní pravice. NoVÍ labouristé totiž zanevreli na
belošskou pracující trídu, jejíž podporu považovali za samozrejmou, a místo ní se zamerili na nevyhranené volice
ze stredních tríd. Mohou si stežovat na
to, že jim extremistická Britská národní

TheGuardian
strana pretahuje volice - ale to oni sami
nerešili problémy s dostupností bytu,
špatne fungujícím trhem práce a související otázkou imigrace, a otevreli tak
dvere rasistické pravici.
Rozdíly se prohlubují a fenomén konzumerismu spolecnost jednak stmeluje,
jednak ješte VÍcepolarizuje. Všichni jsme
ted spotrebitelé a každý nakupujeme když už ne totéž oblecení luxusních znacek, tak alespon jeho levnejší kopie. Zároven však .. ::
vzniká nová spolecensky
vyloucená skupina lidí, kterí
nemají tolik penez, aby mohli
být soucástí "normální" konzumní spolecnosti. V mnoha ohledech jsou na tom
hur než chudé vrstvy v minulosti. Trpí v izolaci, nemají
kam utéct pred vedomím své
podradnosti a nemužou z toho
obvinovat nikoho jiného
než sebe. Nechtejí proti
bohatým bojovat - chtejí
být jako oni.
Existuje však i alternativní pohled na trídy jako
na nástroj, který nám muže
pomoci spolecne zmenit svet.
Soucasné trendy ve spolecnos-

ti možná oWašují návrat k politice trídní
solidarity. Ekonomika smeruje k nové
spolecenské
stratifikaci pripomínající
tvar presýpacích hodin (hourglass economy). Krome bohatých bankéru a rostoucí masy špatne placených pracovníku
ve službách je její soucástí i cím dál ohroženejší a méne pocetná strední trída, již
lze efektivne organizovat, jedine pokud
vznikne nová koncepce odboru, která
vezme v úvahu, kdy se zájmy kapitálu
a pracujících stýkají a kdy nikoli.
Na ekonomický determinismus jsme
se však nikdy nemohli spolehnout. Nakonec jde o politický problém: trída je
sociální konstrukce a lidé musejí sami
chtít, aby na trídách záleželo. Pokud levice uzná úlohu tríd, otevrou se jí nové
možnosti. Skupina tech, kterí mají hodne
penez, ale málo casu, muže žít pohodlný
život pouze tehdy, pokud bude moci vymenit zdroje s temi, kterí mají málo penez a hodne casu. Vybudovat mezi nimi
spojenectví ovšem muže jedine odvážné
politické vedení.
NeaL lawson
Autor je predseda organizace Compass,
která sdružuje zastállce britské
"demokratické levice" a redaktor labouristické
politické revue Renewa! (Obnova).

The Guardian, 19.4.2006

Výber ze zahranicního tisku pomohli
Prítomnosti pripravit Václav Burian,
Petr Geisler, Zdenek MaZler a Jaroslav
Švelch.
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RaDEJI rOZCHOD s minulostí,
poprvé rekly v evropském referenStrední
trídy veroku
Francii
Vubec
du minulého
"ne".trpí.
Jejich
ideologií je sociální výtah. Ve chvíli, kdy si
myslí, že tento výtah má poruchu, zacíná
to být vážné. Dnes existují dve Francie.
Jedna vystavená vší nepohode a nechránená, druhá chránená. ZabeWý zpusob
nazírání na spolecenské rozvrstvení prestává fungovat.
Válka, do níž se cást Francie nyní pustila, je válkou proti egoismu. Francouzi si
uvedomují, vubec poprvé ve své moderní
historii, že jejich deti budou žít hure než
oni. Budou muset totiž financovat duchody a zdravotní péci svých rodicu, svou
vlastní penzi a splácet dluh verejných financí, jenž neprestává narustat. Systém
prerozdelování, který pocítal s tím, že se
pred duchodem bude pracovat nejakých
30 nebo 35 let, nemuže dále fungovat bez
reorganizace. Stací si spocítat, že s rostoucí délkou života spotrebují nyní nastupující duchodci více, než vydelali za celý svuj
aktivní vek. Tuto tíhu ponese práve nastupující generace. Není divu, že se bourí.

TranSFormace

venKova

Z

spolecnost je úžasná, protože exisa PLR jsme
domnívat,
že
tovala
hranicese moWi
mezi "my"
a "oni".
My jsme byli prirozene lepší, oni prirozene byli horší, a v této štastné mystifikaci
se dalo nejak žít. Ovšem po transformaci
toto rozdelení zmizelo a všichni se ocitli
v plném svetle svobody. A nic tak cloveka
neobnažuje jako svoboda. To je nejtežší
zkouška i pro svobodu, i pro spolecnost.
Tím spíše pro nás Poláky, kterí jsme prece nebyli na svobodu zvyklí.
Populisty se nechává svádet nejen
venkov, ale také mesto. Ovšem venkov
by nedokázal rozhodnout o volbe tech ci
onech. Venkov se také v menším procentu voleb úcastní, což je bohužel smutné,
ale je to taky odraz toho, že na venkove
byl pocit stálosti vždycky jedním z prvku selského étosu. Po transformaci nastalo na venkove zemetresení. Jedni se
z tech otresu nejak zachránili. Jiní stále
cekají na záchranu. Venkov se rozvrstvU.

,rlr za

Rumu

než reFormu

Francii se bude muset rozejít s dosavadní praxí. Mel by to být rozchod, pri nemž si
Francouzi uvedomí, že kolem nich existuje
jiný svet a že se od neho nemohou izolovat. Jakou podobu tento rozchod ci roztržka s minulostí nakonec bude mít, je však
otázka. Bude to roztržka, jež bude znamenat zradu idejí, které vynesou k moci

!lemon4t
novou vládnoucí elitu? Nebo to bude roztržka, znamenající pocátek nového vzmachu? Francie má pro oba prípady dost
historických paralel. V roce 1958 prišel
k moci Charles de Gaul1e díky verejnosti,
která si myslela, že generál je jako ona pro
zachování francouzského Alžírska, zatímco státník byl ve skutecnosti presvedcen,
že je treba se Alžírska zbavít. Pro takový
postup je treba mít ovšem silné charisma,
velkou autoritu a hodne cynismu. Podobne si pocínal Fran ois Mitterrand, když se
v roce 1981 nechal zvolit ve jménu rozcho-

du s kapitalismem, zatímco krátce na to
privedl Francii zpet na zem a zamíril s ní
k tržní ekonomice. Druhý rozchod neznamená nic jiného, než se prizpusobit dobe
a modernizovat se. Francie neco takového
dokázala po náboženských válkách za Jindricha IV., za Ludvíka XlV., za Bonaparta
v roce 1799 nebo za Napoleona III. v polovine 19. století. Ve 20. století to byla de
Gaul1em iniciovaná resistence a osvobození, na než navazovala realizace programu
80 let predtím poražených komunardu,
totiž sociálne ladený patriotismus.
Soucasná socialistická opozice hraje
spíše na první prípad, na roztržku, jež
bude zradou. Je velmi pravdepodobné,
že se za rok dostane k moci prostrednictvím Wasu "chránených", ale následne
sestoupí k zemi a adaptuje se na "reálný"
svet. Nic jiného jí totiž nezbude.
JaCQUES MarSEillE

Autor je profesor hospodárských dejin.

Le Monde, 27.3.2006

a HrBitOVY
Latifundisté vedle tech, kterí dohasínají
na svých políckách. Zemedelští podnikatelé, hbití odborníci pestování toho ci
onoho vedle tech, kterí žijí z dávek a duchodu. A mladí, pokud mají možnost,
utíkají. Pokud ne, pripisují se k dávkám
nebo duchodum svých matek a otcu. Urcite nespravedlive zevšeobecnuji, protože
dost mladých i na vesnici "vzalo své veci
do vlastních rukou", ale bídy je hodne.

svatých na hroby, nechávám auto ve vesnici, protože ke hrbitovu nemohu dojet.
Prostor kolem hrbitova je zaplnen auty.
No a samotný hrbitov - bohatství. Když
nadejde vecer, ze hrbitova vychází veliká
záre. Ta hrbitovní perspektiva jako by
zpochybnovala názor, že na venkove je
bída. Ale je. Když se to tak vezme, nekdo
by se mel pokusit napsat práci "Transformace polského venkova z perspektivy
hrbitova". Možná by došel k nejaké skryté pravde.
WIESlaw

POLITYKA
Nemám už takové kontakty s venkovem
jako kdysi. A takje pro me težké se kompetentne vyslovovat, stále mám pochybnosti, jak to na tom venkove opravdu
dneska je. Venkov je treba znát zevnitr.
Vždyt napríklad, když jezdím o Všech

M!:ISLlWSKI

Autor je považován za jednoho
z nejvýznamnejších predstavitelu polské
venkovské prózy. Úryvek pochází z rozhovoru,
který vedl Zdzislaw Pietmsik
pro polský týdeník Polityka.

Polityka, 17-1812006
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Na ZápaoE JE KorUPCE raFinovanEjší

První je politická - v zásade kažze tríkorupci
rovin:
dákorupci
strana se
má dívám
boj proti
jako soucást svého volebního programu. Za druhé je to téma živnostensko-podnikatelské - existují jednak osoby,
které se živí organizováním korupce, ale
i subjekty jako Transparency International, mající sledování míry korupce jako
predmet svého podnikání. Tretí pohled,
který možná vede k urcitému cynismu
a možná i k politické nekorektnosti, je
pohled vedecko-analytický, který usiluje
zbavit se vášní a poWížet na vec hodnotove neutrálne, snaží se nad problémem
nerozhorcovat, spíš mu porozumet a popsat jeho následky a príciny.
Z analytických postupu, které se nabízejí - politologie, sociologie, sociální psychologie - jediná ekonomie umí k tématu

Na

I

korupce a obecne kriminality rikat relevantní soudy, které mají Wavu a patu.
Myšlenkový
smer, reprezentovaný
mimo jiné nositeli Nobelovy ceny za
ekonomii Jamesem Buchananem ci Garym Beckerem, hovorí o tom, že korupci
je treba optimalizovat stejne, jako treba
ekologické znecištování.
Na druhé strane lze korupci chápat jako
optimální reakci subjektu na konkrétní
druh institucionálního usporádání. Korupce - a obecne kriminalita - je dokonce v nekterých institucionálních usporádáních jedinou myslitelnou variantou chování, má-li
dotycný subjekt nejakým zpusobem existovat ci dokonce prežít. Existují usporádání,
v nichž, jak dobre víme, nelze neporušovat
zákon. Za reálného socialismu bylo velice
obtížné napríklad nakoupit potraviny, aniž
by clovek porušil zákon.

ji za krajne nespravedlivé. Projevují tak
svou nadrazenost až imperialismus, když
se snaží ostatní prezentovat jako subjekty a národy nevzdelané, indoktrinované
a zkorumpované.
Lékem proti korupci obecne je rozvoj institucí, mezi než patrí nejen právní rád, soudy ci vynutitelnost práva, ale
i všechny kulturní, výchovné ci církevní
instituce. Vývojem techto institucí se
náklady spojené s korupcním chováním
stanou natolik vysokými, že korupce prestane být v daném rámci optimální. Jde
jen o to, zda je umíme odnekud dovézt,
instalovat, narídit, zákonem predepsat,
nebo jestli od každého z nás vyžadují trpelivý evolucní proces.
Liberalizace, deregulace, privatizace
jsou základní systémové metody. Právem
se ale obáváme obchodne-právního kon-
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DEISKa nEmoc) nEO
Míra problému korupce u nás je videna
jako velká proto, že v zemích strední a východní Evropy korupce a vubec kriminální chování hospodárského a jiných typu
má spolecensky nekorektní formu. Ve
vyspelých zemích je korupce daleko
uhlazenejší. Príklad: v roce 1992 jsem
byl v Americe prednášet na konferenci
Westinghousu. V téže dobe rezignoval
jeden vysoký americký státní úredník
proto, že nepriznal hodinky za dvacet
dolaru. A pritom soucasne se mnou
v panelu hovoril budoucí kandidát na
viceprezidenta, který za svou prednášku dostal deset tisíc dolaru.

taktu verejného a soukromého sektoru,
a proto je trend presne opacný. Prichází
z Bruselu a nazývá se PPP - public private partnership. To je institucionalizovaná
korupce!
Projevy korupce u nás považuji za detskou nemoc. A ponekud cynicky receno,
naucíme-li se takové procesy realizovat
technikami, které si osvojily vyspelé západní zeme, dostaneme se z této detské,
pubertální fáze do vyspelejší, která bude
považována za košer, jakkoli je stejne de-

Také proto útoky, které v této oblasti
vyspelé zeme adresují zejména Rusku,
ale i dalším regionum, považu-
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rální, i když tento je velmi závažný
Korupce
nemá
jenom
rozmer obcamoa prispívá
velmi
k neduvere
nu nejen v politickou reprezentaci, ale ve
stát jako takový. Má dusledky hlavne ekonomické, nicí konkurenci, a tedy snižuje
výkonnost ekonomiky, vytvárí mnohem
dražší ekonomické procesy, transakce
v ní jsou velmi nejisté.
Ciste z hlediska ekonomické teorie
nezatížené morálním pohledem je duležité si uvedomit, že korupce vytlacuje
jiné, standardní rozhodovací mechanismy, a má takový rozsah, že dostává
danou ekonomiku do pomerne nevratného stavu - když by odstranení korupce mohlo zhoršit fungování ekonomiky,
zastavit nekteré procesy. Je-li lidí zapojených do korupcních procesu mnoho,
zejména v politických funkcích, vytvárí

lice a v západních zemích a o nevýhodnosti pravidel západního sveta týkajících
se korupce práve pro Ceskou republiku.
To je z gruntu špatný pohled. Tak se lze
podívat na cokoliv, na trestní rád napríklad, a pod záminkou toho, že nekde jinde veci, které dotycný považuje za špatné,
trestné nejsou, porušovat zákon.
Pravidla stanovená v rámci mezinárodních institucí, které byly povolány
mezinárodním spolecenstvím k utvárení
svetového ekonomického rádu (Svetová banka, Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj, Evropská unie),
bychom meli prijmout a snažit se, aby
Ceská republika fungovala podle nich.
Výsledkem bude nejen zdravejší morální
atmosféra, která bude odrážet duveru ve
vládu, ale také lepší fungování ekonomiky. Mužeme taková pravidla oznacit za

,
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zasaon
se uzavrený systém, pomocí nehož tito
lidé brání zmene, a soucasne tyto mechanismy nejsou nahraditelné jiným typem
rozhodování, protože v dané spolecnosti
témer vymizely.
Z nedávného pruzkumu Transparency International vyplývá, že vetšina ceských podnikatelu je presvedcena, že když
se nebude úcastnit korupce, znevýhodní
ji to z Wediska konkurence.
Problém korupce tedy vyžaduje predevším jasnou vizi politické elity, jak se
s ní vyporádat. Jako ekonom jsem presvedcen, že debata o odstranení korupce
je pro ekonomiku casto duležitejší než
diskuse o zdaneni.
Odmítám názor, který mluví o rozdílech ve vnímání korupce v Ceské repub-

/

v zemích, které jsou hlub oko v bahne
korupce, tak v tech, kde korupce je témer neznámou vecí. Korupce nesouvisí
jen s temito instituty, ale i s jevy, které
Dušan Tríska zámerne vytlacil ze svého
popisu, a sice s fungováním spolecnosti,
politického systému a celkového rámce,
v nemž pusobí verejná správa.
Problém korupce má výrazný etický rozmer, nelze jej prejít s tím, že je
to vec, která nejde vymýtit, a tudíž je
správná.
•

losef Zieleniec je poslanec Evropského
parlamelltll za SNK-ED, bývalý ministr
zahranicních vecí Ceské replllJlíky.
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PiOBLEm?
jednostranná ci úcelová, ale pak bychom
se meli vyjmout ze závorky, v níž se pohybují civilizované zeme.
Z vlastní zkušenosti znám nyní Brusel, kde rovnež probíhají široké kontakty
zákonodárcu s tzv. lobbistickými skupinami, mimo jiné s odborári. Pravidla takového kontaktu musejí být transparentní, aby nevytvárela prostor pro predávání
obálek pod stolem. Prestože lobbismus
má u nás negativní konotaci, v Bruselu je
regulován tak, že není významným zdrojem korupcního chování, nýbrž soucástí
kvality rozhodovacího procesu, cennou
zpetnou vazbou.
Public private partnership, který Dušan Tríska oznacuje za Bruselem institucionalizovanou korupci, existuje jak
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tecne žhnul, a to
Zacátek
presto, cervna
že se skunad
Ceskou
republikou
vznášela mracna a panovalo
mimorádne
studené pocasí. výsledek parlamentních voleb nemonechat nikoho
c adným,
vždyt
n~umožnoval
sestavit žádnou koa-

POKUD B!:I znovu

licní vládu. Tedy až na
tu ve složení Obcanská demokratická strana a Ceská strana sociálne
demokratická. Jak se to mohlo stát? A bude skutecne velká koalice?

ZVítEZILa DOHODa
JaK tO zacalO

O neútocení,

teD!:I

"zameteme

vaše

sKanDáL!:I, V!:l zapomente
na t!:l naše",
BÝt zásaDní
verejnosti

muže tO

rána DuvEre
v POLItiKU.

Nejdríve se ale ješte zastavme u predvolební kampane a vubec událostí, které
výsledkum voleb predcházely. Bez nich
je totiž rada následujících událostí nesrozumitelná. Zacneme u tech pozitivních
momentu.
Oproti predvolebním pomerum v roce 2002 byli Ceši ušetreni nacionalistických kampaní za národní zájmy a proti
Nemecku, které spíše pripomínaly meziválecnou éru, kdy zemi hrozila okupace,
než zacátek nového tisíciletí.
Kampan v roce 2006 byla sice vypjatá,
ale spory se mnohem vice tocily kolem
ekonomických ci sociálních témat, což je
typické pro západní demokracie. Demagogie sice vládla i tu, avšak nevybocovala
príliš z mezí. Sociální demokraté vložili

[ 12 ]

pRITOMNOST

/

lÉm 2006

do propagace astronomické peníze, které
urcite prekrocily ohlášených sto milionu
korun. A rozhodne to nebyly vyhozené peníze. Billboardy, televizní šoty ale
i vystupování predsedy Jirího Paroubka
se tocily témer výhradne kolem ODS.
CSSD vsadila na to, že když vykreslí
budoucí vládu Mirka Topolánka jako
sociálne devastující, volici se od ní odvrátí. A slavila mimorádný úspech - kdo
zavítal do ceských a moravských vesnic,
mohl zaslechnout vzrušené debaty lidí
o tom, že jim za vlády ODS zmizí duchody a nebudou mít na doktora. Nic z toho
sice nebyla pravda, ale fungovalo to, což
ukázaly výsledky voleb - CSSD porazila
ODS na venkove.
Vedle toho obcanští demokraté zase
vsadili na varování pred spoluprací komunistu a CSSD, což mnohdy preháneli
témer hysterickými proslovy. Vedle toho
ješte zduraznovali potrebu znicit korupci, která trápí spolecnost už od vzniku
státu. V obou ohledech socialisté ODS
s kampaní vydatne pomáhali. Paroubek
totiž stále opakoval, že bude klidne vládnout s podporou komunistu, "prohlasovával" s nimi ve snemovne jeden zákon
za druhým a jasne deklaroval nechut
spolupracovat po volbách jak s lidovci, se
zelenými, tak i s obcanskými demokraty.
Zpráva KUBICEHo
Korupcních skandálu bylo také mnoho
- kolem biolihu, Unipetrolu ci kakaových
bobu Michala Krause. Vrcholem byla bezesporu zpráva šéfa Útvaru pro odhalovaní organizovaného zlocinu (ÚOOZ) Jana

KDmn'tárE

Kubiceho. Ten proWásil, že organizovaný
zlocin je propletený s politiky sociální demokracie a státní správou. K vystoupení
na verejnosti ho prý prinutilo to, že vláda
jeho útvaru brání ve vyšetrování.
Premiér Paroubek se vyjádril, že jde
o politický útok pripravený ODS, což prý
dokazuje to, že prišel pár dní pred volbami. Šlo bezesporu o nestandardní postup,
ale je treba pripomenout, že nacasování
nezarídil Kubice. Policejní reditel Vladislav Husák, kterého vybral ministr vnitra
za CSSD František Bublan, zakázal dva
týdny pred Kubiceho odhalením mluvcí
ÚOOZ, aby cokoli sdelovala verejnosti.
K tomuto bezprecedentnímu kroku pristoupil poté, co mluvcí naznacila práve
spojení politiku s kauzou. Z útvaru byly
také odebrány nekteré pocítace, prý kvuli
bežné kontrole, a nekterí detektivové byli
vyšetrováni kvuli údajným podvodum
s cestovními príkazy.
Nikdo nevidí do Kubiceho hlavy, ale
více než deset let je to jeden z nejlépe
hodnocených policistu, který svým vystoupením riskuje nejen kariéru, ale
i život, protože se ukázal rade gangsteru.
Obavu, že by moW mluvit pravdu, potvrzuje i to, že v minulých letech, zejména za
vlády Miloše Zemana, bylo velmi casté,
že byly niceny úspešné týmy a jednotliví
policisté. At už to byl Roman Hrubant
z Bezpecnostní informacní služby - BIS,
jenž se zabýval úniky informací k sociálním demokratum, nebo Evžen Šírek šetrící korupci, do které byli zapleteni opet
nekterí clenové CSSD. Oba skoncili ve
vazbe, byli stíháni pro vymyšlené podvody, aby je posléze naprosto ocistil soud.
Kubice ale nebyl sám, kdo varoval
pred prorustáním mafie do státní správy.
Stejné poselství vydala i Bezpecnostní
informacní služba. Je tedy zapotrebí maximální obezretnosti.
Vystoupení Kubiceho urcite ovlivnilo
volby, témer tretina volicu podle pruzkumu agentury STEM prý pri volbe brala
jeho informace v potaz. Není ale jasné,
komu to pomohlo. Nepochybne rada
volicu podporila ODS s vidinou vyšetrení techto prohrešku CSSD, stejne tak
ale rada lidí podporila Paroubka, protože
prijali jeho tezi, že šlo o spiknutí. Proto
obe strany dostaly více Wasu než kdykoli
predtím.
Proc jsou tyto informace duležité,
když už je po volbách? Výsledek hlasování totiž znamená, že at už bude kabinet ~
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tický. Co je fašismus? Pokusím se
uch dnešního
Západu
je nefašisvyhnout
myšlení,
z jakého
kdysi vyšel francouzský filolog a literární
vedec Roland Barthes, když napsal, že
jazyk je totalitní, fašistický, nebot jeho
užití nepripouští alternativu. Ano, jazyk
je v tomto svém impulsu jednoznacný,
ale je-Ii to fašistické, pak je fašistické
všechno kolem nás. A je-li fašistické
všechno kolem nás, pak není fašistické
nic, neboli to slovo ztrácí význam.
Fašismus je ve skutecnosti snaha
o cistotu, jednoznacnost a barevné sladení. Hned ráno, když vstanete, ceká
vás nefašistický zážitek v podobe cesty
do práce. Nasednete do auta nebo jiného dopravního prostredku a ve meste
se vnoríte do chaosu dopravní zácpy.
Auta jsou barevná, cistá i špinavá, stará
i nová, pokaždé jiná.
SmrSKnUtÉ Krížení
Spojování a krížení funkcí i chutí je
znamením nefašistické doby. Mobilní telefony fotí, natácejí video a hrají
digitalizovanou
hudbu.
Prehrávace
hudby, menší, tencí a lehcí než tabulka
cokolády, slouží elektronickému uložení velkého množství dat - dokumentu,
hudby, videa a obrázku. Kulinární módou je mísení stylu a kuchyní; svetová
hudba cili world music je vrcholem krížení, roubování a ovlivnování. V.esenci to není nic nového, vždyt kultury
se vždy vzájemne ovlivnovaly. Nové
jsou dva faktory - faktor smrštení casu

]

a faktor západní tolerance. První je
dán technickými možnostmi, hlavne
komunikací; dnes se všechno muže
stát hned, muže se to opakovat a zpomalit, uschovat. Ovlivnování a krížení se tak deje ve velmi krátké dobe
a na planetární úrovni. Druhý je kulturní. Došlo k rozvolnení kritérií
a standardu, a proto je nadnesene vzato všechno možné, všechno prípustné
a nic nešokuje.
Namir a KLIKni
Lidé jako Abú Músa al-Zarkáví nemají
nic proti mísení funkcí a dokazují dnes
a denne, že umejí pro své cíle použít
prostredky i zpusob verejné komunikace, který jim zprvu nebyl vlastní.
Multifunkcnost moderních technologií je pro ne zbraní, kterou dokáží obratne nasadit proti tolerantnímu, uvolnenému, nefašistickému Západu.
Dopravní letadla se mohou promenit v rízené rakety. Laptop v prachem
pridušené díre uprostred
Bagdádu
skrývá na heslo uložený plán útoku na
policejní stanici, organizacního pavouka k pašování zbraní a seznam jmen,
adres, mobilních telefonu a e-mailu
sponzoru ze Saúdské Arábie a západních zemí. Nosic DVD vystrelený do
sveta z jeskyne na afghánsko-pákistánském pomezí je sdelením dvojky Al-Kájdy, Ajmána al-Zavahírího, bratrum ve zbrani na celém svete. O to,
aby se zpráva dostala ke všem, kterí
o ni stojí, se postará nejen televize ~~
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~~ AI Džazíra, ale i CNN, BBC a mnoho dalších sester ze svobodného sveta.
Zarkáví byl svého druhu fašista,
sunnitský fundamentalista
posedlý
cistotou a rádem starých casu, muž, pro
nejž souverci šíitské vetve jsou prachsprostí odpadlíci hodní kruté, ponižující smrti; a což teprve neverící psi?
GÉniova

smrt

Od srpna 2003, od pumového útoku
na budovu mise OSN v Bagdádu, který zosnoval, stal se Zarkáví vudcem
rebelie teroristu, extremistu a fanatiku. Projevil se jako organizacní génius. Príkladnou krutostí si vydobyl
pozici neohroženého velitele. Obrátil
sunnity proti šíitum a zažehl tak rozbušku k nejnebezpecnejšímu konfliktu,
který hrozí roztrhnutím zeme na tri
cásti, sunnitskou, šíitskou a kurdskou.
"Televizními" vraždami, urezáváním
hlav západních podnikatelu a dalších
návštevníku Iráku zvýšil sázky v již tak
vysoké hre. A svobodný svet, zejména
nejduležitejší clánek v retezu, Spojené

vysvetlovat, proc nebyl proti válce od
úplného pocátku.
Zarkávího smrt je pro koalici presto
úspechem. Jednak má velkou symbolickou hodnotu. Sdeluje teroristum,
že nakonec muže na rade být každý
z nich. Objasnuje vycerpaným a vydešeným Irácanum, že na konci tunelu
je svetlo, že terorismus je možné porazit eliminací klícových organizátoru
a že je to otázka vule a nervu.
Je ovšem zrejmé, že krátkodobe asi
zabití vudce Zarkávího nebude mít tak
demoralizující vliv, jaký by melo zabití
jakéhokoliv vudce v konvencní válce
minulosti. AI-Kájda je netradicním
uskupením volne spojených a nekdy
ani nepríliš propojených skupin, které
spojuje ideologie a fanatismus.
DEJinY BEZ vítEzu

Komplikovanost irácké situace dokládá událost z lonského listopadu v západoirácké Hadíte. Na verejnost prosákly informace o údajném masakru
dvou desítek civilistu vcetne detí, jehož
se mely dopustit jednotky americké
námorní pechoty.
Diskuse v Americe se nyní tocí
kolem procesních vecí, jako napríklad toho, že nekterí vojáci
byli již na své tretí rotaci,
což vede k psychickému
a fyzickému vycerpání,
a to pak muže zaprícinit
selhání vedoucí ke zlocinum; hovorí se také
o podílu viny nejvyššího vedení vcetne ministra Donalda Rumsfelda.
Hadíta se podobne jako
Abú Ghraíb a Guantánamo
muže stát jedním ze symbolu této
války, at už po právu nebo nespravedlive. Neradí sice koalici na morální ro-

státy, opravdu zacal ztrácet nervy.
Zprávy o sebevražedných atentátech, množícím se sektárském násilí,
výpadcích elektrického proudu a nefunkcním ropném prumyslu posilují
ty, kterí od zacátku s iráckou operací nesouhlasili, ale báli se to priznat.
V Americe se množí hlasy volající po
stažení vojsk do té míry, že prípadný
prezidentský kandidát za Demokratickou stranu bude v roce 2008 muset
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ven jako její protivníky, ale dává tem,
kterí si takovou ekvivalenci prejí videt,
další argument a usnadnuje jejich demagogii. Peter Beinart z amerického
týdeníku The New Republic situaci vystihl, když napsal: "Nejsme andelé: bez
dostatecných morálních a právních
omezení a v podmínkách extrémního stresu mohou Americané jednat
stejne barbarsky jako kdokoliv jiný.
Co z nás delá výjimecný národ se H

jakýkoli, bude se muset nejakým zpusobem opírat o podporu sociální demokracie. Dá se v takovém prípade ocekávat,
že se dusledne vyšetrí všechny korupcní
skandály s napojením na CSSD? Vždyt
už v dobách opozicní smlouvy se rušily
vyšetrovací týmy, které mely prozkoumat
skandály ODS. A to jen proto, že Zeman
potreboval Klausovu podporu.
Pokud by znovu zvítezila dohoda
o neútocení, tedy "zameteme vaše skandály, vy zapomente na ty naše", muže to
být další zásadní rána duvere verejnosti
v politiku. A stejne jako po konci opozicní smlouvy by pomohla zejména komunistum, kterí se tvárí jako jediní naprosto
cistí.
HrOZBa

VELKÉ KoaLICE

Tím už jsme se dostali k povolebním vyjednáváním. Ta se mení každým dnem,
takže možná až budete císt tyto rádky, už
bude rozhodnuto. Zkusme se ale podívat
na možné koalicní scénáre.
Mirek Topolánek ihned po ohlášení
výsledku voleb zacal jednat se zelenými
a lidovci. Všechno šlo dobre, našly se
programové shody, jistá predstava o rozdelení kresel i ochota ke kompromisum.
Jenže chybelo to nejduležitejší, vetšina ve
snemovne, která by vláde vyslovila podporu. Postup predsedu techto trí stran
dokazoval, že by to nemusela být špatná
vláda. Chovali se k sobe slušne, snažili se
i komunikovat s verejností, predevším
ale meli chut k reformám, které tato
zeme potrebuje.
Jenže i kdyby se nakonec Topolánkovi
podarilo presvedcit sociální demokraty,
aby aspon odchodem ze snemovny umožnili vznik vlády jako v roce 1996, hrozilo
by vládnutí nevládnutí. Prosazování i tech
nejbanálnejších zákonu by záviselo jen
na tom, jestli se nejaký sociální demokrat
zapomene doma nebo v kantýne. Jinak by
vládní poslanci nezískali k odhlasování
vetšinu. Takový postup se jen steží dovede
predstavit na celé ctyri roky.
Ve hre je samozrejme i nejaká varianta menšinové vlády ODS, ale zatím se
zdá mnohem méne pravdepodobná. I to
by ale byl jen udržovací kabinet. Stejne
jako návrh Jirího Paroubka, aby zemi
vládl tým odborniku. Ti by samozrejme
byli plne závislí na stranách, takže opet
by se moc daleko nedošlo.
Mnohem pravdepodobnejší
je, že
vznikne velká koalice CSSD a ODS. ~

KOmEntárE

Pak to ale bude vyžadovat po všech lidech maximální obezretnost. Taková
vláda by disponovala mimorádnou vetšinou ve snemovne a hrozilo by, že si
frustraci z nemožnosti prosazovat vlastní program bude nahrazovat rozdelováním postu sprízneným duším, posílením
korupce a klientelismu. Predevším by ale
hrozilo ukoncení šetrení všech kauz, do
kterých jsou zapojeni politici.
Konec Kubiceho a jeho obvinení
muže být tím nejlepším lakmusovým papírkem. Jestliže bude vyhozen od policie,
nebo mu bude jen snížena hodnost, pokud vyšumí celé vyšetrování do ztracena,
bude to znamenat politický obchod.
Dá se ale predpokládat, že se socialisté
i obcanští demokraté budou snažit velké
koalici vyhnout. Tedy jestli mají ješte
trochu rozumu. Zejména pro ODS by to
bylo témer smrtelné spojení, protože lidé
ji volili v ocekávání zmeny. A silácké reci,
že velká koalice nikdy nevznikne, v tom
jen verejnost utvrzovaly. Pokud se taková vláda ustaví, bude muset mít nejaký
srozumitelný cíl, verejne citelná pravidla
a hlavne se bude muset vyhýbat zmenám
politických zásad.
JaKá JE rOLE KlaUSE
Zatím je velkou neznámou role prezidenta Václava Klause. Jeho možnosti ovlivnit
sestavování vlády jsou velmi malé, ale to
nemení nic na tom, že mužeme být svedky
politického divadla. Ceskému prezidentovi už ani tak moc nejde o to neco menit,
jako být predevším videt. Také má stále
silné slovo v ODS, takže se muže pokusit
bránit konstelaci, která by se mu nelíbila. Ostatne ve hre je i jeho znovuzvolení
a treba zelení dali jasne najevo, že Klause
nikdy nepodporí. Totéž rekl i Paroubek
a reakce brzy prišla, prezident ješte pred
volbami jak zelené, tak premiéra tvrde
napadl. Nepokusí se tedy Stranu zelených
jako celek vyšachovat ze hry a totéž provést i Paroubkovi?
Díky zmatkum na politické scéne se
Klausovi podaril už jeden husarský kousek, vedl ceskou delegaci na summitu
Evropské unie v Bruselu. Klaus je znám
coby velký euroskeptik a dosud se jej vláda snažila spíše držet dál od duležitých
zahranicních akcí. A ted jede dokonce
v cele ceské delegace, což vzbudilo i za
hranicemi nemalý rozruch.
Stále casteji se rozbíhá debata o predcasných volbách. Je více než evidentní,

~~ schopností vést a inspirovat svet,
je presne to, že tento fakt sami uznáme ... Jen málo spolecností je schopno
uznat, co se stalo, privést zabijáky ke
spravedlnosti a prijmout opatrení, jež
ztíží možné opakování takových zlocinu. Tak mužeme ukázat, že jsme jiní
než džihádisté".
Bývalo zvykem, že dejiny píší vítezové a v jejich verzi pro takové události nebývá místo, nebot se neshodují
s dostatecne hrdinskou polohou jejich
opusu. Dnes však na dejiny vítezu nikdo neceká, a proto v mediální dobe
tak úplne neplatí, že dejiny píší jen
vítezové. Svuj úhel pohledu pridávají
a zduraznují všichni, kterí mohou nejak zaujmout svetové publikum. Hadíta se ješte muže ukázat jako falešná
stopa nebo dokonce kruté divadlo zinscenované teroristy. To nic nezmení na
obecné zapeklitosti iráckého dramatu
a role svetových médií v zahranicní
politice mocností, vítezných nebo poražených.

oznámily ochotu k jednání, pokud se
Teherán vzdá snahy vyvinout schopnost obohatit uran. Toto prohlášení je
jiste zmenou tónu a odráží skutecnost,
že Americané ctou situaci v Íránu jako
nesmírne
obtížnou.
Bombardování
jaderných zarízení rozesetých na minimálne desítkách míst a ukrytých
pod zemí neprichází v úvahu. Vojenské prepadení Íránu zrejme také ne;
je v nem víc rizik než možných zisku.
Zároven je neprípustné, aby fanatický
fundamentalista,
prezident Ahmadínežád, disponoval jadernou zbraní,
když už má k dispozici rakety, které
spolehlive dolétnou do Izraele a Evropy, vcetne Prahy.
Americané tedy hrají o cas: pujde
o zmenu režimu. Zvratem ovšem jejich
postoj není. Ríká se v nem vlastne to, že
si s Íránem sednou ke stolu, když se ten
vzdá schopnosti sestrojit bombu.
•

NEsmELÝ zvrat
Spojené státy ustoupily od úmyslu nevyjednávat s Íránem o jeho zrejmé snaze získat jaderné zbrane a ústy ministryne zahranicí Condoleezzy Riceové

že se jim budou všechny strany s výjimkou komunistu snažit vyhnout. Stávající
kampan je financne znacne vycerpala,
zejména pak chudé zelené. Sociální a obcanští demokraté navíc dosáhli výsledku,
které by jen velmi težko zopakovali. Nesmí se zapomínat, že za každého poslance dostávají rocne 900 tisíc korun a ješte
štedrý dárek za získané hlasy. Presto by
bylo na míste predcasné volby vypsat
- pokud by mel šanci vzniknout jen udržovací kabinet.
Ideální by ale bylo predtím zmenit
volební systém, respektive mu vrátit podobu, kterou vyžaduje pomerný zpusob
volby, jak stojí v ústave. Fakt, že hlas lidí
v Libereckém kraji má dvakrát menší
hodnotu než treba Pražanu, je výsmech
ústave. K této situaci došlo díky spolupráci ODS a CSSD v dobe opozicní
smlouvy a mel pomáhat velkým stranám. Tak také ciní, ale zároven to neumožnuje sestavovat koalicní kabinet
s jasnou vetšinou. Bere totiž mandáty
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malým partajím, bez kterých vlády nemohou vznikat.
Státníci, nEJEn šlBalovÉ
Co tato zeme potrebuje, je více než zrejmé: vládu, která bude skutecne bojovat
s korupcí, nevtáhne do hry komunisty,
nezasáhne do chodu verejnoprávních
médií a tem soukromým nebude menit
zákony, nenahradí chránené oblasti betonem ci sjezdovkami a naopak bude více
komunikovat s verejností. Pokud toto
bude nejaký tým plnit, je celkem jedno,
z jakých stran bude složen.
Patová situace je šancí dokázat verejnosti, že v této zemi žijí i státníci a nejen
šibalové. Volici své reprezentanty postavili pred nelehký úkol, ale ti jsou povinni
ho elegantne vyrešit.
•

Erik Taberyje novinár, zástllpce .5~fredaktoTa týdeníku Respekt. Letos mu vyšla kniha
o opozicní srn/olive Vládneme, nerušit.
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Nakolik je dnes sport tím ryzím, cím býval
pred stovkami
obchod?

"VELKOU

[

BUDOUcnOST

a VUBEC cLovEKa
Jí

EnErgiE,

ODSUD
JELínEK,

osoBní

prEOSTavu-

KTErÉ

nEzná,"

na

F':lZloLo9IE

míní

UEnÉr

z nEJLEPšíCH soucasn~CH
KEJISTU

SPOrTU

Marian
JEDnOHO
HO-

SVETE Jaromíra

Jágra

]

let, a nakolik je z nej dnes

Smyslem olympijských her v osmém
století pred naším letopoctem byla kalokaghathia, oslava fyzicna i duše, jejich
spojení a rozvoj. Tehdy rozhodne nešlo
o sport v soucasném smyslu slova - soutežilo se i v rétorice, básních, na sport se
hledelo jako na jednu ze složek ideálu. Po
zacátku našeho letopoctu se duše a fyzicno zacaly rozvíjet odlišnými smery.
V soucasnosti je odtržení fyzického od
psychického zcela nabíledni, olympijské
hry jsou dnes už pouze honbou za rekordy. Z vrcholového sportu se stal byznys,
de facto se v nem zpenežují reklamní
plochy na jednotlivých hrácích, atletech,
na kluzištích i drahách. Prizpusobují se
tomu i pravidla - treba v hokeji se zcela
nelogicky prerušují tretiny, aby moWi být
uvedeni sponzori. Hráci mají ve smlouvách specifikováno, v jakém oblecení
mají chodit. Sportovec se stává nosicem
dolaru. Hvezdy jsou pestovány od mládí, kdy si je firma vyhlédne a udelá jim
kampan, címž stoupá jejich cena na mítincích, v klubech. A sportovci pak nosí
logo firmy. Ryzí, vnitrní motiv jedincu je
být nejlepší, vítezit. Ale motiv tech, kdo
ze zákulisí sportem hýbou, je výhradne
ekonomický.
Napríklad

americký

naznacuje,

že zacít sportovat

film

Jerry

Maguire

lze jen pro

peníze.

'"

"

Nejen ve sportu, ale v jakémkoli lidském
jednání vás neco žene, motivuje. A motivy jednání jsou podle me dvojí. Motivy
vnejší, související s raciem, bránící ego,
které premýšlí úcelove a je hamounské -

cíná hrát, v pokoji má plakát Jágra a rodice ho už vidí v NHL, to všechno jsou
vnejší motivy. Ale zamerí-li se pouze na
ne, ve chvíli, kdy jich dosáhne - podepíše
smlouvu, dostane se do nejlepší souteže
- narazí. Jeho výkon zacne stagnovat. Co
delá z prumerných nadprumerné, to je
silný vnitrní motiv. Mašina, která za sebou veze vagóny penez, úspechu, kariéry.
Pokud ji zapojíte na konec vlaku, nikdy
neutáhne tolik.
Jak je mezi všemi

byznysmeny,

kterí

se

kolem hrácu pohybují, težké dbát na sportovcovu psychologii? Je zvykem mít svého
sportovního

psychologa?

To je porád velká nahodilost. Sportovec
pritom není jen hromadou svalu, kterou
v pátek naprogramujete, aby v nedeli podala optimální výkon. To je málo.
Sportovec má duši, psychiku. Proto své
hráce rozvíjím ve trech oblastech. Jednou je bunecné telo, síla bunky, fyzicno.
Na trénincích rozvíjíte kondici, techniku,
pohybové schopnosti, herní dovednosti.
Ale i když v tréninku dokáže atlet hodit
nebo skocit výborne, presto se stane, že
zklame, vybouchne. Ovlivnuje ho totiž
další oblast, stav mysli. To, co se mu honí
hlavou, když jde na zápas, na servis, na
kurt, kopnout penaltu. A o to se málo
trenéru zajímá, pritom mysl rozhoduje o tom, zda to, co mám v sobe, dokáži prodat, zda neselžu. Zda nebudu mít
strach nebo me neovládnou bloudivé
myšlenky.
Bloudivé myšlenky?

Devadesát devet procent lidí myslí povetšinu dne bud na minulost - hodnotí
zážitek ze vcerejška, co bylo pred minu-

prlLIS DO HmOI~
to jsou materiální statky, úspešnost, popularita. Podstatou vnejších motivu jsou
peníze, nebojme se to ríct. Firmu také
nevedete jen proto, aby rozkvétala. Vedle
toho existují pohnutky vnitrní, které s raciem tolik nesouvisejí - clovek chce být
vítez, nejlepší, ale nespekuluje, co mu to
prinese. Když je klukovi patnáct let, za-

tou, loni - nebo na budoucnost, z níž
vetšinou mají strach. Koupím to? Seženu
to? Najdu to? Létáme myslí z minulosti do budoucnosti, ale zapomínáme na
prítomnost. Telo hrácu je pri zápase ted,
tady, mysl tu tedy musí být také. Je treba
propojit energii mysli a energii tela, pak
je síla daleko vetší. Pokud si fotbalista
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pri rozhodující penalte pripustí strach ci
zmínené myšlenky, cást jeho energie jde
do antagonistu, svalu, které narušují pohyb. A bránu, kterou pri tréninku v devíti z deseti pokusu trefil a jednou dal tyc,
prekopne o dva metry. Dejte si prkno na
koberec a klidne ho prejdete. Když ho
dáte mezi dva mrakodrapy, neudeláte to.
Z hlediska fyzicna je to stejný pohyb. Jen
stav mysli se zmenil.
Nepopíráte

tím neco prirozeného?

normální, že clovek znervózní,
pri nejduležitejším
lidí.

zápase

Je prece

sledují-Ii

ho

Nejsme ve fázi, kdy se jen zapomnelo,

Která je ta tretí oblast?

To je práve meritum veci. Vedle bunecného tela a stavu mysli existují takzvané
nefyziologické energie, velká budoucnost sportu a vubec cloveka jako takového. Prusecik techto trí oblastí dává
stabilitu výkonu, formy. Nefyziologickými energiemi myslím takové, které jsou
fyziologii neznámé. Energie, které nefungují na bázi kardiovaskulárního aparátu, jejichž poznávání postupne prichází
z Asie. Mluvím o energiích, které souvísí
s cakerním systémem, s meridiálními ci
akupunkturními drahami, reiki. Nazveme je jak chceme, duležité je pripustit si,
že existují a s telesnem a myslí neustále
interagujÍ. Fyziologie o nich zatím mlcí.
Pritom príklady toho, co je žena z materské lásky schopna udelat pro své díte,
jsou známé po celém svete. Kolik dokáže
ubehnout, zdvihnout. V simulovaných
podmínkách
zvládne steží polovinu.
Nebo si vezmete úteky z vezenÍ. Ceho
jsou lidi schopni v ohrožení života. Tibetané dokážou prebehnout poušt desetimetrovými skoky. Pomocí meditace se

pAfTOMNDSTIltco

jsme moc zabredli v bunecné hmote, fyziologie, anatomie a ortodoxní veda nám
vytkly urcité hranice. Treba sportovce fyzicky drtíme príliš, klouby zbytecne trpí,
a pritom to lze suplovat energiemi. Anebo metodou, která je dnes hodne populární - dopingem, který posouvá hranice
únavy, fyzického tela. Jsem presvedcen,
že místo nej lze využít kontrolované nefyziologické energie.

sezóny miliony

To není prirozené, to je naucené. Než si
malé díte zacne uvedomovat samo sebe,
své ego, udelá pred spolecností cokoli. Až
jako starší se schovává za židle, za rodice. Když mi takto analogicky sportovec
namítá, ptám se ho, k cemu mu strach
v rozhodující chvíli pomáhá. Neodpoví mi jedinou kladnou vec. Chápeme to
jako svou prirozenost, ale je to strach vypestovaný ve škole, rodici, zákazy. Takto
vštípené principy jsou ve vrcholovém
sportu škodlivé, v nem se naopak musíme dostat do skutecné prirozenosti. Aby
se hrác "rozplynul" myslí ve hre, aby videl jen mícek, úder, kop. Nevnímal publikum, ani stav utkánÍ.
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umejí zbavit gravitacního zákona. Lidský
organismus je neskutecný zdroj, který
zatím neumíme zcela ovládat. Možná

2006

takové

že

energie jsme už ovládat umeli? Že

sport se systematizoval

a odklonil od pu-

vodního konceptu?

Nejen sport, ale celá spolecnost. Zabredli
jsme do hmoty, chteli jsme si vše osahat,

videt dukazy, nastala neskutecná exploze
materiálních vecí, pocítacu, elektroniky.
Znacne jsme tak utekli rozvoji svého nitra. Vidím kolem sebe, že se vývoj obrací.
Lidé zjištují, že v materiálnu štestí nenašli, zacínají se proto zajímat treba o neortodoxní možnosti lécby.
Nemáte obavu, že obrat ke zmíneným energiím ve sportu opet zneužijí obchodníci?

Každá informace má svuj cas. Ne nadarmo se sofisti, platánici nebo gnostici
ci templári uzavírali v klášterech. Vedeli proc, proc urcité informace nemohly
k širší verejnosti. Jakákoli nová vec ve
vývoji lidstva je na hrane - bud je posílí
o použití správným zpusobem, nebo je
muže znicit. Od objevu kovu pres Nobeluv dynamit po sestrojení atomové bomby jde o to, zda nám stav našeho vedomí

rozHDvDr

dovolí, ci nedovolí takový pokrok zneužít. Nefyziologické energie naštestí souvisejí s nitrem cloveka natolik, že si je nelze koupit jako atomovu pumu. Cloveka,
který takové energie ovládá, lze zneužít,
ale pokud energie užívá úcelovým zpusobem, schopnost ztrácí. Predpokladem
je ryzost.

svých profesí a zacnou tak vynikat. To se
ostatne deje už dnes. Zlomek tech, kterí
rozumejí kvantové fyzice, dnes celému
oboru vládne.

Nezustanou

Aktivne sport provozujeme jako neco,
co je nám dané, stejne jako urcitá agrese.
Jestliže žijeme v pretechnizovaném svete,
jako publikum vnímáme sport z nekolika
duvodu. Nekdo se jde pobavit, nekdo se
identifikuje až tak, že to prerustá v agresi, priživovanou alkoholem a sázkami.
Sport bez povzbuzování si nedovedeme
predstavit, znám spoustu právníku, kterí
se "sníží" na úroven patnáctiletých kluku, a vylijí si hnev a vztek. Pokud to ne-

ti, kdo se naucí pestovat a uží-

vat dosud nepoznané
elitou,

zatímco

energie, nepocetnou

pro masu

zustane

sport

v soucasné podobe?

Rozdíly mezi lidmi jsou a budou. Jsme
si rovni v tom, že jsme lidské bytosti, ale
ne úrovní inteligence ci stavem vedomí. Každý z nás je individuum s urcitou
kapacitou. Clovek se lepší myšlením,
zvnitrnováním pocitu. Lidé s nove nabytými schopnostmi je budou aplikovat do

do sportov-

obtežuje fyzickými napadeními nekoho
v hledišti, ke sportu to patrí. Masovost
sportu je neoddiskutovatelná, finále mistrovství sveta ve fotbale dokáže posadit
pred obrazovky ctyri miliardy lidí. Boj
rodu, kmenu o prvenství, to máme porád v genech.

ních výkonu, at už jako rekreacní sportovci,
nebo fanoušci?

[rOZHovor VEOL] OnOrEJ Aust

A tem, kdo takto ve spolecnosti
nou, zbude jen se projektovat

nevynik-

dma [ sporr
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POCáTKU 21. SLO-

Petr FELDStem

na olympijských hrách tri zlaté
mi osm,
vyhrál
medaile
a já Emil
jsem Zátopek
jeho heroický
beh tehdy sledoval, receno dnešní "basic
ceštinou" (tento výraz jsem si vypujcil od
novináre Jirího Hanáka) live - v prímých
rozhlasových prenosech z dedeckova rádia o prázdninách ve vesnicce u Zruce
nad Sázavou. A pak jsem si pri usínání za
jasných veceru toho léta roku 1952 pred-

Bylo
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stavoval, jak jednou také dokážu neco
takového.
S pribývajícími roky ovšem moje ctižádostivost v tomto smeru slábla. Tím

vlastne jako novinár chtel venovat. Oe
povedel jsem, že sportu. "Cože, sportu
rekl až štítive. Pak se mého otce zepta
" A ty mu to dovolíš?"

víc jsem, inspirován knížkou Františka
Kožíka Vítez maratónský práve o Zátopkovi, premýšlel o tom, že bych chtel
jednou o sportu a sportovcích psát. Studoval jsem žurnalistiku, když mi kolega
mého otce položil otázku, cemu bych se

ZVLáštní, Kontroverzní tÉma
Obcas si tuto víc než ctyricet let staro
historku pripomínám.
Sport je toti:
prestože je dnes úplne jinde než tehd'
v mnoha ohledech téma stále zvláštr

i

[ spon:

2000. Nadrazený postoj "opravdových"
žurnalistu, zabývajících se "ušlechtilejšími" a "duležitejšími" oblastmi, domácí ci
zahranicní politikou, ekonomikou, kulturou apod., ve vztahu k tem, co se profesne
venují "pouhému" sportu, pretrvává.
Také politici, i když existují výjimky, si
na sport, respektive sportovce, vzpomenou
predevším tehdy, když naši reprezentanti
mají cáku stát se "zlatými hochy" a oni se
mohou prihrát v kýžené zári verejné prízne. Anebo pred volbami. Billboard, na
nemž ceský fotbalový reprezentant
a celný predstavitel jedné politické strany v predvecer voleb a svetového šampionátu ubezpecují sebe i své sympatizanty, že spolecne smerují k vítezství, svou
úcelovostí, hranou uprímností i zjevnou
falešností patril k tem nejodpudivejším.
Sport je ale pritom téma legitimní,
rovnocenné a rovnoprávné s jinými kdykoli. Za jakéhokoli stavu spolecnosti,
v jakémkoli systému jejího usporádání
- od té doby, co existuje jako fenomén.
Není to téma povrchní, jednoduché,
marginální ani príležitostné. Je to téma
neustále aktuální, složité a svým zpusobem, stejne jako mnoho dalších pro století, ve kterém žijeme, i hodne bolavé.

Promena, jakou sport prošel za relativne velmi krátkou dobu své existence,
je obrovská. Ohlédnutí za ní, bilance
onoho približne jednoho a ctvrt století,
je na první pohled impozantní, povznášející, ale soucasne také stále víc deprimující. Svetové i jiné rekordy se v meritelných sportech porád zlepšují, v rade
prípadu neuveritelne. Co byl pred pár
lety výkon ojedinelý, nestací dnes ani na
prumer. I úroven sportu, které se merit
nedají, se zjevne a rapidne zvyšuje.
Archivní zábery ze zápasu, které byly
v dobe, kdy se uskutecnily, považovány
za neprekonatelné a právem vstoupily
do legend, to dokládají. I nejvetší fotbaloví a hokejoví staromilci musejí uznat,
že idoly z casu jejich mládí by dnešním
daleko víc a líp trénovaným, a také živeným hvezdám v žádném prípade nestacily.
Jako by si sport, ten, kterému jsme si
zvykli ríkat vrcholový, s sebou soucasne
od jisté chvíle neodmyslitelne nesl prokletí dvojznacnosti. Není jen hodným
a vlídným dr. Jekyllem, ale také zlým,
záludným a nebezpecným panem Hydem.
DEti

PrOKLEtí

DVOJZnacnDStl

Sport jako závažné spolecenské téma je
sice do znacné míry podcenován, není to
však v kontradikci s tím, že pro velkou
cást lidstva jsou samotná utkání, souteže,
všechna ta kolektivní i individuální klání

a kontroverzní. Pro nekoho neobvyklé,
pro nekoho bežné, pro nekoho posvátné
a v podstate jediné, pro nekoho treba vyložene nedustojné, snad až zavrženíhodné. Nebo by se dalo oznacit i za trpené ci
okrajové.
Dlouhodobým evergreenem je urcitá
forma diskriminace tzv. sportáku, tedy
sportovních redaktoru, mezi ostatními
novinári, která bez problému prežila rok

v nejruznejších typech novodobých arén
nesmírne pritažlivá. Spocívá v tom urcitý
paradox.
Z jistého pohledu, z pozice spotrebitele, konzumenta, zajímá sport, ted ovšem
dost nadsazuji, skoro každého. Z jiného,
a zase se jedná o nadsázku, jen málokoho.
Snad by se to zjednodušene dalo vyjádrit
i takto: rádi se na sport díváme, méne už
o nem premýšlíme, méne se zabýváme
tím, kam smeruje, kam pri stále rychlejším tempu dynamiky, jíž v kladném i negativním smyslu od pocátku prochází,
dospeje. Do jaké podoby se sport vyvine
jako vzrušující zábava pro masy diváku.
Jako, zvlášt v nekterých jeho druzích,
stále pohádkoveji placené zamestnání
pro samotné aktéry. Jako bájecný byznys
svých bossu a všech ostatních, kterí se
ruznými zpusoby podílejí na jeho príprave, organizaci, ekonomickém i jiném
zajištení. A také na jeho manipulaci.

21. VE Sl:OLELÍ ] 'tÉma
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Sport jako zábava pritahuje velkou cást
spolecnosti. Poskytuje vzrušující, zajímavou a estetickou podívanou a neklade
pritom na obecenstvo kdovíjaké nároky.
To ovšem vubec neznamená, jak se
konec koncu mnozí neprátelé sportu
domnívají, že se vlastne jedná predevším o zábavu pro primitivy, i když i ti
si v ochozech stadionu a hal, stejne jako
u televizních obrazovek, urcite také prijdou na své. V tom je ostatne jedno ze
specifik sportu a duvod jeho univerzální
obliby.
Divácké spektrum, zvlášte sportu nejpopulárnejších, u nás jsou to fotbal a hokej, je ohromne široké a sociologicky
pestré. Sledují je malé deti i devadesátiletí seniori, lidé rozlicné úrovne vzdelání,
intelektu, profesí i zájmu. Uspokojení,
které ruzným mentalitám prináší, není
totožné.
Každý divák si odnáší, podle hodnot, které vyznává, trochu jiný prožitek
- a pritom v mnohém spolecný, zvlášt
když je obecenstvo zainteresované, a tak
tomu bývá zpravidla, a preje svému
týmu. I v tomto pocitu sounáležitosti, byt
docasném, krátkodobém a samozrejme
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také velice pomíjivém, který je specifikem práve tohoto publika, spocívá jedno
z kouzel toho, cemu ríkáme sport.
KonEC vernosti

za HroB

Identifikace obecenstva s týmem jeho
srdce, at už se jedná o národní mužstvo,
Spartu, Slavii, Arsenal nebo Manchester
United, je tradicní soucástí atmosféry
každého takového zápasu a jeho nábojem. Klubismus však žije daleko více na
tribunách, v oddílech samotných jsou ho
jen zbytky. Ješte sice existují hráci, trenéri a funkcionári, kterí by chteli být svým
barvám verni treba až za hrob. Ale mezi
profesionály soucasnosti, u nás a všude na
svete, panuje, i když se pochopitelne prestupovalo i dríve, fluktuace prímo zbesilá. Vše je podrízeno penezum, každý klub
je chce a musí vydelávat. Príslušné rády
umožnují, aby (predevším v hokeji nejde
o nic neobvyklého) jeden a tentýž hrác
nastoupil v prubehu jedné sezóny v dresu
ne dvou, nýbrž i více klubu. Vuci zainteresovanému divákovi je to nekdy až kruté
- sotva si stací oblíbit nejakého hráce, už
mu ho prodají jinam. Nekdy i do týmu
nejvetšího rivala, jindy na druhý konec
zeme, anebo v prípade tech lepších na
druhý konec sveta. Zivot každého "klubuverného" fanouška je v tomto ohledu
neutešený. S narustající fluktuací hrácu
se takový fanda musí vyzbrojit flexibilitou, rychle se prizpusobit a privyknout
novým jedincum v dresech pro neho tak
kultovních a být pripraven na to, že i ti už
mohou být velmi brzy zase na odchodu.
Je v tom cosi iracionálního, ale fandovství
samozrejme de facto je iracionální záležitost. Tato iracionalita je ale nakonec jednou z mála vecí, která ve sportu zustala
v jeho puvodní, cisté, anebo prinejmenším daleko cistší podobe - ze "starých
dobrých casu" predminulého a ješte dost
velké cásti minulého století.
Jinak je ale vlastne skoro vše jinak.
DOPInK a trÉninK JEDnO JSOU?
Nejvetším problémem a hrozbou soucasného sportu zustává dopink, protože, jak
je známo z nescíslného množství konkrétních prípadu, ohrožuje životy a zdraví, fyzické i psychické, tech, kterí se k jeho
užívání dobrovolne nebo nedobrovolne
odhodlali. O morálce nemluve, i když ta
dnes není ve sportu, a samozrejme nejen
v nem, považována za práve nejpodstatnejší ze všech jeho atributu. Dopink je
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dnes skvele propracovanou vední disciplínou, která, prestože se obcas prece jen
podarí nekoho pri tomto podvodu - nic
jiného to samozrejme není - pristihnout,
je neustále o jeden dva kroky pred jeho
odhalovateli. A tak i úsilí Mezinárodního olympijského výboru, který si pred
casem vytycil boj s dopinkem za svou
prioritu, smeruje casto do prázdna.
Krome toho zaznívají stále casteji hlasy, které tvrdí, že v dnešní dobe, kdy
19. století s naivními sportovními ideály
snad ani nikdy neexistovalo a dvacáté je,
nebo by každopádne melo být, zkamenelou minulostí, dozrál cas podívat se na
tento problém z úplne jiné stránky. Dospívají k názoru, že nejjednodušší, nejmoudrejší, radikální a vpravde geniální
rešení je dopink legalizovat. Snad práve
proto, že je dnes praktikován na vedecké,
a tedy už zdaleka ne tak zdraví ohrožující bázi. Hovorí se i o svobode (jak casto
je toto slovo používáno coby zaklínadlo) jednoho každého sportovce. V tom
smyslu, že pouze on sám by se mel rozhodnout. Ze jedine na jeho vuli by melo
záležet, ustrne-li za pomoci pouze tradicních ci klasických metod prípravy na
prumeru, nebo bude-li úspešný a slavný.
Hlavním argumentem zastáncu tohoto "progresivního" prístupu je ješte
neco jiného. Posláním špickového sportu
a všech, kterí se mu na urcitou cást svého
života upsali, je porád vyšší výkonnost,
predvádení stále kvalitnejších a obdivuhodnejších výkonu, které pritáhnou víc
sponzoru, víc diváku. Jiná cesta není.
A pokud se tradicní formy tréninku nevycerpaly zcela, urcite není daleko doba,
kdy tomu tak skutecne bude. Existují
také jiné názory z rad tech, kterí se zabývají metodami tréninku a kterí jsou odpurci zvyšování výkonnosti chemickou
cestou. Ti tvrdí, že rezervy sportovcu
nespocívají jen ve fyzických dispozicích.
Nemají však v tomto prípade na mysli
jen klasickou práci psychologu. Verí totiž v sílu psychoanalytických, esoterických ci prímo okultních forem, jež jsou
podle jejich názoru, pri správné "terapii",
schopny v organismu sportovce objevit
dosud netušené rezervoáry sil a také je
v maximální míre využít.
DBscÉnní PEnízE
I sportem hýbou predevším peníze.
V tomto ohledu se tento segment lidské cinnosti zmenil k nepoznání. Nejen

[ SPOrt VE 21. SLOLHí ] tÉma

"Sport"
je slovo
stehovavé
Obdobne jako "pick-nick",

"uicket",

a mnoho dalších slov, i "sport" je slovo stehovavé. Slovo tak ríkajíc v pohybu, což není ani tak prekvapivé.
Starofrancouzské

"desport"

ci "de-

port" se s francouzsky mluvící šlechtou odstehovalo do Anglie. Odtamtud
se pak po staletích vydalo do sveta
se všemi významy, které do nej vkládáme dnes, z nichž nekteré se v nem
ovšem nacházely už od prvopocátku.

"Oesport" ci "deport", vysvetluje
L. P.Bordeleau z university v Ottawe,
znamená zábavu, rozptýlení. Ve 14.
století, kdy slovo vzniká, se rodí nová
koncepce casu, která ciní rozdíl mezi
každodenní úmornou prací, jejímž cílem je obživa, a chvílemi, které clovek venuje svému telesnému a duchovnímu potešení. Renesance pak
už tuto novou hravou dimenzi lidské
existence pouze posflí. Hlavní je, že
tato nepracovní ci popracovní cinnost
není považována za zahálku. Tím, že
nutí k respektování presných pravidel a norem, "desport" se plne podílí
na socializacl cloveka a nabádá ho
k dobrým mravum ve spolecnosti. Již
v dávných stoletkh

byl sport tudíž

tím, cím by mel být I dnes: regulovanou zábavou, jejímž cílem je zbavit
cloveka bremena každodennostl.

(plf)
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pri porovnání s pionýrskými casy konce
predminulého a zacátku minulého století, které jsou u nás nejvíce spojeny se
jmény, jež jsou soucástí tehdejšího koloritu, Josefa Rosslera-Orovského ci Stanislava Gutha-Jarkovského, ale i s dobou,
kterou dnešní šedesátníci nepovažují za
kdovíjak dávnou, protože pro ne nejen
éra Zátopkova, ale predevším sportovcu,
kterí se narodili o deset, dvacet i tricet let
pozdeji než on, není dejinami, nýbrž moderní soucasností. Fotbalisté jako Josef
Masopust, Andrej Kvašnák, Antonín Panenka už byli samozrejme profesionálové.
Žili si na tehdejší ceskoslovenské pomery
velmi dobre. Byli ovšem neskutecne chudí i v porovnání s dnešními zcela prumernými ligovými hráci, jimiž v žádném
prípade nebyli. Cneli totiž vysoko nad
vetšinou ostatních. O soucasných našich
i zahranicních hrácích, jejichž výkonnost
i popularita trem jmenovaným odpovídá,

AmErIKa

[

SE S první

vubec nemluve. Nešlo však jen o to, že
tito slavní hráci naší fotbalové minulosti žili v nesprávné zemi, ale také o to, že
jejich kariéra nabyla hvezdných rozmeru
v nesprávném case. Alfredo di Stéfano,
Pelé ci Franz Beckenbauer na tom samozrejme byli neporovnatelne lépe, ale
ani jejich tehdejší platy se s penezi, které vydelávají jejich dnešní následovníci,
naprosto nemohou merit. Jeden z tech,
který práve k pokracovatelum slávy nejvetších fotbalových indivídualit patrí,
hrác Manchesteru United a nizozemský
reprezentant Ruud van Nistelrooij pred
casem proWásil, že platy v anglické Premier League jsou obscénní.
Nikdo nechce, aby velké sportovní
hvezdy louskaly šváby. Zaslouží si být
bohaté, a hodne bohaté. Jenže bude-li to
i nadále pokracovat, co se stane? Kam až
to pujde? Kde se budou tak obrovské peníze porád brát? Nekteré kluby považo-

mEZinároDní

pro-

Hrou VE SVÉ nároDní DISCIPLínE vyrovnává S PDDEzrEL~m KLIDEm

Tom PeDuLLa

]

jené státy predvedly svuj mizerný výkon na klání Svetové baseballové klasiky (World Baseball Classic - WBC).
Cekalo se, že se Americané tímWe
trítýdenním turnajem proženou jako
vichrice. Meli celému svetu ukázat, že

VýpaDeK prOUDU
ESPN se rozhodla
uvádet na úkor

i fanoušku a zástupcu médií od

baseball je jejich národní hra, ve které
si na ne nikdo neprijde. Místo toho se
svet radoval a oznamoval zásadní posun v baseballové hierarchii, když se
Americané zmoWi na pouhý zlomek
ze svých šesti zápasu.
Tým USA se nedostal dále než do
druhého kola sázkové souteže a v ti-
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Klasiky radeji záver z dvojitého
prescasu Národního hostitelského turnaje (National Invitation Tournament). Pro úplnost je treba ríci, že Národní
hostitelský turnaj je druhoradá

StOLEtí SPOrtU aDrenaUnOVÉHO?
Rodina sportu je pocetná a poslední dobou se ješte rozrustá. Prícinou tohoto
boomu je prirozený vývoj, vynalézavost

Br s H

chosti prepustil své tradicní prvenství
Mexiku v pomeru 2:1. Byl to snad duvod
k národní ostude? Meli sportovní sloupkari naspech s oznacením viníku? Kdepak. Pocínání ESPN, nejvetší sportovní
kabelové televíze v Americe, jež
prenášela vítezství 10:6 Japonska
nad Kubou, dostatecne vypovídalo o tom, jak málo Americany tyto výsledky trápí.

Zívnutí.
byla poté
reakce
pobreží Taková
k pobreží,
co moje
Spo-

vané dosud za bohaté mají problémy, jiné
krachují - nezhroutí se jednou všechno?
Fotbal je z celosvetového hlediska
sport nejsledovanejší a letošní šampionát
v Nemecku to potvrzuje. Není tomu tak
úplne všude, v každé zemi, ale skutecnost,
že je hrou s ohromnou tradicí, jednoduchou, prehlednou a dramatickou, které
každý rozumí (nebo si to alespon myslí),
a tím pádem uspokojuje diváky nenárocné i vyložené fajnšmekry, z nej ciní zcela
specifickou záležitost. Popularita fotbalu
a tomu odpovídající peníze, kterými disponuje, s sebou ovšem nese v mnoha státech fotbalu zaslíbených i radu skandálu,
zpravídla souvisejících s korupcí. Žádný
jiný sport nemá tolik afér.

univerzitní basketbalová soutež. ESPN se
tedy rozhodla, že vubec první hra WBC
o titul muže pockat.

[ spon:

a touha vyzkoušet si souperení v necem
novém, ale také nadeje, že každá taková
novinka je, nebo muže být, zajímavá ekonomicky.
Nové sporty to nemají snadné, ale
nekterým z tech, které mely trpelivost,
se už podarilo prorazit. Jedním z nich
je treba i u nás stále populárnejší florbal
(jeho vyznavaci však lamentují, že i naši
prední hráci ješte musejí chodit do práce,
ac jsme predloni byli druzí a letos ctvrtí
na svete), který tím, že se dokázal prosadit ve znacné míre i do médií, výrazne
pronikl do povedomí verejnosti.
Výraznou kapitolou jsou sporty, jimž
se ríká adrenalinové nebo také extrémnÍ. Za svým místem na slunci jdou nesmlouvave a už si je v mnoha prípadech
vydobyly. Dríve zcela nepredstavitelné
soutežení v rade životu a zdraví skutecne velmi nebezpecných "cinností" je
celosvetove stále populárnejší a úspešne

V

bojuje o svou legitimitu. Není možná daleko doba, kdy se nekterý z techto sportu,
pro mladou generaci "in" a "trendy", prosadí i do programu olympiád. Ostatne
akrobatické lyžování s prvky znacného
hazardu už tam dávno je, a i my v nem
máme olympijského víteze.
[o BUDe v roce 2100?
Jak tedy asi bude vypadat sport na konci století, v jehož šestém roce se nyní
nacházíme? Za devadesát ctyri let? Je
pravdepodobné, že projde ješte mnohem
prudším a prekotnejším vývojem než
za ctyriadevadesát let predcházejících.
Rok 2006 minus 94 dává letopocet 1912.
Tehdy se konaly v poradí páté novodobé
olympijské hry ve Stockholmu. Krome
jiného melo lidstvo pred sebou obe svetové války. Na hrách se tenkrát soutežilo
v patnácti sportech. Predsedou Mezinárodního olympijského výboru byl, stejne
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jak už léta predtím a také potom, baron
Pierre de Coubertin. Mezi závodníky
bylo velmi málo žen. Pojem zimní olympijské hry ješte neexistoval. Dochované
filmové zábery na nás pusobí archaicky,
smešne. Jak pri pohledu na výkony sportovcu, tak na jejich oblecení.
Musíme si pripustit, že tem, kterí
se budou v roce 2100, kdy se uskutecní - nestane-Ii se neco nepredvídaného
- 53. olympiáda, dívat do archivu treba
fotbalového mistrovství sveta 2006, budou tyto zábery pripadat nejspíš ješte
mnohem archaictejší a komictejší.
Anebo bude všechno jinak a sport zacne zase úplne od zacátku?
•

Petr Feldstein je novinár a spisovatel,
drama/mg Ceské televize.

/

nEn~m paLKam
Tento poslední výtvor ve svete takzvané Hlavní baseballové ligy, která se
zoufale snaží pritáhnout mezinárodní
publikum poté, co ji poškodily nepretržité odborárské tahanice a její ochranárský postoj k hrácum beroucím steroidy,
zustal "Klasikou" jen podle jména.
Soutež WBC jde už sotva brát vážne,
když se v ní americtí hráci museli
probírat po mesíce trvající necinnosti. Asi neprekvapí, že
za takových okolností, nepocítaje rozdrcení jihoafrického týmu s deseti
teenagery 17:0, se tým
USA prostrílel na hubených 242 bodu.
WBC se s jejím nejapným apelem na nacionalismus
zdaril její hlavní úmysl vzbudit
mezinárodní rozruch. Podle Fidela
Castra na Kube pod množstvím televiz-

ních prijímacu naladených na šampionát
vypadl proud. Také Japonci byli z výsledku bez sebe radostí.
Konec StarÝCH casu?
Turnaj ukázal, že pokud hráci hlavní ligy
nemají dostatek casu na trénink, když je
jejich forma zrovna tatam, mohou být
snadno poraženi vysoce motivovanými,
dukladne pripravenými mezinárodními
souperi. Japonsko a Korea jsou príkladem dvou mužstev, která hrála tak ostre,
jak to jen šlo. Japonští nadhazovaci byli
ukázkou presnosti a Korejci neudelali jedinou chybu. Zatímco se sice Americané
oklepali z porážek v Klasice, je treba ríci,
že mezinárodní komunita jejich náskok
v baseballu snižuje. A to rychle.
Neochota trénovat dlouhé hodiny
ústí do ztráty zásad. Pohled na hašterící
se nebo faulující hráce je až moc bežný.
Týmová hra už není jen tak k videnÍ.

Manažer Chicago White Sox Ozzie
Guillen to vystihl nejlépe, když na
konci tohoto chabého turnaje rekl:
"Japonsko a Kuba byli pripraveni lépe než kdokoli jiný. Meli víc casu na
trénink. Tým byl dlouho pohromade
a Kuba vedela, že bude hrát ve svetové Klasice. Ale ta dve mužstva nejsou zas tak dobrá. Možná mají pár
hrácu, kterí ujdou, ale jestli odehrají
162 macu na téhle (prvoligové) úrovni,
mohli by jich vyhrát tak dvacet."
Príští Svetová baseballová Klasika
je plánována na rok 2009 a pak každé
ctyri roky. Už se nemužu dockat.
•

Tom Pedulla je Jedmn! z predních sportovIlich novilláru v Americe. \' soucasnosti je
pravidelným sloupkarem deniku USA Today.
Z anglictillY preložil David Svoboda.
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"
lastem spolecnosti nikdy tvrde
[eskýizolován
sport od
nebyl
oproti jiným
okolního
sveta, obve
vÝvoji nezaostával a prípadná zpoždení, jako malý sortiment sportovního
zboží, nedostatek placených služeb,
rycWe po roce 1989 dostiW. Dokladem
globalizovaného sportu je nejen ten
elitní, jenž se odehrává na nejvyšších
výkonnostních úrovních a je saturovaný mimorádným množstvím penez,
ale i jeho druhá výrazná podoba, sport
týkající se bežné populace.
Tento "sport pro všechny" je dnes
velmi ruznorodý, mení svuj obsah
každý den se vznikem nových disciplin a odvetví, které se za posledních
patnáct let jiste víc než ztrojnásobily.
Stací uvést cyklosporty: kdysi to byla
riskantní jízda na "kostitrasu", pred
dvaceti lety silnicní a dráhová cyklistika, kolová a krasojízda. Dnes se cyklorodina rozšírila o cyklotrialy, bikrosy,
rizikové rychlostní sjezdy a další cykpokracování na str. 28 ~~
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V

ríci, že sport dává cloveku iluzi
duchu Freudových
myšlenek
lze
nadvlády
principu slasti
nad prin-

cipem reality, zatímco ve skutecnosti je
pomer techto principu práve neprijemne obrácený. Síla sportovního zážitku je
však i v tom, že tvrdá realita prohry vrací
cloveka zpet do jeho mezí.
Porážka a vítezství k sobe neodmyslitelne patrí. Clovek poráží sebe sama
tím, že trénuje a je stále lepší, cili poráží svá minulá Já. Ve sportu jde vetšinou o dve veci: porazit druhého a porazit sebe sama. Slávu i moc druhého
si mužeme také prisvojit, zvlášte když

ten druhý je jeden z nás. Když naši hokejisté porazí jiné hokejisty, je to naše
vítezství, tedy i moje. Odmalicka naše
Já je soucástí skupin, rodinou pocínaje,
národem konce - alespon ve sportu. Je
to roztomilý, prostinký a nevinný identifikacní proces. A sportovní hry jsou
archaicky zakoreneny v národech, které
však bohužel planetu spíš rozdelují než
sjednocují. Kdyby se ta v cemkoli utkala s vybraným týmem Marsu, bude celé
lidstvo sjednoceno. Sport nám umožnuje videt neprítele v souperi, což posiluje
náš pocit, že zlo se nachází venku a ne
v nás.

VE 21. Sl:OLHí ] 'tÉma

jen aktivních sportovcu, ale i tech, kterí
sport jenom sledují. Nelze pak vynechat
žádný zápas a vše se podrizuje touze
být v "tom", u "toho" nebo s "tím". Spíše
než o závislosti, která až príliš zahrnuje
fakt, že jsme nad "tím" ztratili kontrolu
a sport nás vlastne ovládá, radeji hovoríme o lásce ke sportu. Zatímco pro deti je
hra slastnou prípravou na pozdejší práci,
pro starší slouží hry spíše k odpoutání
od dospelých angažmá a jsou urcitým
návratem do detství, které nás pred nároky reality tak dobre chránilo. Kdybychom totiž brali dospelost opravdu tak
vážne, jakou fakticky je, muselo by nám

/V

V POTU TvalE
MICHal ŠEBEK

v TÉ SKuucnÉ
[V

PoraZIT

nEmOHLI.

Ko~ž JSmE za minULÉHO

rEžimu

Imaginární
rEaLITE
Hr~ mUŽEmE
poraZIT
PoraZILi
v HOKEJI
SOVETSK~
svaz, B~LO
nám I TOHO,
DOBrE KOHO B~[HOm

ÚCHVatnÉ šílEnStví
Sport je duležitým kulturním výtvorem
a má v sobe nezastupitelnou funkci:
slouží uspokojení tech lidských pudu,
jejichž neregulované uspokojování by
vedlo k záhube civilizace. Je lépe, když
spolu dva sportovci zápolí zbranemi
nenicivými a podle dohodnutých pravidel, než aby jeden druhého zabili ci
znetvorili. Skupinové splynutí s vítezem
nebo poraženým dovoluje ukájet vlastní bojovné, souperivé a treba i vražedné
choutky. Slast z vitezství pusobí proti depresi i strachu - tedy proti emocím, které se každý clovek snaží umenšit, nebot
práve v nich spocívá tíže života; její casto
až euforický charakter dovoluje cloveku
alespon na chvíli zapomenout na bežné
i sklicující každodenní starosti. Vítezná slast, jako všechny intenzívní afekty,
má však pomerne krátké trvání a žádá si
záhy nové podnety. Nové zápasy a nové
výhry tak dávají nadeji na návrat príjemných euforických prožitku.
Jako vše v živote, co slibuje uspokojení, radost a úlevu, tedy i sport vede
u mnohých k závislosti. Týká se to ne-

]

podivné pobíhání fotbalistu od jedné
branky k druhé pripadat jako nejaká pošetilost a ti, co kricí "gól", že asi zešíleli.
Sportovní hry jsou jakýmsi úchvatným
šílenstvím, v nemž naše vášne beztrestne
nacházejí svá odreagování.
Bežím, tEDY JSEm
Mezi hrou a mimoherní

realitou

ale

není zcela pevná hranice. Rozvášnený
dav fanoušku muže demolovat zarízení
stadiónu, vážne zranit nebo usmrtit jiné
fanoušky i hráce. Zde se již nacházíme za
hranicemi hry. Porážka soupere by nikdy
nemela koncit nejakou formou jeho skutecného fyzického znicení. Dnes se smrt
býka v toreadorské hre zdá být anachronismem, který však mocne pusobí. Jsou
snad naše choutky premoci a usmrtit alespon zvíre reálným projevem pudu smrti
obráceným navenek? Nebo se spokojíme
s modelem oidipovského komplexu, vystíhujícího souperení chlapce s otcem,
s jeho mocí a silou nebo v prípade dívky
s mocnou matkou, a ješte dále souperení sourozencu mezi sebou (to vše vždy
pokracování na str. 29 ~
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H losporty vcetne hybridních forem,
jako je spinning - kombinace aerobiku
a cyklistiky.
RUB a líc ZjEDnODUšování
Puvodne se novodobý sport, provozovaný
predevším mladými muži a organizovaný
v klubech, rozdeW vedví. V tom prvním,
který je striktne formalizovaný a institucionalizovaný, jde dnes predevším o výkon,
o úspech a obvykle i o velké peníze. O co
jde v tom druhém? Duvodu je mnoho, od
ryze racionálních, jako je nabytí pro život
potrebné fyzické kondice a zlepšení zdraví, pres katarzi od bežného denního stereotypu a vzrušení až po prátelské kontakty.
Na rozdíl od predchozího mohou do tohoto sportu vstoupit lidé v každém veku
a nedostatek sportovního talentu není
žádným handicapem.
Co je tedy vlastne sport? Jeho podstatou byl od novodobého pocátku pohyb provozovaný pro zábavu, umožnující zmerit síly podle pravidel, s cílem
vychovávat a vést k férovému jednání.
Soucasná ruznorodost forem, obsahu
a cílu sportu však jeho puvodní myšlenky paradoxne mnohdy ignoruje. V elitním sportu pribývá agresivita a tvrdost
jako nezbytný prostredek pro dosažení
úspechu (vždyt jde o peníze). Pritom byl
sport puvodne vymyšlen pro mladé gentlemany, aby se ucili zvládat svou agresivitu a místo nafukování žab se ucili
spolupráci a prohre. Sport ve vrcholové
podobe už není zábava a katarze, ale
tvrdá drina, regulérní zamestnání. Toto
protirecení sportu jako záliby a práce
mužeme nalézt i u mnoha detí, které pod pevnou rukou rodicu absolvují
prípravu pro predpokládanou budoucí
profesionální sportovní dráhu.
RozmElnování
Jiný významný znak sportu - psané i nepsané normy jeho provádení - se rozmelnuje. Ve sportu neelitním se pravidla
zjednodušují, aby byla prístupná každému bez ohledu na jeho schopnosti, dovednosti, cas. A také aby sportovní služby
šlo nabízet co nejvíce lidem. Nekterí lidé
využívají sport jako prostredí, v nemž se
pri nerespektování pravidel tolik nestane, nejsou za to tak snadno postižitelní
jako v bežném živote. Nebo se nerespektování pravidel bežného života prenáší
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do sportu? Navíc prekracování prináší
pocit vzrušení, jako jízda snowboardistu lesem, raftování na divoké vode i pres
vyhlášený stav nebezpecí...
V souvislosti se zjednodušováním
sportu se hovorí o jeho desportifikaci.
Tato vada na kráse sportu má však svuj
pozitivní význam. Lidé mají možnost
výberu ze širokého spektra sportu podle
svých možností, predpokladu a založení.
KaŽDÉmu PODLEJEHO PEnEz
Sport má ve své podstate zakomponovaný prvek rovnosti. Snaha umožnit
sportování každému stála již v pocátcích novodobého olympijského hnutí,
kdy baron Pierre de Coubertain poprvé
použil a vysvetlil sousloví "sport pro
všechny". Usilovalo zprístupnení sportu
všem lidem bez ohledu na pohlaví, vek,
sociální postavení.
V Evrope se dnes bežne hovorí
o trídním usporádání spolecnosti a Ceská republika jiste není výjimkou. Nejvýznamnejší charakteristiky, podle nichž
se rozlišují sociální vrstvy ci trídy, predstavují príjem, vzdelání a povolání.
O tom, že tyto charakteristiky hrají roli
pri zapojení do aktivního sportu, hovorí
mnohé studie. Cím lepší postavení na
sociálním žebrícku lidé mají, tím spíše
se sportu venují.
Podíváme-li se na situaci u nás v roce 2000, kdy byly k dispozici poslední
rozsáhlejší údaje o sportu naší populace,
nalézáme obdobný trend jako v jiných
zemích, i když rozdíly u nás se neukazují
tak velké. Ceši s nižší úrovní vzdelání ci
z delnických profesí se do sportu zapojují
vetší merou než v mnoha jiných zemích.
Muže to být dáno velmi bohatou a dá
se ríci lidovou tradicí sportu a cvicení
v ceských zemích, a to nejen díky Sokolu. I v ére socialismu mel sport významné místo. V telovýchovných jednotách
spolu sportovali lidé ruzných profesí
a úrovne vzdelání, meli pro sport stejné
podmínky zajištované státem a dávali na
nej peníze ze svých platu, které se nijak
výrazne navzájem nelišily.
Ve srovnání s profesním zarazením
však i u nás hraje výraznejší roli ekonomická situace rodiny. Jestliže zhruba polovina ceské populace více ci méne aktivne sportuje, pak mezi bohatými a spíš
bohatými jsou to tri ctvrtiny, v rodinách

s prumernými príjmy necelých 70 procent a v tech, které se považují za chudé,
jen 40 procent. Chudí mají také i podstatne chudší spektrum provozovaných
sportu ve srovnání s ostatními, u nichž
se neobjevují výraznejší rozdíly podle
príjmových kategorií.
Celkove mezi oblíbené sporty patrí
fotbal, aerobik, cyklistika, plavání, volejbal, tenis. To, že u nás nenacházíme
sporty, které by byly kvuli penezum typické pouze pro urcité spolecenské trídy, muže být dáno i cenove pestrou nabídkou sportovního zboží a placených
sportovních služeb. Ale casem se lze
nadít výraznejší diferenciace.
KUlturní

Kapitál

Jak ukazují zahranicní studie, není ekonomický kapitál jediným duležitým faktorem pro zapojení do sportu a výber
konkrétní sportovní cinnosti. Velkou
roli hraje tzv. kulturní kapitál, vklad,
který clovek dostává od svého sociálního prostredí a který urcuje, co od sportu
ceká, jaké jeho hodnoty jsou pro nej duležité. Kulturní kapitál zhruba predstavuje, cemu dáváme prednost, co máme
rádi, co dovedeme a známe.
Lidé s vysokou úrovní vzdelání a treba ponekud nižšími príjmy radeji prožijí
dovolenou na kolech nebo v horách, zatímco stejne vzdelaní bohatí dávají prednost luxusní dovolené s drahými, exkluzivními sporty. Jindy ve stejné sportovní
aktivite lidé z ruzných sociálních tríd
a tedy s ruzným kulturním kapitálem
nalézají odlišné hodnoty a prínosy pro
svuj život. Ti s nižším kulturním kapitálem ve fitcentru zdokonalují svou postavu kvuli image, ti s vyšším vzdeláním
kladou duraz na kondici a zdraví.
Ruznost hodnot spatrovaných rozdílnými sociálními skupinami ve sportu
dokumentuje i následující: lidé s vyšším
vzdeláním pro své deti vybírají spíš sporty
mající význam pro jejich správný vývoj
a zdraví; lidé s nižším vzdeláním a nižšími
príjmy by si práli, aby se jejich deti prosadíly hlavne v hokeji, fotbale ci tenise, tedy
sportech, v nichž se lze vyhoupnout na
vyšší stupínek sociálního žebrícku.
JE tO ZDraVÉ. Omluvím tE
Nejen u nás, ale i v Evropské unii se
predkládá teze, že sport je duležitý pro
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správný vÝVojdítete. Rok 2004 vyhlásila Unie rokem výchovy prostrednictvím sportu. Sportu se pricítají prínosy
nejen pro fyzické zdraví, ale je oficiálne
vyzdvihován jako prostredek všestranného rozvoje.
Vetšina ceské spolecnosti tento názor sdílí a sport považuje za významný predevším pro zdravý vÝVojpráve
mladé generace. Sportovní statistiky
(zpracovávané sportovními organizacemi) o sportování ceských detí vypadají optimisticky, podíl organizovaných v klubech se podle nich nemení,
deti a mládež o sobe vypovídají co se
týce aktivního i spontánního sportování také velmi pozitivne. Ale ceská
populace a zejména ta detská je stále
víc ohrožována obezitou. Pohybová
schopnost školáku se výrazne snižuje
a rodice nejenže tolerují, ale dokonce
podporují omlouvání z hodin povinné
školní telesné výchovy.
Výcet paradoxu by moW pokracovat dál. Ty uvedené se však zdají být
pro ceské prostredí momentálne velmi
aktuální.
•

Irena Slepickova je vysokoškolská ucitelka.
Plisobi na Fakulte telesllé výchovy a sportu
Univerzity Karlovy, kde se zabývá sociologií
sportu ti volného casu.

~ znovu jako stín ožívá ve sportovních
hrách)? Ale veci nejsou cernobílé: kolektivní hry zahrnují též duležitý moment
spolupráce, jaký také nacházíme mezi
sourozenci.
Ve sportovních hrách je neco prastarého, co souvisí s kvalitou prežití. Vždyt
nejstarším olympijským závodem je beh.
A práve beh cloveku poskytuje fyzickou
a psychickou sílu, základ moci neceho se
rychle zmocnit a ješte utéct od nebezpecného. To je základní adaptacní akt patrný
již u zvírat.
Opojný pocit fyzické síly, dokonalost
ovládnutí a sladení pohybu a extrémní svalový výkon patrí zrejme k nejzákladnejším telovým slastem vedle slastí
orgastických. Pri svalovém pohybu se
uvolnují endorfiny, které tlumí reakci na
bolest a zlepšují náladu. Vzniká tak pocit pohody a síly Já, což muže prerust až
v prožitek euforie.
V praktickém živote se pohybujeme
nekde mezi mírnou euforií a mírnou depresí a fyzický pohyb, dobre strukturovaný v ruzných sportovních aktivitách, dopomáhá spíše k mírne euforickému pólu.
V ciste psychologické rovíne je však ve
hre víc vecí a u každého cloveka najdeme
ruzné jejich kombinace.
Telesná aktivíta pomáhá prožitku integrace Já s vlastním telem. V bežném
živote si vlastní telo, pokud nás nebolí,
uvedomujeme jen okrajove. Ve sportovních cinnostech si ho však uvedomujeme
vždycky, a pokud již nejsme na pokraji

sil, je to prevážne libý zážitek. To, že telesný pohyb má lécivý úcinek na duši,
lidé tušili zrejme dávno pred sokolským
hnutím v Cechách. Museli bychom jít
zpátky nejméne do starého Recka. Telesný pohyb je urcite základem slastné
moci nad svetem a ukazuje nám to každý
kojenec. Jakmile zacne chodit, je to tak
opojné, že se nemuže nasytit.
BorCI z OBÝváKU
Základem pocitu svobody je kapacita
hýbat se, a cím víc, dokonaleji a jisteji se
clovek dokáže hýbat, tím vetší tento prožitek svobody je. Ti, co se však na sport
jen dívají, se musí spokojit jen s mentálním prožitkem, tedy s identifikací se
sportovcem. Když však náš favorit zrovna dobíhá v dobrém umístení do cíle,
vstáváme casto ze svých kresel, protože
svaly se nám napínají, jako bychom to
byli my, kdo práve spurtuje do cíle. Když
favorit vyhraje, máme nezrídka pošetilý
pocit, jakoby to byla i naše zásluha. Naše
hrdost na víteze nás k nemu približuje,
jakoby by to byl dávno náš známý nebo
prítel, nebo dokonce clen rodiny.
Tuto moc sportovcu být v naší "rodine" jim závidí snad všichni politici,
alespon ti soucasní. Proto se tak rádi
prátelí se sportovci a nechávají se s nimi
fotografovat. Výjimecnost sportovcu je
však málo srovnatelná s politiky, které
na výsluní privedla spíše souhra ruzných
historických momentu a souvislostí než
tvrdá práce na sobe, kterou každý úspešný sportovec musel projít.
Použít slávu a popularitu sportovcu
pro politické cíle bylo lákavé ve staroveku a je tomu tak i dnes. Sport funguje
z velké cásti jako zábavní prumysl pro diváky a nemalý zdroj obživy pro úspešné
sportovce.
Vedle toho však je tu cosi osobního,
niterného, totiž "sportovec" v každém
z nás, at chceme nebo nechceme. Všichni nekam pospícháme, všichni bežíme
nejaký závod s casem, všichni nekoho
alespon obcas porážíme. Jsme nositeli
souteživosti hýbající celou kulturou. Intuitivne cítíme nutnost pohybu v zápase
s vlastní leností. A když ji prekoná•
me, cítíme se lépe.

lvlicJwel Šebek je klillický psycholog (l psychoanalytik. Vyucuje lékarskou psychologii a etiku
na 2. lékm'skéfakulte UK.
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olympijských her spojenou s poUvedomíme-Ii
si nedávnou
litickými bojkoty
v letechhistorii
1980
a 1984 (oba hlavní aktéri studené války,
USA a SSSR, odmítly v dusledku napetí
úcast svých týmu na olympiáde v Moskve,
resp. v Los Angeles - pozn. red.) ci s aktem
teroru v roce 1972 (palestinské komando
Cerné zárí uneslo v Mnichove izraelskou
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sportovní výpravu; 11jejích clenu, 5 únoscu a jeden nemecký policista zahynuli
- pozn. red.), je propojení s událostmi na
mezinárodní scéne zcela zretelné. Stojí
proto za to trochu podrobneji prozkoumat jev, který se casto nazývá "olympijská geografie" - tedy jakým zpusobem
Mezinárodní olympijský výbor (MOV)
nahlíží na politickou mapu sveta, jak vnímá národ a stát.

]

SvEt v PEti KruzícH
Podle Olympijské charty pojem "zeme"
znamená "nezávislý stát uznaný mezinárodním spolecenstvím". "Olympijská
zeme" je pak vzhledem k této definici
stát, který má svuj národní olympijský
výbor uznaný MOV, a sportovec musí být

také jeho obcanem. Toto pravidlo bylo
treba prekážkou pro vysídlence po druhé
svetové válce, kterí jako obcané bez státní
príslušnosti žádali o možnost startovat na
olympiáde v Londýne roku 1948.
Vše samozrejme souvisí s pojetím
olympijského individualismu, tedy ve
vztahu s chápáním souteží jako souperení jednotlivcu. Každý jednotlivec musí
být, alespon v ideálním prípade, soucástí
svého národního týmu. Tak tomu ovšem
vždy nebylo. MOV v tomto smeru praktikoval vlastní politiku, která mnohdy
nemela nic spolecného s daným mezinárodnepolitickým schématem. Vezmeme
za príklad Madarsko, které melo své zastoupení již na prvních athénských hrách
(1896), i když jako svébytná soucást rakousko-uherské monarchie v dnešním
pojetí neexistovalo. Samozrejme lze namítnout, že Uhry byly v té dobe až na
nekteré duležité soucásti politické správy
v podstate autonomní; nikoli ale Madarsko ve smyslu etnickém, tak jak ho
chápal tehdejší MOV. Pokud by dusledne respektoval právní statut habsburské
monarchie, mel by dve možnosti. Bud

[ sporr

o ZEmEP s
ale svedcila o "národním" chápání olympijské reprezentace.
VELEtrH S naDEJí

z tohoto ne zcela jednotného pojetí logicky vyvstávají problémy, které se spirálovite kupí už od samotného pocátku
novodobého olympijského hnutí.
Díky nejednotnosti vedení MOV a tlakum na co nejvetší masovost her co se
týce poctu jednotlivých úcastníku (jednotlivcu, národu, státu), dosáhl privilegia vlastního "národního" týmu v podstate každý, kdo o takovou možnost požádal. Proto mohl recký král na "svých"
hrách v roce 1906 sledovat úcast Cechu jako samostatného etnika v rámci
multietnické monarchie a Finu, obcanu
autonomního velkoknížetství v Rusku.
Navíc když irský skokan do dálky Peter
O'Connor získal stríbrnou medaili, musel jeho týmový kolega (oficiálne z britského mužstva) vylézt na vlajkový stožár
s irskou vlajkou, pres predešlý zákaz
organizacního výboru. Také katalánská
a baskická politická reprezentace žádala
o možnost vyslání vlastního družstva,
s tím už ale MOV nesouhlasil.
Z techto príkladu je patrné, že neexistovalo jednoznacné kritérium, podle ceho posuzovat legitimitu existence
národního olympijského výboru v dané
zemi, majícího pravomoc vybírat úcastniky olympijských her. Praktiky Mezinárodního olympijského výboru byly
v tomto smeru více méne nahodilé a odrážely daleko spíš momentální podmínky než nadcasové principy.
Nicméne je zrejmé, at už v prípade
Irska ci Katalánska, že etnika ci národy
usilující v té dobe o dosažení politické
samostatnosti mely ze zjevných duvodu

tÉml
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registrovat rakousko-uherský tým, nebo
predlitavskou a zalitavskou sportovní
reprezentaci v intencích duality z roku
1867. Úcast Madarska (nikoli Zalitavska)
na hrách v rámci samostatného mužstva
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olymjeden
svých
MOV

prosazovat vuci Cíne dvojí
prístup, který ovšem nebyl dlouhodobe udržitelný.
To se ukázalo hned v roce

svým rozhodnutím k temto cílum vedome ci nevedome prispet. Ackoli se tedy
profiloval jako apolitická nadnárodní
instituce, cinil rozhodnutí s politickými
dusledky.

1956, kdy na olympijské hry v Melbourne byly pozvány jak kontinentální Cínská
lidová republika, tak ostrovní Cínská republika. První prijala pozvání CLR, což
ovšem vedlo k bojkotu nacionalistické
Cíny. Ta ale pozdeji zmenila stanovisko,což vzbudilo stejnou reakci pro zmenu na
strane druhé. Když nakonec dorazili reprezentanti z Tchaj-wanu, všimli si vlajky
kontinentální Cíny, která byla vyvešena
zrejme omylem, a okamžite ji strhli.
Všechny tyto príklady svedcí o nesourodém náhledu MOV na politickou
mapu sveta, který pretrvává dodnes
- napríklad v roce 2000 v Sydney mohli soutežit ctyri sportovci z Východního
Timoru (jako jednotlivci pod neutrální
vlajkou), ackoliv Východní Timor byl
mezinárodne uznán jako samostatný stát
až v roce 2002.

zájem na samostatné úcasti na
pijských hrách, v níž spatrovaly
z možných prostredku k dosažení
cílu. Na druhou stranu mohl

PaLcivÝ

OLymPIJsKÝ

OHEn

Nikoli už jen jako rozhodnutí s politickými dusledky, ale jako rozhodnutí
s politickými prícinami mužeme naopak chápat neprizvání Nemecka spolu
s Rakouskem, Madarskem, Bulharskem
a Tureckem na olympijské hry 1920
v Antverpách (v dusledku jejich úcasti
na strane Ústredních mocností v první
svetové válce - pozn. red.). To je dukaz
poprení konceptu individualismu, který
se obecne považuje za jeden z pilíru novodobého olympijského hnutí. Trochu
odlišný prípad, ale na stejném principu,
se týkal i tehdejšího Ruska, které taktéž
pozvánku od belgických organizátoru
nedostalo. Již tenkrát bylo prohlášeno
Mezinárodním olympijským výborem za
otrávené bolševismem, který byl neslucitelný s ideály amatérského sportu. Rusko,
jakož i pozdeji Sovetský svaz, bylo vylouceno z úcasti na olympijských hrách na
dalších skoro tricet let.
Dalším zajímavým príkladem "olympijské geografie" mohl být prístup výboru k otázce japonské okupace Mandžuska v roce 1931, která, ackoli hlasite
odsouzená svetovým spolecenstvím, nebyla prekážkou úcasti Japonska na hrách
v roce 1932. V Los Angeles se tak mohli
potkat sportovci z Cankajškovy Cíny
(s vládou v Nankingu) s reprezentanty
Japonska. Již rocní existence cínské komunistické vlády v Ciang-si nebyla samozrejme vubec reflektována.
Cínská otázka se zdála být ješte složitejší po druhé svetové válce, kdy MOV zacal

SPOrt

nEJEn pro HiStOriKY

Je otázka, do jaké míry muže rozhodnutí
MOV ve smyslu uznat ci neuznat konkrétní geografický prostor za olympijskou zemi ovlivnit události mimo svou
výlucnou sféru. Je nicméne zrejmé, že
olympijská geografie po celou dobu vykazovala oproti té oficiální znacná specifika. Studium tabulek se jmény úcastníku
jednotlivých olympiád tak proto nemusí
být hodnotné pouze pro sportovní historiky. Ve spojitosti s dením na svetové scéne muže být olympijská geografie nejen
pomuckou pro bližší pochopení dejinných souvislostí, ale i prostredkem k pochopení toho, jakým zpusobem mohly
události, které ovlivnily historii mezinárodních vztahu, zasáhnout spolecenskou
atmosféru své doby.
•
Fralltišek Cipro je specialista pro zahranicní
vztahy pri Magistrátu hlavního mesta Prahy.
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CELOSVETOVE nEJrozšírE-

nEJší a nEJOBLíBEnEJší
Tivní

SPorTl:l

KOLEK-

LZE považovaT

FOTBaL a LEDní HOKEJ. JEDnOTLivÉ
sporTOvní
svÉ

KLUBLj mají

príznivcE,

v ruzn~CH

Kurí

ooJaKŽIVa
SE sDružuJí

SPOLcíCH nEBO FanKLU-

BECH. JEJICH SmLjSLEm B~vá PrEDEvším

v~mEna

zKušEnosTí

ru JEonoTLIV~CH
SVÉHO

OBLíBEnÉHO

mužsTva,
sETKání.

cLEnu

poráDání
ODST

a názona v~Kon

sporTOvníHO
pravloELn~cH

SE V TOmTO

OHLEDU v POSLEDnícH

LEUCH

z prvorepublikových Poláckových
Tytam
hádkyI když
a urážky
známé
Mužu jsou
v ofsajdu.
i tehdy
jiste
došlo na nejakou facku, vývoj znacne pokrocil. Nekterá dnešní fotbalová utkání
s napetím sleduje nejen sportovní verejnost, ale casto se neobejdou bez asistence
pocetných policejních složek. Drív než
k utkání na hrišti dochází k utkání v ulicích mest, ve kterých se sportovní zápas
koná. Bud se príznivci jednotlivých fot-

zmEniLO.

Brzy poté se násilí fotbalových fanoušku podepsalo i na našem území. Dne
18. cervna 1985 cestovali príznivci pražské Sparty na rozhodující utkání svého
klubu do Banské Bystrice. Behem nekolika málo minut zcela zdemolovali zarízení
a vybavení vlaku. Ostatním pak nezbývalo nic jiného než ptát se - proc? Tuto
jednoduchou otázku si položili i filmový
režisér Karel Smyczek a scenárista Radek
John, když pripravovali stejnojmenný

/

am
Jan Šlman

DOHLEDnou
balových klubu rvou mezi sebou, nebo se
perou s policajty, nebo zaútocí prímo na
hráce. V televizi vídáme zábery z techto
událostí, vzduchem létají dlažební kostky, pálí se vlajky zneprátelených klubu.
A pribývá rasistických projevu publika
na souperovy hráce tmavé barvy pleti ...

Proc?
Fotbaloví chuligáni mají na svedomí také
jednu z nejvetších sportovních tragédií
v dejinách. 29. kvetna 1985 se na bruselském Heyselove stadionu odehrávalo
finále Poháru mistru evropských zemí
mezi mužstvy Juventusu Turin a Liverpoolu. Zatímco na hrišti se bojovalo
o prvenství v evropské kopané, v ochozech stadionu bojovali lidé doslova o holý život. V prímém televizním prenosu
tak pred ocima nekolika milionu diváku
zemrelo 39 fotbalových fanoušku a 400
osob bylo zraneno.
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snímek, který mel premiéru v ceskoslovenských kinech v ríjnu 1987. Podle
vyjádrení Karla Smyczka nebyla prvotní
motivací snaha poukázat na problémy
s chováním fanoušku a vlajkonošu Sparty; primární byla Johnova a Smyczkova
touha natocit film o vecech, které je oba
trápí. Shodli se na tom, že je trápí násilí.
V té souvislosti si Radek John vzpomnel
na strucnou zprávu v novinách o události,
která se odehrála v cervnu 1985, a na jejím
podklade vznikla tato polodokumentárnÍ
a polohraná rekonstrukce tragické události. Vznikl tak snímek, který nás svou
závažností a celospolecenským dopadem
mimo jiné upozornuje na potrebu rozlišovat mezi jednotlivými etapami spolecenského vývoje v naší zemi po roce 1968.
Bony a neKLID
Casto se totiž oznacuje období let 1970
- 1989 cele jako normalizace. Pritom

[ spon: VE 21. stOLEtí]

je zrejmé, že o druhé polovine 80. let je
treba hovorit spíš jako o prestavbe spolecnosti, která u nás predstavovala dusledek Gorbacovovy politiky v Sovetském
svazu. S tím souviselo urcité uvolnení
i otevrení celospolecenské diskuse o nekterých bolavých a nepríjemných tématech. Krome fenoménu fotbalových
vlajkonošu se v druhé polovine 80. let
hojne diskutovalo i o jiných nežádoucích
spolecenských jevech, treba o vekslácích,
narkomanech (všemi temito tématy se
vlastne zabýval tak ci onak Radek John.
Byl autorem knihy ze života narkomanu s názvem Memento, byl také autorem
scénáre k filmu Víta Olmera Bony a klid
z prostredí pražských veksláku).
Sotva si lze predstavit, že by Smyczkuv film, poukazující na odvrácenou
tvár socialistické mládeže, prišel do kin
o deset let drív. Dokonce s jiným svým
filmem Sneženky a machri, o pet let starším než Proc?, mel Karel Smyczek behem
schvalování mnohem vetší problémy.
Pritom ve srovnání s Proc? jsou Sneženky

Je pravda, že film se dá chápat více
zpusoby a záleží nakonec jen na divákovi samotném, jak ho pochopí a s kterými postavami se ztotožnÍ. Prirozene
došlo k tomu, že se na film do kina prišli
podívat nejen ti, kterí se na zobrazované výjevy dívali s odporem. Dostavili
se i mnoZÍ vlajkonoši a fanoušci, kterí
s predvedeným rádením sympatizovali.
Bud toužili po tom videt sami sebe na
filmovém plátne, nebo hledali ve filmových záberech, které byly zcásti natáceny
prímo pri fotbalovém utkání na Sparte,
své kamarády z "kotle". Ve filmu vystupovalo totiž mnoho skutecných lidí, kterí
tak hráli sami sebe.
Sparta

naD ZLatO

Krome Smyczka se fenoménu fotbalových fanoušku a vlajkonošu dotkl i prední ceský dokumentarista Jan Špáta. Ten
v roce 1989 natácel svuj celovecerní dokumentární snímek Nejvetší prání. Jde
o pozoruhodnou
sociologickou sondu
do naší spolecnosti tesne na sklonku

/

'té m a

o zmene ve spolecnosti. Jednou ze zpovídaných skupin, které si Jan Špáta vybral,
byli také fanoušci pražské Sparty. Diváka
pri poWedu na ne až zamrazÍ. Jsou totiž neuveritelne skromní, jejich prostota
fascinuje. Pri pokusu vypátrat jejich nejvetší životní sen a jejich nejtajnejší touhy
filmari slyšeli "mým nejvetším práním
je, aby letos Sparta vyhrála pohár, ligu,
atd ...". Opakovaná otázka s durazem na
prívlastek životní není nic platná. Sparta,
Sparta a nic než Sparta ... Pro tyto fanoušky predstavují fotbal a fanouškovství celý
svet. Dál nedohlédnou. Snad je pro ne
ješte duležitejší fanouškovstvi než fotbal
samotný. Žádný z nich nevynechá duležité utkání, ale málokterý si jde alespon
obcas zahrát fotbal sám.
A dnes? Kdo si chce užít fotbalového
násilí, muže tak cinit neomezene díky internetu treba na webu www.hooligans.cz.
Ta snadná dostupnost je zarážející, ale žijeme ve svobodném svete, kde je možné
témer vše a internet je nejsvobodnejším
médiem.
•

,

IBaLOV [HULlganl
a machri procházkou ruzovým sadem.
Tehdy prý ze všeho nejvíc režimu vadilo,
že v záveru filmu se ukáže, že má pravdu
jednotlivec a ne kolektiv.
Skoro každé umelecké dílo, které se
snaží poukázat na nekterý z nežádoucích
spolecenských jevu, se nevyhne urcitému
paradoxu.
Na jedné strane pusobí ze strany tvurcu jako varování pred špatností a usiluje
tak o její nápravu, na strane druhé muže
pusobit jako návod tem, jejichž chování
kritizuje. Tomu se nedokázali ubránit ani
tvurci snímku Proc? V tehdejším tisku
a v reakcích diváku zaznelo i obvinení
Smyczka a Johna z toho, že jejich film
muže predstavovat pro cást mládeže spíš
návod než varovánÍ. Tvurcum pak nezbylo nic jiného, než aby se oprávnene
bránili rcením, že "film sám o sobe težko
muže zkazit nekoho, kdo nebyl zkažený
už predtím."

socialismu. Posledním natácecím dnem
byl symbolicky 17. listopad 1989. Špáta
kladl lidem ruzného profesního i spolecenského zarazení prostou otázku: "Jaké
je vaše nejvetší životní prání?" Nekterí
ríkali, že touží po lásce, jiní po dobre
fungující rodine, další si práli úspech
v práci nebo ve škole, jiní opatrne mluvili

lall ,Šimallje.!ilmový publicista.
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kricet, ale hrdlo se mu sevrelo tak, že
Nahoru.
Dívej se
nahoru. Snažil
se
se nedokázal
anijen
nadechnout.
Ale vedel, že kricet musí.
Taky vedel, že když se jen na vterinu podívá dolu, do hlubiny steny mrakodrapu,
nevydrží. Roztocí se mu svet. Šílící zmet car
a ostrých barevných skvrn bodá jako ocelové
jehlice do nejhlubších cástí mozku.
Musí jen šplhat vzhuru, k okraji ploché
strechy, na kterou se prevalí a bude v bezpecí.
Prsty pravé ruky mu náhle zeslábly. Jako
kdyby nekdo priškrtil tepnu, kterou mu do
nich proudila síla. Nesmí se pustit.
Špickou pravé boty zadrW o necekaný výstupek z Wadké plochy budovy. Sklouzl na ni
ocima. V tom okamžiku si uvedomil, že prišel
konec. V Wave se mu rozšumelo a stisk prstu
povoW.
Pomalu, jako kdyby ho nekdo od steny
odstrkoval neviditelnou tycí, se prevracel dozadu.
Letel dolu, k cerné ploše pod zrcadlovou
stenou.
Vedel však, že se mu to jen zdá. Musí se probudit, drív než zemre. Musí.
Zeme se bleskurycWe blížila.
Konecne se mu podarilo pohnout rukou
a vrazit si vší silou pest do tváre.
Úder ho probudil.
Byl to jen sen.
Chvíli zíral do tmy. Pak se ozvalo tiché
k1apnutí dverí a Was psycholožky Majky.
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"Co se deje, Petre? Kricíš ze spaní tak, že je
to slyšet až ke mne."
"Kricel jsem?" rekl zmatene. "A já mel pocit, že jsem nedokázal ani zasípat. Zdálo se mi,
že padám se steny a zabiju se. Probudil jsem se
snad metr nad zemí."
Pohladila mu ruku. "Ty prece nikdy nespadneš. Jseš nejlepší na svete, Petre."

•••

,Jak se cítíte ve chvíli, kdy se vám splnil váš
dlouholetý sen, pane prezidente?" zeptala se
moderátorka Svetlana Neumannová a uprela
oci se zlatozelenými filtry na panenkách na
hosta ranního zpravodajství Dobrý den, Cesko.
Alan Ušák pohodlne rozvaW svých sto pet
kilo v ergonomicky tvarovaném studiovém
kresle. Pevných sto pet kilo, žádný mech naplnený sádlem. Porád ješte dokázal tancit jako
za mlada, i když ne tak nebesky lehce. ,Je to
fajn pocit, devenko. Jen bych vás opravil: pro
me to nebyl sen. Byl to úkol, který jsem se rozhodl splnit. A já dokážu všecko, co se rozhodnu udelat."
Devenka se zadívala do kamery a rutinne
zacala deklamovat z ctecího zarízení.
"S nápadem ucházet se o porádání olympiády v Praze prišli v roce 2005 clenové obcanského sdružení "Olympiáda pro Ceskou re-·
publiku" v cele s cecho-kanadským lobbistou
Otto Jelínkem. Dvakrát se Praha pokusila získat olympijské hry bez úspechu. Už se zdálo,
že olympiáda zustane jen nesplneným snem,

]

když se do cela prípravného výboru postavil
generální reditel a prezident spolecnosti Betting Sazka Alan Ušák. Práve dokoncil projekt
nejvetšího evropského zábavního parku Winning City, který do prostoru kolem pražské
Sazka arény vybudoval zábavní centrum srovnatelné s Las Vegas, Šanghají a Sun City.
Ušákovy vyjednávací schopnosti spolu s jeho povestí skvelého manažera zapusobily na
cleny mezinárodního olympijského výboru
tak presvedcive, že Praze byla sverena olympiáda 2028 behem jediného hlasování.
Znovu se na nej otocila a zeptala se: "Kdybyste se mohl postavit na start - jakou disciplínu byste si zvolil?"
"Víte, já mám rád všecky sporty. Ale nejvíc ty adrenalínové. Jsem, rád, že se nám je
darí na hry posazovat. Hrám ohromne roste
rejtíng a taky sponzori o ne hodne stojí. Bez
adrenalínových disciplín by hry byly polovicní. Dneska chceme všecko na doraz, na krev,
na dren, devenko. Prominte, že vám tak ríkám
pred kamerou, ale jsem už starej dedek," zasmál se Ušák. "A mimochodem, vrací to olympijské hry zpátky k antické tradici. Tenkrát se
bojovalo na život a na smrt, to mi verte!"
Moderátorka se snažil tvárit co nejprísneji a rychle se obrátila k muži na druhé strane
stolu. Nazlátlá plet neprozrazovala, jak je doopravdy starý, jen to, že tráví pravidelné chvíle
v kvalitním soláriu. "Mužeš nám, Jirí, priblížit
historii adrenalinových sportu na olympijských hrách?"
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Šéf sportovní redakce TV Cesko kývl hlavou. "Samozrejme, Svetlano. Prezident Ušák
se stal motorem promeny olympismu do jeho
podoby pro jednadvacáté století. Vzápetí poté,
co byl zvolen místopredsedou Mezinárodního
olympijského výboru, zacal nahrazovat prežilé veteránské sporty novými adrenalinovými disciplínami. První privedl na olympijské
stadiony zápasy v kleci vale tudo, superbiky
a vzdušné souboje ultraligthu. Díky nemu
se také podarilo nahradit zastaralou soutež
národu souteží firemních týmu a tím privést
nové, mnohem silnejší sponzory a investory."
Moderátorka se znovu obrátila na Ušáka:
,Jste nesmírne zamestnaný muž, pane prezidente. Presto však: na kterou soutež se urcite
prijdete podívat, pane prezidente?"
"Rozhodne na zahájení. Napsal jsem k nemu scénár, tak chci být pri premiére. A taky si
nenechám ujít Spidermana."
"Tady by nám mohl opet pomoci zasveceným komentárem kolega Jirí Pamruk. .." usmála se na kolegu.
"Spiderman ríkají fanoušci building climbingu, nebo jak se také ríká builderingu,"
spustil šéf sportovní redakce. ,Jeden z nejrozšírenejších street sportu už nemá dávno
nic spolecného se svou prvotní podobou, kdy
osamelí lezci zdolávali výškové budovy po celém svete, aby na ne vrcholu cekali policisté
s pouty a zatykacem. Ale už nejslavnejšímu
z techto prukopníku Francouzi Alainu Robertovi se rikalo Spiderman.
Novinkou pražské olympiády je vyrazovací
paralelní slalom dvojice lezcu neboli climberu. Olympijský závod probehne na stenách
nové budovy Sazka Super Dome, která byla
projektována tak, aby umožnovala postavit
trat se stupnem obtížnosti devet. O desítce se
pritom tvrdí, že stenu zdolá jen pavouk nebo
skutecný Spiderman. Toho ovšem ješte žádná
stáj nezískala, ha-ha, že, pane prezidente?"
"A kdo ríká, že ne?" prerušil Alan Ušák redaktora. "Petr Parukas se ucil lézt tady v Praze
a ted je jednicka v Gazpromu. A tvrdí se, že
ho chce i Pfitzer. V patnácti leze stejne rychle
jako jiní climberi v osmnácti."
"Díky za tip, pane prezidente," rekla moderátorka. "Urcite si všichni vsadíme, že?"
Kamera zhasla. Na obrazovce se objevilo
logo Betting Sazka a zaznela firemní hymna
We Shall Overcome. Zacínal reklamní blok.
Ušák se zvedl z kresla. Pak se otocil k moderátorce. "Pošlu vám na Spidermana pozvánku
do našeho Sky boxu, devenko. Urcite prijdte,
mužeme pak zajít na sklenicku, abychom to
zlato oslavili. A taky tu výhru, fakt si vsadte."
Moderátorka se usmála, možná koketne.

"Díky za pozvání, ale ješte nevím jestli budu
Ušák ji nenechal domluvit. "Samozrejme,
že budete. Jak to prece ríkal ten Kuberýn? Na
olympiáde není duležité zvítezit, ale zúcastnit
se jí. Tak se zúcastnete v našem Sky boxu, devenko."

•••

Bohumil Syka (ríkejte mi Bobe, je to jednodušší...) usadil skauta PfitzeruJulia Hermanna
do dvanácté rady prázdné tribuny pred Sazka
Super Dome. Sedával tu vždycky, když Petr
trénoval.
Ctyricetipatrový mrakodrap byl jednou
z nescetných variant Veže svobody, které
stárnoucí architekt Daniel Libeskind dodával dostatecne bohatým zájemcum po celém
svete. Builderingová stena patrila na Libeskindových projektech ke standardu. Tahle
ovšem byla výjimecná: dve paralelní dráhy
umožnovaly postavit na tri tisíce slalomových
variant od stupne obtížnosti dve až po nejtežší
devítku.
Petr Parukas byl tesne pred vrcholem tréninkové šestky. Ješte vterinu a rychlým švihem se prehoupne na strechu.
Udelal to tak rychle, jako kdyby za sebou
nemel sto dvacet metru obtížného šplhu mezi
brankami po hladké kolme stene ze skla, keramických obkládacek a ocelových lišt.
"Skvelý, Petre. Sjed dolu a dáme si to ješte
jednou. Prestavím ti jen horní tretinu trati,
aby byla rytmictejší. Pujdeš ji volne, na vydejchání," rekl Bohumil Syka, vypnul mikrák
a otocil se k nakrátko ostríhanému tmavovlasému muži, který sedel vedle nej. "Ten kluk je
nejvetší talent, jaký se na svete za posledních
deset let objevil."
"Bude volný hned po olympiáde, Bobe?"
,Jasne. Už to podepsala i dozorcí rada Gazpromu. Nic nebrání tomu, aby už v podzimní
sezóne startoval u vás."
"Kde jste ho vlastne objevil?"
"V decáku v Kišinevu. Šoupnula ho tam
matka, která se už jen tiše ucWastávala. Tamní
klasika: za mlada prodala ledvinu a jedno oko
na transplantaci. Prachy samozrejme neudržela. Hned jak jsem kluka videl poprvý, bylo
mi jasný, že to bude skvelej climber. Lehounký
trup, krátký pevný ruce i nohy. Jako kdyby ho
ta ženská mela se šimpanzem. Vzal jsem ho
rovnou, bez testu a stacilo jen delat na technice. Je furt a furt lepší, a taky odvážnejší. Climberství je stejne vec svalu jako psychiky, pane
Hermanne, to víte stejne dobre jako já. A Petr
má nervy jak z karbonových vláken."
Musel tenkrát podplatit dobre deset moldavských úredníku, než se mu podarilo tríle-

tého kloucka odvézt ze zeme. V Praze cWapec
žil spolu s ním a Sykovou ženou Majkou v Temelíne, kde na stenách vysloužilých cWadicích veží bývalé elektrárny každý den nekolik
hodin trénoval. Skoro stejne casu pracovali na
jeho psychice, Majka byla vynikající psychoterapeutka. Syka si byl jistý, že se mu prachy,
které do nej investoval, zhodnotí alespon desetinásobne.
"Kolik sezón bude podle vás ve špicce?"
"Ted je mu patnáct. Tri roky je evropská záruka. A další dva vám garantuju osobne."
Petr Parukas se objevil dole na úpatí budovy pod slalomovou stenou.
"Trenére, jedem znovu?" ozval se do sluchátka.
Syka navolil novou kombinaci a klikatá
modrá dráha na stene zmenila v horní cásti
svuj tvar.
"Go!" vykrikl a spustil komplexní monitor,
který snímal všechny reakce climberova svalstva a nervové soustavy.
Chlapec vyrazil vzhuru. Trhavými, avšak
zároven jistými pohyby se pohyboval od jednoho chytu ke druhému. I pres obrovskou
vzdálenost bylo až na tribunu cítit jeho obrovskou sílu v pažích a prstech, které byly
jako dravcí spáry. Co chvíli hmátl do vácku se
speciální smesí jemného prachu pohlcujícího
pot. Ted dopoledne nebylo nic videt, ale pri
závodech, když byla stena nasvícena reflektory vyzarujícími svetlo o správné vlnové délce,
zanechával prach stopu v odstínu zárivé oranže, kterou mel Gazprom patentován jako logo
barvu.
Lezec se blížil k prestavené

cásti slalomu.

Rytmus jeho pohybu se jakoby promenil. Neco
tam nehrálo. Syka se koutkem oka podíval na
Hermanna. Ten jen pochvalne kývl Wavou.
"Dobrý, Péto," rekl Syka do mikráku. "Klidne to vypust, koncíme." Pak se tocil k Hermannovi: "To je fazóna, co?"
"Tak ho neprehrejte, Bobe," rekl Hermann.
"Chceme ho koupit jako olympijského víteze."
Tohle bylo Sykovo hodne citlivé místo. Pred
tremi lety mu na mistrovství Evropy v Helsinkách zkolabovala v semifinále climberka
Johnová tri branky pred cílem. Ztuhla v kreci
na stene a dolu ji museli snést záchranári. Na
stene se objevila až v následující sezóne, ale
už nikdy se nevrátila do svetové špicky.
Jestli se neco v builderingu neodpouští,
tak je to kolaps. Když se climber utrhne a zabije, patrí to k veci. Míra rizika odpovídá míre
adrenalinu a spousta diváku na závody chodí
s nadejí, že nejaký ten pád, pokud možno pred
cílem, kdy jsou climberi unavení a víc riskují,
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uvidí. Ale climber, kterého spouštejí dolu na
lane, je loser.
Gazprom prý tehdy uvažoval, že se Sykou
ukoncí trenérskou smlouvu. Zachránil ho
Ušák. Nikdy se nedozvedel, kolik procent akcií
Gazpromu Ušák má, ale urcite dost, aby jeho
slovo platilo. Místo honoráre dostal polovinu
podílu v Sykove tréninkové stáji.
"Toho se tedy bát nemusíte, pane Hermanne. Dneska máme úplne jinou strategii. Všechno nebo nic. Na stene nám už nikdo viset nezustane, to si pište. Nám ne."
Zvedli se ze sedadel. Dole u Hermannova
elektro Rangeroveru pokrytého efektními cákanci bláta vyrobeného a nastríkaného v autokosmetickém salónu Louis Vouiton se rozloucili.
Když Hermann odjel, vyrazil Syka co nerychleji zpátky k monitoru. Pomalu si pustil
záznam horní tretiny posledního lezení. V Petrových pohybech bylo neco zvláštního.
Projel ješte záznamy nervových vzruchu
a EEG. Pak zvedl telefon. "Petre, dáme si kontrolni cétécko."
Diagnózu dostal za dve hodiny. Vertigo
zpusobené poruchami prenosu nervových
impulsu do vestibulárnich ganglií a do centra
rovnováhy v mozku, patrne infekcního puvodu. Infekci lze behem peti dnu, které zbývají
do olympijského závodu, potlacit preparátem
Cerebritid. Má to jen dva malé hácky: za prvé
Cerebritid obsahuje látky, které antidopingová komise mezinárodního olympijského výboru má na seznamu nedovolených látek; za
druhé ho vyrábí výhradne Pfitzer.
Dohromady to delalo z banální infekce
zatracene velký problém. Tohle muže vyrešit
jenom s Ušákovou pomocí.
Zkusil mu zavolat. Ušák mu slíbil deset minut mezi ctyrma ocima.
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Nakonec z nich bylo jen necelých pet. Ctyri
minuty Ušákovi vysvetloval situaci. Ušák asi
deset vterin mlcel a pak mu rekl:
"Proti Pfitzeru nepujdu. Z techhle sracek
se budete muset vyhrabat sám, Bobe."
Když stiskl startér svého starého hybridního Lexusu 400, vedel jen jedno. Tenhle rozhovor si nechá pro sebe. Bud to Petrovi vyjde,
nebo na to dojedou všichni.

•••

Nakonec to byl Pamruk, kdo rozhodl, že
Svetlana Neumannová do Sky boxu na finále
souteže v builderingovém slalomu šla. "Copak
nevíš, co je pro žurnalistiku to nejduležitejší?
Být ve správnou chvíli na správném míste. Víš,
kolik lidí v tomhle baráku by se o tu pozvánku
popralo do krve?"
Ušák ji privítal se sklenickou na vysoké
nožce v ruce.
"To není šampanské, devenko. Už dávno
piju jen vitamínovou smes. Ale pro vás je tu
samozrejme Moet&Chandon, jestli mu dáte
prednost." Otocil se a ruku se sklenickou namíril k tmavovlasému muži v kombinéze od
jordana. "Mužu vám predstavit pana Hermanna? Pracuje pro Pfitzera."
Nechala si lehce stisknout ruku a rekla si
ovitamíny.
Usadili se do kožených kresel v zadní cásti
Sky boxu, zády k Super Dome. Dole pod nimi
hlucela plná tribuna. Trat paralelního slalomu na plazmové stene pred nimi byla ješte
prázdná a promítal se na ni reklamní thriller
Vodafonu podle nového románu Harlana Ellise. Dole pod stenou se protahoval necekaný.
finalistajens Ku. Syn Norky a Vietnamce lezl
v barvách Royal Dutch Shell.
"Vsadila jste si na Parukase, slecno Neumannová?" zeptal se Hermann.

Zavrtela hlavou. ,Já nesázím."
,,Aco vás na sportu tedy zajímá?" zasmál se
Ušák. "Když si ani nevsadíte."
"Proste sport. Závody a lidi na nich. Stojí
za to videt, když nekdo neco krásne umí. Nebo
když týmu vyjde kombinace. A krome toho,
mela jsem to od mala doma."
Ušák se obrátil na Hermanna. "Slecna Neumannová pochází ze slavné sportovní rodiny.
její matka kdysi dokonce vyhrála na olympiáde, za Cesko, ješte když soutežily národni výpravy. Behala tuším na lyžích a ted neco delá
v hotelovém byznysu, ne?"
Trochu ji zarazilo, že si to nepamatuje. Krome
toho šumavský penzión už mel nejlepší éru za
sebou. Poznal na ni, že ji neco rozladilo, a s nepatrným náznakem omluvného tónu v hlase dodal:
"To víte, na tyhle disciplíny se kór moc nikdy nesázelo, což byl vždycky zase muj byznys. A navíc,
i když se tam daly nadelat prachy, vlastne to byly
jen buráky, jak ríkají moji prátelé z Ameriky."
"Neco na té dobe bylo," rekl zdvorile Hermann.
"Ale na profitu taky neco je. Vždycky
bylo, jen se to pokrytecky maskovalo kecama
o olympijský myšlence."
"Máme šlo vždycky nejvíc o vítezství, o medaili. A jestli o peníze, pak jenom proto, že to
bez nich nešlo," rekla Svetlana vzdorovite.
"Zatímco všem tem lidem kolem ni šlo
vždycky o prachy. Pamatujte, devenko, že nejlíp se vydelává na ideálech. Dobre prodaný
ideál je skoro stejne výnosný jako továrna na
elixír vecného mládí. Ale nechme toho, nebudem si kazit odpoledne nejakým hádáním. Být
váma, na Parukase bych nesázel."
"Proc?"
Do hovoru se vložil Hermann. "Pan Ušák
dobre ví, že prohra jasného favorita je pro
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nej výhodná. Víte, kolik sedí na téhle tribune
a u televizí prizdihrácu?"
,Jenže nejvíc taky vydelá ten, kdo riskuje
a vsadí proti favoritovi. Já bych dneska sázel
na zlatou pro Jense Ku." Otocil se k displeji.
"My na nej dáváme sedm a pul k jedný. A Holandani z Bet&Win dokonce osm. Co kdybyste
si u nich vsadila milión euro naJense Ku?"
Zasmála se. "Za prvé nemám milión euro.
A za druhé nesázím."
"Víte co? Já vám ten milión do hry dám.
Když zlatou dostane Jens Ku, je výhra vaše.
Když vyhraje Parukas, je to muj problém. Berete?"
Usrkla ze sklenice s vitamínovou smesí. Pil
jí krev tou samoLibou arogancí, s níž dával najevo, že jediné, co ho zajímá, jsou peníze, a co
víc, že mu to vychází. Popadl ji vztek. "Beru to.
Ale jen proto, že chci, aby vyhrál Parukas. Avy
abyste prohráL"
Hermann se pobavene zasmál. "Máte kuráž, slecno Neumannová. Panu Ušákovi v téhle zemi ríká takovéhle veci jen málokdo."
"Asi to bude tím, že jste tak mladá," rekl
Ušák. "ale ucíte se. Už jsem vám citoval toho
Kubertýna, ale pamatujte si, co me naucil starý sázkar Vorácek: není duležité zvítezit, ale
vyhrát. A ted me omluvte, musím tu sázku

Tohle nebyl sen.
Svetlana se otocila. Byla bledá a v ocích
mela slzy. Dole na cerné ploše pod Sky Dome
stály sanitky. Telo v oranžovém dresu už bylo
zakryté, druhého c1imbera ješte ohledávaLi.
Na obrí obrazovku vpravo od trati slalomu
se znovu a znovu promítaly detaily situace,
kdy Petr Parukas strhl]ense Ku sebou.
Prešla do zadní cásti Sky boxu
"Stáhnout ho ze závodu. To jste mel udelat,
Bobe," ríkal Ušák do mobilu. "Od ceho máte
monitor mozkových funkcí. Ted v tom lítáte
a jen proto, že jste blbej, ješitnej kretén. Víte,
o kolik jsme všichni prišli?"
Hodil telefon do kresla. "S Parukasovým
pádem jsem pocítal. Ale že si zalítají oba ... Napadlo by vás to, Hermanne?"
Nechápave se podívala z jednoho na druhého. Pak jí došlo. "To nebyla náhoda! Vy jste
neco vedeli!"

"Copak vám ani trochu nezáleželo na tech
klucích? Vždyt jednomu bylo sotva patnáct
a druhý byl jen o dva roky starší."
"To víte, že záleží. Víte, kolik mohli ješte
vydelat?"
Nadechla, že neco zoufalého zaricí. Místo
toho se jen svezla do kresla.
Ušák k ní pristoupil a dal jí ruku na rameno. Ucukla sebou, jako kdyby na ni sáhla
smrt.
,Ješte neco vám poradím, devenko, do tretice. Pro Lidijako vy není duležité zvítezit, ale
prežít. Držte se toho."
Zvencí se ozvaly první tóny olympijské
znelky. Když doznely, vystrídal je melodický
hlas: "Dámy a pánové, vzhledem k mrtvému
výsledku finále vyhlašuje sbor rozhodcích vítezem olympijského závodu v builderingovém
slalomu víteze semifinálového závodu ..." •

"Vždycky nekdo ví víc než ostatní, devenko," rekl Ušák. "Na tom je založen veškerý obchod." Oci mu náhle ztvrdly. "Mimochodem,
kdybyste mela chut delat z toho nejakou story,
budete muset nejdrív vysvetlit, kde jste vzala
ten milión, který jste vsadila Jense Ku. Ujištuju vás, že o té naší dohode víme jen my tri."

Jaroslav Veisje publicista, prekladatel a spisovatel. V sOllcasllé dobe je poradcem místopredsedy Senátll Petra Pitharta. Povídku Není
duležité zVltezit napsal pro Prítomnost v rlÍmci
jejího tématll " Sport ve 21. století"

zarídit. Na vaše jméno, platí?"
"Platí," rekla pres rameno, otocila se a vyšla do prední cásti Sky boxu.
Hluboko dole se už rozcvicoval v oranžovém dresu Gazpromu i druhý finalista .

•••

Prišlo to v petadvacáté brance. Vedl nejméne o tri délky, když ho náhle zabrnelo v pravém rameni. Plíce mu sevrela krec. Nemohl se
nadechnout.
Kde už ten pocit zažil?
Zavrel oci a zastavil se v puli pohybu.
Tribuna ztichla.
,Jed! Jed!" vybuchl mu do sluchátka trenér. "Zaber!"
Zkusil prehmátnout

a hodit levou nohu na

úzký ocelový hranoL Noha mu sklouzla.
Mel náhle pocit, že se na sebe dívá odnekud
zvencí. Videl své telo, jak se pomalu odklání
od steny a pravá ruka se ješte z posledních sil
snaží dosáhnout na matný rám sklenené tabule. Prostrední prst se na chvíli zachytí, ale pak
povolí a on letí.
Intuitivne kopl do steny, namísto od budovy se však odrazil doprava, smerem k dráze,
kde šplhal Jens. Pokusil se mu v pádu vyhnout, avšak marne. Pravou botou narazil do
jeho nohy.
Jens se neuveritelne lehce odloupl od steny.
Jeho výkrik vzápetí prehlušil rev davu z tribun.
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Vaše kniha Zatím dobrý není jen vylícením úteku bratru Mašínových do Západního Berlína. Je to svedectví o jedné epoše
JaH Novák se

Ha rodil

v Kolíne. V šestlUíc-

ti letech emigroval s rodici a sestrami do
Rakollska. Rok strávili v lIprehliekém tábore,
pak odešli do Spojených státu. Jan Novák
vystudol'al University oj Chieago a I' Chicagu
také žije a pracuje dodHes. \T roce 1982 debllto viii povídkovoll knihou Striptease Chicago.
která vyšla v torontském /!akladatelství Josefa
a Zdenky Šhoreckých 68 Publishers. JaH Novák píše predevším anglicky. Krome Striptýzu
Chicago vyšly cesky dále jeho knihy Milióllový
jeep, Samet a pára, Cojá vím (zheletrizovaHá autobiograjiefilmového
režiséra Miloše
Formana), 1(omollši, grázlové, cikáni,fízlové
& básníci (I naposledy román Zatím dobrý
s podtitulem MašíHovi Il nejvetší príbeh studené války, pravdivý romáll.
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ceských dejin. Na vlastní kuži jste tu dobu
nezažil. [o vás vedlo k sepsání tohoto príbehu?

Ale já jsem práve tu dobu na vlastní kuži
ješte zažil. Narodil jsem se sice až ve triapadesátém, ale jako díte clovek vnímá,
cím se ti kolem nej dusí a co je štve a ceho se strachují. Jako malý kluk jsem se
jeden rok každou noc pred spaním modlil a další rok jsem chodil domu ze školy
a nadával rodicum, že me obelhali, že
Ježíšek není a nikdy nebyl a že si zimní
slunovrat budu slavit po svém ... Ubehl další rok a já si žive vzpomínám, jak
jsem brojil proti Adenauerovi a jak mi
rodice obezretne sokratovskou metodou
dali najevo, že o nem vlastne vubec nic
nevím, a tím mi pomalu zacali odlévat

a nasazovat masku, kterou tehdy na verejnosti každý nosil. Byl to podivný svet.
Naší ulicí v Koline na Zálabí dunely tanky a pochodovali zpívající vojáci, krysám
se ríkalo "nemkyne," jeden kluk ve škole našel v lese granát a mlátit do nej tak
dlouho, až mu to utrhlo ruku. Stal jsem
se pionýrem v dobe, kdy se ješte musel
každý den do školy nosit rudý šátek, který mel tu výhodu, že se za nej dalo kohokoliv zezadu chytit a priškrtit a jednou
me dokonce v nocním pruvodu v den
výrocí Velké ríjnové socialistické revoluce vydesilo vlastní opojení davovou psychózou. No, a o pár let pozdeji jsem ladil
"big beat" na Svobodné Evrope. Byly to
silné zážitky a stále to ve mne rezonuje a vrací se mi to pri psaní. Moje príští
knížka "Deda" bude o tomhle svete nezprostredkovane a Zatím dobrý je o nem
neprímo. Protože píšu z bricha, tak me

DDmDV

k literární látce musí nejdrív prišít nejaká emotivní nitka. Na Mašinech me úplne nejdrív upoutal ten jejich neuveritelný
príbeh a odvaha a to, že když šlo o všechno, tak dokázali zvítezit proti takové
presile. Teprve pozdeji jsem si uvedomil,
že vlastne pres osudy jejich otce, matky,
strýce a sestry v sobe jejich story erbove
obsahuje celé dejiny Ceskoslovenska ve
dvacátém století
Myslíte

si, ze

v prvním

v Ceskoslovensku

období

totality

vlastne existovala

nejen

latentní obcanská válka, nebo príbeh Mašínu byl jen címsi výjimecným,

netypickým?

Príbeh Mašínu urcite netypický byl, proto se o nem píše tolik knih a natácejí dokumenty. On byl výjimecný hlavne tím,
že odboj prežili a že tehdejšímu režimu
trceli ve chrtánu tak, že StB se je ješte
i v šedesátých letech aktivne pokoušela
unést zpátky, aby je mohli povesit. Ale
jejich gesto atypické nebylo. Tretí odboj
existoval a padly mu za obet desítky estébáku, policistu a pohranicníku, tedy

palcivým politickým a morálním otázkám moc vyjadrovat. Jediná analogie, která me napadá, je s nákazou. Bacil, který je
tak virulentní, že svého nositele zahubí,
umírá s ním, takže všechny nové nákazy
se casem vyvinou do mírnejších forem,
aby o svého živitele neprišly - no a mne
pripadá, že stejným vývojem prošel ceskoslovenský komunismus, od brutálního
teroru padesátých let po spalnickový reálný socialismus. A protože to vypadalo na
dlouho, tak do sebe komunistická strana
nasála tak vysoké procento národa (zvlášt
když k tomu clovek pripocítá rodinné
príslušníky), že se behem revoluce v roce
1989 podle mého názoru težko dalo neco
jiného - radikálnejšího a spravedlivejšího
- delat. Jo, kdyby bývalo bylo nejaké západní Ceskoslovensko, které by východnímu Ceskoslovensku pomoWo s ústavou,
právem, obchodem, financemi, politikou
a kulturou, jako to meli v Nemecku ...
Za svrchurecených okolností se mi
nejvíc líbí jihoafrický model takzvaných
"truthcommissions."
Ríct na verejnosti
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souvislosti a osudy lidí z okruhu Mašínu,
které by si romanopisec neodvážil vyfabulovat, protože by byly príliš nepravdepodobné, kriklavé a nekdy treba i banální, me pri psaní bavily nejvíc. A pak,
komu dejiny neuhnou? Trockému, Mussolinimu a Ceaucescovi? Stalin a Urválek
zemreli v posteli.
Dedictví

totality

jakoby

v Cechách porád

strašilo. Pripadá vám to také tak?

Muj prítel Miloš Forman po revoluci ríkal, že to "bude muset vyhnít," což mi
pripadalo moudré, ale ted spíš žasnu, jak
rycWe a jak daleko za sebou mladí lidé
v Cechách totalitu nechali. Nedávno jsem
promítal v Jihlave na festivalu svuj filmový dokument "Obcan Václav Havel jede
na dovolenou", v nemž jsem se pokusil
sám sobe ujasnit, co to vlastne bylo za
existenci být v údobí reálného socialismu
disidentem, kdo na to mel odvahu a jak to
vlastne fungovalo v rovine bežného života. Obecenstvo bylo ve velké vetšine mladé, na film prišli samí studenti, batužkári
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pro roman
lidí, kterí se zbraní v ruce aktivne bránili
naprosto brutální, bezohlednou a sebestrednou moc, která si osobovala patent na pravdu.
A byla-li to latentní obcanská válka? Žiju v Americe a když nekdo rekne
obcanská válka, tak mi naskocí ta jatka
u Gettysburgu, což padesátým létum
v Ceskoslovensku neodpovídá. Na druhé
strane ale v širším kontextu se tu jakási
paradoxní válka opravdu vedla, byla to
sice válka studená, ale komunisté Wásali
"trídní boj na život a na smrt," což svým
zpusobem lze za druh obcanské války
považovat.
[o soudíte o nevšímavosti

soucasné ceské

pravdu o tom, jaká svinstva clovek za totality delal, už samo v sobe obsahuje nejen urcité pokání, ale i ponížení (ti, co se
ke zlocinum priznávali, to delali ze strachu pred trestem, který mohl prijít, pokud by pravdu nerekli), které dává jistou
satisfakci jejich obetem. Jak to tak zdálky
vnímám, tak mi pripadá, že práve tohle
v Cechách a na Slovensku schází - pravda zatím úplne najevo nevyšla a jenom se
tak pomalu trousí ven a je pritom ruzne
zkreslovaná politickými ohledy a zretely,
takže málokterá z obetí ceskoslovenské

a intelektuálové, kterými se filmové festivaly hemží, a vytvorili v sále fantastickou
atmosféru a mne najednou došlo, že asi
žasnou stejne jako já, který jsem ta léta
prožil na jiném kontinentu, co se to vlastne v Ceskoslovensku za toho vybledlého,
spalnickového totáce všechno delo a jak
tomu mohl nejaký fízl do poslední chvíle
bezmezne verit a že si pár lidí v androši
dokonce dokázalo za takových podmínek
obhájit celkem zajímavý život...

totality nejakou satisfakci dostala.

Jak prijala vaši knihu o Mašínech americká
kritika?

Váš príbeh bratrí Mašínu koncí do ztracena.

Zatím "Zatím dobrý" v Americe nevyšlo.
Cekám s ním na porádného nakladatele.

Hrdinové se nesetkali

se svým cílem. Deji-

spolecnosti ke zlocinum komunismu?

ny jim uhnuly jinam ...

Odešel jsem z Kolina v roce 1969, a co se
v zemi delo potom, jsem sledoval už jenom zpovzdálí, takže se nechci k temto

Muj príbeh koncí tak, jak ho život napsal. Zatím dobrý není ani beletrií, ani
faktografií. Ale práve všechny ty podivné
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datele psychoanalýzy Sigmunda
Oslavy
výrocí
narození
Freuda150.
letos
na jare
byly zaklajaksepatrí: stovky clánku v novinách a casopisech, cetné prednášky, konference,
výstavy. Ti, kterí se na jare nedostali do
vestibulu Mestské knihovny v Praze,
kde stálo lehátko Adolfa Loose v barve Freudových oblíbených krémových
tulipánu, porád ješte mohou - až do
listopadu - zajet do Vídne do Freudova
muzea na výstavu Pohovka: Myšlení pri
odpocinku. A pokud ani to nevyjde, je
tu ješte Prítomnost se svým gaucem.

FrEuoova

[
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pri nESLa prEVraT

v EvroPSKÉm
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Psychoanalýza vytvorená Sigmundem
Freudem na prelomu 19. a 20. století jako
lécebná technika nekterých psychických
onemocnení se po pocátecním zdrženlivém prijetí rozšírila po celém západním
svete. Pomerne rycWe prekrocila úzký
okruh lécby a lékarské klientely, aby prostrednictvím umeleckých kruhu vstoupila
do spolecenského povedomí. Psychoanalýza, její témata, postoje, pojmosloví
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a obraznost, tak pronikla do bežného, každodenního myšlení. Vlastní vysoce specializovaná lécebná techníka se obklopila
pomerne prístupným lidovým náWedem.
Komunistická ideologie odsoudila psychoanalýzu jako "buržoazní pavedu'~ címž
se dá vysvetlit zpoždení, které má psychoanalytické myšlení v ceských zemích.
Schematicky se dá ríci, že se psychoanalýza šírí ve spolecnosti tremi zpusoby:
jako vlastní lécebná veda a technika, jako
každodenní postoj a lidová predstavívost, a jako fundamentální mutace moderní ontologické rovnováhy. Nabízím
zde krátké zastavení u tohoto tretího aspektu psychoanalýzy.
DEtmSKOSt mODErníHO HrOmy
Svým významem je prevrat, který psychoanalýza prináší do evropského myšlec
ní, srovnatelný s karteziánskou revolucí.
V první polovíne 17. století René Descartes
oproštuje subjekt a s ním celý svet od boží
asistence. Klade základy vlastní osvícenecké emancipace cloveka, základy moderní

r
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demokracie a státu lidských práv, základy
moderní vedy. Descartovo "Myslím, tedy
jsem" vytvárí novou situaci svobody, samoty a bezvýhradné odkázanosti cloveka
a lidské spolecnosti na sebe sama. Karteziánské osvícenectví se však spokojilo s tím,
že vyhostilo stredovekého transcendentního Boha, jeho svet však prevzalo tak, jak
byl stvoren a ukoncen v díle božím. Od
samého pocátku je tedy náš moderní svet
utopen v nevlastní a falešné hotovosti. Na
tuto neduslednost pak stále doplácí obsedantní potrebou sebedokazování a rozvráceností. Válecné pohromy 20. století
a ekologická pohroma soucasnosti jsou
dusledkem tohoto omylu.
Freudova psychoanalýza otevírá tento
bludný kruh modernity umístením subjektu do procesu svého vlastního vzniku.
Subjekt není takový, jaký je, protože "myslím" ješte nemusí být "jsem". Subjekt se jen
stává necím. Prochází sám svým zrozením,
je na své ceste k bytí, které na nej neceká ve
své hotovosti jako nejaká platonská idea,

ale které se vytvárí spolu s ním. Moderní
subjekt tak muže i uváznout a s detskou
krutostí sama sebe nicit. Freud tak formuluje základní kritiku soucasného cloveka
a moderního sveta, poukazuje na detinskost moderního hrdiny. Uvádí jeho uvízlost v churavostech detství, jeho detinské
zloby a strachy, díky kterým - za pomoci
svých moderních hracek - dnešní nezletilý subjekt muže znicit zemekouli.
Rytír

smutnÉ Postavy

Podstatná cást dnešních myslitelu si
Freuduv filosofický prínos nepripouští.
Spí klidne "na obou uších", jak ríká francouzské prísloví, a filosofují ve stále stejném parmenidovském zakletí: "Jsoucno
je a nejsoucno není". Toto moc hezké rozvržení prírody se však stretává s ostrou
kritikou druhé skupiny obdobne spících
filosofu: žádná usazená vesnice jsoucna,
ale pohyb! "Dvakrát nevstoupíme do téže
reky", mumlají zaríkávaci moderního
všedynamismu a zapomínají, že Herakleitove myšlence je také už nejakých
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tech 2 500 let. Oba tábory myslitelu ale
pocítají s perspektivou hotového bytí.
Jen nekolik málo myslitelu dnes pripouští Freuduv filosofický význam. Tuší
však v psychoanalýze lécku, rozvrat,
odlišnost. Podezírají Freuda, že provádí modernímu subjektu neco nekalého.
Subjekt, vítez karteziánského ontologického stretu je rytír smutné postavy. Vyhrál, co mohl, zavraždil vesmírnost Boží
a prekonal obludy archaismu. Chudák
Oidipus! Ale než se ožení se svou vlastní matkou, má ješte možnost podívat se
do zrcadla svého vlastního štítu, "poznat
sám sebe". Ale ne jen thébsky a transcendentne, ale prímo, lidsky a svým vlastním pohledem. Spatrit díru v centru
svého vlastního, ale ješte nezrozeného já.
To prázdno, které se bude zvetšovat spolu s jeho vekem, je jáma jeho touhy. Cím
bude Oidipus starší, tím bude ta díra vetší, až zahltí celé jeho srdce. Ale zatím je
Oidipus jen ubohé díte, které desí jeho
vlastní odraz. Des, který nahání zrcadlo,

casu. Tak se zapovídal, že si ani nevšiml,
jak mu pohár mekne v ruce, jak zbelel,
a když ho nesl k ústum, zmenil se náhle
v seifertovské nadro plné mléka.
Lei: tam, KDe niC není
Jestliže se mýtus o Oidipovi stal klícovým
konceptem psychoanalýzy, recká myto-
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je desem z naší vlastní identity. Des bytí,
protože nejsoucí pudová zmet predstavovala jistotu, nehu, teplo. I smrt v ní
byla jistota, neha, teplo. A ted se musí
hrdina oženit se svou vlastní matkou.
Proc? Bytostný moment je momentem
samoty. Veškeré se vznáší kdesi pred ním
ve vesmírném ztracení a Oidipus musí
ješte žít, slavit své vítezství. Oidipus díte a už starec nad hrobem, presne tak,
jak mu to Sfinga rekla: ctyri nohy ráno,
dve v poledne a tri veeer. Oidípus ješte
sní o tom, jak oddelit materství a smrt.
Kde však hledat místo pro život? Rytír
smutné postavy stojí pred zrcadlem své
zbroje, v ruce pohár své vlastní krve.
Chystá se pripít. Dívá se do zrcadla a verí ve svuj vlastní život, verí, že mu štestí
preje. Presne tak, jak Sfinze odpovedel.
Totiž že je to clovek v historii svého života, díte na ctyrech, dospelý na dvou nohách, a starec s holí. Ale vždy v prázdnu
své touhy, kterou nesmí nikdy ukojit. To
všechno rekl Oidipus té zbytecné Sfinze,
ve zbytecné pripomínce elegie lidských

Co je však svet? Patrí snad stále nekterému z tech transcendentních bohu, nebo
komu vlastne? Jestliže je transcendentní
Buh už dávno za námi, emancipovaný
karteziánský subjekt se nám stále plete
pod nohy. A stále se svým vecným hašterením o bytí a nebytí, stálosti a pohybu.
Freuduv clovek je nekdo jiný, je bytostí
údelu a úkolu. Údel dnešního cloveka je
jeho vlastní narození, jeho úkol je být,
projít procesem svého narození až dokonce a vystoupit na cerstvý vzduch. Vylézt z houštin detství a vytvorit sebe sama
jako bytost svobody a dejin. Údel a úkol
každého jednotlivce je tato pout.

logie nabízí ješte jiný obraz dosaženého
bytí. Let Daidaluv a lkaruv. Otec a syn
vzlétnou, prchají z labyrintu, kam je uvrhl král Minos. Prchají z temné Kréty, kde
knežky tancí s hady a míchají krev, sex
a smrt. Prchají pred morem, které zahltí
vše, i lidskou krutost. "Let tam, kde nic
není," riká Daidalos synovi, "daleko od
všeho, od more a od nebe, od slunce,
které pálí, let uprostred mezi nimi, tam,
kde nic není, jen tam mužeš být ty sám,
v prázdnote svého vlastního já ..." Athénský architekt, vrah a exulant zapomnel,
že uprostred poletí on sám, a tak se tam
už nikdo další nevejde.
Oidipus a lkaros stojí v šatne divadla
lidské prehistorie. Každý sám pred svým
zrcadlem s cíší své vlastní krve pripíjejí odrazu své tváre. Jako ten Narcis, co
chtel vypít sám sebe, a tak se utopil. Ani
jeden se nedostane pres prázdno svého
rozdvojení, protože prázdno je touha.
A když touha jen po sobe touží, život se
uzavre. Jen slepý projde zrcadlem a je
náhle na druhé strane. Na strane sveta.

Bytí není hotový tvar, který na nás ceká
na konci cesty, aby nás dopravil do ráje.
Je tu naopak jako nedosažitelnost, která
se vmísí do našeho života ve chvíli, kdy se
vzdálíme pudovému viru, i když jen trochu a vratce. Bytí je ten okamžik, který
psychoanalytik oznacuje jako objev hry.
"Opustit objekty a hrát si," ríká francouzský psychoanalytik Pierre Fédida. Jedná
se však jen o chvilku, protože narození
cloveka je nekonecný údel a nerozrešitelný úkol, ale prece jen v momentu bytí
mužeme nahlédnout do prázdna prostoru Daidalova letu, do prázdna sebe sama.
Freudovo bytí je tato negativita. Ale i ona
prchá sama od sebe, aby založila historii,
vlastní a novou historii nového a neopakovatelného života.
A tak je treba letet jako athénský architekt, v dané vzdálenosti od slunce
a od more. Otevrít to prázdno, kde není
ani jedno a ani druhé, prázdno negativity, které je zde jako podmínka, aby nové
mohlo vzniknout.
Život se nás snaží utopit v tom, z ceho jsme vzešli, až do chvíle, kdy se mu
to podarí. Psychoanalytické bytí je jen
zprostredkovaný a chvilkový stav, který
si predává clovek a celé lidstvo z jednotlivce na jednotlivce a z generace na generaci. Prechodný stav dejin, presne tech,
na které každý z nás zapomene.
Psychoanalýza tak není žádný rozvrat
subjektu, ani úskocný a bojující princip,
ale úsmevné materství té vousaté rodicky, kterou teší, když si batole samo pro
sebe brouká.
•

Jirí Eduard Hermach je filo5of, psycholog, architekt a 5pisovatel. Žije a praCllje ve Francii.
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Zatímco u nás už vládla sociální
Francie
Dá sebabicky
ríct, odjakživa.
pohoda zlobí.
a vdecné
konverzovaly s císari a dostávaly od nich zlatky, francouzští burici sekali hlavy svých
panovníku a popírali shury posvecené
porádky. A to jejich "remcání" nebere konce. V dobe, kdy jsme se složite za
pražského jara 1968 zbavovali ortodoxního komunismu, studenti na parížských
baríkádách hulákali o štastných zítrcích
v lune beztrídní spolecnosti. A dnes?
Zatímco naši studenti pilne studují,
aby si mohli jednou založit svou vlastní firmu a v ní zamestnat své nenadané ci méne dravé spoluobcany, jejich
francouzští vrstevníci sestupují do ulic,
aby odmítli džoby, jež jim vláda blahosklonne zprostredkovává. A vyžadují od
téže vlády, aby je živila. Jsou to zhýckaní
lenoši, uzavírá rozhorcene komentátorka

LOS VZBouriLi

mají problém ani francouzští interpreti.
Tento problém interpretace je totiž približne stejne velký jako otázka výkladu
všech sociálních nepokoju a dokonce i
revolucí samotných. U tech clovek totiž
clovek nikdy neví, kam vlastne smerují.
Dopredu? Dozadu? Od minulosti zpátky,
jak kdysi vybízel dost mysteriózním zpusobem ceský preklad slavné Internacionály? Copak sám Jean- Jacques Rousseau,
jehož portrét si svého casu orgiastictí
revolucní transformátori všeho vyšili na
prapory, nesmeroval spíše kamsi, kde už
jsme jednou byli? Copak spolecenskou
smlouvou svázaný obcan nebyl pro nej
než chybejícím clánkem, který nás delí
od dobrého divocha, prvním krokem
na ceste vedoucí zpet do dob, kdy štestí
z tohoto sveta ješte nevymizelo? Copak
Abbé Sieyes, autor slavného spisku Co
chce Tretí stav? nevybízel šlechtu, aby

FrancouZšTí

[ProTISTUDEnTI
CEmU SE VLaSTnE

LE-

]

Ta gnovo
Petr FLelSCHmann

TELE
jednoho pražského deníku, o jejíž pracovitosti nepochybujeme a jejíž vetší lenost
bychom ocenili. Tento typ chování "mají
totiž Francouzi v krvi", mudruje zase její
kolega v komentári, za který by se nemusel stydet ani nacistický Der StUrmer
v nekterém ze svých pojednání o zdegenerovaných rasách.
DvoJsmErnOSt reVOLUcí
To, že se vetšina ceských novinových koc
mentátoru vzedmutí francouzské mládeže proti tzv. "Kontraktu prvního zamestnání" (CPE) v prvních mesících tohoto
roku mýlí, ješte neznamená, že s ním ne-
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odtáhla do franckých hvozdu, odkud
privandrovala, a nechala galské Kelty na
pokoji, aby si mohli nadále klidne mazat
máslo do vlasu, jak to delali od nepameti? Dvojsmyslnost a dvojsmernost revolucí je nedozírná.
Kosa naraZILa na Dva Kameny
O co se letos na jare jednalo? Ve snaze bojovat proti nezamestnanosti - a to
predevším té spolecensky nejzhoubnejší,
nezamestnanosti mládeže - vláda premiéra Dominika de Villepina se rozhodla
pozmenit pracovní zákoník zpusobem,
který by dovoloval zamestnavatelum

DDmDV

zamestnávat mladé uchazece o práci za
mírne volnejších podmínek. Navrhovaný zákon institucionalizoval krátkodobé
pracovní smlouvy pro mladé lidi do 27
let a zároven opravnoval zamestnavatele
k neoduvodnenému
podání výpovedi,
což jinak pracovní zákoník prirozene
zakazuje. Vláda si od tohoto opatrení slibovala jisté rozhoupání pracovního trhu
tím, že poskytne zamestnavatelum možnost snadneji se zbavovat nepotrebných
pracovníku a v dobe potreby nabírat
nové.
Zámer vlády byl bohulibý a v jádru
na nem nebylo na první poWed nic tak
špatného. Kosa však narazila na kámen,
vlastne hned na dva. Temito kameny jsou
jisté principy, jimiž je sice bourlivá, lec
zároven republikánská a Wuboce konzervativní Francie prodchnuta. Copak
obdobne koncipovaný zákon neporušuje
onu posvátnou rovnost obcanu nezávislou na cemkoli, vek nevyjímaje? Jakkoli
je takto argumentovaný prístup k danému návrhu diskutabilní, faktem je, že
francouzská mládež je v této veci velice
citlivá a její obavy z obcanství druhé kategorie, materializované výkonem podradných zamestnání, pochopitelné.
Druhý duvod protestu je hlubší a závažnejší. Pristoupit na obdobne pojatý
zákon znamená svým zpusobem posvetit
provizorium a prekérnost puncem stability a ucinit z existencní nejistoty zákonné pravidlo, jemuž se musejí ti, jichž se
to týká, podrídit. K tomu nutno dodat,
že málokdo z francouzské mládeže, jíž
byl zákon predložen, veril v slibovanou
transformaci minidžobíku a jiných brigád v cinnost dovolující rozvoj osobnosti
a uplatnení nabytých vedomostí.

a svEt

vá, že tyto hodnoty dál existují a že jsou
dodnes dosažitelné jako "za Rakouska"
ci za opevované první republiky. Pokud
byly kdy narušeny, tak to bylo komunismem, který prece už byl - sláva bohu
- zažehnán.

statutu, ani k vylepšení financní situace
a ani - to je snad to nejzávažnejší - k budování "kariéry", jež je a zustává v našem
povedomí obrazcem úspešne prožitého
života.

NOStalgiE PO StarÝcH caSECH

Protest mladých Francouzu muže
tudíž nabýt v našich ocích prímo civilizacní ci metafyzicko-morální
dimenze.
Z tohoto hlediska je také tak trochu voláním po návratu hodnot, které lze nazývat
"konzervativními":
nostalgií po svete,
kde dobre vykonaná práce je zdrojem
hodnoty, jíž ríkáme kvalita, jak tomu bývalo za starých dobrých casu.
A jdeme-li dál: svetem bez nekalé
konkurence, svetem, který není zaplaven "šmejdy za pár šupu". Protest proti
civilizacne špatne zvládané globalizaci,
v mysli mnohých špatne provedeným
rozšírením Evropské unie, se takto kloubí se zoufalou obranou svého zanikajícího sveta: sveta, chcete-li, kde mimo jiné
bordeauxské bylo ješte z Bordeaux a kde
camembert se vyrábel v Normandii ...

"Etika práce", psal pred približne sto lety
klasik moderní sociologie Max Weber,
u nehož bychom jen steží našli nejmenší
náznak revolucního smýšlení, "je založena na mechanismu na pozdeji odložené odmeny". Etika práce tudíž vyžaduje
trvání. Vylepšování statutu pracujícího
formou platu a hierarchického postavení
je odmenou za vytrvalost jeho úsilí vylepšovat své výsledky v rámci dané cinnosti. Toto úsilí se projevuje v case, jenž
- jak viceméne intuitivne cítí francouzští
studenti - vládou navržený "Kontrakt
prvního zamestnání" neposkytuje. Nevede ani k príslibu vývoje sociálního

Nazí sOUKromníci
a zamestnanCI
To, že tuto hodnotovou dimenzi naši interpreti francouzských bourí nevnímají,
neprekvapuje. Málokdo dnes u nás pripouští to, co T. G. Masaryk, že za politicko-sociálním dením se neprofilují pouze
momentální zájmy o koryta se ucházející
skupiny, ale také viceméne jasne zformulované úvahy o vecech, které nazýval nejzazšími. Naše verejnost se totiž na rozdíl
od francouzských studentu volajících po
hodnotách, o nichž prinejmenším tuší,
že se ztrácejí v nedohlednu, casto domní-

Tato cást naší verejnosti má tendenci
zapomínat, že krámky - symbol soukromého majetku - už dnes dávno nekonfiskuje "bolševik", neprítel živnostníku,
jímž se nadále straší, ale že mizejí pohlceny firmami, jejichž kapitalistický charakter nelze zpochybnit. Že dobrá práce - jak onech pilných živnostníku, tak
pilných zamestnancu - už dávno není
odmenována statutem a jmením ve stejné míre, jak tomu bývalo dríve. Že zlatá
ceská rucicka šermuje s neviditelnou rukou planetárního trhu, v nemž nicméne
obíhá zboží, které je porádne videt.
"V posledních dvaceti peti letech,"
napsal pred pár týdny sociolog Richard
Sennett z London School of Economics,
"vývoj moderního kapitalismu pripravil
etiku trvání (onoho trvání, jež je podle
Maxe Webera nepostradatelné k tvorbe
hodnot, P. F.) o jakoukoli institucionální
základnu." Soukromníci a zamestnanci jsou nyní vystaveni, tak ríkajíc nazí,
vichrum globalizující se zemekoule.

S Krávou v nárucí
Boure francouzských studentu si nezasluhují náš posmech a opovržení, nýbrž
naši zvýšenou pozornost. Týkají se totiž
také nás a celé civilizace, ke které spolu s Francouzi náležíme. Ostatne cetba
evropského tisku naznacuje, nakolik je
spolecnost v Nemecku, v Itálii a v dalších zemích konfrontována se stejnými
problémy. Snad jen reakce na ne nejsou
tak viditelné jako ve Francii, která vždy
byla - napríc staletími - tím nejjemnejším barometrem civilizacních zmen.
Zatímco se 16. století venovalo masakrum ve jménu víry, Michel de Montaigne,
filosof a spisovatel z Bordeaux, pozoroval
oknem svého zámecku mladou selku, jak
nosí v nárucí tele. Mesíce ubehly a z telete se stala kráva. Selka, zamilovaná do
svého telátka, ho chtela nosit dál a zoufale zjištovala, že ho už neunese.
Nebudeme-li pripouštet, že se svet
a veci kolem nás mení, skoncíme jako ta
selka: s krávou v nárucí.
•

Petr FleischJll()nll}e.filosof

() publicista.
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vyjádrení na jedné strane a pochyb-

Tolik
nadejeplných
nostísložitých
na druhé,diskusí,
jež s sebou
prinesl
príslib výstavby nové automobilky korejské firmy Hyundai, snad Ceská republika zatím nezažila v souvislosti s žádnou
jinou investicí. Když se o továrne za miliardy zacalo pred vic než rokem poprvé
mluvit, vypadalo to jako spekulace. Už
tehdy se ale vzedmula vlna odporu: bránili se nošovictí pestitelé zelí, na jejichž
pozemcích má nový závod vyrust, ozývali se kritici podpor zahranicních investic,
kterí vedeli, že príchod takového giganta
bude neco stát.
Zaznely i hlasy nekterých ekonomu,
kterí zpochybnili smysl tretí velké automobilky na malém ceském trhu. A prece
se to stalo. V polovine kvetna podepsal
ceský ministr prumyslu a obchodu
Milan Urban v Soulu
smlouvu s vedením
Hyundai. Korejci hodlají investovat v Ceské republice celkem až 30 miliard
korun a postavit závod, který
by mel perspektivne zamestnat
pres tri tisíce lidí a vyrábet v plném
provozu rocne 300 tisíc vozu. Podle
nekterých analýz by moWo v souvislosti
s investicí vzniknout dalších až 12 tisíc
nových pracovních príleŽitostí. Pocítá se
totiž nejen s rozvojem služeb v regionu,
ale zejména s príchodem dalších subdodavatelu, a to nejen z Koreje.
Jakkoliv muže být zpráva o velké investici príznivá pro nezamestnaností
postižený Moravskoslezský region, pochybnosti ohledne systému lákání cizích
spolecností do Ceské republiky a jejich
struktury pretrvávají.
Jsou tedy zahranicní investice pro
ekonomiku tak významné? Neohrožují
na druhé strane existenci ceských subjektu? Neznamenají pobídky poskytované investorum diskriminaci tuzemských
firem?
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Prestože se už pár let objevují varování, že zahranicní investori zacnou ztrácet
o Ceskou republiku zájem a budou se
orientovat spíš na levnejší teritoria na
Východe, lonský rok dosvedcil, že je CR
stále "v kurzu".
HiStOriCKÉ

reKOrDY

Ceská národní banka (CNB) už v únoru
potvrdila historicky druhý nejvyšší príliv
cizích investic. O tento výsledek se postaral hlavne prodej Ceského Telecomu
španelské spolecnosti Telefónica za 80
miliard korun, ale i kdyby nebylo této
mimorádné transakce, byly by statistiky
více než príznivé. Celkove zahranicní
spolecnosti investovaly v roce 2005 u nás
260 miliard korun, což bylo jen o neco
málo méne, než když se pred ctyrmi lety
prodával státní Transgas.
Práve zahranicní investori stojí za mimorádne dobrými výsledky ceského exportu v lonském roce. Ten prevýšil dovoz
o 42 miliard korun.
CNB sleduje toky penez, které pricházejí v podobe investic do CR, nikoliv ale
nove vytvorená pracovní místa. Ta má do
znacné míry pod kontrolou vládní agentura pro podporu podnikání a investic
Czechlnvest, pres kterou procházejí firmy, které mají zájem o udelení investicní
pobídky. Loni takových firem bylo 154,
pricemž duležité je vedet, že nešlo jen
o zahranicní spolecnosti, ale i o tuzemské. Systém investicních pobídek je totiž
platný po splnení urcitých kritérií pro
všechny firmy bez rozdílu zeme puvodu.
Celková hodnota
projektu,
které
Czech Invest zprostredkoval, predstavovala 73 miliard korun, což je o 20 miliard
víc než v roce 2004. Podle investicních
projektu má vzniknout v CR díky temto
investicím nejméne 21 tisíc nových pracovních míst.
Z NEmeCKa

I z Cíny

Nejvetší zájem o nás mely loni nemecké
firmy, Nemecko tak zustává celkove nejvetším investorem v CR. Pro spolecnosti

ze zeme na západ od ceských hranic je
nejvetším lákadlem geografická blízkost,
nižší mzdy a kvalifikovaná pracovní síla.
Podle nedávno publikované studie Nemecké obchodní a prumyslové komory,
která hodnotí stav ekonomiky ve ctrnácti zemích strední a východní Evropy, je
Ceská republika tretím nejlepším regionem - po Estonsku a Slovensku.
Nejsou to už ale vetšinou mamuti
typu Volkswagen, kterí zakládají v naší zemi podniky, eventuálne se spojují
s ceskými protejšky. Mezi zájemci jsou
predevším menší a strední nemecké firmy, a to z nejruznejších oboru. Stavejí
jak výrobní závody, tak i vývojová centra
a strediska strategických služeb.
Druhým nejvetší investorem, pokud
jde o zahranicní firmy, se v roce 2005 staly
Spojené státy. Pokud bychom ale sledovali
statistiky žadatelu o investicní pobídky, jak
je administruje CzechInvest, zjistili bychom možná prekvapivou vec: na druhém
míste co do poctu podporených projektu
skoncila Ceská republika. Jinými slovy,
druhý nejvetší pocet projektu, které získaly
investicní pobídky, byly tuzemské firmy.
Je všeobecne známé, že se u nás líbí
také japonským investorum. Mohou se
už pocítat na desítky. Loni napríklad
oWásila zámer vybudovat v Brne závod
na výrobu ložisek za 400 milionu korun
spolecnost Daido.
Novou informací ale muže být, že pribývá i jiných asijských spolecností. Vedle
už zmíneného Hyundai se rozhodl pro
investici na severovýchode republiky
také korejský koncern Sungwoo, jeden
z nejvetších dodavatelu automobilových
soucástí v Koreji. Jeho karosárna v Ostrave má prijít na 2,5 miliardy korun.
Puvodne se Sungwoo rozhodla pro Ostravsko hlavne kvuli nedaleké slovenské
továrne na výrobu automobilu Kia; potvrzení investice Hyundai ale bude znamenat další rozšírení závodu nad puvodne zamýšlených tisíc pracovníku.
Mezi zahranicními investory též postupne pribývá cínských firem. Motiv je-

jich príchodu rozhodne netkví ve výhodách levnejší pracovní síly - i když kdoVÍ,
zda to tak treba brzy nebude. Pritahuje je
zemepisná poloha; ze zdejšího trhu mohou
expandovat do dalších evropských zemí.
Auta

veDOU

Továrna na výrobu vozu Hyundai bude už
tretí automobilkou v Ceské republice. To
je samo o sobe na tak malou zemi dost.
Ale zdaleka nejde jen o tri výrobní závody
- Hyundai, TPCA Kolín (Toyota, Peugeot,
Citroen) a Škoda Auto. Na ne jsou navázané minímálne desítky dalších výrobcu,
subdodavatelských firem. Práve diky automobilovému prumyslu se vším všudy se
ceské ekonomice tak darí. Podle posledních údaju se podílí už dnes na rustu hrubého domácího produktu VÍce než šesti
procenty, a to Nošovice ješte nejedou.
Cesko se proste ve svete stalo synonymem automobilové výroby. A stejne
jako v rade jiných zemí se hovorí o již
existujících nebo potenciálne hrozících
potížích výrobcu aut, ozývají se podobné

obavy i u nás. Co se stane s ekonomikou,
která je tolik závislá na jednom sektoru,
když se tento ocitne v problémech?
V první rade je treba zduraznit, že
za težkostmi nemeckých nebo amerických automobilek není celosvetove chabá poptávka, která by mohla negativne
ovlivnit i ceské výrobce, ale predevším
rada vnitrních problému, které zvyšují
náklady a snižují konkurenceschopnost
na trhu. Druhá vec je, že ceská subdodavatelská základna už má daleko širší odberatelské portfolio než jen jednu místní
firmu. A není asi pravdepodobné, že by
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PríliV

prímÝcH zaHranicnícH

inVEStiC PODLE ODVETví [1999-2005)

PríliV

prímÝcH zaHranicnícH

inVEStiC PODLE zEmE PUVOOU [1999-2005)
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Doprava a
telekomunlkau

Francie

se do potíží dostali najednou všichni
výrobci. Rada subdodavatelu automobilového prumyslu také zásobuje firmy
z jiných sektoru. A šéfové takových podniku tvrdí, že pro ne není až tak složité
preorientovat se na jinou výrobu.
Zahranicní investori neudelali z Ceské
republiky ale jen zemi automobilu. Prispeli také k tomu, že se u nás vyrábí nejvíc pocítacu ze všech evropských zemí.
Pritom sektor elektroniky ješte pred pár
lety vypadal, že má na kahánku. Dnes
zamestnává o desetitisíce lidí víc než
zacátkem devadesátých let. Zasloužili se
o to investori jako Matsushita, Celestica,
Siemens VDO nebo Foxconn.
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Na druhé strane je ale treba priznat,
že práve elektrotechnika a elektronika
je citlivý obor a jestliže výrobce nezareaguje na nové trendy, musí skoncit. Tak
se pred nedávnem dostala do problému
hranická firma LG Philips, produkující
klasické televízní obrazovky. Mimochodem, pri vstupu na ceský trh dostala investicní pobídku celkem ve výši presahující miliardu; zda se neco vrátí do státní
pokladny, není jisté.
KOHO

a proc

POBíZEt

Diskuse o smyslu investicních pobídek
je stará jako pobídky samy. Ceská vláda
se k nim uchýlila teprve poté, co si prošla

zaHranicnícH

inVESTIC DO L:R (1993-2005)

Rakousko

trpkou zkušeností s "ceskými kapitalisty
bez kapitálu", kterí na dluh kupovali firmy velikosti plzenské Škodovky ci Vítkovických strojíren. Na konci 90. let ale byl
schválen systém, na jehož základe mohli
investori po splnení urcitých predpokladu (zejména urcité výše investice) získat
výhody v podobe danových úleva príspevku na pracovní sílu.
Od té doby prošel systém nekolika
zmenami a našel zakotvení v zákone. To
je bezesporu velmi chvályhodný fakt.
Každý investor pricházející do Ceské
republiky, stejne jako ceská firma, která
chce investovat doma, si dnes muže vypocítat, zda na nejaké pobídky zvládne
reagovat ci nikoliv. Vše je ješte pod dozorem Evropské unie, nebot ta v konecné fázi odsouhlasí, jestli verejná podpora
muže být poskytnuta nebo ne. Vetšinou
nesmí celková výše podpory presáhnout
50 procent investice. Existují ale citlivé
obory, jako treba automobilový prumysl, kde je hranice posunuta podstatne níž
- na 15 procent.
Ackoliv ve všech zemích Unie není
systém pobídek stejný, lze ríci, že víceméne nabízejí totéž. Pobídky se staly
prostredkem boje o investory. Lákat investory opravdu není levná vec: i ceskou
pokladnu prišly na desítky miliard. Pripocteme-li k tomu i náklady na prípravu
prumyslových zón, výstavbu dopravní
infrastruktury ci bytu, bude to ješte víc.
Ve skutecnosti se to težko pocítá, protože
pokud by napríklad nebyly poskytnuty
úlevy na daních, treba by investor vubec
neprišel, a tudíž by do státního rozpoctu
taky nic neodvedl. ..
Kritici investicních pobídek nejcasteji
argumentují tím, že príchodem velkých
zahranicních firem se likvidují malé ceské podniky - jednak neobstojí v konku-

EKonomiKa

renci, jednak prijdou o pracovníky, které
jim velký zamestnavatel pretáhne. Urcite
by se príklad nejakého z tohoto duvodu
uzavreného podniku našel, ale pravidlem
to rozhodne není.
Že jsou pobídky zbytecné (a investori
že nejsou zdaleka tak duležití), dokazují
jejich odpurci také na tom, že pocet nezamestnaných neklesá, ackoliv stále pribývá pracovních míst v nových firmách.
Jak by to vypadalo bez investoru, lze se
jen dohadovat. Zástupci Czechlnvestu
kupríkladu tvrdí, že bez pobídek by bylo
lidí bez práce ješte daleko více.

Není žádným tajemstvím, že systém
investicních pobídek se nelíbí hlavne
Obcanské demokratické strane. Nekterí
predstavitelé ODS už se nechali nejednou
slyšet, že pokud by vubec nejaké investory podporovali, bylo by to jen výberove, u opravdu významných spolecností,
o které ceská ekonomika stojí. To je ale
pravdepodobne ta nejhorší varianta, kterou lze uplatnit. Nejenže by to zavdávalo
prostor k domnenkám, že nekde muže
jít o korupci, prípadne by to ke korupci
opravdu svádelo, ale také by si vláda uzurpovala právo rozhodovat, co vlastne je
pro ekonomiku vhodné a co ne.
VÝZKum a HI- TecH
Každý ekonom bude souhlasit s konstatováním, že investicní pobídky deformují ekonomické prostredí. To ale neznamená, že dobre udelá ta zeme, která
je bez ohledu na ostatní zruší. Pokud
nevznikne tlak na úrovni Evropské unie,
prípadne neprijde s myšlenkou zákazu
Svetová obchodní organizace, bude asi
jejich uplatnování pretrvávat. Argument,
že stací nízké dane a celkove dobré podmínky pro podnikání, se muže ukázat

jako lichý. Kdyby je ale zrušili všichni, to
by byla jiná ...
Do doby, než "nekdo shora" investicní pobídky zakáže, meli bychom pracovat na jejich zdokonalení. I na takovou
cestu už se ale ceský pobídkový systém
vypravil. Po zacátcích koncem 90. let,
kdy se podporovaly predevším investice
do výroby všeho druhu vcetne jednoduchých montoven, se zacal klást duraz
na produkci s vyšší pridanou hodnotou,
podporu výzkumu, vývoje a strategických služeb.
Ceská republika sice nepatrí podle

Kvalitní zákony a právní jistoty obecne
jsou samozrejmostí. Cím dál významnejším faktorem bude pracovní síla, její
kvalifikace, produktivita práce, náklady
na ni - vcetne odvodu do státního roz-

pruzkumu renomovaných mezinárodních agentur k úplné špicce mezi zememi
zajímavými z hlediska umístení výzkumného centra, nicméne kvalitní lidský kapitál nabídnout muže. Celkové náklady na
výzkum a vývoj jsou ale prece jen porád
nižší v Indii nebo Cíne. Navíc se v CR porád potýkáme s problémem, jak propojit
inovacní potenciál firem s univerzitami
a výzkumnými pracovišti a jak usporádat
financování celého systému.
Presto už rada spolecností u nás zrídila strediska strategických služeb, vývojová centra pro software ci vývoj dílu
pro letecký prumysl, biotechnologické
laboratore a podobne. Zdomácnely tady
už DHL, ExxonMobil, Siemens, Adobe,

jovat; jinak totiž zisky investoru odplují
ve forme dividend do zahranicí.

Logica. Výzkumné a vývojové aktivity zrídily v Ceské republice spolecnosti
jako Honeywell, Robert Bosch, Siemens,
Ingersoll Rand a další.

[o DáL?
Bez ohledu na budoucnost

investicních

pobídek se stále víc ukazuje, že celková
kvalita podnikatelského prostredí bude
v ostrejší konkurenci hrát vetší a vetší roli. Investori jsou porád vybíravejší.

poctu v podobe sociálního a zdravotního
pojištení. Výše daní a složitost danového
systému je dalším aspektem. Rozhodování ovlivní také úroven byrokracie. Vetší
tlak bude i na dobrou infrastrukturu.
Mimochodem všechna tato kritéria nejsou významná jen pro príchod nových
investoru, ale i pro jejich rozhodování
o prípadné expanzi. A o tu se vyplatí bo-

Pro letošek se zatím nechystá žádná
velká privatizace. Konecný objem investic tedy ovlivní príchod spolecnosti
Hyundai (miliarda eur by ale neprišla
najednou, byla by rozložena do nekolika
let, nejvetší objem by zrejme pripadl na
rok 2007) a pak rada menších investoru.
S tak velkou investicí, jakou slibuje korejská automobilka, asi nelze pocítat ani
v nekolika príštích letech.
Zatím se odhady prílivu investic za
rok 2006 pohybují mezi tremi a peti miliardami euro, což není špatný výsledek.
Dá se cekat, že se v dalších letech bude
postupne menit struktura investic; vetší
podíl by mel patrit tem hi-tech, výzkumu a vývoji. Kapacitu pro další investory
Ceská republika ješte má, o nové technologie a znalosti stojí a kultivovat prostredí taky potrebuje.
A že nekterá z firem ceský trh opustí?
I to se muže stát, tak už to proste chodí.
To není tragédie, to jsou proste pocty .•
Libuše Bautzová je novinárka, zástupkyne
šéfredaktora týdeníku Ekonom.
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ho zdravotnictví vede k rozevírání
Soucasný
nužek mezi
zpusob
kvalitou
fungování
zdravotních
ceskéslužeb pro bohaté vrstvy a pro zbytek populace. Zatímco bohatí si mohou dovolit
lécbu v soukromých zarízeních (mnohdy
v zahranicí), bežný obcan je odkázán na
prídelový systém (zjednodušene receno
to znamená, že zákrok je pacientovi poskytnut jen tehdy, jsou-li na nej v systému peníze) v rámci státního monopolu.
Prídelový systém ve zdravotnictví (jako ostatne ve všech ostatních oborech lidské cinnosti) je asociální, protože chudší lidé mají horší prístup k soukromé
zdravotní péci. Ta špicková je vyhrazena
bohatým, prípadne mocným. Tento jev
byl pozorován v ruzných zemích, ve kterých zdravotnictví funguje na principu
státního monopolu, treba ve Velké Británii. Podle vládní zprávy z roku 1998 se
zdravotní stav obyvatelstva od sedmdesátých let v bohatých oblastech Británie
zlepšil, zatímco v chudých oblastech se

[

byla vyhrazena stranickým a vládním
špickám, je dost výmluvná. Chce snad nekdo návrat techto starých zlých casu?

mických
opatrení
sku. Jde
zavedení

"LíStKOvé"

nopolním sektoru a o uvážlivou aplikaci
poplatku. "Podle vyhodnocení z nedávné
doby se ukazuje, že soukromí specialisté
jsou efektivnejší než jejich kolegové ze
státního sektoru," uvádí Johan Hjertqvist,
odborník na financování zdravotnictví

HOSPODárStví

Nenechme se zmást tím, že stejný princip
funguje v systémech monopolního státního zdravotnictví dodnes, a to i v demokratických státech. Napríklad britská
Národní zdravotní služba používá systém
hodnocení pacientu podle "kvalitativne
upravených let života" (Quality-Adjusted
Life-Years, QALY), která muže mít pacient ješte pred sebou. Každý pacient je
císelne ohodnocen a podle výsledku pak
má nebo nemá nárok na lécení. V rámci systému QALY mají mladší pacienti
zpravidla prednost pred staršími, takže
dostupnost lékarské péce pro lidi vyššího
veku prudce klesá. Platí to pro choroby
ohrožující život i pro jiné nemoci. Napríklad pacienti nad 65 let trpící depresí nemají šanci na lécení, aniž by meli jakoukoli možnost toto rozhodnutí ovlivnit.

KOrUPCI. PríKLao~

. "Soustredují se na péci o pacienta, zatímco lékari z verejného sektoru mají víc
personálu, stráví víc casu administrativou a vyžadují o 10 až 15 procent vyšší
rozpocty za stejné výkony."
V roce 1999 byla privatizována nejvetší stockholmská nemocnice (St. Go
rans Sjukhus, www.stgoran.se). Tato nemocnice již o dva roky pozdeji fungovala
o 10 až15 procent efektivneji (z hlediska
pomeru výkon/cena pri zachování kvality) než nejefektivnejší nemocnice ve
verejném vlastnictví. Ve srovnání s prumernou úrovní verejných nemocnic byla

v~znamn~

proSTor

TUZEmSK~
suanování

zorav01:ní
S~STÉmmOHOU
ZnEV~HOonUJE
OBcan~ a POSK~TUJE
TECHTO nEDUHU
B~T úcinnÉ CHUDŠí
užní
PrlnCIP~.

v

pro

poucek. Príkladem mohou být
provedená v 90. letech ve Švédo privatizaci nemocnic, klinik,
konkurence ve dríve státne mo-

ZE zaHranicí

UKaZUJí,

ŽE pri 00]

V

ECHI TrH PiEVE2
zhoršil. Chudí Britové zkrátka nejezdí na
operace do Švýcarska, Francie nebo do
jiných zemí, kde zdravotnictví funguje
na tržním principu.
Krome toho má státní zdravotnictví za
následek všeobecne vyšší úmrtnost na lécítelné choroby. Úmrtnost na rakovinu prsu
v USA je 28 %, zatímco ve Velké Británii
46 %. Americká úmrtnost na rakovinu
prostaty je 19 %, zatímco britská 57 %. Tím
není receno, že americké zdravotnictví je
dokonalé: tím je receno, že státne monopolní systém je velmi, velmi nedokonalý.
Existuje dost dalších údaju dokumentujících špatnou výkonnost státne monopolních zdravotních systému. Naše vlastní
zkušenost s komunistickým zdravotnictvím, kde "neperspektivní" pacienty nechávali lékari umrít a kde nejlepší péce
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Systémy typu QALY jsou sice z povrchního pohledu zdánlive racionální, avšak
ve skutecnosti jde jen o "lístkové" hospodárství, které zhoršuje dostupnost lékarské
péce. Pod maskou odborné lékarské terminologie se totiž skrývá tvrdá skutecnost,
že neperspektivní pacienti se nechávají
umírat, i když je úcinná lécba k dispozici.
To je sice financne úsporný, avšak nehumánní a eticky neprijatelný prístup.
Omezovat dostupnost péce na základe
prí delového systému je tedy nehumánní,
avšak plná dostupnost je drahá. Jak tento
problém vyrešit?
Ve ŠVéDSKU
se KonKurence

OSvEDciLa

Pro hospodárné fungování zdravotnictví
je nutné držet se standardních ekono-

o 15-20 procent nákladove efektivnejší.
Tento úspech vedl stockholmskou radnici k dalším privatizacím verejných nemocnic.
Deregulace a privatizace ve švédském zdravotnictví umožnily snížit náklady, což následne vytvorilo prostor
pro rust mezd zdravotnického personálu, zejména tradicne nevalne placených
zdravotních sester. Celostátní odborový svaz sester (Vardforbundet) aktivne
podporuje privatizaci. Predsedkyne odborového svazu Eva Fernvallová vyhlásila heslo "Necht trh prevezme zdravot. nictví".
Poplatky za návštevu lékare jsou tradicní soucástí švédského sociálního modelu. Osvedcily se jako prostredek zamezující zneužívání péce a plýtvání. Jejich

IIlDaDml

••

výše pritom není tak vysoká, aby tvorila
prekážku dostupnosti péce všem sociálním skupinám.
CHváLa POPLatKU
Na základe osvedcených švédských zkušeností se jeví jako vhodné zavést v CR
poplatky za návštevu praktického lékare
i specialisty ve výši 60 Kc. Poplatek se
nebude týkat preventivních prohlídek,
vcetne zubarských,
mamografických
apod. Casto nemocní pacienti obdrží
po urcitém poctu návštev "zelenou kartu" s platností na dvanáct mesícu, která
znamená osvobození od plateb. Toto je
sociální opatrení zamerené predevším
na duchodce, postižené a jinak vážne nemocné. Muže být vydána bud na základe castých návštev lékare anebo na bázi
vybraných diagnóz. výnosy z poplatku
pujdou cástecne do rozpoctu ministerstva zdravotnictví, cástecne budou tvorit
prímou odmenu lékare. Toto opatrení
umožní zvýšit efektivitu.

PaVEL KOHOUt, KatErma
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Pokud bude pacient nucen cekat na
vyšetrení ci zákrok déle než dvacet minut po predem stanoveném case schuzky s lékarem, bude od placení poplatku
osvobozen. Lékari tak budou prímo
financne motivováni, aby respektovali skutecnost, že pacientuv cas má svoji
cenu a že nutit pacienty marnit hodiny
casu v cekárnách je neslušné a nehospodárné. Dosavadní praxe, kdy lidé musejí
bezúcelne trávit dlouhé hodiny v cekárnách, je více než jen projevem vrcholné
neúcty vuci pacientovi: je to také enormní plýtvání pracovní dobou s nezanedbatelnými náklady.

vykle lékarské vzdelání, a proto casto neumejí posoudit, co je pro ne nejlepší. Zde
je role zdravotních pojištoven, které pomáhají zmírnovat informacní asymetrii
cestou hodnocení kvality zdravotnických
zarízení. Pojištovny se musejí zmenit
z pouhých "kasicek" ve skutecne odborne fungující instituce schopné hodnotit
kvalitu zdravotnických zarízení. Tento
mechanismus funguje treba ve Francii
nebo ve Švýcarsku, v zemích s vysokou
kvalitou a vynikající dostupností zdravotní péce. Mohl by fungovat i v Ceské
republice.
Zmizí prostor

ZDravotní

POJIŠIOVny

BY nemELY BÝt "KaSicKami"

Aby byly zdravotnické finance v rovnováze, musí fungovat trh. Behem devadesátých let jsme byli svedky,jak i cástecné
zavedení tržních principu vedlo k rychlému rustu kvality a dostupnosti zdravotní péce. Behem necelého desetiletí se
prumerný vek dožití ceské populace zvýšil zhruba o ctyri roky. Jiste se nechceme
vracet do dob cerného trhu, kdy se v socialistických (pochopitelne neziskových)
nemocnicích dávaly úplatky ve velkém.
Jedine trh je schopen odstranit korupci.
Konkurence je nejúcinnejším mechanismem, který snižuje náklady a zlepšuje
dostupnost služeb: umí si snad nekdo
predstavit, že by se napríklad sektor telekomunikací vrátil ke stavu státního monopolu?
Ve zdravotnictví ovšem muže trh dobre fungovat jen tehdy, pokud pacienti mají informace. Pacienti jsou
ovšem v informacní nevýhode. Nemají ob-
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Budou existovat dva stupne pojištení:
povinný a nadstandardní. Povinný stupen bude provozován na neziskovém základe a bude krýt predevším lécbu úrazu,
závažných onemocnení ci vrozených
vad, preventivních vyšetrení atd. Duraz bude kladen na kvalitu a modernost použitých léku a zarízení.
Šetrit se dá všude, ale nikoli na
základním stupni zdravotního pojištení. Zde má život
a zdraví pacienta absolutní
prioritu.
Druhý, nepovinný stupen pojištení
bude komercní. Bude krýt vetšinu onemocnení, která nejsou životu nebezpecná, vcetne dentální péce. Ekonomická
logika: pojištovna, která bude chtít dosáhnout zisku, bude muset nejprve nabídnout dostatecne kvalitní první stupen,
aby byla konkurenceschopná.
Námitka, že takovýto systém bude drahÝ, neobstojí v konfrontaci s ekonomickou realitou. Prínos daný konkurencí preváží nad nižšími úsporami z rozsahu, jak
vyplývá z praxe švýcarského zdravotního
systému. Z duvodu posílení konkurence
mezi pojištovnami lze uvažovat o rozdelení Všeobecné zdravotní pojištovny. Je
možný také vznik nových zdravotních pojištoven, eventuálne zavedení komercního
zdravotního pripojištení v rámci životních
pojištoven. Dosavadní prísná centralizace
bude uvolnena, oslabí se dominantní role
ministerstva zdravotnictví, a logicky tak
zmizí prostor pro korupci. Zustane však
zachována cástecná regulace cen léku jako
ochrana pacienta na trhu s asymetrickými
informacemi (zde je analogie s regulací
sazeb pražských taxíku).
Ze zdravotního pojištení nelze hradit
stravování. Tato oblast bude otevrena

tržní konkurenci s úcelem zlepšení kvality proslule nevalné nemocnicní stravy.
DostupnoSt

a KVaLita

Pojistný princip je podle svetových zkušeností nejlepším mechanismem, který je
schopen zajistit dostupnost kvalitní péce.
Ve srovnání se Švýcarskem ci Francií
(kde pojistný princip funguje) poskytuje
státní monopolní zdravotnictví ve Velká
Británii nebo v Dánsku horší kvalitu ve
smyslu lécebných standardu, cekacích
dob atd. Totéž platí pro konkurenci. Zajímavým príkladem je Švédsko, kde v prubehu devadesátých let došlo díky zavedení konkurence k výraznému zlepšení
kvality péce. Práve zkušenosti Švýcarska
a Švédska nás vedou k jasnému záveru,
že tržní principy ve zdravotnictví zlepšují jak dostupnost tak kvalitu péce.
Role státu spocívá v krytí pojistného
pro ekonomicky neaktivní osoby: od detí
pres zdravotne postižené po duchodce.
Žádný obcan nesmí zustat bez zdravotní
péce.
•

Pavel Kohout je ekollom, allalytik PPF, nejvétšífinancní

skupiny v Ceské republice.

Katerina Havlícková je ekonomka, pusobí
v pražském Institutu analytických

studií.
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nání pouze tretina amerických žen
1950 mela veku.
placené
v roce
produktivním
Dneszamestuž to
jsou dve tretiny, pricemž Americanky
zároven tvorí už témer polovinu pracovní síly Spojených státu. Podle údaju
amerického úradu Bureau of Labour
Statistics je trend zrejmý: míra mužské
zamestnanosti od roku 1950 klesla o 12
procentních bodu.
Podobné je to i v kontinentální Evrope, ženská zamestnanost je tu v nekterých zemích dokonce ješte vyšší než
v USA. Napr. v Dánsku a ve Švédsku momentálne presahuje 70 procent.
Tomuto vývoji pomohla krome jiného významná promena typu zamestnání.
Výroba, tradicní doména mužu, postupne ztrácí, zatímco služby zaznamenaly
významnou expanzi. To pochopitelne
prineslo redukci poptávky po manuální
práci a vyrovnalo mezi poWavími šance
na pracovní uplatnení.
Vetšina pracujících žen má nicméne stále na starosti domácí práce a treba v rozvinutých zemích zatím ženy
produkují méne než 40 procent oficiálního HDP. Jak ale podotýká týdeník
The Economist, kdybychom pripocítali
i hodnotu práce, kterou ženy vykonávají
v domácnosti, jejich podíl na celkovém
ekonomickém výsledku by už možná
presáhl polovinu.
Vetší VLIV než Cína
I tak ovšem zvyšování zamestnanosti žen
významne prispelo k tvorbe celosvetového rustu v uplynulých dekádách. Od roku
1970 totiž ženy obsazují každá dve nove
vytvorená místa oproti jednomu obsazenému muži. Ruzné studie naznacují, že
zamestnání techto žen "navíc" nejenže
prispelo k rustu HDP víc než místa obsazená muži, ale dokonce se na svetovému
rustu podílelo víc než napríklad Cína.
Ženy se postupne stávají na globalizovaném trhu stále duležitejší nejen jako
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pracovní síla, ale také jako spotrebitelky,
podnikatelky, manažerky a investorky.
Tradicne vykonávají vetšinu domácích
nákupu, stále casteji ovšem utrácejí peníze podle vlastních predstav. Jak ukazují
nekteré pruzkumy, ženy mají na svedomí
až 80 procent nákupních rozhodnutí, at
už je to z oblasti zdravotní péce, bydlení
ci stravy.
Další hybnou silou tohoto jevu je bezpochyby vzdelání. Dívky na školách trvale dosahují lepších výsledku než chlapci.
Nyní však získávají ve vetšine rozvinutých
zemích pres polovinu univerzitních titulu.
Napr. ve Spojených státech úspešne absolvuje vyšší školy 140 dívek na 100 chlapcu,
ve Švédsku je to dokonce 150. Je logické,
že vzdelanejší ženy budou v budoucnu
získávat vice špickových zamestnání.
MUŽI ZUBY neHty
Zároven ale platí, že je stále mnoho žen,
které nemají prístup na pracovní trh. Napríklad v Japonsku pracuje pouhých 57
procent žen, v Nemecku a ve Francii se
jejich podíl pohybuje mezi 55 a 60 procenty a v Itálii pracuje dokonce méne než
50 procent žen (podle údaju nadnárodní bankovní a investicní spolecnosti Goldman Sachs je ovšem
v evropských zemích ve vekové
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zamestnanosti
ve veku 15-64 (2004)

Austrálie
-------------Míra

zmene. V roce 2005 byl podíl amerických žen ve vrcholném managementu
o 2 procenta vyšší a oproti roku 1995
zmenšily manažerky o pouhá 4 procenta
propast, která je delila od výše platu jejich mužských kolegu. Podobný obrázek
existuje i v dalších rozvinutých zemích.
Napríklad v Kanade, navzdory masivní
kampani bank, musejí ženy pri získávání
úveru na rozjezd podnikání stále prekonávat více prekážek než muži.
KDO JE LEPší VUDCE?

Zdroj:

OECO

skupine 25-29 let tento pomer stejný jako
ve Spojených státech, "kazí" ho zejména
ženy ve veku od 55 do 59 let),
Problém zastoupení nežného poWaví ve vedoucích funkcích firem a státní
správe lze oznacit za evergreen, V tomto
prípade navíc ani nelze hovorit o existenci nadejného trendu. V roce 1995
konstatovala Glass Ceiling Comission
v USA (komise se zabývala problematikou bariér, které znemožnují ženám dosáhnout nejvyšší pozice ve firemních hierarchiích), že ženy zastávají necelých 46
procent amerických zamestnání a jsou
držitelky více než poloviny univerzitních
titulu. Ovšem zároven je 95 procent míst
v senior managementu firem obsazeno
muži a manažerky vydelávají v prumeru
pouhých 68 procent platu svých mužských protejšku. O deset let pozdeji se
zjistilo, že nedošlo k žádné významné
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Podle rady studií pritom využívání ženských schopností významne prospívá
obchodu. Napríklad ty americké spolecnosti, v jejichž senior managementu
jsou ženy zastoupeny více, mají vyšší
návratnost vloženého kapitálu než firmy
s menším obsazením žen. Jedním z duvodu muže být již nekolika respektovanými publikacemi obhajovaný názor, že
pri rešení problému a zjištování možných ohrožení pro firmu jsou smíšené
pracovní skupiny mužu a žen lepší než
"jednobarevné" týmy, A to, že pri budování týmu a komunikaci jsou ženy obecne lepší než muži, není žádná novinka,
Vetší zapojení žen na pracovním trhu
podle nekterých odborníku prináší pomoc pri vyrovnávání hrozby stárnutí ci
zmenšování populace, a také již zmínenou podporu rustu,
Zaznívají ovšem i hlasy, že vyšší podíl
zapojení žen na pracovním trhu bude
mít (a už má) nekteré významne negativní sociální dopady, treba pokles míry
porodnosti. Císla ovšem ukazují neco
jiného, V zemích, kde ženy casteji pracují, napríklad v USA nebo ve Švédsku, se
ukazuje tendence k vyšší porodnosti než
tam, kde je zamestnanost žen nižší (Nemecko, Japonsko ci Itálie).
Studie Organizace pro hospodárskou
spolupráci a rozvoj (OECD) dokládají,
že nerovnost mezi pohlavími pusobí jako
žába na prameni dlouhodobého rustu.
Jasne se totiž ukazuje, že vzdelanejší ženy,
které víc kontrolují zdroje domácnosti,
se více venují svým detem, To znamená, že venují více casu, penez a energie
do jejich vzdelávání, zdraví a výživy,
címž investují do budoucích generací.
OECD to nazývá pozitivním vedlejším efektem investování do
dívcího a ženského vzdelávání. Z dlouhodobého hlediska
to totiž znamená jednoznac-

ný prínos v podobe vyššího poctu vzdelaných a schopných pracovních sil.
Nejeden Was tedy volá po vetším zastoupení žen v duležitých funkcích firem
a spolecenských organizací. Nekterí si
dokonce myslí, že to je obzvlášt nutné,
Maria Wisniewska, která v roce 2005 šéfovala polské Bank Pekao, rekla: "Vztah
mezi racionální a emocionální
cástí
mozku je výraznejší u žen než u mužu.
A jestliže tomu tak je a jestliže vedení
znamená spolupráci emocí a inteligence,
pak jsou možná ženy lepší než muži." •

Martin Zika je novinár a sociolog, š~fredaktor
internetového dellíku www.penize.cz.

V

ženého školního vzdelání výrazne
Lesképodíl
republice
s úrovní
dosaroste
ekonomicky
aktivních

žen (z celkového poctu žen ve veku 15
let a výše). Zatímco mezi ženami se základním vzdeláním je ekonomicky

aktivní

necelá ctvrtina

(Z3,9 %), z žen s úplným

stredoškolským

vzdeláním je ekonomicky

aktivních 71,Z % a s vysokoškolským vzdeláním již 79,4 %.
Rozdíly mezi úrovní dosaženého vzdelání se podle pohlaví snižují, ukazují to výsledky ze scítání lidu, které provedl Leský
statistický úrad v roce 2001. Napr. u úplného stredoškolského vzdelání s maturitou
mely ženy v roce ZOOl nad muži dokonce
prevahu.
Leské ženy jsou nicméne stále placeny
hure než muži. Podle studie "Harmonizace rodiny a zamestnávání", jehož výsledky
publikoval letos Výzkumný ústav práce, vydelávají necelých 75 % platu mužského kolegy. Leny ve vedoucích funkcích pak berou
ješte méne - pouhých 55 %.
Podle studie neziskové organizace Gender Studies z listopadu 2005 jsou obecne
ženy ve vedení firem

stále zastoupeny

málo, v nejlepším prípade v pomeru 1:5.

mÉDii

/

/

EKan
na []UTEnBErga
V

v

/

VEiEJnE SLUZB~
[o VŠECHno mUŽE prinÉST

[

0191TaLlzaCE

TELEVIZE

]

O

lucnosti, muže ale prinést i deigitalizace zbaví
televizi
výmokratizaci
kultury,
kteréjejí
dosud
brání politické i ekonomické elity. Demokratizaci zajistí jen velká instituce
verejné služby, jež bude systematicky
sbírat, trídit a distribuovat multimediální informace. Všeobecne prístupné
digitální muzeum, knihovna, pujcovna
i archiv, vzdelávací i výzkumné pracovište - instituce, která nás provede digitálním temnem.
TELEVIZEna KOlEnE
Letos na jare se v Praze konala konference
Digimedia 2006. Jak zasáhne digitalizace
televizního vysílání do života bežného
obcana? Jaké výhody prinese divákum
a jaké subjektum na trhu? Nekteré predstavy o fungování mediálního a reklamního trhu, které tam zaznely, hranicily
s demagogií ci romantismem. Pritom
mediální trh se nástupem digitalizace
zásadne nezmení. Množství penez bude
obdobné, jen o ne bude svedena krutejší
bitva. To, že klesne podíl stávajících komercních televizí, se dá cekat. Nedá se ale
cekat, že miliarda, o kterou prijde Ceská
televize do roku 2008 po zákazu reklamy
v televizi verejné služby, bude na rozjezd
všech vysíláníchtivých kanálu stacit.

ŠtEpán KOtrBa

A to i presto, že off line strižna
v pocítaci se dá dnes porídit za 150 tisíc
korun, HD kamera za 120 tisíc a grafické
pracovište za 100 tisíc. Takto se dá tvorit
obecní ci mestské vysílání, takto se ale
nedají prilákat inzerenti na atraktivní
"plnoformátový" program. To je televize
na kolene. Sice perspektivní smer, ale steží ihned výdelecný.
LIDSKÝ Kapitál
Digitální televize muže být i skupinové
hobby nebo prostredek firemní komunikacní kultury. Televize a její audiovizuální obdoba v sítích mobilních telefonu ci
na širokopásmovém interentu muže být
také dokonalým nástrojem propagandy.
Pro velké firmy, farmaceutické koncerny,
pojištovny ci univerzity. Pro ministerstva
zdravotnictví, sociálních vecí, místního
rozvoje, armádu, policii stejne jako pro
politické strany.
Televize vytvárená na kolene je sice
budoucností digitalizace, ale tou vzdálenejší. Do krásy jí chybí - stejne jako
internetu - množství cenove dostupného hardwaru u príjemcu. Dokud nebude
masove rozšíren rychlý širokopásmový
internet, nebude pravdepodobné to, co
dnes existuje treba v distribuci "amatérských" fotografií z vecírku ci diskoték.

Dnes k elektronickým
komunikacím pridáváme multimedialitu. Mobilní
telefon tretí generace není pro své majitele jen utrženým sluchátkem. Lze jej
použít jako videokameru, pocítac, terminál rady specializovaných informacních a komunikacních služeb, bankovní
prepážku, peneženku, klícek od auta ci
domu, vstupenku do kina, knihovnu,
fotoaparát, satelitní navigacní zarízení,
vysílacku, zápisník ci treba magnetofon.
To, co ale odliší diletanty a snaživce od
profesionálu, budou nakonec stejne investice do výchovy profesionálu - lidský
kapitál. Ten se musí vrhnout na redakcní
práci, systematický plošný sber, ukládání, archivování a trídení terrabajtu informací. Na atraktivní marketing multimediálních produktu. Teprve znalosti
redaktoru a schopnost okamžité reakce
udelá z "pokusu o televizi" ten pravý nosic reklamy ci prezentace a tím i zlaté tele
pro své majitele. A prípadne i užitecnou
službu!
Druhým nezbytným prvkem jsou diváci, kterí budou tvorit komunitu a ne
náhodný shluk lidí, již namackali císlo
na dálkovém ovladaci.
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Digitalizace televizního vysílání bude
znamenat patrne víc porna a mín regulace. Víc argentinských telenovel. Víc
diletantismu, víc konfliktu mezi "svobodou" a nutností regulacního rámce. Jako
je tomu v knižní kulture ci na internetu,
který je sice nekonecný a bezbreze svobodný, ale stejne tak bezradný.
TECHnOlOgiE VELEBící OKamŽIK

Televize ztratí svou výlucnost, ztratí své
místo. Za cas zanikne. Stejne jako parní stroj, telegraf ci fax. Do té doby bude
procházet bourlivým vývojem, stejne
jako telefonie a telegrafní služba, které
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se nejdríve zmenily na telekomunikace,
aby se s nástupem internetu zmenily na
elektronické komunikace.
Digitalizace je proces, který nemužeme ovlivnit jinak, než že se na nej peclive
pripravíme a pak tu prípravu zúrocíme.
Co zanedlouho bude televizní program? A co už nebude? Zcela urcite
multimediální obsah lidi zajímat bude.
Bude se to hýbat a bude to interaktivnÍ.
Alespon tak, jako televize v románu Raye
Bradburyho 451 stupnu Fahrenheita.
Naše chování znacne zmenily už mobilní telefony. Píšeme ješte dopisy, telegramy, pohlednice? Ne. Vystavujeme své

clánky, zápisky, digitální fotografie a filmy
na internetu a posíláme prostrednictvím
emailu ci SMS na ne odkazy.
Smírili jsme se se ztrátou soukromí
- a tak vznikly blogy. Smírili jsme se se
ztrátou trvalosti dokumentu a tiskneme
je na nestálé materiály nestálým zpusobem.
Vnuci nás oznací za barbary. Žijeme
ted, tady. Slovo archiv splývá se slovem
databáze. Redukujeme obrazy na 300x400
pixelu a stací nám to. Olejomalba má miliardy pixelu ... Ale nepošlete ji emailem
ci pres MMS. Tak zmenil mobilní telefon
náš život.

mÉDia

A stejne bourlive zmení svet i digitalizavaná, interaktivní média. Vcetne televize, o kterou jde nyní. Nastává prechod
od atomu k bitum, jak napsal vedoucí
mediální laboratore Massachusetsského
technologického institutu Nicholas Negroponte. Veríme budoucnosti, i když
se jí zároven bojíme.
JeDInÉ mÉDium
verejnÉ SLUŽBY

Obavy z "babylónského zmatení
jazyku" jsou v dobe digitalizace
liché. Copak se dnes mluví chodsky
nebo valašsky? I jidiš jako aktivní jazyk
zaniklo. Totéž se stane s jazyky, které nedokáží ve své izolovanosti odolat kulturní expanzi ci dokonce agresi jiných. Aby
to v dobe informacní globalizace zvládly,
potrebují silné národní instituce, které
dokáží celit nadnárodním multimediálním producentum.
Digitální divák a digitální posluchac
nemusí být jen a pouze konzumenti, jak
by ho chtela videt komercní média. On
bude mít možnost prispet také k tvorbe
- stejnou merou, jakou dnes prispívají
ctenári ke slovesné tvorbe na internetu.
Ten nejlepší a nejpracovitejší z blogeru
už dnes píše rovnež do médií papírových. Z druhé strany si nekterí renomovaní novinári porizují blog.
Namísto konkurence nastane ve "verejnoprávním"
mediálním
segmentu
koordinace a spolupráce. To je to, co
v hloubi Ceské televize i Ceského rozhlasu ješte mnoZÍ neradi slyší. To je cesta kupredu. Vytvorit národní, multimediální
kulturní a vzdelávací instituci, zahrnující
bývalý rozhlas, bývalou televizi, multimediální tiskovou agenturu, distribucní sít pujcoven, prodejen, vydavatelství,
nakladatelství. Zahrnující mediální muzeum a digitální archiv, specializovanou
strední i vysokou školu, ale i výzkumné
pracovište. Kombinující - alespon pro
první chvíli - "stará" média s temi "novými". Než ta stará vymrou.
Nastává cas
DigitáLnícH BarBaru
Žijeme v dobe digitalizace, dobe "bezpapírových kancelárí", všeobsahující a všeobecne dostupné studnice informací - internetu. Do knihovny už málokdo chodí,
lidé nectou, dívají se radeji na televizi, na
video, do pocítacu. DVD vypalovacka je
cesta k "pirátskému" vlastnictvi jednou

pujcených a okamžite zkopírovaných filmu. Prehrávac souboru MP3 nám zase
pouští hudbu. CD nosic stojí šest korun
ceských, nosic DVD dvojnásobek. Za kopírovací stroj dáte méne, než je mesícní
plat prumerného ceského zamestnance.
Z této duplikacní exploze jsou ale vynaty všechny knihy a vetšina casopisu.
Národní knihovna zaspala vývoj o patnáct let a teprve dnes dohání, co se dá
- ovšem bez zájmu vlády, vyjádreného
výrazne vyššími financními prídely a vulí
zprístupnit informace a kulturu maximu
lidí za minÍmum nákladu. Chvála patrí
novému rediteli Vlastimilu Ježkovi.
Problém je, že i tyto snahy brzdí stávající autorský zákon, který vztahuje copyright na ucebnice i publikaci pro nekomercní, treba vzdelávací úcely. Neukládá
povinnost zverejnení textu v elektronické podobe, ani jeho poskytnutí elektronickému archivu Národní knihovny.
Politická elita - stejne jako v dobe
temna ci pred vynálezem knihtisku - využívá sociální prehrady zpoplatnením šírení vetšiny informací jako komparativní
výhody mocných a bohatých. Nemá zá-

jem o demokratizaci kultury. Principy
verejné služby jsou pro mnohé jen pábením hrstky socialistu pred duchodem.
Vzdali jsme se poklidu sveta papíru,
vymenili ho za spech a stres digitalizace.
Nedomysleli jsme ale sociální souvislosti a dusledky této zmeny. Tato doba
bude zvána dobou digitálních barbaru
a negramotu. Vinikem je touha zbohatnout na vedení, poznání, informacích.
Viníkem je vítezstvi sobectví. Viníkem
je doba pocínajícího digitálního temna,
kde procesory jsou stále rychlejší, ale
mozek chybí.
Ceká se na Gutenberga 21. století. Gutenberga verejné služby.
•

,Štepán Kotrba je akademický sochar, clen
Rady Ceského rozhlaslI. redaktor a fotorepor
tér internetového deníku Britské listy a jeden
ze spolUaulOrli puvodního konceptu Státní
ínformacllí politiky. 1ht vzníkl lilI zákalde
alltorových lÍvah, zverejnených " internetovém
deníku Britské listy www.blisty.cz
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V

rodní shromáždení zákon, oznacujíkvetnu
2001
prijalo francouzské
cí
obchod
s otroky
a otrokárství Náza
zlocin proti lidskosti. V únoru roku 2005
se za témer minimálního zájmu verejnosti
a médií podarilo nekolika francouzským
poslancum prosadit na první pohled nevinnou zákonnou úpravu týkající se školních osnov, v níž se objevila veta o "pozitivním prínosu francouzské prítomnosti
v zámorských oblastech". Nová smernice
byla prijata bez velké diskuse.
Teprve boure na francouzských predmestích, odehrávající se pocátkem lonského listopadu 2005, a 200. výrocí bitvy
u Slavkova vyprovokovaly okolo inkriminované vety mediální hysterii. V jednom
pamf1etu, který se vydával za historické
dílo, byl Napoleon oznacen predevším
za obnovitele otroctví a za predobraz
diktátoru 20. století a zacházení s koIonizovanými národy dostalo rovnítko
s genocidou. Historik Olivier Pétré-Grenouilleau byl za svou knihu Otrokárské
obchodování pohnán k soudu a obvinen z revidování "historických pravd"
fixovaných zákonem z roku 2001.

demokracie,
rici.

dodávají francouzští histo-

Sklon moralizovat minulost, prerustající ve snahy vyrovnávat se s minulostí pomocí zákonu, není francouzským
specifikem. Neco obdobného sledujeme
od devadesátých let 20. století na více
místech. Pro historiografii a historiky
tím ovšem vzniká znacný problém. Zasahování politiky do videní a ctení minulosti je stejne zrádné, jako když historici prepisují dejiny podle aktuálních
politických nálad. Francouzský historik
Marc Bloch (l886-1944) nazval jednu
z kapitol své Obrany historie (v ceském
prekladu z roku 1967 Obrana historie
aneb historik a jeho remeslo) "Soudit,
nebo vysvetlovat?". Za situace, kdy jsou
historici nuceni obhajovat svobodu vyjadrování pred politickými intervencemi
a ideologickými tlaky nejruznejšího puvodu a kdy si verejné mínení nezrídka
vynucuje likvidaci tech, kterí nesdílejí
oficiální názor, je vhodné pripomenout si
Blochovo krédo a lidské a vedecké okolnosti historikovy životní pouti.
CEHOSI ostatní

SVOBODUpro HIStOrl09raFII!
Rozjitrená atmosféra vyprovokovala reakci francouzských historiku. Na 650 badatelu a ucitelu dejepisu podepsalo výzvu
s názvem "Svobodu pro historiografii". Volá se v ní po "zastavení tendence zapisovat do
zákonu soudy nad minulostí, které ve
snaze uspokojit urcité výseky verejného
mínení smerují ke kodifikování oficiálních nedotknutelných pravd". Takové
pokusy stavet vedeckému poznávání minulosti apriorní bariéry jsou nedustojné
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Jméno Marc Bloch je dostatecne známé
každému, kdo byt jen trochu naWédl do
kuchyne dejepiscu. Znalec stredovekých
dejin a spoluzakladatel historické revue
Annales dhistoire économique et sociale, jež spoluutvárela tak recenou "francouzskou revoluci v dejepisectví", prožil
v aktivní vojenské službe dve války, napsal nekolik zásadních vedeckých textu,
zapojil se do francouzského odboje a zaplatil za to životem. To, co delá Blochuv
život lidsky i vedecky zajímavým, je jeho
nezmerná zvídavost, racionální kriticnost a obcanská odvaha.

rEUnZE

Francouzský medievalista na sebe
nechával pusobit okolní svet a aniž by
žehral nad tím, že ho životní starosti
odvádejí od soustredené badatelské práce, využíval každou príležitost, kterou
mu život pripravil, k tomu, aby ji nejak
plodne využil k rozšírení svého pozorovacího pole. Není pak divu, že dokázal
obcas vyslovit až kacírské názory. Ve veci
"souzení dejin", v níž se jasne postavil na
stranu poznávání proti vynášení soudu,
tvrdí, že hodnocení minulosti není na
historikove práci vubec zajímavé. Ríkat,
že v minulosti bylo toto dobré a tamto
špatné, nemá smysl, protože co se týce
minulosti, "nezmužeme už vubec nic"
a mimoto veškerá merítka k hodnocení
minulosti mohou být vždy jen relativní.
Zcela odzbrojující je pro každého, kdo se
hodlá pasovat do role soudce dejin, Blochuv výrok o tom, že "síla soudit vede
témer osudove ke ztráte chuti vysvetlovat". Historika ctí schopnost pozorovat
a vysvetlovat, nikoliv soudit. A "historická veda je vždy o to plodnejší, o co víc
se dokáže oprostit od odvekého lidského
sklonu hledat dobro a zlo".
Celé Blochovo dílo nese stopy soustavného promýšlení a zhodnocování
osobních prožitku a zkušeností. Nejde
o nejaký skrytý narcisismus. Pro Blochovu metodu je prirozeným postupem
interakce mezi kritickým poznáváním
historických pramenu a pozorným sledováním aktuálního dení a reálného
života. Logicky mu pak z toho vyplynul
ideál historikovy práce jako odhalování
toho, ceho si ostatní dosud nevšimli, nikoliv prosté shrnování toho, co se ví.
ZáPISKY

OUSl:OJníKa PECHOl:Y

Blochuv smysl pro soucasnost prozrazují
jeho texty a fotografie z let po první svetové válce, dosažitelné nyní díky novému
soubornému vydání historikových prací
(L 'Histoire, la Guerre, la Résistance, Gallimard, Paris 2006, 1176 s.). Jako voják sledoval válku z bezprostrední blízkosti a své
dojmy a postrehy o válce a lidech v ní, si
nenechal jen pro sebe. Soustavne zapisované poznámky poddustojníka a posléze dustojníka pechoty vypovidají nejen
o stredostavovském charakteru dustojnického sboru, v nemž se autor pohyboval.
Jsou zároven i svedectvím o pozorovacím
talentu mladého badatele a o vytrvalé péci,
jakou venoval konceptuálnímu uchopení
sveta, jenž ho obklopoval.

py jako komparace, typologie a sociální
evoluce prozrazuje vetšina Blochových
vedeckých prací.
KrálOVÉ

V roce 1939 oblékl historik

Marc

Bloch, i když už mu bylo dvaapadesát let,
dobrovolne znovu uniformu a s neméne
velkým zaujetím jako pred ctvrt stoletím
sledoval svet kolem sebe. Vzešel z toho
pozoruhodný text s názvem Podivná porážka, kritický poWed na francouzskou
meziválecnou spolecnost a na politické a lidské postoje a chování, jež vedly
k totálnímu zhroucení Francie. Když se
Bloch vrátil z " podivné války", cekalo ho
už jen príkorí, jehož se mu dostalo jako
profesorovi židovského puvodu, narustající izolace a nejistota spojená s obavami
o osud rodiny, prátel a vlasti. Presto v této nesnadné dobe dokázal, nesporne i díky mnohaletému zvyku nenechat nikdy
zahálet svou hlavu a poznámkový blok,
sepisovat úvahu o smyslu a metodách
historické vedy.
PremÝŠlel:

S menší

námaHOU

Obrana historie, jež vznikla behem roku
1941, byla venována profesoru Lucienovi
Fébvrovi, s nímž byl Bloch mezi léty 1920
a 1933 velmi blízkým kolegou na katedre
dejin univerzity ve Štrasburku. Fébvre
a Bloch sice nebyli naladeni na shodnou notu, ale spojoval je zájem o metody a výsledky bádání v blízkých vedních
oborech, mezi nimiž figurovala zejména
pro Blocha duležitá sociologie. V jedné
ze svých úvah napsal, že od sociologie
se historici "naucili premýšlet s menší
námahou ". Zájem o sociologické postu-

Olvol:vurcl

l:0 zacaLi

V této souvislosti stojí za zmínku predevším kniha Králové divo tvurci (1924),
pokládaná za jedno z nejvýznamnejších
historických del 20. století. Zabývá se ve
stredoveku rozšírenou VÍrou ve schopnost králu lécit krtici (tuberkulóza mízních uzlin) pouhým dotekem a historické téma se pokouší rešit v rámci obecne
a nadcasove pusobící "psychologie náboženství". Tento inovativní prístup Králu
divo tvurcu se dodnes neprežil. Naopak si
uchoval aktuálnost, nebot si všímá toho,
na cem spocívá kolektivní víra a analyzuje pruniky politické racionalizace a náboženské iracionality. To muže velice dobre
posloužit ke komparacím s jevy dneška,
v nichž lze zachytit využívání náboženství pro politické cíle.
Králové divotvurci stojí na pocátku
Blochova úsilí o "jinou možnou historii",
jež mela návaznost v Podivné porážce,
která spouští radikální kritiku historiografické praxe provozované od roku 1929.
Podle Blocha privilegovalo meziválecné
dejepisectví príliš masové síly a prejímalo jistý fatalismus v humanitních vedách:
"Špatne se interpretovaly dejiny," tvrdil,
"nebot obcanské záležitosti byly sverovány výzkumným laboratorím a odtrhávány od konkrétního života." Tento kritický pohled už Bloch nemohl dokoncit,
protože se zapojil do odboje a po zadržení gestapem na jare roku 1944 byl v cervnu téhož roku popraven. Zaplatil tak nejvyšší cenu za snahu uvést do souladu své
názory a své jednání.
Marc Bloch, respektovaný specialista
na dejiny stredoveku, je dnes považován za badatele, jenž v mnoha smerech
inspiroval i poznávání soudobých dejin.
Návraty k jeho textum a jeho osudu však
nejsou motivovány jen úzce vedeckým
zájmem. Blochovo jméno opouští univerzitní prostredí a mení se v symbol
spojení vedce a obcana. Jak píše Olivier
Dumoulin v biografii venované Blochovi
(2000): "Bloch, historik, který se vzdal
svého pohodlí a obetoval vlastní život, je
symbolem vule jednat a sloužit obci bez
posluhování."
•
Zdenek Miiller je arnbista a publicista,
žije a pracuje ve Francii.
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KDO

viáT/ vSTupnÉ?
A KDO DOTaCE?

Tomáš PlvoDa

vala letos na jare veto prezidenta
Poslanecká
neprehlasorepubliky snemovna
Václava Klause
a neschválila novelu zákona na podporu
kinematografie. Predloženánovelamela
zhruba ztrojnásobit cástku urcenou na
podporu nových ceských filmových projektu - z nynejších 70 na 220 miliónu
korun rocne. Kritici zákona tvrdili, že
film není nic výjimecného, a proto nepotrebuje výjimecnou podporu, obhájci naopak poukazovali na výjimecný
spolecenský význam filmu.
Pokud pristoupíme na druhý pohled,
tj. že film je treba chápat jako mimorádne duležitou soucást umení, podívejme
se na to, jak se u nás udržuje a rozvíjí filmová kultura i v dalších oblastech, nejen
pokud jde o státní dotace. Soucástí toho
je jiste i prítomnost kvalitních zahranicních filmu v kinech. Pri pohledu na tituly tohoto jara lze prohlásit, že u nás mezi
filmovými premiérami za poslední ctvrtletí žádný zásadní titul nechybel.
Na jare se k nám obvykle teprve dostávají snímky ovencené nominací na Oscara nebo obdarené samotnou soškou, což
se stalo i letos. Ackoli nekterí, jako poradce prezidenta republiky Michal Petrík
(v Lidových novinách 18. 5.2006), oznacují hollywoodskou produkci jako škvár,
bývá oscarový vzorek v našich kinech
obvykle pozoruhodný. Letos to potvrdila
treba životopisná romance Walk the Line
o vztahu zpeváka Johnnyho Cashe a June
Carterové, jež i pres výtky našich deníkových recenzentek, z nichž se pres noc staly countryové specialistky na chronologii
vzniku jednotlivých Cashových skladeb,
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v mnoha ohledech prekracuje škatulku
tuctového amerického biopicu (životopisného filmu).
Jestliže se pri doporucování filmu Walk
the Line setkávám s negativním predsudkem, že "je to o country", pak v souvislosti se Zkrocenou horou, jakkoli banálne to
dnes už muže znít, casto narážím na nezájem film videt práve kvuli "homosexuálním kovbojum". Pomineme-li nyní nespornou kvalitu a citlivost tohoto snímku,
pak jeho nejvetším filmovým prínosem
zustane práve definitivní prolomení (ac
nejde historicky o první tematizaci této
problematiky) hollywoodského "mainstreamového" schématu zobrazování homosexuální postavy na plátne.
Krome zmínených snímku jsme v našich kinech mohli videt další pozoruhodné filmy - distribucne podcenený
vítezný snímek oscarového vecera Crash ci další zdarilý životopis, tentokrát
spisovatele Trumana Capoteho Capote
(nepochopitelne
nasazený do našich
kin jen v jedné kopii), ci skupinu filmu
tematicky odkazující k soucasné celosvetové teroristické hrozbe a americké
zahranicní politice na Blízkém východe.
Filmy Mnichov, Syriana ci Dobrou noc
a hodne štestí, doplnené pozdeji snímky
jako Spojenec a V jako Vendeta je možné
považovat za symptomy aktuálních hrozeb dnešní globalizované spolecnosti.
Krome "kontroverzního" palestinského
filmu Rád hned ted; byl pak distribucní
perlou jara nový, tentokrát ryze britský
film Woodyho Allena Match Point, který
svou svežestí potvrdil, že na každý další
Allenuv film se lze tešit.

Breznový putovní festival Febiofest letos predstavil mimorádne kvalitní a pestrý vzorek svetového filmu, od nekolika
snímku francouzské "intelektuální" kinematografie pres asijské a východní panoráma po témer kompletní retrospektivu
Michelangela Antonioniho nebo aktuální ukázku pocínající mladé nemecké
filmové vlny.
KDO nám vrátí

vstupnÉ?

Samotná prítomnost dobrých zahranicních filmu v kinech je jen polovicním
predpokladem
udržování a rozvíjení
filmové kultury. Druhou její polovinou
je kritické zpracovávání predkládaného
materiálu, predevším v denním tisku.
Jeho úroven, v porovnání s rok od roku
se vzdelávajícími distribucními firmami
a dramaturgy filmových festivalu, zustává však stále na bodu mrazu.
Místo dlouhých debat nad pocty udelovaných hvezdicek a procent v deníkových recenzích jeden príklad za všechny:
snímek rakouského režiséra Michaela
Hanekeho, který letos získal cenu Evropské filmové akademie za nejlepší evropský
film roku, zhodnotil deník Mladá fronta
Dnes následovne: "Utajený, francouzský
vítez cen Evropské filmové akademie
s Danielem Auteuilem a Juliette Binoche,
je presne snímkem pro debaty estétu a kavárenských snobu, ale bežný divák neví,
kdo mu vrátí vstupné." (Mf Dnes, 11. 2.
2006). Pokud list s vysokým nákladem
takto odstrelí jeden z myšlenkove nejzajímavejších evropských snímku lonska,
pak nezbývá než naivní predstavy o zvyšování kulturní úrovne ctenáru denního

KomEn'tár

tisku v oblasti filmu definitivne zavrhnout. Film Utajený se sice zcásti zabývá
ponekud vzdáleným tématem vytesnované koloniální minulosti Francie, ovšem
soucasne tak ciní formou velmi aktuálního thrilleru, v jehož prubehu divák
natolik znejistí ohledne hodnovernosti
vizuálních médií, že po záverecné scéne
musí premýšlet o tom, co práve zhlédnul.
Nikoli o tom, kdo mu vrátí vstupné.
ŠpatnE

napsané

rOLe

Pohlédneme však na druhý konec hodnotící škály kulturní rubriky Mf Dnes.
V rubrice "Muj zážitek" 15. 5. 2006 se
recenzentka Mirka Spácilová sveruje:
"Zaujali me Úcastníci zájezdu. Není to
jen další ,vieweghovský' prepis, nýbrž
svébytný, zatím vubec nejlepší ceský film
roku." lnu, není divu, vždyt také ctenárum již na podzim lonského roku pravidelne prinášela veselé historky z jeho
natácenÍ. Bohužel je tento v redaktorcine terminologii - "vieweghovský hit",
vedle infantilních Raftáku druhá ceská
premiéra v posledním ctvrtletí, jen další
prehlídkou omezenosti soucasné ceské
"mainstreamové" produkce.
Hned pri úvodních dialozích filmu,
tedy tesne predtím, než "úcastníci" nastoupí do autobusu, zacne divákovi behat
mráz po zádech. Predstavitelé jednotlivých rolí své krkolomne napsané neprirozené vety jen úporne deklamují a ze
všech sil se pri tom snaží ve svých rolích
vypadat suverénne. Opet tu vyvstává
problém soudobého ceského filmu - neschopnost hercu duveryhodne, lidsky, civilne zahrát špatne napsanou roli.
VELKá ceSKá FILmová

reVOLuce

Ceská kinematografie byla letos "slyšet"
také na mezinárodní scéne. Na festivalu
v Cannes se totiž s velkou vervou protestovalo proti prezidentskému vetu novely
zákona na podporu ceské kinematografie. Na jednu stranu je pro kinematografii
škoda, že zákon neprošel, vetší financní
cástky na nové filmové projekty by byly
potreba, zustává však otázkou, jak kvalitne byla nakonec novela zákona po všech
svých peripetiích pripravena. Pokud se
ministr kultury Vítezslav Jandák místo
argumenty podloženého
presvedcování pred hlasováním zachoval tak, jak to
ucinil (bodrým prohlášením "mne už je
to fuk"), pak se nad výsledným osudem
zákona nelze podivovat.

I kdyby však zákon býval prošel, stále
by viselo ve vzduchu, kdo a podle jakých
kritérií o rozdelování jednotlivých cástek rozhoduje. Je koncepce "kdo bude
nominován na Oscara ci Ceského lva,
dostane pak na další projekt nejvíce"
logická? Nominace na žádnou z techto
cen s sebou automaticky nenese záruku
kvality, stací se podívat na filmy ocenené
letošním Ceským lvem. Proc by mela zavedená jména jako Hrebejk ci Trojan zís-.
kávat státní dotace? Onen státní fond má
v názvu nejen "podporu", ale predevším
"rozvoj" kinematografie, což se ovšem
neslucuje s diváckou podbízivostí našich

reklamních artiklu typu Raftáci, Úcastníci zájezdu ci Príbehy obycejného šílenství.
Protestují-li mladí tvurci a studenti,
kterí mají jen velmi omezené možnosti
získat v zacátcích peníze, pak je to v porádku. Protestují-li však již "ustavení"
tvurci našeho komercního "škváru", který se i pres svou kvalitu jakžtakž do sveta
prodává, o co jim jde? Nemají snad dostatecné jméno a možnosti získat peníze
od evropských nadací a firem ci od svetových producentu?
•
Tomáš Pivoda je doktorand na Filozofické
fakulte Univerzity Karlovy v Praze.
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volbami, které se konaly v ríjnu
parlamentními
opozice
volební
blok 5+, obecne nazývaný "pjatorka".
Císlo znamenalo, že se v bloku sešlo pet
politických stran, a pripojené plus oznacovalo organizace nevládního sektoru,
které opozici podporovaly. Je treba podotknout, že s tehdejšími volbami bylo spojeno referendum, jehož výsledky (podle
opozice a vetšiny mezinárodních pozorovatelu zfalšované) umožnily beloruskému prezidentovi Aleksandru Lukašenkovi, že do prezidentské funkce úspešne
kandidoval letos na jare už potretí, kdy
zvítezil ziskem 83 procent hlasu.
Složení "pjatorky" vypovídá o beloruské opozici témer vše: sešly se v ní
totiž mimo jiné síly tak nesourodé, jako
Beloruská národní fronta a komunistická

Pred2004, beloruskými
vytvorila

strana. První zastupuje politický proud,
který v ceské spolecnosti neznáme, významnou roli ovšem hraje od rozpadu
Sovetského svazu prakticky ve všech
bývalých republikách SSSR. V myslích
neruských národu byl proste komunismus spojen s rusifikací. Odpor proti cizí
nadvláde a snaha o zachování - prípadne
obnovu - domácí kultury a jazyka bylo
heslo, které mohlo lidi po desítkách let
komunistické vlády sjednotit.
V Belorusku byl tento problém o to
složitejší, že zeme má pomerne slabou
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tradici státnosti, historicky byla prakticky vždy soucástí jiných státních útvaru.
V tom se liší napríklad od postsovetských
republik na jižním Kavkaze ci v Pobaltí.
Krome toho se beloruština v dobe rozpadu Sovetského svazu už používala vlastne
jen na vesnici a ani tam ne všude - Lukašenko, který býval predsedou kolchozu,
ani porádne belorusky neumí.
NEDOJEmná

OPOZICE

Beloruská národní fronta v mnohém navazuje na opozici ješte ze sovetských dob.
Tehdejší disidenti - jako mnoho jiných
v neruských republikách - byli casto antikomunistictí, pripomínali predválecné
vyhlazení národních elit a komunistický
teror. V Belorusku tvorily význacnou soucást disidentské cinnosti informace o hromadných hrobech v Kuropatech, kde
stalinská tajná policie povraždila statisíce
lidi. Zároven se odpurci režímu snažili navazovat na tradice své zeme, pripominali
folklor, slavné osobnosti (v Belorusku to
byl predevším intelektuál a tiskar Francišak Skaryna ze 16. století, který pusobil
mj. v Praze, kde preložil do beloruštiny
a tiskem vydal bibli), i svébytné národní
dejiny.
Disidenti meli ovšem v Belorusku jen
slabý ohlas, bylo potreba velkých zmen,
aby se beloruská spolecnost rozhoupala
k vuli po zmene. Ani Beloruská národní
fronta neuchvátila celý národ. Po desítkách let života v komunismu žilo a žije
v zemi mnoho lidí, kterým dal Alexandr
Zinovjev ironický název "homo sovie- .
ticus". Nejde jen o bývalé komunistické
papaláše, ale o docela prosté lidi, kterí si
zvykli, že se o ne stát postará - sice bídne, ale postará.

LUKaŠEnKO

gEniáLnE

V':ISTIHL, na JaKÉ
PounCláLní
OBráTIL
scÉnu

VOLICE SE
VSTOUPIL na

VE CHvíLI, KO':l na

OB':IVaULSLVO
oDpaDaT

HOSPODársKÉ
rozpaDu

ZaCaL':I

nEPrízniVÉ
OUSLEOK':I

SSSR.

[ JaK JE '[I, BELorUSKO?

Po rozpadu SSSR se beloruská politická scéna vyvíjela podobne jako všude
jinde: vznikaly politické strany ruzného
zamerení, mnohé z nich mely jepicí život,
jiné pretrvaly, a parlament stejne jako verejná diskuse se zacaly dobírat toho, co se
vlastne stalo. V dobe, kdy politická scéna teprve vznikala a zdaleka ješte nebyla
ustálená, vstoupil do hry zcela zásadním
zpusobem nový prvek: v cervenci 2004
byl prezidentem zvolen Aleksandr Lukašenko.
OBYCEJnÝ DIKtátor

Lukašenko skutecne geniálne vystihl, na
jaké potenciální volice se obrátit. Vstou-

pil na scénu ve chvíli, kdy na obyvatelstvo zacaly dopadat nepríznivé hospodárské dusledky rozpadu SSSR a obratu
k tržnímu hospodárství. Ten byl stejne
jako všude jinde provázen rozsáWými
majetkovými zmenami, korupcí a zmatky. Dal svým volicum nadeji: všechno
bude, jako bývalo. Starší generace pro nej
Wasovala jako jeden muž - a nejen ona.
Nezapomínejme, že nacionalistická hesla po desítkách let sovetské propagandy
pusobila stále jaksi "podvratne", bylo to
nezvyklé. A Lukašenko byl ztelesnením
"obycejného" cloveka.
Padla už zmínka, že vedle Beloruské
národní

fronty

tvorili duležitou

slož-

]

tÉma

ku "pjatorky" komunisté. V Belorusku
existují dve komunistické strany, z nichž
jedna - ta, o níž je rec - je v opozici. Její
predseda riká: "Nejsme žádní stalinisté,
vlastne možná ani nejsme moc komunisté. Ale nemá smysl opouštet znacku,
která má na politickém trhu stále úspech,
je lepší ji podložit novým obsahem."
Z pragmatického Wediska má nepochybne pravdu - sociálnedemokratickou
"znacku", která by jeho strane sedela nepochybne víc, okupují jiné dve politické
strany.
Když se clovek probírá beloruskými opozicními politickými stranami,
muže být trochu zmaten: obcas nemají
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"vládní" kandidáty - a nekteré vyškrtává
a nahrazuje jinými.
Predstava obcanského sektoru je Lukašenkovi samozrejme naprosto cizí,
a tak jsou nevládní organizace a obcanské iniciativy i jejich aktivisté vystaveny
stejnému pronásledování jako opozicní
politické strany. Zmíním se jen o dvou
nevládních organizacích, které se nazývají Viasna a Zubr. První se podobá nekdejšímu Ceskoslovenskému Výboru na
obranu nespravedlive stíhaných - snaží se
pomáhat lidem pronásledovaným a vezneným z politických duvodu. Shání jim
advokáty, poskytuje právní rady, ale také
financuje potraviny, které príbuzní nosí
svým vezneným blízkým, nebot z vezenských dávek nelze dlouhodobe existovat.
Zubr je - ci presneji receno byla, protože zacátkem kvetna ukoncila cinnost

ve prospech vytvorení jednotné protilukašenkovské fronty - instituce sdružující
predevším mladé a velmi mladé lidi. Aktivisté Zubru se soustredili na verejná vystoupení: demonstrace (pri kterým byli
krute biti), psaní nápisu na zdi, letáky.
Celkove se postavení a cinnost nevládních organizací v mnohém podobá
neoficiálním iniciativám, které mnozí
z nás pamatují z posledního období komunismu v Ceskoslovensku. Casto nemají formálne povolenou cinnost, ztratily
své puvodní oficiální postavení a pokracují ve své aktivite vlastne mimo hranice
zákona. Jedná se mnohdy o vzdelávací
a osvetové iniciativy.
Na HrantCI záKona
V Belorusku se ovšem na hranici zákona pohybuje takrka každá cinnost, která
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MILOŠ RezníK

ar-OD

na pomEZI
s neznámým spolucestujícím v 90.
Vzpomínám
na náhodný
rozhovor
letech kdesi siuprostred
Polska:
"Dokud bude ve Vilniusu na Mickiewiczove
pomníku stát nápis Adomas Mickievicius,
neuverím, že Litevci chovají k Polsku
prátelské a minulostí nezatížené vztahy."
Jakoby však nestacilo, že nejvetší básník
polského panteonu zahájil své nejslavnejší dílo, Pana Tadeáše, vzýváním litevské
vlasti, ukáže se, že svou litevskou vlastí
tento polský nacionalista vlastne myslel
svuj rodný kraj - dnešní beloruská území
v okolí Novohradaku.
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Byl tedy Mickiewicz nakonec belokonec prosadilo proti jiným variantám,
ruským, a nikoliv litevským patriotem?
odkazujícím k jménum starých výchoV jistém smyslu snad ano, ale musíme
doslovanských kmenu doložených v bevzít v úvahu, že v Mickiewiczove dobe
loruských zemích v raném stredoveku
byla Bílá Rus geografickým, nepríliš ustáa považovaných za etnický základ beloruského národa.
leným pojmem, vztahujícím se puvodne
spíše na východní oblasti dnešního BeloHrDinové na roztrHání
ruska, zatímco oblasti, z níž Mickiezwicz
pocházel, kdysi príslušelo historické
Na polsko-beloruském
pomezí docháoznacení Cerná Rus. A také první pred- . zelo ke kulturním, politickým a umestavitelé beloruského národního hnutí
leckým aktivitám, ke kterým se hlásí
ješte ve druhé polovine 19. století preobe národní prostredí. Nejen Litevci, ale
mýšleli, jak mají vlastne obrozovanému
i Belorusové se snažili predstavovat Adanárodu ríkat. Jméno Belorusové se nama Mickiewicze jako vlastního básníka,

[ JaK JE

není oficiálne podporovaná - napríklad
strední školy, které vyucují v beloruštine,
nebo beloruské tiskoviny. Pod ruznými administrativními
záminkami prišly o oficiální statuty, ale presto existují
a pusobí dál: ucitelé vyucují v bytech
v nadeji, že absolventi jejich škol získají stipendia v zahranicí (predevším
v Polsku, ale i v Ceské republice studují
skupiny mladých Belorusu). Casopisy
využívají toho, že tiskoviny do urcitého
poctu kusu nepotrebují úrední imprimatur, a tajne vydávají nikoli dve ste nebo
tri sta, ale nekolik tisíc výtisku.
I beloruská spolecnost se dá dobre prirovnat k ceskoslovenské spolecnosti pred
listopadem 1989: velká skupina obyvatel,
zrejme vetšina, je s Lukašenkovým režimem celkem spokojená. Proc také ne?
Všudyprítomná propaganda jim neustá-

le pripomíná, jak jsou na tom dobre ve
srovnání s jinými postkomunistickými
zememi a zejména se sousedy. Diváci beloruské televize jsou denne upozornováni, že se v Belorusku pravidelne vyplácejí
- a zvyšují! - duchody a mzdy, že nehrozí nezamestnanost apod.

stejne jako tomu bylo v prípade Tadeusze KOSciuszka, vudce polského povstání
roku 1794, ke kterému se pridala i velká
cást litevských, beloruských a ukrajinských zemí. Ani zde se pritom nejedná
o nejaký novodobý výmysl nacionalistu:
už ctyri roky pred povstáním se sejmík
(regionální parlament) brestského vojvodství dožadoval prevelení generálmajora Kosciuszka, tehdy již evropsky
proslulého veterána americké války za
nezávislost, od polské armády k vojsku
Litevského velkoknížectví, ke kterému
beloruské zeme patrily, a argumentoval tím, že KOSciuszko tam má dedicné
statky a pochází odtamtud po predcích.
Z kulturních dejin stací pripomenout
Stanislawa Moniuszka, všeobecne vnímaného jako celný predstavitel polské
národní opery, který je však soucasne
považován za autora hudby k první opere beloruské.

hující se k zaniklému státu, jehož znovuzrízení bylo cílem polského hnutí. Byla
to definice nadnárodní, zahrnující také
Litevce, Belorusy ci Ukrajince, a nadkonfesionální, vztahující se i na pravoslavné
a recko-katolické obyvatele. Jen tak mohli predstavitelé polského národního boje
postavit program obnovy státu v rozsahu
z doby pred jeho trojím delením. Teprve
v prubehu 19. století se pozvolna prosadilo etnické pojetí polské národnosti
s urcujícím významem polského jazyka
a rímského katolicismu.

Predpoklady, které k tomu byly dány
z polské strany, mohly za urcitých okolností pusobit povzbudive na beloruské
hnutí, zároven ho však do znacné míry
problematizovaly.
Beloruská
kultura,
rec a tradice totiž byly v tomto kontextu
chápány jako regionální varianty polské
národní kultury. Bylo to do znacné míry
umožneno pretrváváním silných prvku
politické definice polského národa, vzta-

LEPKavá KríDla vran
Lidé, kterým k existenci nestací jakés
takés hmotné zabezpecení, jsou však nespokojeni. Lukašenkovská propaganda
nutne musí každého myslícího cloveka
urážet už svou demagogií, populismem
a neodbytností. A není to jen ona, co
radu lidí dráždí, jak pripomíná mj. text
podepsaný Olgou Timochinou, který se
objevil po letošních prezidentských volbách: "v sedmdesátých a osmdesátých letech meli lidé v Sovetském svazu strach, ale

HLEDá SE traDICE
Problémy však neexistovaly jenom z polské strany, nýbrž rostoucí merou i ze
strany ruského státu, protože práve v 19.
století se mezi polskou a ruskou stranou
rozvinul zápas o kulturní prináležitost
Belorusu k polskému nebo ruskému
národu. Ruský stát v tomto zápase samozrejme disponoval rozsáhlejšími mocenskými prostredky - cenzurou, zákazy
a narízeními. Beloruské hnutí tak bylo
vystaveno vládním restrikcím, které zesílily zejména poté, co se projevila náklonnost cásti aktivistu raného beloruského hnutí k podpore polských povstání
a konspirací. Beloruské dejiny byly státne orientovanou ruskou vedou interpretovány jako soucást ruských a anexe
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smáli se. Ten dnešní lepkavý všeobjímající
strach neexistoval. V krajním prípade clovek znal pravidla hry, kterým se neochotne podvoloval a která šikovne obcházel.
Celý des života tady a ted tkví v tom, že
se pravidla pred ocima mení a obnovují se
post faktum. Napríklad se napred zahájí
stíhání proti internetovým vtipálkum na
úcet prezidenta a teprve pak se vydá príslušné narízení. Narízení o ,diskreditaci'
a ,pomluve', pod která lze zahrnout, co je
libo, a z jejichž porušení lze obvinit, koho
je libo, se vznášejí nad hlavou a zlovestne
pleskají jako krídla vran, které si v posledním roce kdoví proc oblíbily naše ,cisté'
a ,vzkvétající' mesto. "
•

Petrl/ška Šustrová je novinárka.

beloruských zemí k Rusku jako znovu
sjednocení Rusi.
Jak ruská historiografie, tak i beloruští
intelektuálové zacali státnost stredovekého Litevského velkoknížectví vykládat na rozdíl od litevských historiku - nikoli
jako etnicky litevskou, nýbrž jako tzv.
litevsko-ruskou, a tedy beloruskou. Poukazovali pritom na slovanský charakter
pozdne stredovekých elit velkoknížectvL
Beloruské hnutí tak moWo historickou
litevskou státnost adoptovat a plne se
k ní symbolicky prihlásit.
Beloruská agitace zacala ale s výrazným zpoždením za okolními národy
a naplno se rozvinula až v 90. letech 19.
století, v dobe, kdy se v ceském ci polském prípade dá už mluvit o dovršeném
formování moderních národu. Zejména
to však bylo období zesílené rusifikace
v carské ríši a perzekucí nežádoucích hnutí, uvolnených teprve v souvislosti s revolucí roku 1905. Beloruské hnutí zustalo
omezeno na úzkou skupinu izolovaných
intelektuálu, umelcu a vzdelancu, a jen ve
velmi omezené míre se podarilo ho šírit
mezi další vrstvy obyvatelstva. Prekážkou
byla nízká úroven mobility a komunikace v beloruské spolecnosti, lidé tam žili
v navyklých, lokálních kolejích.
Krome toho všeho nebylo beloruskému hnutí dáno mnoho casu na klidný
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rozvoj. Ackoliv koncem první svetové
války se nebývale vzedmuly aktivity národní reprezentace a dokonce vyhlásily
nezávislé Belorusko, prosadily se nakonec tendence opacné a cinnost emigracních beloruských vládních orgánu na
Litve a v Ceskoslovensku na tom sotva
mohla neco zmenit.
OBrODI't a zmcl't
Beloruské zeme byly rozdeleny mezi
Polsko a Sovetský svaz, v jehož rámci
vznikla i Beloruská svazová republika.
Zatímco v Polsku se beloruské hnutí pres
pocátecní zastoupení v parlamentu dostávalo stále výrazneji do defenzívy a ve
30. letech bylo tercem pronásledování,
prosazoval Stalin politiku belorutenizace, spojenou s podporou a institucionálním zakotvením beloruského národního
rozvoje v kulture a vede. Byla to cílevedomá alternativa ke kritizovaným pome-

SI1:uaCI posLEonícH
pamácTI

LET SPOLuur-

CUJESKuucnOST, ŽE
BELorUSKÉ nárooní HnUTí
SE ooonES nErozVinULO
JaKO masovÉ a ŽE POOsTamá

cáST OBYVaUL

svÉ BELorusKÉ nárooní
príSLušnOSTI nEPrlKLáoá
vÝznam.

rum v neprátelském Polsku, která mela
Belorusy získat pro Sovetský svaz.
Pro velkou cást Belorusu to byla politika presvedcivá a dokonce i mnozí
emigranti se rozhodli pro agilní cinnost
v sovetském Belorusku. Ve 30. a zacátkem 40. let to vetšina z nich zaplatila životem poté, co od konce 20. let nastal ve
stalinské politice vuci beloruskému hnutí
radikální obrat.
Negativní zkušenosti s polskou a sovetskou vládou vedly za druhé svetové
války k nadejím, jež cást predstavitelu
beloruského hnutí upínala k nemeckým
okupacním silám. Pod nemeckou kontrolou skutecne došlo k urcitému ustavování beloruských orgánu, skutecným
smyslem však bylo jejich využití proti
Sovetskému svazu, komunistum, pol-
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skému odboji a Židum. Po válce to samozrejme znamenalo nejen diskreditaci
této cásti národní reprezentace, nýbrž
i cílenou diskreditaci beloruského hnutí
jako takového. Hlásit se k nemu znamenalo dostat se okamžite do podezrení
nejen z "buržoazního nacionalismu", ale
i z kolaborace a sympatií k nacismu.
Národní hnutí jako aktuální jev bylo
zcela zapomenuto a místo neho oficiálne
propagován mýtus partyzánského beloruského lidu, který ovšem více než ke
zduraznení národní hrdosti mel vychovávat k uvedomelé hrdosti sovetského
cloveka.
Bylo to spojeno s posilováním ruského charakteru zeme v kulturní, ekonomické (závislost na celo sovetské ekonomice) i populacní politice. Nakonec byla

i díla beloruských klasiku vetšinou ctena
v ruštine. Pokud se místní obyvatelé casem stávali citlivými na zduraznování
beloruských specifik, pak v tom smyslu,
jak to cinili predstavitelé zdejší komunistické strany - zduraznováním specifik
svazové republiky, nikoliv národa.
NárODní

JE PODEZrELÉ

A to jsou práve dva fenomény poválecného vývoje vnímání beloruské otázky,
na které kontinuálne navazuje Aleksandr
Lukašenko. Za prvé je to ocernování
národních sil jako neceho podezrelého
a lidu neprátelského. Za druhé pak prípadné zduraznování beloruských specifik ne v národním, ale v teritoriálním ci
státním smyslu v situacích, kdy to považuje za príhodné - v dobe rozcarování

LI,

BELorUSKO?

]

tÉma

nad nesplnenými ambicemi spojovanými s rusko-beloruskou integrací.
Situaci posledních patnáct let spoluurcuje skutecnost, že beloruské národní
hnutí se dodnes nerozvinulo jako masové a že podstatná cást obyvatel se bud za
Belorusy nepovažuje, nebo své beloruské národní príslušnosti neprikládá význam. Beloruský prezident se vyjadruje
s despektem o národní kulture vlastního
státu a provozuje politiku zpochybnující plnou státní svébytnost, zatímco nacionalisticky orientovaní politikové se
vyslovují pro demokracii a prozápadní
orientaci.
•

Miloš Rezník je historik. Pusobí na Teclmische
Un;versitiit v Saské Kamenici.
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"Na 120 hudebníku, zpeváku, tanecníku
a dalších úcinkujících vystoupilo behem
letošního Svetového romského festivalu
Khamoro ve dnech 22.-27. 5. v Praze.
Jeho už osmý rocník nabídl návštevníkum koncerty jazzové i tradicní romské
hudby, filmové projekce, výstavy a odborný seminár," ríká producentka festivalu
a reditelka porádajícího sdružení Slovo
21 Jelena Silajdžié.
Když se ohlédnete

do minulosti,

kdo vlast-

ne prišel s Khamorem? Cí to byl nápad?

Prišel s tím muj muž Džamil Silajdžié,
profesionální hudebník, který je také dramaturgem festivalu. Víte, neexistuje jiný
národ na svete, který se dokáže takhle
spojit, když jde o hudbu, jako Romové.
Ale vy, Jeleno, ani váš muž, Romové nejste.
Odkud pocházíte?

Ze Sarajeva, z bývalé Jugoslávie. Proc to
vlastne deláme? Já jsem žila v nejvetší
romské komunite ve Skopje v Makedonii
a proste jsme se do té hudby zamilovala.
Sem jsme se dostali v dobe války, podarilo se nám ze Sarajeva utéct. Mytedpovažujeme romskou hymnu za svoji, protože
jugoslávskou hymnu už nemáme.
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Když jste zacínali v roce 1998

s Khamo-

rem, verili jste, že budou další rocníky?

Vubec ne. Nepremýšleli jsme o tom. Ale
když byly reakce kladné, tak jsme si rekli,
že zkusíme další a další. Držíme se myšlenky, že pro Romy v Ceské republice je
mimorádne duležité, aby vedeli a poznali, kdo vlastne Romové jsou. Jak zpívají,
jak žijí. Jak se mají Romové treba v Brazílii, Rusku, Egypte. K tomu chceme Khamorem prispívat. A jsme strašne rádi, že
díky Khamoru umelci mezi sebou komunikují, zvou se navzájem na vlastní festivaly, což je dobrá príležitost k dalšímu
poznávání a podpore.
Opakují se interpreti
ru?

ci kapely na Khamo-

Za osm let se zopakovalo možná ctyri
nebo pet kapel, ty špickové, ale jinak se
snažíme tomu vyhnout a dát možnost
novým skupinám, aby se ukázaly. A doufám, že dospejeme zdárne k 10. rocníku,
který by byl v roce 2008. Rádi bychom

pripravili opravdu neco zvláštního a také
co nejvíc rozšírili program. Možná bychom pozvali všechny kapely, které dosud úcinkovaly.
Není škoda, že se Khamora muže zúcastnit
za Ceskou republiku pouze jedná skupina?

To je jen cástecná pravda. Pouze jedna
kapela, to platí pro tradicní program
romské hudby a platí to pro koncerty
v klubu Roxy a ve Velkém sále Lucerny.
Ale festivalu Khamoro se zúcastnují vždy
dve až tri ceské skupiny. Letos jsme napríklad meli skvelou skupinu Império.
Jsou to mladí kluci z Prerova, s velmi
moderní muzikou. Také hrála skupina
Milana Šenkyho.
V rámci festivalu

se také konají semináre.

Letos jsme udelali pouze jeden, venovaný
paní Milene Hiibschmannové. (Milena
Hubschmannová, která loni tragicky zemrela pri autonehode, zasvetila celý život
sbližování ceské a romské kultury. Založi-

--3--

.-.. ....

la a vedla romistiku jako obor na Karlove
univerzite - pozn. red.) Seminár byl rozdelen do trí cástí, kterým se ona venovala. Romská kultura, romistika, romský
jazyk. Vedl ho prezident Mezinárodní
romské unie dr. Emil Šcuka. Meli jsme tu
spoustu odborníku. Povedlo se to.
Jeleno, jakou hudbu vy sama nejradeji
sloucháte?

po-

Emociální. Mám ráda blues, romskou,
balkánskou ...
Behem Khamora
ních starostí.

máte spoustu organizac-

Najdete

vubec cas se také

pobavit?

Porád se bavím. Kdyby Khamoro trvalo
celý rok, budu si porád užívat. Všichni si
ho užíváme...
•

Iveta Del1leterová je šéfredaktorka rOl1lského
intemetové/1O rádia ROTA.

Nový POLYGON

ceský zahranicní casopis
pokracovatel sloucených zahranicních dvoumesícníku REPORTÉR
ve Švýcarsku a ZÁPAD v Kanade, nástupce casopisu POLYGON
Má ctenáre po celém svete. Reflektuje dení v Ceské republice
ocima ceských i zahranicních dopisovatelu.
Vychází 6x rocne v rozsahu 96 stran.
Vydává Nakladatelství

PRIMUS, 110 00 Praha 1, Vezenská 7.

V prubehu r. 2006 bude casopis vycházet
v polovine každého sudého mesíce.

Ceny predplatného

vc. poštovného:

CZK 490 / CHF 65 / EUR 43 / USD 63 (ci ekvivalent v jiné mene)
casopis rozš'-rujítaké Spolecnosti PNS a.s.
(cena jednotlivého císla ve volném prodeji ciní 89 Kc)
Objednávejte na tel. c. 222 328 032 nebo na e-mailové adrese
casopis@primus.cz
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lární,

U nás málO známá

lieslne SCHwanová

debaty na další prekonávání negativních
historických zkušeností v Evrope. Jako
vedecká pracovnice na Svobodné univerzite v Berlíne se Gesine Schwanová také

POPU-

]

v okamžiku nouze - tak pusobilo,
Tajemný
z rukávu
když predtrumf
dvemavytažený
roky tehdejší
nemecký kanclér Gerhard Schroder navrhl Gesine Schwanovou za kandidátku

seznámila se svým prvním mužem, dnes
již zemrelým Alexandrem Schwanem,
kterého sama uvádí jako další inspirující
faktor svého života.

vládní koalice na prezidentku Spolkové
republiky Nemecko. Schroderova politická pozice byla oslabená a v prubehu
volebního období vláda ztrácela stále
více podporu verejnosti. Nápad prijít
s Gesine Schwanovou rozhodne nebyl
naivnÍ. Její postavení na verejnosti je
totiž pevné už delší dobu, její hlas je
slyšet a její popularita je stále široká,
i když se nemeckou prezidentkou nestala.
Politoložka a filosofka Gesine Schwa-

ZamLcovaná vlna

nová je uznávaná úcastnice nemeckých
intelektuálních debat pres tricet let. Jako
díte z rodiny, která oponovala nacistickému režimu, mela dobré predpoklady videt poválecnou západonemeckou realitu
kriticky. PomoWa jí i škola. Pro pocátky
evropského dorozumívání po druhé svetové válce byly duležité nemecko-francouzské kontakty. A mladá Gesine chodila v padesátých a šedesátých letech
v Berlíne do francouzského gymnázia
a získávala kontakty s mladými Francouzi. Nekteré, ríká, jsou pro ni podstatné
dodnes.

Klícovým dílem Gesine Schwanové je
"Zamlcovaná vina", s podtitulem Nicivá
moc dvojí morálky (cesky vyšla v roce
2004 v nakladatelstvi Prostor, preložila
Veronika Dudková). Autorka analyzuje nedostatky nemeckého vyrovnávání
s minulostí a objevne popisuje nedostatecnou komunikaci válkou postižené
generace s jejími potomky. Snad nejduležitejším a v Nemecku dobre známým
príspevkem k debate o minulosti je prosté slovo "Beschweigen", pojem, který
Gesine Schwanová vytvorila. Neznamená jen "o necem mlcet" ci "neco zamlcovat" ve smyslu "vynechávat". Zamlcování
je v tomto výrazu necím aktivním, jako
snad "rozprostírat roušku mlcení" nad
necím, co je príliš bolestivé nebo vyžaduje príliš velkou námahu.
Zahalena mlcením zustává dle Schwanové válecná zkušenost rodicu. Deti se

Vystudovala
romanistiku,
filosofii
a politologii v Berlíne a ve Freiburgu.
V Berlíne pak zacala pusobit na poli
politických ved. To, že dnes pracuje na
nové koncepci dialogu s Polskem a je
poverenkyní nemecké vlády pro nemecko-polské vztahy, má koreny už v tématu
její disertace: "Leszek Kolakowski - politická filosofie svobody po Marxovi."
Stejne jako ona, i Nemecko posledních
desetiletí se totiž snaží prenést výsledky z nemecko-francouzské

domnívají, že za mlcením se skrývá špatné svedomí. Poválecná generace opravdu
ztratila respekt pred svými rodici a reagovala na jejich mlcení protestem roku
1968. Generace rodicu podle Schwanové
prišla o svou prirozenou autoritu, a tak
vznikla zlomová situace spolecenského
vývoje. Systematický prístup k minulosti,
její reflexi a generacním rozporum, jsou
jiste duležité i po prekladu do ceštiny,
v zemi, která teprve v roce 1989 setrásla
zátež komunistické nesvobody. Jak bu-

Gesille Schwanová pochází ze sociálne allgažované
rodili)', která oponovala Ilacistickému režimu. Její
rodice v posledllím roce druhé svetové války ukrývali
židovské devcátko. Gesille Schwanová je ovdovelá,
má dvé deti, od rokli 2004 je vd,má za Petem Eigella,
zakladatele protikonlpcní organizace Transparency
lnternational. Má ráda divadlo, hudbu al)'žovam.

,
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:Doml na,ooa
dou vypadat generacní konflikty u nás?
Gesine Schwanová se této otázce venuje i v souvislosti s vývojem východního Nemecka a sousedního Polska. Od
roku 1999 je prezidentkou univerzity
Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou. Na
polské hranici spolupracuje s Viadrinou
i Collegium Polonicum ve Slubicích,
které je detašovaným pracovištem Mickíewiczovy univerzity v Poznani. Obe
instituce mají velký podíl studentu z príslušné sousední zeme. Vyucuje se v nich
nemecky, polsky a anglicky. Politologie,
evropská studia i kulturní vedy tam mají
profil, který je v celém ostatním Nemecku i v Polsku neobvyklý. "Chybí nám
ovšem více ceských studentu," stežuje se
Schwanová, která by ráda spolupracovala
i s ceskými institucemi.
VYHnání není genOCIDa
Letos na jare si Gesine Schwanová pri své
návšteve Prahy užívala svobody verejne
neznámého cloveka. Po prezidentské volbe, i když v ní neuspela, se casto objevuje
v televizních debatách, takže je v Nemecku nadále velmi populární. Krome Pra-

hy navštívila také Jihlavu, kde se konala
15. cesko-nemecká konference, kterou
tradicne porádají Spolecnost Bernarda
Bolzana a Ackermannova obec. Vystoupila tam ve vzrušené debate proti názoru
predsedy Sudetonemeckého landsmannschaftu Bernda Posselta, který obhajoval
letošní heslo Sudetonemeckého
srazu
v Norimberku, jež tvrdí, že vyhnání je
genocida. Gesine Schwanová proWásila, že Nemci nebyli odsunuti proto, aby
byli likvidováni. Mluvila také o tom, že
nekteré kruhy v Nemecku se snaží prehodnocovat vinu za válku, což vyvolává
obavy sousedních zemí. Ale zduraznila,
že vetšina Nemcu je si viny vedoma.
Stále znovu se prátelé, kolegové i novinári ptají Gesine Schwanové na ženskou
roli v politice. "Nejsem klasická feministka," odpovídá na takové otázky. Uvedomuje si ovšem také, že ve svém prominentním postavení nese zodpovednost
i za rovné príležitosti žen, a pripomíná, že
ve svém okolí o jejich realizaci dbá. "Jaké
by to asi bylo stát se první prezidentkou
Spolkové republiky Nemecko?" Tuto
otázku jí kladou témer všichni novinári.

Nejdrív poctive pripomíná, že pred ní už
kandidovaly Hildegard Hamm-Briicher
a Dagmar Schipanskí. Její kandidatura
ovšem posunula do popredí radu záležitostí, které by se tam bez ní nedostaly.
Nejde jen o genderové otázky, nýbrž také
o nemecko-polské vztahy a nový prístup
k politickým vedám.
To, že kandidovala na Wavu nemeckého státu, bylo podle jejích slov i lobbováním pro materskou univerzitu ve
Frankfurtu nad Odrou. Tam chce také
dokoncit své druhé prezidentské období
a po letech nejen vedecké, ale také administrativní a organizacní práce, kdy s sebou neustále vlácí fascikly dokumentu,
se má její život zmenit. Gesine Schwanová plánuje zakotvit ve svém dome v Berlíne a opet neco napsat. To všechno ríká
s elegancí dámy, která dosáhla stavu, kdy
zjev a poslání rezonují.
•

Jaroslav ŠOllka je publicista.
a pracu;e

v Nemecku.

ské akademii

Od rokli 1968 žije

NYllí pusobí

l' BerlÍ/ze a vyuclI;e

sociálllích

na EvropIUl Fakulte

ved UK v Praze.

Vaše spojení
S

Evropou

www.evropskenoviny.cz
EVR.PSK.É
VYDAVATELSTVf

Evropské vydavatelství 5.f.O. I tfida Míru 68 I 53002 Pardubice
Centrální telefon/fax, 466 611 139 I centrální mobil, 777 100 .388
e-mail: rcdakce@evropskcvydavatclsrvi.cz
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ze na technice jako rádný posluválceAni
jsem
v Prachac.
v téstudoval
nejvetšÍ chemii
prednáškové
síni nebylo místo pro všechny osvobozené studenty, ucil jsem se radeji v blízkém
Klementinu. Ve studovne u dverí sedel
za pultem vysoký prošedivelý muž v ošumelém cerném obleku. Vždy se obrátil ke
zdi, podal mi beze slova žádané císlo, a já
pak po špickách mašÍroval ke svému obvyklému stolku C. 227. Nikdy se neusmál
a nikdy nic nerekl, jenom se zasmušile
díval pred sebe. Mel jsem dojem, že se
dívá skrze mne. Jednou jsem prišel pozde, studovna byla skoro plná, ale mé císlo
nikomu ješte nedal.
Tehdy byly v Praze tuhé zimy. Já bydlel
ve Veleslavínove ulici 8 u paní Smrckové.
Do koupelny jsme my podnájemníci nesmeli, snad tam stejne nebyla horká voda.
Litr vody se uvaril na malém varici na
"spiritus", to se nalilo do lavoru se studenou a clovek se okoupal sede a stoje v lavoru. A v pátek se šlo do Karlových lázní,
tam jste moWi použít páry, horké vody,
bazénu až do andelské cistoty. Vecer jsem
se rádne navonený vydával za tancem do
dívcí koleje v Hradební ulici. Vstupné se
tam neplatilo, museli jste ovšem nekoho
znát a dostat pozvánku. Muzikanti byli
dobrovolníci a já žasnul, že ceští studenti
medicíny nebo chemie hrají na všechny
možné hudební nástroje, a docela dobre.
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Na ústavu fyziky na Karlove námestí jsem jednou delal zkoušku z fyziky
a spletl si v optice jednotky jasu a záre,
což byla hrubá chyba. Vymluvil jsem se,
že prý v jazyce slovenském se ríká jas
namísto zár a naopak. Obávaný profesor Horák mi to uznal a dal mi z fyziky
nezaslouženou výbornou. Hned je mi líp
u srdce, že jsem se k tomu lingvistickému
podfuku nakonec tady verejne priznal.
Jednoho odpoledne v cervenci 1957
me napadla hríšná myšlenka uchýlit se
pred žhavým sluncem do tmavé knihovny, kde jsem strávil léta mých základních
studií. Kolik let jsem tam nebyl? Vždyt
se píše rok 1957, a já tam nebyl od roku
1949! A již jsem v šatne, která zeje prázdnými vešáky - v tom horku nikdo plášt
nenosí. Ale šatnárka tam je, sedí za pultem, pribylo jí jen pár vrásek. Mne asi
taky, protože se na me podívala, usmála
se a rekla: "Dobrý den, pane doktore, už
jste u nás dlouho nebyl, jak se vám darí?"
- "Dekuji, dobre, a jak vám?" Pokracuji
ke svému cíli, otevírám dvere do knihovny, ano, po levé strane hned u dverí je
pult, za pultem ten stejný pedel ve stejném cerném obleku. Vyhublý, vysoký se
na me bez hnutí tváre podíval, vlastne
spíše skrze mne. Zkušenou rukou sáhl
za záda a položil na pult císlo stolu. Když
jsem se podíval na císlo, bylo to dve ste
dvacet sedm.
•

nEJDE

jazyk. Provází ho po celý život,
dokonce i tehdy, když se octne
v novém jazykovém prostredí,
v lingvosfére nové. Marvan se
domnívá, že ceština jako primární (materský) jazyk je jedním z nejvýhodnejších východisek (J. M.: branou) ke vstupu
do lingvosfér dalších. Každý
jazyk individuální (idiolekt, tj.
mluva každého z nás), kolektivní (napr. ceština) anebo souhrn všech prirozených jazyku
sveta predstavují svébytná teritoria anebo ekotopy ruzného
rádu.

dosažený volební úspech
Predpokládaný
nakonec
ceské Strany a zelených
pritáhl v posledním roce pozornost k jejímu programu.
Možnost ci snad i hrozba konkurence zpusobila, že naše
parlamentní strany zacaly ve
vlastních programech sWedávat
témata ekologická - doufejme,
že nikoli jen efemérne. Neuškodí pripomenout si obsah pojmu
ekologie a jeho vývoj.
Slovo ekologie (od reckého oikos, tj. "dum, obydlí" ve
smyslu biotopu, tedy prostredí
existence) bylo poprvé užito v 60. letech
19. století; oznacovalo puvodne ryze prírodovednou, biologickou disciplínu - nauku o vzájemných vztazích a vzájemném
pusobení organismu (rostlin ci živocichu)
a prostredí. Vztahem organismu k prostredí se zabývala autoekologie, vztahem
organismu navzájem (napr. vztahem parazita a hostitele) pak synekologie. Po

Ekoprostorem lidské existence ovšem
nejsou toliko vnejší okolnosti živé ci neživé, clovekem méne ci více ovlivnované. Prostredím ci jeho soucástí se stávají
i produkty lidského bytí povahy nemateriální a nebiologické, tedy kulturní,
duchovní. Nemusí mít povahu jen patogenní, jakou mají napr. v medicínském
pojetí stresy, nýbrž i pozitivní. Jedním

Zdá-li se nekomu, že lingvoekologie
vlastne neprináší nic nového, je treba dodat: moderní lingvistika (a nejen ta "eko") chápe prirozený jazyk nejen jako sekundární produkt lidského bytí, nýbrž jako
svébytný organismus. Organismus sice
existencne závislý na spolecenství svých
uživatelu, nikoli však závislý existenciálne - dokladem budtež velmi omezené

In9VOEKOL09
druhé svetové válce se ekologie cím dál
víc venuje vztahu cloveka a jeho životního prostredí (dále ŽP); stává se tak do
znacné míry oborem spolecenskévedním
(viz sociální ekologie, ekologie cloveka,
Wubinná ekologie ... ). Tomu odpovídá
i rozširování obsahu slova ekologie: ta je
dále chápána jako obor zabývající se ŽP,
jako ochrana ŽP, jako šetrnost k ŽP...
Ekology se pak nazývají netoliko badatelé
príslušného normativního oboru, nýbrž
i ekologictí aktivisté; ty zase jejich odpurci nazývají ekologisty.
Ekologie se tudy stává jednak silne
interdisciplinárním
oborem zkoumání
existence cloveka v urcitých - daných
i eventuálních - okolnostech, jednak
zahrnuje i zkoumání techto okolností
a jejich ovlivnování ze strany lidí. Tím se
stala i filosofickým východiskem komplexního nazírání na smysl života a bytí.
Nemuže proto být v této šíri politickým
programem (což ceští zelení pred volbami správne zduraznovali), rozhodne však
politické programy zpruhlednuje.

JEn D SLOVi

z nejprirozenejších produktu lidského
sociálního bytí, spoluvytvárejících složku ŽP zásadní duležitosti, je prirozený
lidský jazyk.
Jazykovým aspektem antropologické
ekologie se zabývá lingvoekologie (cili
lingvistická ekologie); u nás jí už dlouho
venuje peclivou pozornost prof. Jirí Marvan (zmínku prinesla zimní Prítomnost
2005, s. 59). Marvan nazývá jazykovou
a recovou soucást ŽP lingvosférou; charakterizuje a hodnotí ji takto: "Lingvosféra (... ) je prostredí, v nemž se clovek
cítí sebou samým, skutecným clovekem;
je to jakési materské luno pro jeho vzdelávání, pro utvárení jeho intelektuálních,
emocionálních i duševních vlastností."
Lingvosféra je casto ohrožována, zvencí
i zevnitr; nekdyvehementne, casteji zvolna. (Což platí i o intimní, osobní lingvosfére každého z nás.) Obrana a ochrana
lingvosféry je "jedním ze základních
úkolu lingvoetiky" (J. M.).
Lingvosféra cloveka obklopuje od
chvíle, kdy si zacne osvojovat materský

E

úspechy jazykového dirigismu z nejruznejších dob i oblastí. Snad nejduležitejší
prínos lingvoekologie je v dusledne synekologickém pojetí. Jazyk zároven jako
organismus i jako prostredí: to, k cemu
se spolecenskovedná ekologie dopracovává klopotne a pres svudné slepé ulicky
dílcích ideologií, je pro ekolingvistiku samozrejmé. Nepotrebuje dokazovat prioritu jednoho organismu (cloveka) nad
druhým (jazykem - a ovšem vice versa),
když bez jednoho není druhého.
Samozrejme lze namítnout, že ani clovek, ani lingvosféra nezaniknou, kdyby
se clovek zbavil jarma jazykové plurality
a mel jazyk jediný. Lingua franca - nestojí to za úvahu? Jeden velmi vlivný clovek,
prezident Bílé Rusi, se ne tak dávno vyjádril vuci své lingvosfére: "Beloruština
je chudý jazyk. Je nemožné vyjádrit v ní
cokoliv chytrého a inteligentního ... Na
svete jsou pouze dva velké jazyky - ruština a anglictina."
Jan HoráLEK
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DEmOKraTizaCE SPiavn~m
nejvetší zádrhel pri tvorbe skutecné
Volby
znovu poukázaly
axiom,
že
demokracie
i funkcníchnavlád
je systém koalicního vládnutí. Nicméne systém,
ve kterém jedna strana nese veškerou zodpovednost, je produktem vyspelých demokracií jako Velká Británie a Amerika. Je to
tím, že tam se strany chovají zodpovedneji
ke svým volicum a k sobe. Nicméne pro
naši zemi znamenaly volby další posun
dopredu ve vývoji demokracie.
Krome toho, že se zúcastnily témer dve
tretiny volicu, bezesporu nejlepší zprávou
je, že komunisté utrpeli Wubokou porážku. Ztratili totiž 40 procent svých kresel
v dolní komore. I když zustávají na tretím
míste, rozdíl mezi nimi a dvema silnými
stranami je nejvetší v polistopadovém
období. Jejich clenové vymírají a krome
kritiky nemá komunistická strana volicum co nabídnout. Na programu totiž
záleží - strany, které nemely podstatný
program, dopadly nejhure: KDU-CSL,
která zustává naživu díky své naprosté
prodejnosti v koalicních jednáních, utrpela nejhorší ztrátu ze všech a prišla o 60
procent kresel (!), zatímco nic neríkající
US-DEU prišla o vše.
Na rozdíl od nich Strana zelených
zabodovala tak, že se poprvé dostala do
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ceského parlamentu. Prestože tato strana
trpí problémy novorozence, v moderních
evropských demokraciích má zavedenou roli.

v
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ministr zdravotnictví v ceských dejinách
David Rath prijde o ministerské kreslo.
Strana, která si polepšila nejvíc, je ODS,
jež získala dalších 23
mandátu, tedy o 40 procent VÍc. Patová situace

U premiéra vztek a nezkušenost s prohrou vedly k návratu komunistického slovníku. Na tom
není nic dobrého, ale
reakce tisku a mobiliza-

jí sice brání ve snadném
vládnutí, což však zároven znamená, že tu bude
alespon jakási bariéra
bránící neprimerenému
vlivu straníka ODS Vác-

ce pár tisíc protestujících
na Václavském námestí
znamenaly další posílení
procesu, který povede
až k tomu, že kvuli podobným výrokum
bude muset celný politik okamžite odstoupit.
Každopádne to znamená, že CSSD
s ODS se musejí dohodnout. V prípade,
že by CSSD usilovala o další kolo voleb,
byla by to její nejvetší chyba - premiérovo chování by totiž znamenalo jistou
porážku jeho strany.
Dalším dobrým výsledkem voleb je,
že koncí hrozba pokracující propagace
populistického škudce Vladimíra Železného (který nyní stojí pred soudem za
cetná obvinení z trestných cinu) a jeho
strany. Pokud mluvíme o jednotlivých
politicích, ješte lepší zpráva je, že nejhorší

preD

LatnÉ

Veškeré objednávky zasílejte na adresu:
Prítomnost
Národní 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 075 600
Fax: 222 075 605
e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz
ceny preDPLatnÉHo

CR:

340 Kc/ 15 USD/ 12 EURJ I rok

660 Kc/ 29 USD/ 24 EURJ 2 roky
960 Kc/ 41 USD/ 34 EURJ 3 roky
Evropa: 800 Kc/ 35 USD/ 29 EUR/ 1 rok
Zámorí: 1000 Kc/ 43 USD/36 EUR/I rok
Studentské predplatué: 149 Kc/ I rok

lava Klause a jeho úletum, pokud jde o EU, obcanský sektor
apod., které ohrožují naši spolecnost.
Politické spektrum se výrazne zúžilo
kolem dvou stran, což za predpokladu,
že tu nebudeme mít balkánskou politiku,
která se tocí kolem likvidace oponenta,
znamená další demokratizaci. Tvorba
vlády totiž nebude možná bez spolupráce všech, tedy bez politického konsensu
a kompromisu. Vzhledem k tomu, že
politici jsou naši zamestnanci a že jim
platíme za to, aby se na základe výsledku
voleb dohodli, a ne za to, aby se nicili, i to
je dobrá zpráva.
Martin Jan StránsKÝ

nzerce
Cenlk inzerce ceské i anglické mutace:
cernoblle
1. strana
19700
10800
1/2
5800
1/4
3200
1/8
27200
Vnitrní strana obálky
36800
Zadní strana obálky

barevne
24000
13 200
7700
4400
31400
41200

Ceník inzerce do jedné jazykové mutace
(ceny jsou uvedeny v Kc)

1. strana
1/2
1/4
1/8
Vnitrní strana obálky
Zadní strana obálky

cernoblle
10 900
10 800
5800
3200
27200
36800

Objednávky zasllejte na
Prítomnost, Národní 11, 11000 Praha I
tel.: 222 075 600, fax: 222 075 605,
e-mail: info@vydavatelstvimjs.cz

barevne
13 000
8200
4900
2900
31400
41200

BR1T1SH AMER1CAN
TOBACCO
CZECH
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díky

rozmanitosti

British American Tobacco (Czech Republic)
je partnerem redakcní stáže pro etnické
menšiny v Prítomnosti
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Ilnlc8: 800 207 207

'V'

,

•

CESKAEi
SPORITELNA
Jsme Vám blíž.

