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průvodce přítomností

Milé čtenářky, milí čtenáři,
člověk prý nemůže létat rychlostí světla,
Přítomnost však v komiksu Petra a Lely
Geislerových dokazuje, že je schopen
být dokonce ještě rychlejší. Také Občanská demokratická strana je schopná lecčeho, jak píše Erik Tabery v komentáři
k poměrům na domácí
politické scéně, řítí se
samospádem bez udání směru. I sama Česká republika se žene,
a to do maléru, pokud
jde o její předsednictví
Evropské unii. Protože,
jak konstatuje Jiří Pehe,
časový skluz v přípravě, ideologické půtky
a politicky motivované
čistky na všech úrovních státní správy
nevěstí mnoho dobrého.
Hlavním tématem této Přítomnosti otevírající „osmičkový“ rok (čas je
běžec s dlouhým krokem, letos to bude
už sedmdesát let od mnichovské dohody, už šedesát let od komunistického
převratu, už čtyřicet let od pražského
jara) – je rychlost, akcelerace životního tempa, jak to diktuje naše spěchající
civilizace. Petr Příhoda poznamenává,
že od jisté doby se pohybují rychleji
nejen lidé, ale i dějiny. Třeba podle toho,
jak se sobě vzdalují jednotlivá pokolení.
Babička Boženy Němcové ještě mohla
předat vnučce použitelnou zkušenost.
Dnes s tím mívají potíže rodiče vůči
dětem, protože ty vrůstají do jiného
světa než byl ten, v němž zakotvili rodiče. O rychlých dětech (v dobrém slova
smyslu) a uspěchaných, netrpělivých
rodičích píše Jan Černý. Jako psycholog
to zná zblízka a varuje před nesmyslnou
a nebezpečnou netrpělivostí těch rodičů, kteří se po narození dítěte snaží co
nejrychleji vrátit do zaměstnání a vůbec
dělat všechno jako předtím, když byli
bezdětní. „Příbytek Boha naší doby je
dálnice,“ tvrdí Jiří Eduard Hermach,
který zrovna dostal pokutu 68 euro za
překročení rychlosti. Ve svém eseji pak
dospěje k tomu, že tak, jako Egypťané po
sobě zanechali pyramidy, naše společ-
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nost předá historii dálnice, ty nezměrné
chrámy rychlosti a rozpoutaných vášní,
které obemkly celé kontinenty. Mezi
ďábly radarů jsou na nich však stále
ještě dlouhé úseky, kde andělé rychlosti
zpívají ty nejúchvatnější písně.
Ale musím už s tím
opojením rychlostí
skončit, protože Vás
chci upozornit ještě
na místa, kde se čas
nejen zastavil, ale dokonce se plíží nazpátek. Jiří Musil analyzuje problém takzvaných vnitřních periferií. V České republice totiž přibývá oblastí, kde lišky dávají dobrou noc. Souvislých území, která se hospodářsky nerozvíjejí, chudnou, vylidňují se, jejich obyvatelstvo stárne. Vlaky a autobusy tam
jezdí málo, školy a hospody jsou dávno
zavřené, domy chátrají. Dá se s tím něco
dělat? Autor navrhuje řešení.
A protože se právě narodil nový rok,
v rubrice Fenomén se věnujeme porodům. Tedy těm domácím, které se u nás
v poslední době dostaly do flóru. Přinášíme rozhovor se studentkou Karolínou,
která své dvě děti přivedla na svět doma,
protože se k tomu jednoznačně rozhodla.
A také přinášíme vyjádření lékařky Taťá‑
ny Lomíčkové z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že domácí porody balancují mezi ignorancí a sobectvím. Mezi
těmito dvěma póly stojí zkušenost matky,
tchyně a babičky, novinářky Jany Šmído‑
vé, která se s tím vším potkala osobně.
Pro celý letošní ročník jsme zavedli
rubriku Osmašedesátý. V tomhle čísle
Přítomnosti do ní napsali náš třicetiletý redaktor David Svoboda a o čtyřicet
let starší lékař Jan Štěpánek, předseda
Klubu angažovaných nestraníků v roce
1968. Vřele doporučuji. Zvlášť pohled
třicátníka, který se narodil devět let
„poté“. Uvítáme i Vaše příspěvky.
Přeji dobrý rok 2008!
Libuše Koubská

poznámky

Odcházení
přichází

V

áclav Havel má rád paradoxy a absurdní situace. A to nikoli pouze ty přirozené, které přináší život, nýbrž i ty inscenované, připravené.
Záměrné vytváření takových situací – ať už je to dopis
Gustávu Husákovi, jízda po republice za doprovodu
vozů StB nebo stmelující národní koncert na rozloučenou s prezidentským stolcem v Národním divadle
– je téměř osobní charakteristikou bývalé hlavy státu.
Velmi dobře o tom svědčí i Havlovo psaní po odchodu
z vysoké politiky, kam se v poslední době stále častěji
vrací jako autoritativní komentátor veřejného dění.
Už kniha Prosím stručně, původně chápaná ja
ko paměti ve stylu míchajícím Henryho Kissinge
ra a Charlese Bukowského a nakonec sestavená
za pomoci a využití novináře Karla Hvížďaly, byla
plná absurdity a paradoxů, které na sobě nesly stopy divadelní práce. Rozhovor po výtce komponovaný, místy gradovaný, novinky ze zákulisí připravené
jako jevištní gag, filosofické úvahy ve stylu „velkého
čtení“ z Ferdinanda Peroutky. Hravá divadelnost
celého opusu sice na jedné straně dávala pocítit, že
bývalý prezident otevírá vlastní nitro víc než dřív, ale
zároveň byla téměř hmatatelným důkazem toho, že
za divadelní kulisou se s největší pravděpodobností
skrývá to nejpodstatnější – jinak by přece nemělo
smysl kulisy stavět.
Nová divadelní hra Václava Havla Odcházení, jež
nyní se značným předstihem před premiérou plánovanou na červen 2008 vyšla tiskem, je jen zdánlivě
z jiného těsta. Divadelnost je tu jedním z témat. Řada
vstupů autorova hlasu v průběhu hry reflektuje proces hraní, režírování, ale i způsob, jakým svět divadla ovlivňuje tvůrce dramatického textu. Právě tudy
nechává Havel na všechny budoucí scény potenciálně
vstoupit náhodu a slastné neznámo tvorby. A je to
také místo, kudy na zatím domýšlené jeviště proudí
skutečné úvahy o moci. Havel je v těchto pasážích
silně sebeironický, ale zároveň předvádí, že autorovy možnosti zastírání, překrucování, slovem vymýšlení jsou téměř nekonečné. Čtení hry před hotovou
inscenací má smysl právě proto, že na jevišti už tato
rovina nemusí být tak zřejmá. Sledujeme typickou
obrácenou strukturu, tolik oblíbenou u postmoderních autorů: na okraji, nikoli v centru dění se odehrává to hlavní (to platí i pro použité citáty z Krále
Leara a Višňového sadu). Ale autor přece jen i tady
raději zůstává v náznaku a nenechá na čtenáře dolehnout veškerou tíhu této divadelní (politické) všemoci.
Kvůli ohleduplnosti k druhým?
Skutečná tíha moci (politiky) – obrovský náklad
odpovědnosti, který si připouští stále méně lidí,

a marný boj o zachování vlastní tváře, o něž usiluje
ještě méně jedinců – je pochopitelně částečně nesena
i v hlavních postavách, ať už je to odcházející kancléř
Rieger nebo jeho faktický a velmi přičinlivý nástupce
Klein. V těchto figurách se odrážejí všechny typy české politiky minulých let, Havlem počínaje, Klausem
či Grossem konče. Jsou to archetypy jen z poloviny,
chybí jim bytostnost, přestože se díváme do zákulisí,
vidíme povrch, který občas nanejvýš odráží pohledy
jako zrcadlo. Čtenář sleduje jen jakýsi souboj masek
a kulis, soupeření s politikou, dokonce s existencí
jako divadlem.
V tomto smyslu Havlovo Odcházení nenabízí
novou „prezidentskou látku“. Je to jen nejvzdálenější
sebereflexivní bod, kam se autor po návratu k psaní
dosud dostal. Proslulá „propast bytí“ je ještě o kousek
dál…
Petr Fischer

Gentlemani
a ti druzí

J

ako novinářka jsem se nikdy nesetkala s tím, že
by po mně interviewovaný hodil popelníkem,
jako se to před lety stalo mé kolegyni, renomované rozhlasové redaktorce, při rozhovoru s Václavem
Klausem. O dotyčném je rovněž známo, že rozčilen
vyzváněním fotografova telefonu mu ho vzal a mrštil
s ním o zeď. Nevím už, na co tak hrozného se kolegyně ptala, ale vím, že se Klaus netrefil. Pokud jde
o ten roztříštěný mobil, určitě je krajně nezdvořilé
nevypnout si ho, jdu-li k hlavě státu. Jiná věc ovšem
je, že hlava státu reaguje jako opilý popelář, když mu
žena předloží připálenou večeři.
I když jsem za život udělala stovky rozhovorů,
s něčím podobným jsem se nesetkala. Ale zažila jsem
rovněž něco výjimečného: před několika lety jsem
připravovala portrét Jana Švejnara pro knihu Příběhy
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české vědy. Ekonom, o němž se ví, jak úzkostlivě hospodaří s časem, protože ho považuje za nejcennější
komoditu, byl v Praze na skok. Ze setkání jsem měla
dobrý pocit, Jan Švejnar mluvil otevřeně, živě, zajímavě. Doma jsem zjistila, že v magnetofonu nemám
ani škyt, mašina selhala. Dva dny jsem se vnitřně
svíjela, pak jsem poslala omluvný e-mail s prosbou
o novou schůzku. Švejnar už byl zpátky v Michiganu.
Odpověděl, že se můžeme sejít o dva měsíce později,
až se zas objeví v Praze. Stalo se, tentokrát už to klaplo. Usmíval se, ani půlslovem nedal najevo, že profesionály si představuje jinak. Trpělivě zodpověděl
všechny už jednou položené otázky. Povzbudilo mě
to do té míry, že jsem ho časem opět požádala o rozhovor, tentokrát pro Přítomnost – na téma slovenské
ekonomické reformy, u jejíhož zrodu částečně stál.
Ekonom, který úzkostlivě hospodaří se svým časem,
si se mnou dal schůzku před Malostranskou kavárnou, protože to měl příhodně po cestě mezi dvěma cíli svých jednání. Hlídala jsem tehdy malé dítě
a vystřídat mě přišli se zpožděním. Utíkala jsem sice
jako splašená, ale tu čtvrthodinu jsem nedohnala. Jan
Švejnar stál před kavárnou, četl si noviny. Usmál se,
uklidnil mě, objednal kafe a řekl, že to tedy vezmeme
o něco rychleji. Magnetofon naštěstí už neselhal.
A budoucí kandidát na úřad prezidenta České
republiky Jan Švejnar v roli gentlemana taky ne.
Libuše Koubská
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P

řed osmnácti lety jsme my Češi vstoupili do
další kapitoly svých národních dějin. Přesněji
řečeno byli jme do ní postrčeni událostmi valícími se kolem nás. Není tomu tak vlastně vždycky?
Dějiny jsou příběhem a ten je vždy něčí. Prožíváme
je především jako své vlastní. Stačí se ale rozhlédnout
– a objevíme souvislosti přesahující náš obzor. Vítězství bolševismu v Rusku a nacismu v Německu bylo
nejen ruským, respektive německým dílem. Nicméně nelze přehlédnout rozdíly v míře úsilí, vědomého i nevědomého, konstruktivního i destruktivního,
jímž ten či onen národ k epochální změně přispěl.
Náš „listopad“ lze pochopit jedině v rámci kolapsu sovětského experimentu a zhroucení bipolárního
světa, přesto se nelze vyhnout dojmu, že iniciativnější
v tom směru byli Maďaři a ještě více Poláci. Ve střední Evropě jsme se přidali naposled, až po východních
Němcích. Že nám už nic jiného nezbývalo? Pravda,
mohli jsme počkat na Rumuny, na Albánce…
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Ta naše setrvačnost provokuje k otázkám. Které
zdejší sociální skupiny byly vůči „znamením času“
vnímavější a které netečnější, případně co se tím
epochálním přelomem změnilo a co ne? Je tu ovšem
metodologický problém, v jaké oblasti ty změny sledovat. Zda ve sféře, které se věnuje sociolog, politolog, ekonom či psycholog pátrající v hlubinách
lidských duší, anebo pohříchu novinář. Zdá se, že
základní konsensus v tomto ohledu u nás neexistuje.
Není to nedopatření, ale významná charakteristika
naší „society in transition“, společnosti v přechodu.
Obtížně slučitelné pohledy i polemická atmosféra
jejich konfrontování svědčí o atomizaci, která sama
o sobě napovídá, že je česká společnost tou změnou
zaskočena.
Není to poprvé, kdy jsme se nepřipraveni ocitli
uprostřed světodějného pohybu. Už svým národním
obrozením (rovněž podmíněným událostmi kolem)
jsme byli téměř rázem přeneseni z poklidu biedermeieru do vlaku rozjetého osvícenstvím. Stali jsme se
– všechna čest – kulturním národem, ale titul národa státního nám připadl (1918) ve víru převratného
dění, které vedlo k první, posléze i k druhé světové
válce, prý pokračování té první. Mezitím jsme státnost ztratili (1938) a znovu nabyli (1945), ale bez
porozumění událostem valícím se kolem, neboť jsme
ji záhy ztratili (1948).
Podobenství o naskakování do rozjetého vlaku,
který míří směrem nám neznámým, je znepokojivé.
Zdá se, že se vztahuje i na poslední epochální změnu
(1989). Co se vskutku změnilo? Něco ano, jak potvrdí politolog a ekonom. Sociolog váhá. Psycholog víc,
nemůže přehlédnout kontinuitu, neboť ona změna
v nás neuzrála, jen jsme se váhavě přidali. Kolem se
valí události, jejichž význam je nám málo zřejmý.
Bipolarita světa nutila Západ k bdělosti, jejíž socio
ekonomické důsledky nám imponovaly. S rozpadem
sovětského bloku vzala ta bdělost za své. Západ se
potýká s erozí sociálního státu. Dříve jsme jej vnímali i jako duchovní mocnost (svoboda, demokracie…). Dílem právem, dílem přáním. Jeho konzumní
orientace, jeho hodnotový relativismus a politický
pragmatismus působí na náš předchozí obdiv jako
studená sprcha. Mezitím se ustavují nové mocenské
bloky – mobilizující se islámský svět je jedním z nich
– jejichž budoucí chování těžko předvídat. Plíživě se
ohlašuje ekologická hrozba i demografický kolaps
staré dobré Evropy. To vše se valí nejen kolem nás,
ale i na nás.
„Dějiny jsou iracionální, “ říká jeden Solženicynův
hrdina. Proti jejich svévoli není léku. V podobném
postavení byl archaický člověk vůči přírodě. Snažil se
něco o ní vědět, aby přežil. Nejen fyzicky, vždyť nám
vytvořil prazáklad kultury, respektive civilizace. I my
bychom měli vědět. Aspoň pro začátek. Aby bylo jasno, o co máme mít starost. I v hloubi svých duší.
Petr Příhoda

text: petr geisler kresby: lela geislerová
voni hloubal, nejspíš
fakt ne. zato jim garantuju, že jestli rychlostí blesku
neopravěj ten neon ve třicátým patře, poletěj
na hodinu

šéfe,
tuhle říkali
v televizi,
že člověk
nemůže lítat
rychlostí
světla?
je je…

to je porád
spěchu…

pche! pak že
člověk nemůže
lítat rychlejc
než světlo
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stalo se

Události čtvrtého


26. září
Vojenská junta v Barmě zahájila represe
proti protestujícím odpůrcům režimu.



11. říjen
V 76 letech zemřel v New Yorku světozná
mý guru indického původu Srí Chinmoy.



30. září
Na Ukrajině proběhly předčasné volby: při
nesly těsnou většinu koalici prozápadních
stran.



16. říjen
Česká republika neuspěla ve volbě nestálé
ho člena Rady bezpečnosti OSN; post zís
kalo Chorvatsko.



2. říjen
Britský premiér Gordon Brown přislíbil na
své první návštěvě Iráku stažení 1000 brit
ských vojáků.



18. říjen
Po osmi letech se z dubajského exilu vráti
la do Pákistánu někdejší premiérka Bénazír
Bhuttová.



3. říjen
Policie začala vyšetřovat případ záměny
novorozenců v nemocnici v Třebíči, k němuž
došlo koncem roku 2006.



22. říjen
Volby v Polsku vyhrála Občanská platforma
Donalda Tuska.



24. říjen
Autor tzv. Kubiceho zprávy z jara 2006 Jan
Kubice a řada jeho spolupracovníků ozná
mili odchod od policie.



24. říjen
Turecké bombardéry zaútočily na pozice
Strany pracujících Kurdistánu na iráckém
území.



25. říjen
Americký Kongres odložil po tureckých
protestech hlasování o genocidě Arménů
ze strany Osmanské říše v roce 1915, při
které zahynulo nejméně 640 tisíc lidí.







3. říjen
Při bombovém útoku v Bagdádu utrpěl
zranění polský velvyslanec v zemi Edward
Pietrzyk.
4. říjen
Rusko si připomínalo půl století od vyslá
ní Sputniku do kosmu, které odstartovalo
vesmírné závody.
11. říjen
Pražští zastupitelé ODS se postavili proti plá
nu umístit na Letnou budovu navrhovanou
Janem Kaplickým pro Národní knihovnu.

„Píp, píp, píp,“ prohlásil Sputnik
před padesáti lety.
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26. říjen
Ruský prezident Vladimir Putin přirovnal
snahu umístit americký radar v Evropě ke
kubánské raketové krizi.



26. říjen
Slovenský parlament schválil zákon o záslu
hách Andreje Hlinky.



29. říjen
Izraelský premiér Ehud Olmert ohlásil, že
trpí ranou fází rakoviny prostaty.



29. říjen
Vědci oznámili, že virus HIV se rozšířil do
světa roku 1969 z Haiti.



31. říjen
Ve Španělsku padly vysoké tresty pro
dvacet jedna pachatelů bombového útoku
v Madridu z jara 2004.



1. listopad
V americkém státě Ohiu zemřel Paul Tib
bets, pilot letounu, který svrhl atomovou
bombu na Hirošimu.



2. listopad
Desetitisíce demonstrantů v gruzínském
Tbilisi požadovaly odstoupení prezidenta
Michaila Saakašviliho.



3. listopad
Pákistánský prezident Parvíz Mušaraf
vyhlásil v zemi výjimečný stav.



3. listopad
Ústřední výkonný výbor ČSSD podpořil eko
noma Jana Švejnara jako společného kan
didáta do prezidentské volby.



5. listopad
Italská policie zatkla hlavu sicilské mafie
Salvatora Lo Piccolo a jeho syna.



6. listopad
Nejméně šedesát lidí zabil sebevražedný
atentátník v severním Afghánistánu.



6. listopad
Belgie překročila svůj půlstoletí starý
rekord: pro neshodu valonských a vlám
ských parlamentních stran zůstává od
posledních voleb již 149 dní bez vlády.



7. listopad
Vicepremiér Jiří Čunek v důsledku svých
neřešených afér oznámil rezignaci na vlád
ní funkce.

stalo se

čtvrtletí roku 2007






7. listopad
Ruská Státní duma z popudu preziden
ta Vladimira Putina jednohlasně schvá
lila zákon o pozastavení ruské účasti ve
Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách
v Evropě (CFE).
10. listopad
V Praze proběhly dlouho očekávané stře
ty mezi pravicovými radikály, anarchisty
a policií.
14. listopad
Krajně pravicový blok stran v Evropském
parlamentu Identita, tradice, suverenita
se rozpadl poté, co jej na protest proti
protirumunským výrokům Alessandry Mus
soliniové opustili zástupci Strany Velkého
Rumunska.



16. listopad
Nad Bangladéšem ustalo řádění cyklonu
Sidr. Podle Červeného kříže může mít na
svědomí až 10 tisíc životů.



17. listopad
V Kosovu proběhly parlamentní volby. Zítězila
v nich Demokratická strana Kosova Hashima
Thaçiho, mající v programu nezávislost.

. 22. listopad
Ve Venezuele proběhly desetitisícové de
monstrace ve prospěch i proti prezidentu
Hugo Chávezovi.
23. listopad
Nigerijský senát prohlásil odstoupení polo
ostrova Bakassi Kamerunu za nezákonné.





24. listopad
Australské parlamentní volby vyhráli po
jedenácti letech vlády středopravé koalice
tamní labouristé.

4. prosinec
Místopředseda a poslanec Strany zelených
Ondřej Liška byl jmenován novým minist
rem školství.



25. listopad
Na pařížském předměstí Villiers-le-Bel pro
pukly střety mezi mladými přistěhovalci
a policií.

5. prosinec
V obchodním domě v americkém státě
Nebraska zastřelil psychicky labilní student
devět lidí.



5. prosinec
Americká stanice CBS uvedla, že Rafíd
Ahmad Alvan, jehož informace o iráckých
laboratořích vyvíjejících biologické zbraně
podpořily rozhodnutí napadnout Irák, nikdy
nebyl prominentním iráckým inženýrem, jak
tvrdil.



7. prosinec
Ústřední zpravodajská služba (CIA) uved
la, že její vyšetřovatelé v zájmu ochrany
identity svých agentů zničili nejméně dva
videozáznamy s výslechy osob podezřelých
z terorismu.



10. prosinec
Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že
si za svého nástupce přeje prvního vicepre
miéra Dmitrije Medveděva.



10. prosinec
Cristina Fernández de Kirchner nastoupila
do úřadu prezidenta Argentiny.



11. prosinec
Při dvou výbuších v Alžíru zahynulo třicet
osob. K útokům se přihlásila al-Kájda.



12. prosinec
Za zneužití pravomoci veřejného činitele
a porušení domovního práva byl k šesti
letům vězení odsouzen bývalý peruánský
prezident Alberto Fujimori.



12. prosinec
Američtí vědci předvídají, že moře na sever
ním pólu by mohlo být v letním období
během šesti let zcela bez ledu.





26. listopad
Strana Velkého Rumunska nezískala
v rumunských volbách do Evropského par
lamentu ani jedno křeslo.



27. listopad
V marylandském Annapolis začala mírová
konference o budoucnosti Blízkého východu.



28. listopad
Vrchní soud v Praze zprostil bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a dal
ší dva obžalované v kauze Testcom obža
loby.

17. listopad
Česká republika si připomněla 18. výročí
sametové revoluce.



18. listopad
Při nejhorším důlním neštěstí v dějinách
Ukrajiny přišlo na dole Zasjaďko o život
nejméně sto horníků.





19. listopad
Bývalá hlava státu za vlády Rudých Khmerů
Khieu Samphan byl v Kambodže obžalován
ze zločinů proti lidskosti.





30. listopad
Neznámý muž zajal rukojmí v kancelá
ři kampaně senátorky Hillary Clintonové
v Rochesteru v americkém státě New Ham
pshire.

20. listopad
OSN snížila svůj odhad počtu lidí nakažených
virem HIV ze 40 na 33 milionů.





21. listopad
Demonstrace odborářů před budovou
maďarského parlamentu v Budapešti,
vystřídaly potyčky mezi skupinami výtržní
ků a policií.

30. listopad
V Súdánu se konaly demonstrace za popra
vu britské učitelky Gillian Gibbonsové, která
strpěla, aby její žáci pojmenovali plyšového
medvídka po proroku Mohamedovi.



1. prosinec
Britská ministryně vnitra Jacqui Smithová
varovala před hrozícím teroristickým úto
kem v zemi.



2. prosinec
V Rusku probíhají parlamentní volby. Vyhrála
je Putinovi blízká strana Jednotné Rusko.

22. listopad
Bývalý policista a dosavadní předseda
somálského Červeného kříže Nur Hassan
Hussein byl jmenován novým premiérem
Somálska.

3. prosinec
Venezuelský prezident Hugo Chávez přiznal
těsnou porážku v referendu o ústavních
změnách, které mu měly umožnit neome
zeně kandidovat na své znovuzvolení.









28. listopad
Firma Google oznámila úmysl investovat
desítky milionů dolarů na výzkum obnovi
telných zdrojů energie.

Sestavil David Svoboda.
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Gromyko story

R

uský televizní kanál Vesti 24 vysílal
v říjnu dokumentární snímek lakonicky nazvaný Gromyko, dokazující,
že sovětský politik a nejdéle sloužící diplomat 20. století Andrej Andrejevič Gromyko (1943–46 velvyslanec v USA, 1946–48
stálý zástupce SSSR v OSN, 1957–85 ministr zahraničí – pozn. red.) uměl v zákulisí
tahat za nitky a dovedně se přikrčit vždy,
když hrozilo, že by mohl být rozdrcen ve
stalinském kádrovém mlýnku. V kritických chvílích však uměl také odhadnout,
jak lze usměrnit další vývoj.
Když se pak i samovládný Nikita
Chruščov začal silně zajídat ostatním ve
vedení země, šlo už jen o to, jak se ho zbavit. Na spikleneckých poradách se projednávala i možnost, že by Chruščov mohl
zahynout při ,,leteckém neštěstí“. Vůbec to
nebyla varianta, které by se snad politbyro
štítilo. Ale nakonec ani Brežněv ani jiní to
nepodpořili z pozoruhodného důvodu:
při letu, který přicházel v úvahu, by musel
být na palubě kromě Chruščova i Andrej
Gromyko. Ale jeho obětování se nezdálo
žádoucí. Po politickém pádu Chruščova
se Gromyko už zcela pevně dostal mezi
,,nedotknutelné“. Brežněv nechával zahraniční politiku úplně v jeho rukou a na
tomto poli se s klidem řídil jeho instruk-

cemi. Pokud jde o vpád do Afghánistánu,
po zkušenostech s politickým fiaskem
invaze do Československa v srpnu roku
1968 byl Gromyko jednoznačně proti.
Filmový dokument o Gromykovi tvrdí,
že stejný názor měli na jaře a ještě v létě
1979 i další dva klíčoví členové politbyra
– šéf KGB Jurij Andropov a ministr obrany Dmitrij Ustinov. Leonid Brežněv se
,,afghánské akce“ dost obával, zdravotně
rychle slábnul a stále víc nemiloval jakékoliv problémy.

Film nevysvětluje, jak a proč se jen za
pár měsíců názory Andropova a Ustinova zcela změnily. Jen konstatuje: „Aby
byl i Brežněv přesvědčen o nutnosti
vojenského vpádu do Afghánistánu, bylo
nutné, aby se k záměru přidal i Gromyko. Vlastně se už dá mluvit o rozhodujícím triumvirátu Andropov – Ustinov
– Gromyko. Co tato trojice dohodla, platilo. Taková byla praxe v době pozdního
Brežněva; Gromyko nakonec ustoupil.
Brzy na to přišlo období, jemuž se
v Rusku říká „pětiletka pyšných pohř

bů“. Po odchodu ,,z Olympu“ posledního starce Konstantina Černěnka, který
byl nejvyšším sovětským představitelem
pouhých třináct měsíců, byl Gromyko jako supervlivný představitel staré
gardy v pozici, že on mohl rozhodovat
další vývoj. Ale jak bylo jeho zvykem,
do poslední vteřiny nemínil prozradit
(ani doma), koho podpoří při výstupu na vrchol moci. Těsně předtím, než
rozhodující plénum začalo, Gromyko se skoro v naprosté tajnosti setkal
s Gorbačovem. Gromykův syn Anatolij
Andrejevič ve filmu tvrdí: ,,Situace tehdy byla jako rovnice s mnoha neznámými. A fungovala praxe – kdo bude jako
první navržen na funkci generálního
tajemníka, bude taky zvolen. Můj otec
na onom plénu vstal jako první a navrhl
Gorbačova. Druhý den ráno, 14. března
1985, se proto obyvatelstvo SSSR probudilo už v jiné zemi.“

Scénář Sergej Vetlin,
režie Sergej Komarov
Ruský státní televizní kanál Vesti
25. 10. 2007

Honička za sarkomobilem

F

retku, která ve známé dětské písničce běhá sem a tam, bychom mohli
nahradit francouzským prezidentem
Nicolasem Sarkozym. Hned je tu a hned
je tuhle. V neděli v Čadu, v úterý v Guilvineku, ve středu ve Washingtonu, ve čtvrtek v Paříži. Až se z toho hlava točí. Ale on
běží a běží…
Tento kvazibrownovský pohyb, tato
prezidentská hyperaktivita, tato schopnost být zde a vzápětí jinde, v sevření
jednoho tématu a hned jiného, činí ze
Sarkozyho archetyp hypermoderního
jedince. A to, co ho v něj přetváří, je především jeho supermobilita.
Už dvě stě let – od úsvitu průmyslové
revoluce – je svět exponenciálně čím dál
tím víc v zajetí tohoto pohybu. Pod „makroskopem“ (toto slovo vymyslel Joël de
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Rosnay, francouzský futurolog, spisovatel
science fiction a molekulární biolog) by se
svět jevil jako cosi naplněné probleskujícími, hemžícími se, nepředvídatelnými částicemi. Je to prostě Brownův pohyb.
Pohyby – zboží, osob, firem – jsou
znamením doby. Nejsou pouhým součtem fyzických přemísťování, ale součástí
nového myšlení, které vtiskává nový spo-

lečenský význam změně místa. Mohou
být virtuální. Jdou ruku v ruce se smršťováním času, rozšiřováním prostoru
a zevšeobecňováním pohybu. Vážou se
na kult rychlosti a zrychlování změn.

Znamenají konec rutiny, rozmanitost
výběru, primát nejistoty.
Lidské dobrodružství už trvá pár tisíciletí, ale příběh náhle změnil rytmus
a nabral ostré tempo. Zatímco dříve se
zdálo, že všechno se táhne s monotónní
vláčností, za dvě stě let se hrubý domácí
produkt planety zvýšil o pět tisíc procent
a populace o pět set procent. Za padesát
let se počet vozidel zvýšil z padesáti na
osm set miliónů, letecký provoz se znásobil padesátkrát. Provoz na železnicích,
které jsou staršího data, se zdvojnásobil.
Zároveň se naplno rozjelo užívání telefonu, zrodila se televize, pak internet.
Pod vlivem globalizace výměn a vý
robních systémů se změnil jedinec a jeho
společenské vazby, změnil se městský
prostor. Současnost neustále zazname-
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nává temné stránky těchto procesů: hluk,
znečišťování ovzduší, dopravní zácpy,
zplundrované krajiny… A také vynucené
migrace, zejména těch, kdo jsou z tempa
vyloučeni.
Na kolokviu uspořádaném v roce
2003 Institutem města v pohybu (IVM)
sociolog Danilo Martuccelli taktéž upozornil na vliv všeobecné mobility na společenskou prestiž; stala se jedním z jejích ukazatelů. Svou supermobilitou by
hypermoderní jedinec, jako pohyblivý
Sarkozy, vlastně uskutečňoval svůj „sen
o všudypřítomnosti“ hraničící s všemohoucností. „Na zemi, kde prostor přestává být nepřekonatelnou brzdou aktivity

a komunikace, je fyzická spolupřítomnost
pod vlivem všeobecné mobility hlavním
znakem společenského významu.“
Ve světě, kde se dostupnost na dálku
stála něčím banálním, jet někoho na
vštívit je jako mu zdůraznit, nakolik si
ho vážíme. Mobilita tudíž vytváří hodnotu. Na burze společenských mravů má
setkání tváří v tvář tu nejvyšší hodnotu.
Někteří z těch, kdo se snadno přemísťují,
jsou bohatší než ostatní. A někteří z těch
ostatních jsou citliví na nerovnosti a zneklidňuje je to.
V opravdové ódě na mobilitu (Mobilités
et vie contemporaine), o níž se domnívá,
že „musí být součástí inteligentní globa-

lizace“, se ředitel časopisu Passages Emile
Malet přimlouvá, aby se stala „novým
univerzálním právem“: Důvodem toho je
fakt, píše, že „mobilita se stala veřejným
statkem, téměř tělesnou potřebou, dobýváním svobody a znakem naděje“. Šlo by
dodat, že je také podmínkou uplatňování
jiných práv – dostupnosti bydlení, práce,
vzdělání či zdraví.

moc hlasitá a agresivní. To je jistě pravda, ale vcelku se většina kampaní točí
jen okolo dvou myšlenek: kolem peněz
(vydávat je a signalizovat navenek to, že
je máme), nebo – pomocí miliardových
rozpočtů – lidem zprostředkovat pocit,
že takoví, jací jsou, nesmějí být.
Dochází však k tomu, že se publikum
brání. V šedesátých letech si ještě 35 procent televizních diváků vzpomnělo příští
den na sledovanou reklamu. Dnes je to
méně než deset procent. A ještě něco

bude kotleta“, totiž že jen pokud je břicho
plné a postel teplá, vzniká volný čas na
přemýšlení o životě.
Reklamní světy tedy nemůžeme po
volávat k odpovědnosti za všechno. Ale
přesto existují argumenty pro tezi, že
v budoucnu budou lidé nakupovat méně
zboží – na jedné straně proto, že skříně
a místnosti jsou již plné, na druhé straně kvůli změně systému hodnot. Diskuse
o ochraně přírody a změnách klimatu
vyvolaly impuls „méně je více“.
Pokud tomu tak je, míjí se reklama,
která nahrává konzumu, nenasytnosti
a namyšlenosti, svým účelem. Proč by
pro změnu nemohla reklama zastávat
cíle jako respekt, úctu a dorozumění?
Tak jako globalizace nakonec podporuje pocit regionální příslušnosti, vyvolává
turbokapitalismus lidský cit pro upřímnost a autenticitu.
Z tohoto pohledu nemusí být reklama
mimo hruď nutně v prdeli.

Jean-Michel Dumay
Autor je francouzský novinář.

Nedělní vydání deníku Le Monde
11.–12. listopadu 2007.

Blbost se může přejíst

M

imo hruď je reklama v prdeli. Tento titulek se před časem objevil v se
riózním švýcarském deníku Neue
Zürcher Zeitung. Redaktorka se v následném textu ihned omlouvala. Zároveň však
uvedla, že kdyby titulek zněl zdrženlivěji
„Kam kráčíš, konzumní společnosti?“,
čtenáři by se čtením ani nezačali. Volba
výrazů je jí prý trapná, píše, ale naučila se
to prý od reklamy: Titulky musejí udeřit
do očí! Dobré je vše, co vzbudí pozornost.
I pro řadu kampaní platí mantra rychlého
svodu – známé dráždivé podněty a plánovatelné reflexy. K tomu pak jméno produktu, a vše je hotovo!
Analogie s novinami ovšem osvětlí
více. Kdyby stačilo přilákat čtenáře odvázaným stylem, spočívala by žurnalistika
jen v pestrých obálkách a divokých titulcích. Ovšem v kvalitních médiích musí
po dráždivém začátku následovat obsah,
čitelná přidaná hodnota. Kdo chce nedovařené slabomyslnosti, toho obslouží
optimálně Bravo.
Proč tolik firem a autorů reklamy věří,
že apelem na primární instinkty a dívkami, které se producírují na první straně
bulvárních novin Bild, je možné prodávat výrobky?
Jacques Séguéla, dlouhá léta ředitel
jedné z největších světových reklamních
agentur Havas, shrnul svou frustraci takto: „Reklama ničí kvalitu života.“ Prý je

horšího: čtyřicet procent lidí je proti
konzumní společnosti. Vznikl pohyb
směrem pryč od čistě hmotného snažení.
Je to onen často citovaný trend LOHAS
– Life Style of Health and Sustainability
(životní styl zdraví a trvalé udržitelnosti)
jako reakce na tlak směrem k rostoucímu konzumu. Dochází i k renesanci náboženství (a pseudonáboženství).
To vše je paradoxní hned z několika
důvodů. Za prvé – v případě Séguélově – mluví o reklamě právě reklamní
odborník s vědomím toho, že kálení do
vlastního hnízda vyvolává pozornost,
což agentuře přiláká zákazníky. A za druhé platí, že „uvidíme Hamleta, jen pokud

Peter Littmann
Autor je odborník na značkovou reklamu
a profesor nejstarší německé soukromé univerzity Witten/Herdecke.

Handelsblatt, 15. 11. 2007
Výběr ze zahraničního tisku
pro Přítomnost připravili Jan Petránek,
Petr Fleischmann a Jaroslav Šonka.
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Jana Hybášková:

Je třeba narovnat počáteční nespravedlnost

P

řestože ženy představují polovinu
obyvatel naší planety, tak ani v nejvyspělejších státech není v politice padesát procent političek. Všude na
světě jsou ženy v menšině. I v Evropské
unii a jejích institucích. Paradoxem je,
že mnohem lépe než většina zemí severu
jsou na tom z hlediska počtu žen v politice země jihu, rozvojové země, africké,
latinsko-americké.
Ráda bych vysvětlila, proč je nutné mít více žen v politice. Mnozí říkají
– politika je přece drsná a maskulinní,
pro ženy nevhodná. Ne. Politika je maskulinní, protože je v ní málo žen, a je tím
pokřivená. Zatím se do politiky dostávají pouze ženy, které se přizpůsobují
světu mužů a své kolegy předčí v jejich
vlastních schopnostech – mám na mysli
Margaret Thatcherovou, která měla za

celých svých jedenáct let v premiérském
křesle ve vládě kromě sebe jednu jedinou ženu!
Při svých četných kampaních jsem na
ulicích potkávala mnohé úspěšné ženy,
většinou manažerky. Dívaly se na mě
často s pohrdáním, protože jsem dělala
politiku. Uvědomila jsem si, že tyto ženy
se s naší politikou velmi těžko identifikují. Protože jsou v ní skoro jen a jen muži.
Důsledkem pak je, že se ženy o politiku
nezajímají a jsou jí často znechuceny.
A to není dobře, když (minimálně) padesát procent lidí má k politice své země
negativní postoj. Není to dobře pro naši
demokracii.
Nejde ale o snahu o samoúčelnou
reprezentaci žen s odkazem na demokratičnost systému a na odlišnost přístupů
a mentalitu mezi ženami a muži. Tím,

bychom se pozabíjeli v autech. A kvóty
jsou jen regulací, která narovnává počáteční nespravedlnost.
Česká republika aplikuje pro volby
do Sněmovny proporční volební systém a pro přepočítávání hlasů na křesla
se používá tzv. d´Hondtův systém. I zde
dochází k jisté korekci reality ve snaze
zlepšit zastoupení. Proč se tedy vyhýbat
korekci typu kvóty, která jen zajistí, že
padesát procent populace bude spravedlivě zastoupeno? Když se nad tím zamyslíme z tohoto úhlu, zjistíme, že opatření
typu kvóty nejsou levicovým, ale spíše
liberálním opatřením. Navíc pro kvóty
asi platí totéž, co řekl Winston Churchill
o demokracii – není to ideální řešení, ale
nic lepšího a účinnějšího nemáme.
U nás jsou však kvóty do té míry kontroverzní, že i někdejší vysoce postave-

Kvóty pro ženy v
foto: archiv

že je málo žen v politice, ale i v jiných
oblastech, nám hlavně uniká mnoho
talentů, což je ztráta pro společnost jako
celek. To není pouze otázka žen v politice, ale skutečné, nikoli pouze formální,
rovnosti příležitostí pro všechny – muže,
ženy, bílé, barevné, růžové, modré…
Pokud se shodneme na nutnosti dostat
více žen do politiky, vyvstává otázka, jak.
Potřebujeme vůbec narovnávací opatření
typu kvóty? Nepomohou si ženy do politiky samy? Takto jsem k tomu přistupovala kdysi a teď se za to stydím. Já jsem
se do politiky dostala, ale mnoho schopných žen podobnou příležitost nemělo.
Jsem liberálka a nemám ráda sociální
inženýrství, ale je mi jasné, že bez jisté
regulace se neobejdeme. Vždyť dopravu
na silnicích musíme také regulovat, jinak
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ný český politik Miloš Zeman odpověděl
na otázku, co si myslí o kvótách: „Tato
nemoc šílených krav k nám naštěstí ještě
nedorazila.“
Nikdo se přitom všem však nediví
tomu, že do rozvojových zemí proudí
pomoc na zvýšení šancí dívek dosáhnout
základního a středního vzdělání. A kvóty jsou přece také jen pomoc těm, kdo
ji potřebují. A zároveň pomoc těm, kdo
si ji zaslouží. Jistěže je lepší mít v politice schopného muže nežli neschopnou
ženu, ale současná situace v české politice je spíš taková, že v ní máme mnoho
neschopných mužů a schopné ženy tam
chybí. 
n
Jana Hybášková je poslankyně
Evropského parlamentu.

pro a proti

Jiří Šolc:

Cesta do pekel

P

od pláštíkem ušlechtilého boje za
všeobecnou rovnost příležitostí předkládají ženské zájmové
organizace zavedení kvót pro účast žen
v politice jako všelék na všechny zdánlivé
genderové nedostatky.
V České republice je rovnoprávnost
dána mimo jiné Ústavou ČR a garantována zákony. Protože se v otázce zavedení
kvót nejčastěji skloňují tzv. politické kvóty, je třeba se podívat, co vlastně volební
zákon říká.
Nečekejme překvapení: možnost reprezentovat voliče mají obě pohlaví
naprosto stejnou. Kvóty jsou diskriminačním opatřením, které chce vychýlit volební soutěž ve prospěch jednoho
pohlaví. Prolomením principu volné
soutěže by se omezily demokratické principy a nakonec bychom obsazovali zastu-

překvapivě, ale jsem zastáncem co největší účasti žen v politice. Jejich názor
často chybí. Nicméně meritum věci je
v tom, že najít v dnešní komerční době
angažovaného občana, který by se chtěl
zdarma bít za blaho ostatních, je problém.
V této občanské mizérii, viděno z praxe, věnují muži obecně politice více
zájmu a času. Svůj čas obětují zdánlivě
banálním politickým potyčkám a prosazování svého názoru, bez něhož to nejde.
Už v nejnižších vrstvách místních zastupitelstev tedy zasedá mužů víc. Čím vyšší
politika, tím jsou problémy odtažitější
a obtížněji uchopitelné.
Nakrásně bychom mohli diktovat ženy
na kandidátky, ale co když ony nebudou
chtít? Co potom? Budeme trestat politické subjekty za to, že ženy do politiky jít

Žen je mezi voliči víc než padesát
procent, každá volební strana musí ve
vlastním zájmu učinit své kandidátky co
nejvíce atraktivní i pro ženy, aby nepřišla
o rozhodující hlasy.
Demokratická volná soutěž by měla
umožnit dostat se dopředu vždy těm nejlepším, kteří umějí voliče oslovit a mají co
nabídnout, bez ohledu na pohlaví. Kvóty pak jsou zářným příkladem přísloví,
že „cesta do pekel je dlážděna nejlepšími
úmysly“.
Ani voličky, ani voliči „nemají problém“ s pohlavím, pouze si přejí osobnosti.
A těch je nedostatek. 
n

Jiří Šolc je prezident Českého svazu mužů
a zastupitel města Liberec.

české politice?
nechtějí? Nebo rozpustíme stranu, která
nezíská příslušný počet žen?
Mimochodem, ptal se vůbec někdo
žen? Často mám pocit, že jménem všech
žen mluví jen několik ambiciózních představitelek. Nejsem si jist, že většina žen
bude chtít vyměnit rodinný život za oslnivou, ale zrádnou cestu politiky, která je
připraví o soukromí a čas. Pokud ano, už
dnes jim v tom nic nebrání.
Kvóty by diktovaly výsledky, bez změny
podstaty problému. A samozřejmě že jen
na špici. Dělat poslance se všemi viditelnými výhodami a asistenty je lákavé. Řada
lidí by si zřejmě přála vstoupit do vysoké politiky, aniž by se musela probojovat
„odspodu“, aniž by cokoliv ve veřejném
životě dokázala. Dosazením do funkce se
z nikoho dobrý politik nestane.

foto: archiv

pitelské mandáty na základě všelijakých
zájmových klíčů.
Položme si základní otázku: v čí prospěch? Kdo se jen trochu zajímá o zákulisí politiky, ví, že práce třeba poslance či
senátora je jen vrcholek ledovce práce té
či oné politické strany.
O volitelná místa kandidátek se uvnitř
stran svádí nelítostný boj, vybojované
křeslo je pak vítězstvím či kompromisem.
Na cestě člena strany třeba do parlamentu
jsou stranické výbory, konference, bezpočet setkání a jistě i mnoho neúspěchů.
Poslanecké křeslo tedy bývá i odměnou za
převážně bezplatnou a neviditelnou práci,
která je často nevděčná, nepříjemná a především mimořádně náročná na čas.
Protože jsem zastupitelem velkého
města, vnímám to v první linii. Možná
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Topolánek
si ničí vládu
Erik Tabery
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Český koaliční kabinet
prochází existenční krizí

S

oučasný český premiér Mirek Topolánek nechává zamykat novináře
na letišti, aby nemohli klást otázky,
a vládním letadlem létá na lyžovačku.
Bývalý český premiér Jiří Paroubek brázdí silnice téměř dvojnásobně povolenou
rychlostí a odmítá jít do televize, pokud
tam nebude sám. Pražský primátor Pavel
Bém bydlí za nadstandardních podmínek
ve vile, jejímž majitelem je vlivný byznysman. Nedávný vicepremiér a ministr
pro místní rozvoj Jiří Čunek je podezřelý
z korupce a zneužívání sociálních dávek.
Reakce hlavních aktérů: Problém? Ne,
ten mají jen média. Takhle zdejší politická elita oslavila osmnácté výročí 17. listopadu a desáté výročí jedné z největších
zdejších kauz – tzv. Sarajevského atentátu. Tehdy skončila arogance politiků
pádem vlády, jak to dopadne nyní?
V době, kdy se psal tento komentář,
nebyl ještě znám výsledek roztržky mezi
lidovci a zelenými ohledně návratu
Čunka do vlády. Každopádně se kabinet
Mirka Topolánka pořádně otřásal. A to
je dobrá zpráva, zdá se, že ne všechno
politikům prochází tak snadno.

Šest pravidel

foto: ČTK

Ať už Čunkova kauza dopadne jakkoli,
je třeba věnovat pozornost obecnějšímu
rozměru jeho, i těm výše zmiňovaným
případům. Tím spíše, že jsme přesně
deset let od pádu Klausovy vlády, jejíž
osud zpečetilo podvodné financování
a ukázková arogance vůči veřejnosti.
I když se od té doby udělalo hodně
dobrého (zpřísnila se legislativa i kritičnost voličů), zdá se, že v posledních
měsících zase narůstají ona nepříjemná
arogance politiků a prohřešky proti dobrým mravům.
Je to vlastně zvláštní až pozoruhodný
jev, protože se nám stále opakují tytéž
chyby, jen se mění aktéři. Pokud jste jen
průměrnými čtenáři novin, určitě složíte
seznam základních témat, na která by si
politici měli dávat pozor. 1. financování
bydlení, 2. agresivní slovník, 3. nadstan-

dardní výhody pro politiky doplňované
častým porušováním pravidel silničního
provozu, 4. boj s médii, 5. příliš těsné
propojení politiky a byznysu a za 6. trapné vytáčení až lhaní.
Když si šest těchto bodů vystřihnete,
vylepíte nad pracovní stůl a řídíte se jimi,
máte celkem zaručený klid od negativní
pozornosti. To jsou totiž sféry, které se
média naučila kontrolovat. Ve skutečnosti to ale působí tak, že politici mají
těchto šest bodů nad stolem, aby věděli,
co ještě mají provést.
Stanislava Grosse stála aféra s bydlením (doplněná závažnější kauzou podnikání s Libuší Barkovou) křeslo premiéra,
kvůli bytu byl propírán i Jiří Paroubek
s Mirkem Topolánkem. Přesto Pavel
Bém rozbalí svých pět švestek ve vilce
podnikatele, který má zájem na dobrých
vztazích s magistrátem, a to za mimořád-

Opět narůstá
arogance politiků
a prohřešky proti
dobrým mravům.
ně nadstandardních podmínek. Primátor
nás ujišťuje, že pokud bude podnikatel ve
hře o veřejnou zakázku, tak se zdrží hlasování. Při jeho moci je to ale podobné,
jako kdyby člen rodiny říkal, že nebude
hlasovat a nechá rozhodnutí na ženě či
manželovi a dětech.
Primátor se dokonce pochválil, že šetří
veřejné peníze, protože nebydlí v bytě či
domě, který by patřil magistrátu. Takhle
si vše platí sám. To je ale obrácená optika:
kdyby bydlel v domě v majetku města,
věděli bychom, za jakých podmínek to
je. Dnes ale netušíme, co za dohodou
primátora s podnikatelem vězí. A jak už
bylo řečeno, minulost nám ukazuje, že
máme být velmi opatrní.

Zběsilá rychlost

Za rychlou jízdu byl v této zemi
popotahován také kde kdo. Počínaje
Václavem Havlem, přes ministry, jako
byli Pavel Rychetský či Jan Fencl, až po
zdejší sportovce. Samotný Jiří Paroubek
už se s tímto tématem protáhl médii
několikrát. Přesto se nyní znovu hnal
po silnici rychlostí přesahující dvě stě

kilometrů. Vždy má stejnou výmluvu,
prý spal, a tudíž řidiče nekontroloval.
Je to zajímavý syndrom, kdy se mu
vypíná mozek pokaždé, když ručička
tachometru poskočí. Legrace stranou,
on veřejnosti klidně lže a nevidí v tom
byť minimální problém.
A do toho král posledních měsíců
Mirek Topolánek. Ten si v klidu zaletí
vládním speciálem do Rakouska na
lyže a ještě si pak vymýšlí, že tam jel
jednat s českým velvyslancem. K tomu
ještě vydává zákaz České televizi natáčet
začátek jednání vlády, protože natočila
jeho arogantní výstup. A aby toho nebylo
málo, jeho ochranka zamyká televizní
štáb na letišti, aby novináři nemohli klást
otázky. Z paměti ještě nezmizel jeho
emotivní projev proti médiím a hrozba,
že se může osekat svoboda slova, pokud
to takhle půjde dál. V mnoha ohledech
dotahuje svého předchůdce Jiřího
Paroubka a to je už co říct.
Nikdo ale nemá na předsedu lidovců
Čunka, jehož kauzy se už staly nekonečným příběhem politické scény. Odhodlal
se sice opustit místo ministra, ale až po
dlouhých měsících vrcholícího případu.
Navíc se už po pár týdnech chtěl vrátit
zpátky. Pravda, po zásahu nejvyšší
státní zástupkyně je oficiálně nevinen,
ale otázek je v jeho případě více než
odpovědí. V návratu mu chtěli zabránit
zelení, protože prý není před veřejností
stále očištěn, což Čunka značně rozčílilo
a oznámil, že jestli zelení chtějí, tak ať
z vlády odejdou oni.
Takový je tedy nynější stav. Umíme
ho popsat, umíme ho kritizovat, i si
z toho udělat legraci. Jenže co s tím? Jak
to změnit? Do voleb je daleko a s velkou
pravděpodobností změna vlády nepřinese změnu chování. Vliv médií je také relativní, protože politici za nimi krátkozrace
nevidí své voliče. A ti se příliš neozvou.
Možná tady někde leží klíč k řešení.
Stále příliš malá aktivita veřejnosti vůči
politikům. Čeští politici často volají po
zavedení politického systému po vzoru
Spojených států. Bylo by užitečné jim ho
na nějaký čas dopřát. Divili by se, jak často by je kontaktovali zástupci veřejnosti.
Jde vlastně o lobbisty. Svého lobbistu
mají ve Washingtonu univerzity, spolky,
sportovní týmy, střelci či skauti. Zkrátka
všichni. Různé nevládní organizace
monitorují hlasování a chování politiků,
které pak rozesílají všem voličům.
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Tlak na politiky lze vytvořit i v České
republice. Stačí volat či psát svým poslancům, že jsou jejich voliči nespokojení.
Čím víc lidí se ozve, tím těžší to volení
zástupci budou mít. Ronald Reagan
napsal do pamětí o svých politických
začátcích: „Zjistil jsem, že když veřejnost
pochopí vaše úmysly, o zbytek se pak již
postará sama. Lidé začnou psát dopisy
poslancům a začnou na ně vyvíjet nátlak.
Poslanci si pak uvědomí, že dříve nebo
později budou muset zase předstoupit
před voliče.“ Je čas to zavést i u nás. Když
ne, tak se nic nezmění, to už dnes víme.

Koaliční starosti

Zastavme se ještě u koaličních starostí,
kterých se za poslední týdny nakupilo
více než dost. Každá vládní strana se
potýkala s velkými problémy.
Lidovci klesali pod tíhou afér svého předsedy Jiřího Čunka. Po jeho
odchodu z vlády se na chvíli zdálo,
že starosti s Čunkem jsou minulostí.
Ukázalo se však, že předseda lidovců

je pro Občanskou demokratickou
stranu zlatý poklad. Mirek Topolánek
mu totiž údajně nabídl možnost vrátit
se do kabinetu, pokud zajistí více
hlasů ze strany KDU-ČSL pro Václava
Klause při prezidentské volbě. Čunek
tak už slavil návrat, když se nečekaně
rezolutně vzepřeli zelení. Zahájil to
Karel Schwarzenberg, který oznámil
Topolánkovi, že pokud se Čunek vrací,
tak on odchází. Zbylí zelení už nemohli
taktizovat a přidali se v rezolutnosti
výroků k ministru zahraničí. To byla
pro lidovce rána, protože ti téměř jednotně svého předsedu podpořili.
Rušno bylo i u zelených, kteří si prošli
svojí největší krizí od dob, co se do čela
postavil Martin Bursík. Poté, co nepřímo
přiměl první místopředsedkyni Strany
zelených Danu Kuchtovou, aby opustila místo ministryně školství, protože
nezvládla čerpání peněz z evropských
fondů, vytvořila se uvnitř strany silná
opozice. S Kuchtovou museli totiž
z ministerstva odejít i další dva členové

předsednictva, protože je Bursík podezříval z toho, že si udělali ze školství
výnosný obchod.
Ti se pak propojili s výrazným kritikem vedení Strany zelených Matějem
Stropnickým, takže Bursík začal ztrácet

Zatím největší
chybou Topolánka
je, že nedokázal
rychle vyřešit
Čunkovu aféru.
pevnou půdu pod nohama. Projevilo se
to zejména ve chvíli, kdy se měl vybírat
nástupce Kuchtové. „Vzbouřenci” chtěli
svého muže, kterého na ministerstvo přivedla Kuchtová, Dušana Lužného. Toho
ale odmítal Bursík pro jeho komunistickou minulost, nevýraznost a v neposlední řadě napojenost na odpůrce.

Tři tváře
nejistoty
Hugo Chávez, Parvíz Muša
raf a Vladimir putin

Adam Černý

N

ení většího potěšení a jistoty než
dobře zavedený nepřítel. Po pádu
komunismu v sovětském bloku jako pohodlná bitevní a ideologická
područka spolehlivě sloužil Fidel Castro.
Diktátorské způsoby jeho vlády a mizérie kubánské ekonomiky se daly těžko
popřít. Proroctví o brzkém konci „lídera
maxima“ se pravidelně opakovaly a stejně pravidelně byly zklamávány. Nový
dech jim dal až Fidelův loňský fyzický
kolaps. Tehdy se zčistajasna zazdálo, že
přinejmenším otřes letitého režimu je tu.
Víc než rok je ten tam a ukazuje
se, že změna v Havaně ještě není na
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pořadu dne. Po celou tu dobu se nedal
přehlédnout jeden jev. Kdo to nejčastěji
volal chorému vůdci kubánské revoluce
a kdo byl nejčastěji předváděn na fotogra
fiích dokazujících hluboké sepětí dvou
politiků? Čím dále tím více se vnucuje
myšlenka, že další vývoj na Kubě je sice
nadále důležitý, ale mnohem závažněji
vyhlížel nezadržitelný vzestup Huga
Cháveze. Venezuelský prezident představuje v mnohém ohledu typ, jehož životaschopnost nelze podcenit, zvláště pro to,
odkud čerpá svou ideologickou inspiraci,
kde a jak hledá své spojence a navíc kolik
má k prosazování své politiky zdrojů.

Inspirace je patrná ze zmíněných
fotografií s Fidelem Castrem, bylo by
však chybou domnívat se, že stoprocentně kopíruje i jeho metody, už třeba jen
proto, že na jih od Spojených států lze
hodně hlasů a voličské podpory přilákat
údery do bubnu pomalovaného hesly
o antiimperialismu a antiamerikanismu,
ale hesla opsaná ze sovětských slabikářů
zabírají hůře – pokud vůbec. I do Latinské Ameriky dolehly zprávy o kolapsu
někdejšího moskevského bloku, jehož
hlavní příčinou byl hospodářský úpadek
spojený s postátňováním posledního
ševce.

komentáře

Zelení se hádali téměř v přímém přenosu, vše nesnesitelně protahovali a navíc
působili naprosto nesrozumitelně. Je otázka, nakolik se to v budoucnu projeví na
jejich preferencích. Za záchrannou brzdu
zatáhl Bursík, když přišel s nápadem
jmenovat ministrem školství třicetiletého
poslance Ondřeje Lišku. Ten má dobré
jméno u obou rozhádaných skupin, je
znám jako slušný organizátor a vyjednavač, má zkušenosti z evropských institucí.
A přesně to teď zelení i školství potřebují.
Klid nebyl ani v ODS. Ta totiž pořádala
kongres a ač nebyl volební, nebyl zrovna
klidný. Respektive navenek tak působil,
ale v kuloárech jednota příliš cítit nebyla.
Mirek Topolánek se až moc uzavírá do
svého týmu a straně se tak ztrácí.
Události jdou jaksi mimo něj a občas
jej zachytí za rukáv a strhnou s sebou.
ODS se tak řítí samospádem a chybí jí
jasné vedení a udání směru. Postavení
si tak upevňují lidé jako Pavel Bém či

hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.
Podobně vláda vrávorá a neví, jestli je
vlastně ještě reformní. Do toho, jak už
bylo řečeno, premiér vášnivě bojuje
s médii a ztrácí podporu i u veřejnosti.
Přesto všechno je to v ODS nepochybně jediný skutečně upřímný stoupenec
koaličního vládnutí. „Ve vládě, obzvláště
koaliční, musíte přijímat kompromisy.
A reálné rozložení sil vede k tomu, že
ty kompromisy jsou často krvavé. Ale
i díky těmto kompromisům dokážeme
nakonec prosadit maximum z našich
záměrů. Jakákoli, i malá pozitivní změna
je nekonečně víc než žádná změna. Už
minule jsem řekl, že v politice se počítají výsledky. Ty máme jen díky koaliční
vládě,“ řekl v projevu na kongresu ODS
Topolánek. A má nepochybně pravdu.
Nápad Pavla Béma a dalších, že je
třeba přinutit koaliční partnery k závazku, že budou volit Klause za prezidenta,
dokazuje, že si vůbec neuvědomují, co to
je koaliční partner. Nejde o vazaly, kteří
budou slepě plnit úkoly, jako tomu kdysi

bylo v Národní frontě, kde určovala tón
komunistická strana. Je to o to absurdnější, že podpora pro Klause je už zajištěna.
Zatím největší Topolánkovou chybou
je, že nedokázal rychle vyřešit Čunkovu
aféru. Kdyby rázně zasáhl, nemuseli se
mu zelení a lidovci tak vážně pohádat.
Fakt, že Topolánek jeden den pozval
Čunka zpět do vlády a druhý den to
pod tlakem zelených zase zpochybnil,
ukazuje, že neví, co chce. V tuto chvíli
už dobré řešení téměř není. Buď se
Čunek vrátí a hrozí tak ztráta zelených
(minimálně Schwarzenberga, který slovo
jistě dodrží), anebo Čunek zůstane před
branami Strakovy akademie a pak je zase
nejisté chování lidovců.
Ať už se koaliční politici rozhodnou
jakkoli, budou nepochybně mít na zřeteli to, že jak pro ODS, tak pro lidovce
i zelené je pád vlády spojen s existenční
nejistotou.


Hugo Chávez si sice na začátek letošního prosince objednal referendum, aby mu
posvětilo možnost zůstat v prezidentském
úřadě bez omezení, troufl si však znárodnit
jen ropné společnosti, aby si zajistil přístup
k rostoucím zdrojům ze stále dražší strategicky důležité energetické suroviny. Ty
se už také staly pilířem Chávezovy moci.
Kuba, když bratři Castrové vstupovali do
Havany, žila z turistického ruchu a z produkce třtinového cukru. Zasáhnout takovou zemi ekonomicky nebylo těžké, ale ke
svržení režimu to nestačilo, jak ukázala
desetiletí amerického obchodního embarga. Chávezova Venezuela se tu rýsuje jako
země, která má dost zdrojů, aby dokázala
financovat systém, který by se za jiných,
méně příznivých okolností při tak vysokých nákladech zhroutil nebo by podobně
jako Castrova Kuba měl vážné potíže.
Hugo Chávez má však dost prostředků,
aby svůj systém uživil. Nejen to, má dost
prostředků, aby nakupoval od Ruska
množství zbraní, které nepotřebuje ke své
obraně, ale aby je poskytl svým spojencům,
nebo ještě lépe, aby tyto zbraně dodal těm,
kteří se mohou stát jeho spojenci v dalších

zemích. Venezuelský prezident si tyto
zbraně a spojence nemusí kupovat – na
rozdíl od Fidela Castra, který byl závislý
na milosti Moskvy – na dluh.
Castrovská ideologie vývozu revoluce
ve Venezuele nachází zemi, která si tento
druh exportu může dovolit. Proto se
objevily spektakulární akce jako subvencovaný vývoz do chudinských, převážně
Afroameričany obývaných čtvrtí měst
ve Spojených státech, včetně Harlemu
v New Yorku. Proto je možné, aby své
chávezovské sousto dostalo i lukašenkovské Bělorusko.
Dramatičnosti tyto ambice nabývají
ve chvíli, kdy vidíme záběry sbratření
dnešních prezidentů Venezuely a Íránu.
Tady se rýsuje aliance dvou exportérů
revoluce a přestává být podstatné, že ty
dvě revoluce se přinejmenším v konfesním ohledu liší. V Latinské Americe
stěží někdo dlouhodobě obstojí, aniž by
přehlížel hluboký vztah většiny jejích
obyvatel ke katolické víře. Írán prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda je zase
těžko myslitelný bez silného zakořenění
v islámu, nota bene jeho šíitské větve.

Všechny tyto hrozby vypadají hrůzostrašně, ale mezi přízraky lze zahlédnout
i světlejší tóny. Ten nejsvětlejší přinesla
neděle 2. prosince, kdy Venezuelci těsně,
ale přece zamítli ústavní reformy, které
měly Chávezovi otevřít cestu k doživotní moci castristického střihu.

Slabý premiér

Erik Tabery je zástupce šéfredaktora
týdeníku Respekt.

Revoluce plující na ropě

Chávezovská nejistota vyplývá z nejasného poměru jeho ambicí a jeho ochoty
respektovat výsledky demokratického
procesu. Nejistota mušaráfovského Pá
kistánu je zcela jiného druhu. Lidnatá
islámská země je už nyní členem „atomového“ klubu, což dodává jejímu sousedství s Afghánistánem, odkud vzešel
v roce 2001 povel k útoku na newyorská
dvojčata, vysoce dramatický rozměr. Jak
za těchto okolností vycházet a zacházet
s generálem-prezidentem Parvízem
Mušaráfem? Jeho čerstvý civilní převlek
nic nemění na základním dilematu,
protože nikdo nemůže zaručit, že by
spojenectví se Spojenými státy v minulých letech obstálo, kdyby za ním nestála
armáda.
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Jak má však Západ zdůvodnit spojenectví se zemí, jejíž vnitřní poměry jsou
takové, že by se daly srovnat s poměry
v Rusku, jemuž jsou důvodně vytýkány?
Není to první a ani poslední srážka zásadovosti s praxí realpolitiky.
Je nepochybně oprávněné nabádat
pákistánského prezidenta, aby zrušil
v zemi výjimečný stav a aby umožnil
demokratické volby. Rarach, který se vždy
skrývá v detailu, vykukuje z pochybnosti:
A když umožníme při volbách otevřenou
demokratickou soutěž, kdo zaručí, že
případný vítěz nezruší demokracii jako
takovou? V Alžírsku na počátku minulého desetiletí kvůli podobné pochybnosti
armáda zastavila parlamentní volby mezi
prvním a druhým kolem.
V Pákistánu žádná otevřeně radikální
islamistická strana nekandiduje, ale tolerance či lépe řečeno pasivita až nečinnost
pákistánské armády vůči stoupencům
al-Kájdy vypovídá o mnohém. Britský
generál Andrew Skeen na počátku
20. století sepsal příručku pro vedení
vojenských operací v pásu obývaném
paštúnskými kmeny, který dnes tvoří
pákistánskou severozápadní provincii.
Jeho první rada zněla: „Když plánujete
vojenskou výpravu do této oblasti, první
věc, kterou musíte udělat, je naplánovat
svůj ústup. Všechny expedice sem dříve
nebo později skončily ústupem pod
palbou.“
Citát generála Skeena by se hodil jako
působivý závěrečný sarkasmus, pokud
by nebylo oné základní nejistoty: kdo by
se po onom ústupu zmocnil pákistánské
atomové zbraně a kdo by se s ní v ruce
stal spojencem afghánského Tálibanu,
potažmo stále nedopadeného Usámy bin
Ládina?

Kam se vydá Vladimir Putin?

Nejistotou zcela jiného druhu představuje dnešní Rusko. O chuti a schopnosti
dodržovat standardy demokracie lze po
prosincových volbách do Dumy samozřejmě pochybovat, ale v Kremlu ještě nesedí
náboženský či politický radikál a skutečně
hrozivé jaderné arzenály jsou dosud pod
dohledem a slouží spíše jako strašák navenek a jako sebepovzbuzující pískání v lese
dovnitř Ruska než jako reálná hrozba.
Téma nejistoty je přesto několik let
nasnadě. Jak se chce Vladimir Putin
po březnu příštího roku udržet u moci
a zároveň udržet stávající pořádek a děle-
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ní moci? Odpověď vypadá jako kvadratura kruhu: buď se nynější ruský prezident
své dosavadní moci alespoň částečně
vzdá ve prospěch někoho jiného, anebo
zařídí jiný druh dělby moci, z níž mu
připadne opět největší díl. Obojí v sobě
nevyhnutelně skrývá kus nejistoty, protože se neobejde beze změny, což žádná
stabilizovaná moc, a tu dnes Vladimir
Putin ztělesňuje, nemá ráda.
Nejsnazší je narýsovat tři základní
možné scénáře. V první verzi se moc
prostě přesune od prezidenta k předsedovi vlády, podmínkou by byl odpovídající přesun pravomocí, ale více než
šedesátiprocentní výhra Jediného Ruska
ve volbách do Dumy dává premiérovi,
kterého poslanci schvalují, spolehlivý

Vladimir Putin
si svou moc
v nejbližší době
uchová. Jak
s ní však naloží
směrem dovnitř?
základ. Druhá verze je založena na ústavní zkratce, kterou by nabídla Putinova
brzká rezignace z prezidentské funkce,
kde by jej, samozřejmě, že dočasně,
vystřídal nynější premiér Viktor Zubkov
a po březnových opět vyhraných volbách
by se vítězně do Kremlu vrátil ten, kdo
tam vládne nyní. Ústava sice stanoví
limit dvou pětiletých prezidentských
období pro jednoho člověka, nezakazuje
však, aby se ten, kdo je hlavou státu deset
let, nesměl po krátké přestávce vrátit.
Třetí scénář by mohl vyústit v oslavení
Putina jako „národního vůdce“, který by
uplatňoval svůj vliv, a tedy moc nepřímo.
I takový stav by musel dříve či později
vyústit ve scénář číslo dvě. Napoleon
Bonaparte se proměně z konzula v císaře
nemohl vyhnout.

Ruská nepředvídatelnost

Mocenská kombinatorika však není tím
hlavním důvodem, proč se obávat v Rusku nejistoty. Nepředvídatelnost dalšího
vývoje země, která ještě před dvaceti lety
soupeřila se Spojenými státy o vedení na
globální úrovni, se neskrývá v odpovědi

na otázku, pro který z možných i dosud
ještě neznámých scénářů se Vladimir
Putin rozhodne. Jisto je, že svou dosavadní moc si v té či oné formě uchová.
Nejisté je, jakou politiku zvolí a jak tato
politika bude úspěšná.
O asertivitě vůči Západu a prosazování vlastních mocenských zájmů
vůči bezprostředním sousedům nelze
pochybovat. Jak stabilní však může být
země, jejíž obyvatelé nejvíce důvěřují
svému vládci, ale nedůvěřují institucím,
na kterých spočívá stát? Jak si dát dohromady ohromující popularitu prezidenta,
jehož strana získala ve volbách do Dumy
takřka dvě třetiny hlasů, a skepsi vůči
justici a politickým stranám? Soudům ve
vlastní zemi věří patnáct procent Rusů
a jen deset procent politickým stranám
a odborům jen osm procent.
Odpověď je nasnadě: naděje se upíná
k tomu, kdo vrátil autoritu mocenským
orgánům a přinesl kus prosperity. Málokoho v Rusku napadne, že za soudy, které
jsou bezpochyby nástrojem moci a jsou
považovány za zkorumpované, odpovídá
ten, kdo si přisvojil nejvíce moci, tedy
prezident. Vysvětlení třeba hledat v době,
kdy vládla komunistická strana, která se
hrdě hlásila ke všem výdobytkům, ale
neznala se k vadám a selháním.
Vladimir Putin si svou moc v nejbližší
době uchová. Největší nejistota se ukrývá v odpovědi na otázku, jak s ní hodlá
naložit směrem dovnitř. Rusové si zvykli
na růst životní úrovně a vyšší příjmy
a časem budou žádat více. Ruský prezident už v roce 2005 couvnul, jakmile se
objevili demonstranti proti nachystané
reformě sociálního systému. Bude ochoten a schopen prosazovat nějaké změny
nyní? S politickou opozicí si, jak bylo
vidět při volbách od Dumy, dokáže poradit. Jeho potenciálně nejnebezpečnější
opozicí jsou však paradoxně ti Rusové,
kteří v něj vkládají největší důvěru.
Pokud chceme popsat nejistotu dnešního Ruska, tak bychom ji překvapivě
mohli vidět v době, kdy by Rusové ztratili svou dnešní důvěru v Putina rozhodli
se ji mohli vložit v někoho jiného, třeba
v ještě populističtějšího a navenek ještě
asertivnějšího vládce.
Žít v nejistotě jistě není snadné. Ještě
ošidnější je jistotu si namlouvat.

Adam Černý je novinář,
komentátor Hospodářských novin.
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Časový skluz, ideolo
gické půtky a politicky
motivované čistky na
všech úrovních státní
správy nevěstí mnoho
dobrého

Jiří Pehe

České předsednictví EU:

velká neznámá

Č

eská republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Evropské
unii, ale kdybychom se zeptali průměrného občana, co o této důležité funkci své země ví, dočkali bychom se nejspíš
jen pokrčení ramen. Příprava předsednictví EU přitom není totéž jako třeba
příprava hokejového šampionátu, na které veřejnost zajímá vesměs jen konečný
produkt: kde se budou hrát jednotlivé
zápasy a jak na ně sehnat lístky. Předsednictví Evropské unie se týká doslova celé
země. Důležitou roli v něm sehrají nejen
všechny vrcholné orgány státní správy a politické špičky, ale v roli hostitele
nejrůznějších vrcholných setkání i česká
veřejnost. Už proto je zarážející, že o stavu příprav předsednictví neví téměř nic
ani česká veřejnost a dokonce ani řada
odborníků na evropskou problematiku.

Příprava příprav

České předsednictví se začalo připravovat už před několika lety. První diskuse

na vládní úrovni proběhly v roce 2005
a v únoru 2006 vláda jmenovala ředitelku odboru pro evropské záležitosti,
která se stala zároveň koordinátorkou
přípravy a výkonu funkce předsednictví
České republiky v Radě EU. Byla také
ustanovena pracovní skupina složená ze
zástupců vybraných odborů a institucí.
Volby do Poslanecké sněmovny
v červnu 2006 ovšem tempo příprav
výrazně zpomalily, protože nebylo jasné,
jaké budou priority nové vlády. Sestavování stabilní vlády nakonec trvalo více
než sedm měsíců, přičemž první vláda
Mirka Topolánka nedostala v létě 2006
důvěru Poslanecké sněmovny.
První Topolánkova vláda se i přesto
rozhodla jednat a na začátku ledna roku
2007 schválila personální i finanční
zajištění sekretariátu vládního zmocněnce pro předsednictví, přičemž ovšem
de facto rozmetala tým vytvořený vládou
Jiřího Paroubka o rok dříve. Vládním
zmocněncem se stal Zdeněk Hrubý,

který před tím působil ve vysokých
manažerských funkcích, včetně místa
náměstka ministra financí a vládního
zmocněnce pro zasedání Světové ban
ky a Mezinárodního měnového fondu
v Praze.
Hrubý prosazoval, aby byl jeho úřad
postaven na úroveň ministerstva, protože součástí přípravy předsednictví EU
je koordinace práce různých státních
úřadů. Jenže několik dnů po jmenování
Hrubého byla ustavena druhá, tentokrát
koaliční vláda Mirka Topolánka, v níž
byla vytvořena funkce místopředsedy
vlády pro evropské záležitosti, kterou
obsadil Alexandr Vondra. Hrubý reagoval rezignací, což přípravu předsednictví
zpomalilo ještě více.
Vondra se z titulu své funkce stal
hlavním garantem přípravy předsednictví. Ačkoliv předchozí tým pro přípravu
předsednictví nebyl úplně rozpuštěn,
trvalo i tak několik měsíců, než byl personálně dotvořen tým nový. Vezmeme-li
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Rok a půl do předsednictví

Česká republika se tak s plnou vážností
pustila do přípravy předsednictví EU
teprve zhruba rok a půl před tím, než se
této důležité funkce ujme. Ta je přitom
velmi komplexní jak z organizačních,
tak z programových hledisek.
Organizační zabezpečení spočívá
nejen v přípravě nejviditelnějších akcí
předsednictví, jako je třeba příprava summitů Rady EU. Spočívá také
v chystání nejrůznějších akcí v jednotlivých členských zemích, které zajišťují
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velvyslanectví předsednické země. Ta
se vlastně na půl roku ujímají jakéhosi
neformálního vedení diplomatického
sboru z členských zemí EU v příslušné
zemi.
Neméně důležitá je ovšem i práce doma, protože agendu své země
neprosazuje jen vláda, ale i jednotlivá
ministerstva a další instituce. Ty musejí
být schopny jednat alespoň částečně
samostatně v nastolování celoevropské
agendy ve svých resortech a organizování
summitů i konferencí. Netřeba zdůrazňovat, že se to neobejde bez potřebného
personálního posílení těchto institucí
o lidi, kteří jsou odborně i jazykově
patřičně vzdělaní. Není úplně jasné, jak
chce vzhledem k časovému skluzu právě
tento úkol vláda zvládnout.
Personální posílení budou potřebovat
i klíčové diplomatické mise, zejména
české zastoupení v Bruselu. Důležitá role
čeká i diplomaty v Paříži a ve Stockholmu,
protože české předsednictví navazuje na
předsednictví francouzské a po České
republice budou Evropské unii předsedat
Švédi. To vyžaduje značnou míru koordinace mezi těmito třemi zeměmi.
Česká vláda už zahájila jednání
s Francií a Švédskem o společném
programu, podle něhož by všechny tři
země postupovaly společně v jakémsi
osmnáctiměsíčním týmovém předsednictví. Šéfování si země mezi sebe chtějí
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v úvahu, že některé země pracují na
přípravě předsednictví často déle než tři
roky, měla Česká republika v létě roku
2007 časový skluz téměř dvou let.
Koordinaci příprav má nyní na starosti zvláštní vládní odbor a jím vedená
Centrální organizační skupina, v níž
jsou zástupci státní správy i regionů.
K nim přibudou později poskytovatelé
souvisejících služeb.
Značnou roli v opětovném přebudovávání týmů, které předsednictví
v různých fázích připravovaly, hrály ideologické půtky mezi vládou a opozicí. Je
jisté, že ve vyspělejší demokracii, v níž je
státní správa odpolitizována, by původní tým, možná jen s malými změnami,
pokračoval v přípravě předsednictví i za
nové politické konstelace. Nová česká
vláda ovšem byla nejen více euroskeptická než vláda předešlá, ale navíc se
pustila do politicky motivovaných čistek
na všech úrovních státní správy.
Tyto personální obměny se nakonec
nevyhnuly ani českému velvyslanectví u Evropské unie, v jehož čele stál
zkušený diplomat Jan Kohout. Vládní
představitelé z Občanské demokratické
strany, nejsilnější politické formace ve
vládě, se rozhodli – de facto přes hlavu
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga – jmenovat místo Kohouta Milenu
Vicenovou, která byla ministryní zemědělství v první Topolánkově vládě.
Tento ideologicky motivovaný krok
dále zkomplikoval přípravu předsednictví, protože místo velvyslance u EU je
jedním z nervových center předsednictví každé země. Navíc Kohout si během
několika let vybudoval v Bruselu síť
kontaktů, které si nová velvyslankyně
– politička bez významnější diplomatické zkušenosti – musela začít teprve
vytvářet.

rozdělit rovným dílem. To je ovšem
zatím jen teorie.
Vondra opakovaně ujišťuje, že časový
skluz by neměl organizační stránku
českého předsednictví negativně po
znamenat. Přípravy prý pokračují podle
plánu, a navzdory dlouhé vládní krizi
prý dokonce nevznikly ani žádné průtahy. Kabinet vyčlenil peníze na zajištění
předsednictví už na jaře 2007 a stanovil
způsob koordinace i návrhy priorit.
Celkové náklady na předsednictví mají
dosáhnout 3,3 miliardy korun. Na rok
2007 bylo vyčleněno 400 milionů korun.
Organizačně se vláda přiklonila
k takzvané kombinované formě příprav.
To znamená, že kompetence budou
ponechány jednotlivým ministerstvům,
avšak současně se počítá s výraznou
centrální koordinací aktivit.

Jaká bude agenda?

Mottem českého předsednictví má být
„Evropa bez bariér“, přičemž hlavní
důraz chtějí čeští politici a diplomaté
klást na posilování konkurenceschopnosti, deregulaci, liberální obchodní
politiku a čtyři základní svobody unie
– tedy svobodu pohybu osob, služeb,
kapitálu a zboží.
V době českého předsednictví se bude
zřejmě jednat i o rozpočtu EU a v tomto
kontextu i o reformě zemědělské politiky. Na programu bude také jednání Unie
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o členství Chorvatska. Navíc bude končit
funkční období Evropského parlamentu
a Evropské komise.
Je otázkou, do jaké míry je česká
agenda realistická. Jistá ambicióznost
je nepochybně na místě, jenže je třeba
mít na paměti, že Česká republika je
relativně malá a navíc nová členská
země EU. Pokud by se české diplomacii
skutečně podařilo koordinovat se Švédskem a s Francií své snahy o reformu
evropské zemědělské politiky (která je
koneckonců hlavní překážkou reforem
v této oblasti), je určitý úspěch možný.
Zároveň je ovšem jasné, že jakýkoliv
zásadní posun vpřed v této otázce bude
záviset na starých členských zemích EU,
zejména těch, které významně přispívají
do unijního rozpočtu.
Pro českou diplomacii je možná
realistickým cílem udržovat o této
otázce diskusi v případě, že ji nastolí
už francouzské předsednictví. Je ovšem
nerealistické si myslet, že Češi budou se
svojí poměrně malou politickou vahou
schopni spustit zásadní reformy.

Předseda z vedlejší koleje

V tomto kontextu je problémem zejména
dosavadní politika Topolánkovy vlády
vůči Evropské unii. Česká republika na
začátku roku 2007 – tedy po ustavení
druhé Topolánkovy vlády – zaujala vůči
další integraci EU postoje, které ji dostaly na okraj evropského dění. Spojila své
síly s Polskem bratrů Kaczyńských, kteří
si v EU vysloužili nálepku potížistů.
Topolánkova vláda sice postupně ze
svých požadavků na Evropskou unii
slevila a poměrně konstruktivně nakonec pomohla schválit novou reformní
smlouvu pro EU, ale v Evropě je spolu
s Polskem a Velkou Británií viděna jako
země, která zbytečně hází do soukolí
evropské integrace písek.
Problém je o to větší, že na rozdíl od
Polska a Velké Británie je Česká republika malá země, jejíž pomyslné bouchání
pěstí do společného evropského stolu
nakonec logicky končí ústupky ze strany
české diplomacie. Pokud se Čechům
nepodaří tento svůj obraz do začátku
roku 2009 zkorigovat, ovlivní nepochybně i efektivnost českého předsednictví,
protože ostatní země EU mohou mít
výhrady k předsednické roli státu, který
se sám částečně vyřadil na vedlejší kolej
evropského dění.

Do jaké míry se Česká republika
bude schopna včas vrátit do hlavního
proudu evropského dění, je otázkou
i proto, že nová reformní smlouva EU,
která nahradila odmítnutou euroústavu,
by měla být členskými zeměmi ratifikována během roku 2008. Politické vedení
ODS se ovšem rozhodlo poslat smlouvu
k Ústavnímu soudu, neboť chce prý ověřit, zda je v souladu s českou ústavou.
Ještě než se tak stalo, naznačovali
někteří politici ODS, že by Česká repub-

Stav příprav
na české
předsednictví EU
je v současné
době takový,
že za úspěch
bude možné
považovat už
to, když nedojde
k žádným větším
organizačním
kalamitám.

lika neměla s ratifikací spěchat, protože
kdyby byla smlouva ratifikována všemi
zeměmi před začátkem českého předsednictví, nastoupil by v roce 2009 do
čela EU prezident, jehož jedním úkolem
bude postupně převzít i agendu, která
souvisí s rotujícím předsednictvím EU.
To by prý mohlo české předsednictví
oslabit. Záměrné odsouvání ratifikace
reformní smlouvy by ovšem Českou
republiku oslabilo přinejmenším stejně
jako vytvoření místa prezidenta EU už
během českého předsednictví. Jisté je,
že pokud by země, která je už teď viděna
v EU jako problematická, chtěla záměrně odsouvat ratifikaci reformní smlouvy,
poznamená to i její autoritu coby státu
stojícího dočasně v čele EU.

Domácí poměry

Další problém s předsednickou agendou
České republiky souvisí s nestabilní politickou situací doma. Topolánkova vláda
se opírá o křehkou většinu a je zmítána

problémy. Všechny vládní strany v současnosti řeší vnitřní konflikty.
Program vlády České republiky je
přitom formulován ideologicky. Motto
„Evropa bez bariér“ je do jisté míry
výrazem liberálně-pravicové orientace
současné vlády, zejména v těch oblastech,
kde vláda hovoří o deregulaci a liberální
obchodní politice. Pokud by vláda před
začátkem předsednictví padla a vznikla
by vláda levicovější, hrozí, že se jen těžko
s některými výše zmíněnými prioritami
ztotožní.
I v případě, že Topolánkova vláda
přežije, může mít velmi vyrovnaný
poměr sil mezi vládou a opozicí na
uskutečňování české agendy nepříznivý
vliv, protože se zatím nezdá, že by vláda
pro svůj program hledala zásadní podporu napříč politickým spektrem.
Důležitým vnitřním politickým faktorem, který může české předsednictví
také silně ovlivnit, bude prezident
republiky. Václav Klaus má velké šance
na znovuzvolení, což by vzhledem k jeho
obecně známým euroskeptickým postojům znamenalo přinejmenším tolik, že si
udrží značný vliv na vládní politiku. Ba
dokonce si lze představit, že ve druhém
volebním období, kdy už nebude muset
taktizovat kvůli znovuzvolení, bude mít
Klaus de facto volné pole. Otázkou je,
zda Topolánek bude schopen některé
Klausovy extrémnější postoje vůči EU
neutralizovat.
Vzhledem k občasným sporům o rozdělení kompetencí mezi prezidentem
a vládou v zahraniční politice se též
nedá vyloučit, že Klaus se bude snažit
využít předsednictví České k republice
k prosazování vlastních postojů vůči EU
přes hlavu vlády. To by mělo pro české
předsednictví velmi neblahé důsledky.
Shrnuto a podtrženo, stav příprav na
české předsednictví EU je v současné
době takový, že za úspěch bude možné
považovat už to, když nedojde k žádným
větším organizačním kalamitám. Pokud
jde o prosazování tzv. českých priorit,
je možné část z nich prosadit jen za
předpokladu, že si některé body českého
programu osvojí též Francie a Švédsko.



Jiří Pehe je ředitel New York University
v Praze. Přednáší tam politologii.
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Čím víc se předsednická země angažuje ve prospěch celého

Jaroslav Šonka

evropského společenství, tím větší důvěru následně získá.

Společně pro sebe
O

d počátku integrace původních
šesti zemí Evropské unie přecházela vedoucí funkce spravedlivě
z jedné země na druhou. Formálně se
jedná o předsednictví Rady, tedy schůzek
ministrů zahraničí (později také rezortních ministrů) a summitů, setkání šéfů
vlád a států.
Funkce předsednictví spočívá především v péči o unijní rutinu, ale také
v představování nových iniciativ, a v ne
poslední řadě rovněž v usmiřování
konfliktů uvnitř Unie. Předsednictví
v širším slova smyslu vzniklo jako dělba
části nákladů za organizaci chodu Evropských společenství, především pokud šlo
o summity. Po půl roce se země střídaly.
Mezi šesti členskými zeměmi se tedy každá dostala na řadu jednou za tři roky.
Dnes, když už je členských zemí
dvacet sedm, je odstup předsednictví
téměř čtrnáct let. Tak dlouhá přestávka
má značné důsledky: zkušení manažeři
evropských záležitostí středního věku
budou po své první zkušenosti s předsednictvím během druhého pravděpodobně již v důchodu. Také toto je jedním
z motivů nového uspořádání činnosti EU
na základě Reformní smlouvy. Zároveň
je důležité zkušenosti s chodem Unie
zachovávat a rozvíjet i v Bruselu samotném.
Od roku 1989, tehdy ještě v dvanáctičlenném Společenství, si jednotlivé
předsednické státy stanovovaly program.
Země se většinou vracely k určité tématice, svolávaly summity v určitých městech,
která se tak stávala částí jména některých
aktivit. Známe Smlouvu z Maastrichtu
a Nice, Kodaňská kritéria, Lisabonský
proces, Barcelonský proces, Boloňské
aktivity atd. Rytmus přehodnocování

[ 20 ] přítomnost / zima 2008

těchto procesů se kryl s opakováním
předsednictví – tak se například Barcelon
ský proces nově formuloval na základě
desetileté zkušenosti opět v Barceloně.
Ještě když mívala Unie méně členů,
bylo jedním z tradičních komunikačních
prostředků i to, že se vrcholoví politici
znali navzájem. Jakkoli si můžeme

Kancléřka
Merkelová si
v souvislosti
s německým
předsednictvím EU
nechala většinu
vysokých úředníků
z doby svého
předchůdce. Také
výměna diplomatů
byla zastavena

myslet, že tandemy Kohl-Miterrand či
Schröder-Chirac neměly daleko k dominantnímu spolčování velkých států,
musíme přiznat, že na druhé straně jejich
práce usnadňovala hledání východisek
a hovořilo se o „motoru Unie“.

Konflikty v přátelské atmosféře

Klasická diplomacie zhruba od Vídeňského kongresu v roce 1815 vycházela z toho,
že zájmy států jsou nutně různé a pro
mezinárodní klid k jejich uskutečnění
je nezbytné mít nejen pravidla, ale také
zájmové vyrovnávání, které se odehrávalo

především vytvářením koalic a snahou
o mocenskou rovnováhu. Často byly zájmy
států dokonce protichůdné a mezinárodní
vyrovnání spočívalo i v ústupcích. Všeobecně se uznávalo, že vnitřní záležitosti
jednotlivých hráčů na mezinárodní scéně
nejsou kritizovatelné ze strany ostatních,
proto se také dlouho jednalo s nacistickým Německem, ještě déle se Sovětským
svazem. Jen zřídkakdy došlo k mezinárodním diplomatickým opatřením, která
měla základnu ve společně uznávaných
hodnotových kategoriích.
Diplomacie v jedinečném integračním seskupení, jakým je Evropská unie,
se odvíjí na zcela jiné úrovni. Zúčastněné
státy dodržují značně velký a podstatný
soubor pravidel, mají tedy společné
hodnoty. A současně uznávají také
Evropskou komisi jako dozorčí orgán
a Evropský soudní dvůr jako apelační
instanci. Jednání států uvnitř Unie nesou
řadu znaků „vnitřní politiky“, zatímco
diplomatické aktivity navenek jsou stále
podobné klasickým formám diplomacie
– právě i diplomacie vůči partnerům,
jejichž hodnotové systémy z dobrých
důvodů neschvalujeme.
Na této základně se připravuje předsednictví všech členských zemí EU.
Jedno je ovšem jasné: zmíněná „vyšší
kvalita“ vzájemných vztahů neznamená,
že uvnitř Unie panuje nějaká andělská
nálada či absolutní harmonie. Mezi členskými zeměmi samozřejmě existují rozdíly a dochází i ke konfliktům. Jen jejich
řešení probíhá jinými cestami a v jiné
atmosféře než mimo Unii. I frekvence
a intenzita vzájemných setkání a společné práce jsou podstatně vyšší.
Podívejme se třeba na německé předsednictví z první poloviny roku 2007.
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Kdo si prostuduje jeho agendu podrobně, zjistí hlavně: předsednictví neklade
důraz na zájmy předsedající země, jeho
úspěch se odvozuje spíš od zprostředkujících aktivit. Jako příklad stačí následující souvislost. Takzvané Berlínské
prohlášení uzavřelo berlínský summit
koncem března. Noviny byly tehdy plné
komentářů o bezobsažnosti dokumentu,
ukázalo se však, že měl dvojí úlohu: na
jedné straně všeobecně shrnout některé
impulsy, ale na druhé straně nepředbíhat
to, co bylo možné politicky řešit teprve
po květnovém výsledku francouzských
prezidentských voleb. Vláda předsedající
země musí brát ohled na zájmy ostatních
v daleko větší míře než jindy. Jen tak
může daná země získat uznání a v dalších obdobích mít kredit pro prosazování
i sobečtějších cílů.

Připravit úředníky, auta i hotely

Pracovat co nejefektivněji mohou jen
úřednické systémy se značnou strukturální – tedy kolektivně zachovanou

– zkušeností. Nejpozději dva roky před
nástupem do vlastní předsednické role
přestaly různé německé úřednické skupiny přesouvat své kádry. Prakticky to
znamená, že i kancléřka Angela Merkelová si ponechala většinu těch vysokých
úředníků, kteří předtím pracovali pro
jejího předchůdce Gerharda Schrödera.
Výměna na diplomatických místech
byla také zmrazena a raději se porušilo
pravidlo obměny po čtyřech letech,
než aby do dané funkce v souvislosti
s předsednictvím měl přijít nováček.
Platilo to pro Berlín i v Bruselu, ale také
ve vztahu k takzvanému „triu“, což byly
v případě Německa ještě dvě následující
země Portugalsko a Slovinsko. A také pro
zastoupení ve velkých zemích a v zemích
„problematických“, což jsou z pohledu
starých členských zemí především Polsko a do jisté míry i Česká republika.
Tato pravidla, k nimž patří i poučka
„zkušenost před stranictvím“, se osvědčila i v ostatních členských zemích během
celého vývoje Evropské unie.

Předsednická země musí kromě toho
vybudovat na omezenou dobu zvýšené
aktivity mimořádnou kapacitu v různých
oblastech. Prodlužuje se smluvně doba
zaměstnání u těch, kteří by již mohli
odejít do důchodu. Některé funkce přebírají agentury, které však často potřebují
bezpečnostní prověrky. Jejich kvalifikace
a výkonnost musejí být nesporné. Proto
je včasná příprava nutná i pro takové
maličkosti jako vozový park či hotelové
kapacity. Špičkoví úředníci spolkového
kancléřství se shodují na tom, že devadesát procent politického úspěchu vytvářejí
správně vyřízené rutinní záležitosti.

Hledání přesných slov

Předsednická země má tedy zvláštní roli
a vlastní zájmy radikálně podporovat
nemůže. Ovšem může si stylem debaty
připravit půdu pro cílevědomé jednání
v budoucnu. Čím více se země angažuje
za prospěch celého společenství, tím
důvěryhodněji může jednat v období po
svém předsednictví. Některé země mají
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Management
Evropské unie se mění

smůlu se světovou politickou situací. Události jako válka v Libanonu, která ovlivnila finské předsednictví v roce 2006, či
vyhrocení konlifktu v Kosovu v roce 1999,
když předsedalo Německo, se sice nedají
předvídat, ale s připravenou kapacitou na
neočekávané události si země funkci rozhodčího může potvrdit i během nich.
Kancléřka Angela Merkelová má
bruselskou zkušenost z doby, kdy byla
členkou Kohlovy vlády. Od té doby vyvinula vlastní styl politické komunikace.
Tentokrát velmi citlivě předvídala možnosti konfliktů mezi členskými zeměmi
a připravovala se na veškeré eventuality
(spojené i se současným německým
předsednictvím skupiny G8). Také inten-
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zita a pořadí návštěv v rámci její cestovní
diplomacie vypovídá o dobré přípravě
– cesty za řešením problémů jsou beztak
údělem předsednické země. K jejímu
stylu práce patří i zvláštní strategická
péče o vlastní vyjadřování. Hledání
konkrétního výrazu předcházely obsáhlé
týmové rešerše daných témat. Formulací
projevů, ve kterých spočívalo hlavní
těžiště německé informační politiky,
práce ještě nekončila. I s hotovými dokumenty se zacházelo týmově. Konečná
forma výstupů dostávala poslední lesk
během diskuse, ve které nad úředníky
visel nejdůležitější otazník: kdo by jinde
v Evropě mohl mít něco proti a jak riziko
rozkolu omezit? Podle zdrojů z užšího

Hledání nových pravidel managementu Evropské unie po jejím rozšíření v letech 2004 a 2007 začalo
pokusem o formulaci Smlouvy
o ústavě, který, jak známo, ztroskotal v referendech ve Francii
a Nizozemsku.
Potřeba nových metod je ovšem
jasná i odpůrcům ústavy. Proto
vznikl během německého a portugalského předsednictví roku 2007
nový dokument, který převzal
řadu aspektů Ústavní smlouvy
a má vstoupit v platnost v roce
2009, právě v období českého předsednictví. Management Evropské
unie se však změní i v případě, že
nedojde k ratifikaci nového dokumentu, což není zcela vyloučeno.
V některých zemích je totiž nutné
organizovat nové referendum, což
je pro Reformní smlouvu riskantní
krok. V jiných pak dochází – jako
již v případě Ústavní smlouvy –
k populistickým projekcím domácích problémů do Evropské unie.

týmu německé kancléřky právě tato
poslední zatěžkávací zkouška dokumentu je nejdůležitější. A nehraje zde roli
autorita, nýbrž rozhled. Každý člen týmu
může vystoupit jako ďáblův advokát.

Na všechno se dostane

Ústřední management chodu Evropské unie však nestojí jen na zručném
obsloužení daných struktur, složitých,
a proto často kritizovaných euroskeptiky.
Politický rozvoj Unie vytváří i nové postupy, které je nutné analyzovat, dotvářet
a poznat v nich prvky demokratických
procesů. Tak je třeba možné vyhnout
se rytmu volební periody jednotlivého
členského státu. Jak? Tím, že předvolební

domov a svět

populismus jednotlivého státu neznamená nic. Věcné záležitosti se proto lépe prosazují tam, kde má kompetenci Evropská
unie. Společenství sedmadvaceti států, ve
kterém jsou volební termíny rozptýlené,
je dobrou základnou pro uplatňování
věcných argumentů bez ohledu na
okamžitý prospěch dané politické síly.
Demokratický postup se pak neodehrává
podle agendy volebního boje, nýbrž podle
vývoje věcné diskuse zvolených zástupců,
kteří nemohou do té míry uplatnit tlaky
své domácí politické scény. Právě tento
fakt je jedním z důvodů, proč se práce
Evropského parlamentu jako jakéhosi
„stroje na kompromisy“ značně liší od
činnosti národních parlamentů, aniž by
evropská úroveň byla méně demokratická. Jen odpůrci Evropské unie, ale nikoli
seriózní politická teorie, jsou toho názoru,
že klání mezi vládou a opozicí je jediným
principem demokracie.
Přednost předsednické přípravy tak
spočívá v opravdovém zhodnocení společných zájmů, vytváření pocitu solida-

rity i společné identity. Na druhé straně
samozřejmě nevzniká žádná idyla. Debaty mohou a mají být ostré a výsledkem
jsou většinou kompromisy. To je ovšem
lepší než populistické zdůrazňování
suverenity tam, kde jednotlivý stát může

Nejproblematičtější
je snaha o radikální
formulace.
sice prosadit formální suverénní pozice,
ale v politické praxi pak neprosadí nic.
Jednotlivé země si zatím jsou vědomy,
že stejně jako ony během svého předsednictví zohlední program svých předchůdců, budou následující země ochotny
podpořit jejich cíle. I když kompromisní
řešení často vypadá jako „nesplněný
úkol“, funguje Unie podle zvláštního
mechanismu: když překážku nepřeskočí

ihned, nastaví si ji do budoucnosti tak, že
se jí napodruhé nemůže vyhnout. A heterogenita zájmů uvnitř Unie je zárukou,
že se na všechna témata dostane.
Co je snad v Unii sedmadvaceti států
nejproblematičtější, je v poslední době
snaha o radikální formulace, které sice
zdánlivě podporují národní zájmy, ale
dostávají je v praxi do kontextu, ve kterém nejsou prosaditelné. Vynikal tím již
bývalý spolkový kancléř Schröder a na
zacelení ran, které způsobil, se pracuje
dodnes. Když pak bývalá polská ministryně zahraničí Anna Fotygová stroze
formulovala, že Polsko otázky spolupráce
kolem Středozemního moře nezajímají,
možná nepomyslela na to, že tím ztrácí
partnery pro polskou politiku vůči Ukrajině. Mechanismy fungování Unie by měli
lidé v takových funkcích znát lépe.  
Jaroslav Šonka je publicista, žije a pracuje
v Německu. Působí na Evropské akademii
v Berlíně a vyučuje na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze.

Navštivte nejoblíbenější vyhledávač letenek na trhu www.kralovna.cz
levné letenky do celého světa • low cost letenky po Evropě • speciální ceny

Létat s námi se vyplatí!
letenky • ubytování • pojištění • chartery • eurovíkendy • plavby na zaoceánských lodích
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Jaro jen tak neskon
Dubčekova doba neroz
děluje jen šedesátníky

V

elká témata národních dějin na
svém piedestalu nutně podléhají
přírodním živlům a holubům. Slavný rok osmašedesát na sebe po letech nutně váže úskalí, že k němu budeme snášet
již jen banality. Z odstupu raného 21. století může být tedy přínosnější hodnotit
místo uplynulých dějů přítomnou vzpomínku. V roce 2006 okořenil v Mladé
frontě Dnes Michal Musil výročí srpnové
invaze článkem 1968: v propadlišti dějin.
Šlo o jakési generační (a zcela legitimní)
rouhání, vystihující patrně i většinové
rozpoložení polistopadové společnosti.
Rozpoložení, které si říká o nesouhlas
a inspiruje k zamyšlení s opačnou tendencí. Pokusíme se o ně s nadějí, že dobře otevřou novou, roku 1968 věnovanou
rubriku letošního ročníku Přítomnosti.

Reforma a reforma

„Až tedy zase někdo udělá průzkum mezi
dětmi a teenagery o tom, že neví, kdo
byl Dubček, bude dobré ztlumit obvyklé
nářky. Znalost roku 1968 jistě patří do
základního vzdělání, ale jeho součástí
je třeba i zběžná informace o volební
reformě z roku 1907. A kolik pamětníků
srpnové invaze o tomto důležitém datu
něco ví?“ Tato závěrečná slova z článku
pana Musila mohou být i jeho shrnutím.
Desítky let staré události sice nynější
dění nadále ovlivňují – připustil autor
– mají však pramálo společného s novými problémy, jimž dnes Česká republika
zapojená do Evropské unie a globální
ekonomiky čelí.
Především je srovnávání dvou jevů,
z nichž jeden byl ve své době očekávatelný
a samozřejmý, kdežto druhý překvapivý
a turbulentní, krutou bagatelizací obou.
Volební reforma 1907 v habsburském
zřízení nepředstavovala žádnou revoluci
ani neústrojnou anomálii; vyplývala
z jeho demokratické podstaty, kterou od
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David Svoboda
roku 1918 nevděčně přehlížíme. Ústavní
stát se zkrátka ještě více demokratizoval.
Rok 1968 byl zato překvapivý pro Čechy,
Slováky i budoucí interventy. Demokratizovala se diktatura, druhdy vražedná. Byl
dramatem a dalším osudovým zrcadlem,
v němž se zjevila česká otázka. A ta trvá.
Poukaz na novou, od dědictví 20. století jakoby osvobozenou dobu sálá „fukuyamovským“ optimismem. Sotva kdy jsme
žili ve svobodnější Evropě a z návratů
k nehezké, třebaže nedávné minulosti se
cítíme vyvázáni. Tak názorem, že osmašedesátý patří do jiné éry, která skončila
rokem 1989, Michal Musil špičkuje ty,
kdo snad ještě oplakávají zavražděný
pokus o jedinečnou reformu monopartajního socialismu, či kdo pociťují
dojetí „z tehdejšího pouhého pootevření
dveří ke svobodě, když téměř sedmnáct
let máme svobodu úplnou“. Pokud jde
o ty prvé, špičkuje právem, ale trochu
opožděně. Těch je poskrovnu a tvoří
řídnoucí klub politických nostalgiků.
Bylo by zbytečné opakovat jim (i jemu)
známá fakta: že slovutné Pražské jaro
nevzešlo z připravovaného politického
úmyslu, nýbrž bylo spontánně vykřesáno
z veřejného neklidu; „obrodný proces“,
„socialismus s lidskou tváří“, všechna
tato vznešená sousloví se lepí takříkajíc
ex post na iniciativy zdola, s námahou je
dobíhají. Strana samotná nestvořila žádnou eschatologickou vizi, která by osvítila
její poddané a učinila z nich budovatele
na nový způsob. Pouze znejistěla a prudce uvolnila stisk po letech novotnovské
stagnace, jakou ostatně můžeme směle
nazvat předjařím. Už tehdy vznikala díla
a zaznívala slova, která tu nejhezčí etapu
předznamenávala.
Ví se dnes, že to všechno špatně do
padlo, a tuší se navíc, že by to dopadlo
nevalně i bez Brežněvových tanků. Přesto
pokládáme dnešní poměřování Pražské-
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čí

ho jara čistě podle životnosti jeho ideje
za nenáležité a vlastně překonané jako ta
idea sama. Museli bychom pak popřít výše
řečené a upřít „obrodnému procesu“ jeho
skutečného obroditele, totiž nás, občany,
v protikladu k nim jakožto Straně. O nás
šlo před vpádem a o nás šlo i potom.

Dojatí zbabělci

Zde se můžeme vrátit k oněm „dojatým“
z pootevřených dveří ke svobodě, jejichž
pamětnické emoce se autoru z MF Dnes
jeví ve světle pádu železné opony obstarožní. Dějiny ale nelze uchopit výhradně
rozumem. Chce to zkoumat, proč ještě to
dojetí, než zaklínat se pokročilostí doby.
Nejprve důvody subjektivně psychologické: zašlé kouzlo má zpětně celá jedna
dekáda, která byla ve srovnání s tím, co
přinesla léta další, neskonale půvabnější
– a to nejen v socialistickém táboře. Celá
šedesátá s sebou nesla příslib změny.
Populární kultura byla zajímavá, film

foto: miroslav zajíc

Dubčekovi dosud
odpouštíme přímý
podíl na likvidaci
protiintervenčního
občanského
vzdoru.
dokonce světový, a po čtyřiceti letech
připomíná na vlně retro trendu dnešním
šedesátníkům jejich mládí. Nebe a dudy,
poměříme-li to s léty dalšími, s jejich
triumfem konzumního mamonu, lhostejného individualismu a později narůstající
kýčovitostí nejen v populární hudbě – to
vše pod střechou husákovské zvůle.
A také srovnání s pozdější sametovou
revolucí plodí zajímavý pocitový kontrast. Rok 1989 přinesl svobodu konečně
již ničím nepodmíněnou, ale následující
léta ukázala její temnou stránku. Přinesla
děsivou kriminalitu, jejímž symbolem
se snad až nespravedlivě stala velkorysá
porevoluční amnestie Václava Havla.
Nastoupilo tvrdé pojetí kapitalismu,
s jehož vulgárním étosem jsme se vzdor
pozdější kritické bilanci ve voličsky
relevantním množství ztotožnili. Snad
nás už stihnul zkazit věk, který vystřídal
Pražské jaro, jež bylo jako jedna krásně
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se ztotožnit s tvrzením, že bychom nízkost, jaká umírání obrodného procesu
doprovázela, přecházeli mlčením. Skoro
se zdá, že zdůrazňování kapitulace, později i kolaborace části stranického vedení
a malodušnosti české veřejnosti představuje jakousi škodolibou alternativu k přehnanému opěvování Pražského jara.
Tzv. normalizace v přímé souvislosti
s Pražským jarem je posledním článkem
řetězce nezdarů, které českému sebepojetí způsobily citelné rány. Trvá totiž
česká otázka jako neustávající sebereflexe národa s nesamozřejmou minulostí,
kdy byla vítězství často na dosah, zato
porážka za dveřmi. Nebýt srpnové tankiády, dosavadní trauma Mnichova by se
propadalo do milosrdného zapomnění;

Na rozdíl od roku
1989, kdy jsme
byli „poslední“,
bylo Pražské jaro
naše.
takto se však až podezřele mechanicky
opakoval proces morálního rozkladu
a poraženectví. Dokud jeho ozvěna stále
straší v kolektivním podvědomí, nelze ji
žádnými racionálními námitkami prohlásit za vyčpělou.

Všechna čest poraženým

Nezdá se rozumné spojovat masy
s vystřízlivělými stranickými inteligenty
a jinými promotory polednového vývoje
shora. Do srpna kritického roku šli občané vlastním tempem jakoby souběžně se
stranou, ovšem s jasnými představami
a nadějemi. Po invazi se přimkli ke
stranickým špičkám v duchu obranné
národní jednoty a – paradoxně – sami
převzali obdivuhodnou úlohu ochránce

doposud kralující partaje. Tady se začíná
psát nejvznešenější kapitola Pražského
jara, která nepozorovaně přecházela
v tragédii. Její současné zpracování může
pak provokovat k paličským náladám, za
které hovoří i zmiňovaný text v Mladé
frontě Dnes.
Vzpomínání před nás každoročně
vystupuje jen jako leporelo dramatických
obrazů. Chybí základní shoda o vyznění
Pražského jara. Z těchto příčin nepůsobí
každoroční přehrávání Dubčekovy etapy
jako věcný pokus přivolat si a zpracovat
příběh jedné iluze, na němž je dalekosáhlá jeho posrpnová pointa, ale spíše jako
zastydlá nostalgie s podtextem panychidy.
Není slyšet rázné slovo o tom, kdo národ
vylákal na tenký led příslibů a v kritické
chvíli ho zradil. Chybí odvaha uchýlit se
k pojmosloví, jež by odhalovalo pravdivé
dějinné paralely: podpis pendrekových
zákonů jako kolaboraci, Dubčekovo
další dvacetileté mlčení jako ustrašenost,
a vervu, s jakou Ludvík Svoboda lámal
odpor vedení i občanů s poukazem na
„nedozírné následky“, jako háchovštinu,
ze které nešťastný Emil Hácha vychází
ovšem neporovnatelně lépe. Podobně
jako po válce tu proběhla tichá amnestie
bývalých sympaťáků, jejichž jednání si
nedovolujeme zpochybnit, neboť by se
s nimi svezla celá jejich zposvátnělá linie.
Tak jako byl Edvard Beneš po válce vyňat
z odpovědnosti za mnichovské trauma,
Dubčekovi pro změnu odpouštíme přímý podíl na likvidaci protiintervenčního
občanského vzdoru.
Bylo by nespravedlivé upřít tisícům
řadových straníků úctyhodný občanský
postoj po krachu obrodného procesu.
To ovšem nemůže nic změnit na tom, že
Pražské jaro má smysl zkoumat výhradně národním prizmatem, opatrovat
je po maďarském příkladu roku 1956
coby příběh národního úsilí o pluralitu
navzdory panující moci a jejím šálivým
floskulím.


kresba: ivan steiger

prodloužená sametová revoluce, přičemž
to ošklivé, co provází svobodnou existenci, se už nestačilo projevit.
Devětaosmdesátý mimoto není „náš“.
Cítíme, že ho k nám dovalily dějiny
odvedle, a trochu se stydíme, že jsme
byli poslední (Rumunsko je jiný případ). Nemluvě o tom, že nepřestane být
traktován se zvláštními rozpaky: v tom
pozdně podzimním šeru – říkají mnozí
– se mohlo za našimi zády usmlouvat
s odcházejícími komunisty cosi, co by
vysvětlovalo popřevratové nedůslednosti
nahrávající starým strukturám. Obrodnému procesu nechybějí kritici, ale tápání a spekulace podobného druhu na sebe
neváže. Skončil nezdarem, ale my přece
za nic nemohli: z toho opojného tobogánu nás shodila až hrubá vnější síla.
Připusťme, že tato „empatická“ vysvět
lení neříkají, k čemu je všechno vzpomínání ještě dobré. Pro docenění nadčasové
závažnosti příběhu Pražského jara tedy
nemusíme být pamětníky diskutovaných
událostí, abychom zaznamenali, jak pocit
jejich účastníků i po letech dotváří atmosféru v národě. Podvědomě to vědí i lidé
jako Michal Musil, jinak by jeho následující úvaha byla bezpředmětná: „A co
je snad nejvíce výmluvné – málokdy už
lze dnes zaslechnout rozhovor o tom,
jak snadno tehdy politické vedení kapitulovalo před mocným sovětským impériem a jak rychle se společnost smířila
s pravidly obnoveného pořádku. Přitom
rozpravy o české mentalitě, zbabělosti
a opakujících se ústupech před hrubou
silou zaznívaly ještě v sedmdesátých
a osmdesátých letech v disentu a exilu.“
To je mimochodem pádný políček
zažité české představě, že býváme čas od
času – například v roce 1968 – praporečníky všelidského pokroku. Je to ale
konečně pevný důkaz toho, že duševní
otřes a s ním i živost této vzpomínky
podvědomě registrují i lidé vymezení
vůči ní jako jeho autor skepticky. Nelze
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Nic neuveřejnit,

nic nepustit

Jan Štěpánek
Vzpomínka

angažovaného

nestraníka ukazuje roz
díl mezi demokratizací
a demokracií

V

roce 1967 panovala ve vedení Ko
munistické strany Československa
nespokojenost a mladší generace
funkcionářů se drala do popředí. První tajemník KSČ a prezident republiky
Antonín Novotný zamýšlel připravenými
zatykači v říjnu a listopadu vnitrostranickou opozici likvidovat. Neudělal to rychle a byl po úmorných jednáních donucen
vzdát se funkce prvního tajemníka; funkci dostal jako kompromisní osobnost
Alexander Dubček. Novotný takticky
souhlasil, poněvadž považoval Dubčeka za neschopného slabocha; podobně
o něm smýšleli i další, včetně tehdejšího
nejvyššího sovětského stranického a státního představitele Leonida Brežněva.

Slaboch na scéně

Změna v osobě prvního tajemníka byla
začátkem trvalého a tvrdého boje o moc
ve vedení KSČ. Stará mocenská garnitura
konzervativců, za kterou stály milice,
se obrátila tajnou žádostí na Moskvu
s prosbou o vojenský zásah. Moskva
několik měsíců váhala... Opozicí konzervativců byla skupina většinou mladších,
kolísajících progresistů. Sem patřila řada
taktizujících korunních princů, představitelů reformního proudu v KSČ: Zdeněk
Mlynář, Čestmír Císař, Ota Šik a Bohumil Šimon. I oni považovali Dubčeka
za přechodné řešení. Překvapovalo, jaká
mezi nimi panovala nedůvěra. Scházeli se
většinou po dvou na ulici, v parcích, na
chodbách a hlavně v cizích bytech. Ota Šik

užíval v diskusích ekonomické argumenty; to dodávalo i jemu jakési objektivní
vědeckosti. Spolu se spisovatelem Jiřím
Langrem jsme se, ještě mnoho týdnů před
srpnem 1968, v cizím bytě s profesorem
Šikem sešli. Šik se ptal, zda nás někdo
po cestě na místo schůzky sledoval. Jak
vidět, nedělali si o „diktatuře proletariátu
jako nejvyšší formě demokracie“ ani její
představitelé iluze.
Zvláštní postavení měl Josef Smrkovský. Verbálně podporoval Dubčeka, srdcem byl konzervativec. A tak neudivuje,
že Antonín Novotný a později i Leonid
Brežněv Smrkovskému nabízeli nejvyšší

aby Československo vystoupilo z Varšavské smlouvy. Smrkovský spolu s Šimonem
z Městského výboru KSČ ještě té noci
zařídili protiopatření a vyhlásili pohotovost Lidových milicí. Vše jim vyšlo,
nestalo se nic. Později jsem se setkal jako
tehdejší předseda Klubu angažovaných
nestraníků se Smrkovským a dostalo se
mi poučení, že „všechny problémy musí
řešit jen a jen komunistická strana“. Stejnou větu jsem slyšel o něco později z úst
akademika Josefa Charváta, když odmítl
podepsat prohlášení KAN, Manifest
Klubu angažovaných nestraníků, který
byl v Praze otištěn dne 11. června 1968.

Politikem v popracovní době

Když jsem se
jako tehdejší
předseda Klubu
angažovaných
nestraníků
setkal s Josefem
Smrkovským,
dostalo se mi
poučení, že
„všechny problémy
musí řešit jen
a jen komunistická
strana“.
funkce. Smrkovský měl reálnou šanci stát
se poinvazním českým Jánosem Kadárem.
Už na samém počátku Pražského jara
s přesvědčením organizoval represivní
opatření. Aspoň jeden příklad. Po skončení slavnostního představení v Národním divadle u příležitosti jeho stoletého
trvání Ota Šik ještě v budově divadla
donesl Smrkovskému zprávy, že pražští
studenti vyjdou do ulic s požadavkem,

Důležité bylo, že podepsali akademici
jako parazitolog Otto Jírovec, radiolog
František Běhounek, botanik Ctibor
Blattný, chemik Otto Wichterle a umělci
jako Karel Höger, Rudolf Hrušínský,
Jaroslav Seifert („komunistů se bojím,
ale podepíšu“), Alfred Radok, Karel
Gott, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Josef Škvorecký, Eduard Haken, Václav Voska, Jan
Zrzavý, Karel Svolinský a další. Byl to
akt občanské statečnosti, na který nelze
zapomenout. Statečnost projevil lékař
profesor Jan Brod, který byl duchovním
otcem a iniciátorem manifestu Dva tisíce
slov. Jeho náplň konzultoval v zahradě
krčské nemocnice s Wichterlem, biologem Otakarem Poupou a filosofem Ladislavem Tondlem. Profesor Brod předal
dohodnutý koncept Ludvíku Vaculíkovi
s úkolem dát tomu všemu literární formu. O této zahradní schůzce mi 22. 7.
2007 podrobně vyprávěl jako poslední
žijící účastník profesor Tondl.
Jediným, ale důležitým ústupkem
tehdejší komunistické moci bylo to, že
váhající spolkové oddělení Ministerstva
vnitra přece jen povolilo omezenou, tzv.
„přípravnou činnost“ Klubu angažovaných nestraníků. Přípravná činnost a Klub
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byly pojmy právně nejasné, a toho jsme
využívali. Klub se stal rychle základnou
lidí s vizí nastolení demokracie a svobody
projevu. Přípravný výbor pracoval bez
prostředků, bez placeného sekretariátu.
K práci pro KAN zbývala popracovní
doba, soboty, neděle, pozdní večery
a noci. Shromáždění občanů v různých
místech republiky a Prahy byla vzrušující, motivující a plná nadšení; bylo velmi
obtížné shromáždění ukončit a poslat lidi
spát. Schůze, na které jsem byl pozván,
byly zakázány, ale často krátce před
začátkem na „moji osobní odpovědnost“
povoleny. Přípravné organizace KAN
vznikaly v obcích, továrnách a dokonce
i v československé armádě (vystoupily na
žofínském mítinku 18. 5. 1968).
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Komunističtí progresisté hledali
podporu a formulovali v té době liberální a nezvyklé pojmy jako socialismus
s lidskou tváří, obrodný proces aj. Podporu našli u veřejnosti, studentů a u části
komunistů tzv. kulturní a vědecké fronty.
Rozhodnutí, co se vytiskne či dostane
na obrazovky televize, záviselo po celou
dobu obrodného procesu jen a jen na
komunistech. Přislíbená otištění stanovisek a materiálů Klubu se většinou
nakonec nepodařila. Redaktoři mi
sdělili, že dostali příkaz od Mlynáře „nic
neuveřejnit, nic nepustit“.

Angažovaný Brežněv

KAN přesto dominoval na prvomájové
manifestaci. Tolik účastníků a tolik sym-

patií jsme nečekali. Ohlas v zahraničí
předčil očekávání. Nikdy jsem nezažil
tak veliké elektrizující napětí mezi námi
a milicionáři, kteří se pokoušeli zabránit
KAN v účasti na průvodu. Pozdravil jsem
se tehdy s prezidentem Svobodou, vedle
stojící mlčící Dubček nereagoval. KAN
se jednou objevil v televizi; další hotové
záběry a rozhovor s paní redaktorkou
Bednářovou se nesměly odvysílat. Zvláštní důležitost měl článek A. J. Liehma
„O koho se opřít“. Článek srovnával
konstruktivní pozici KAN v Karlových
Varech (tamější komunističtí funkcionáři
odmítli s KAN jednat) a aktiv Lidových
milicí v Ruzyni; vyšel 27. června 1968
v Literárních novinách v nákladu 300
tisíc výtisků spolu s manifestem Dva tisí-
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ce slov. Manifest rozzuřil Smrkovského,
který hrozil vládě, že nevystoupí-li proti
němu, bude nahrazena vládou novou.
Prezence KAN v zahraničních mediích
byla významná, ale přípravný výbor o ní
málo věděl.
Politické rozhovory s představiteli
strany měly společného jmenovatele:
uznání vedoucí role KSČ a vstup KAN do
Národní fronty: čili sebepopření. KAN
povolit nechtěli a zakázat ho se nehodilo;
rezonující veřejnost a studenti by rychle
ztratili iluze o socialismu s lidskou tváří.
Komunisté zdůrazňovali demokratizaci,
nikoliv demokracii. Ta v praxi vypadala
tak, že Šimon mým jménem a bez mého
vědomí telegraficky a s oficiální pomocí
ČTK odvolal shromáždění KAN v Praze

ve Slovanském domě, ohlášené na 24.
července 1968. Dubček na veřejnosti
prohlásil, že on o KAN nic neví. Ihned
potom a pak ještě několikrát jsem žádal
o informační pohovor, ale dál než přes
tzv. prvního pomocníka soudruha prvního tajemníka jsem se nikdy nedostal.
S postupujícím létem 1968 se v tzv.
informovaných kruzích šířil strach
z intervence vojsk Varšavského paktu.
V přípravném výboru jsem přijal plačící, doslova na kolenou se omlouvající
spolupracovníky, kteří ze strachu před
zatčením KAN opustili. Brežněv se
s vedením KSČ sešel několikrát. Čeští
a slovenští komunisté si při jednáních
protiřečili a vzájemně se pomlouvali.
V Čierné nad Tisou požadovala sovětská
strana kategoricky zákaz KAN (tedy
Brežněv v Moskvě o KAN věděl, Dubček
v Praze ne). 21. srpna 1968 kolem páté
hodiny ráno obsadili sovětští parašutisté
se svými důstojníky budovu Ústředního
výboru KSČ. Před budovou se shromáždila hrstka mladých lidí; jeden z nich byl
sovětskými samopalníky zastřelen. Asi to
byla první oběť sovětské agrese. V budově
byli Dubček, Kriegel, Špaček a jiní zatčeni
s tím, že budou za dvě hodiny postaveni
před revoluční tribunál, kterému bude
předsedat soudruh Indra. Tím Pražské
jaro de facto skončilo, i když jeho agonie
díky statečnému odporu veřejnosti a mladých odborářů trvala překvapivě dlouho.
V KAN jsme zatím likvidovali jmenné
seznamy. Zakrátko mě na mém pracovišti ve fakultní nemocnici navštívila
delegace celouniverzitního výboru KSČ
a sdělila mi, že „…našim soudruhům se
podařilo u sovětských soudruhů dosáhnout svolení, že nebudeš postaven před
stanný soud, nýbrž že budeš odsouzen

Tým, co musel prohrát

Pražské jaro 1968 bylo morálním vítězstvím národa. Češi přestali být Švejky se
zájmem pouze o vepřovou a pivo. Prokázali vůli k obětem, k odvaze a touhu
po svobodě. Mně osobně to vše vrátilo
hrdost na mé češství.
Místopředseda vlády Ota Šik, jehož
zastihla okupace v zahraničí, uvažoval
spolu se svým přítelem Vilémem Hejlem o vytvoření exilové vlády. Nabídl
mi stát se členem. To trvalo jen krátce,
než zjistil, že progresisté – jak on řekl
„naši“ – drží pozice, a tak se mohl na
svůj diplomatický pas opakovaně vracet
domů a přijíždět do Švýcarska. O vytvoření československé exilové vlády přestal
mluvit. Já jsem byl v cizině, ale emigrační
typ jsem nebyl. Rodina byla v tíživé
situaci a zvažoval jsem návrat. Tehdejší
československý vyslanec ve Vídni Novotný mi ale sdělil: nevracet se, poněvadž
nelze zaručit mou bezpečnost. Podobně
se vyslovil i rektor Vysoké školy stranické
Milan Hübl, kterého jsem v říjnu 1968 na
československém vyslanectví potkal.
Co dodat? Progresisté byli vzdělanější,
liberálnější, obratnější. Jejich ego a touha
po moci jim znemožňovala být dobrými
spoluhráči se smyslem pro týmovou hru.
Nesnášeli se. Mlynář nesnášel Dubčeka,
František Kriegel a Evžen Erban nemohli
vystát „nafoukaného“ (jistě velmi schopného) Mlynáře atd. Takové mužstvo
muselo prohrát.


foto: günter bartoš

foto: archiv

Brežněv
kategoricky
požadoval zákaz
KAN. On v Moskvě
o KAN věděl,
kdežto Dubček
v Praze se tvářil,
že nás nezná.

řádným soudem…“. To byla oficiální
část sdělení. Neoficiální dodatek zněl:
„Rychle odjeď!“

Jan Štěpánek je lékař. V roce 1968 působil jako
spoluzakladatel a předseda Klubu angažovaných nestraníků. Po emigraci se věnoval kardiovaskulárnímu výzkumu ve švýcarské Basileji.
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Žijeme v civilizaci, která
spěchá, ale proč?

Povinné tempo každo
P

ohyb, tok, proud, běh – tak nějak
si lidé odnepaměti představují čas.
Odkud a kam, zda jej lépe vyjádří linie, kruh či spirála, zda jde o progres, regres nebo prostě o otevřenost do
neznáma, o to se lze přít. V čem jsme už
nějakou dobu zajedno, je jeho hektičnost. Vnímáme ji s nevolí. Nejen senioři, jejichž zvolňující se životní rytmus
jim brání srovnat krok se svistem ducha
doby, ale všichni. I ti caparti, s nimiž
mámy spěchají do školky, aby vyhověly
povinnému tempu každodennosti.

Zrychlené vzdalování

Bylo to tak vždycky? Myslím, že ne. Tradiční společnost znala naši podrobenost
času i povinnost moudře s ní nakládat,
jak psal už biblický Kazatel. Spěchu se
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varovala, neboť práce kvapná, málo platná a všeliké kvaltování toliko pro hovada
jest. „Festina lente – spěchej pomalu,“
radilo heslo pánů z Růže. Snad jen dvě
mimořádné situace odjakživa propůjčovaly spěchu uznávanou hodnotu: šturmování a útěk před ohrožením.
Ale ani hovada sama o sobě, čili dle své
přirozenosti, nespěchají. Existuje i lidská
přirozenost? Relativistický pohled na
svět ji neuznává. I člověk však má jisté
konstanty a není radno je nerespektovat.
Nejen rytmus srdeční akce a ovulačního
cyklu, těhotenství atd., ale celý životní příběh s jeho neodmyslitelnými kapitolami.
Například podle německého psychologa Erika Eriksona, dnes už klasika, nám
každá životní kapitola ukládá zvláštní
úkol. Pokud ho nesplníme, pokračujeme

s mankem, jehož vyrovnání je velmi
obtížné, někdy nemožné. Těch kapitol je
osm. První a druhá trvají asi jeden rok,
dvě poslední třeba i celá desetiletí. Takto
máme postupně dosáhnout: základní
důvěry, autonomie, iniciativy, snahy
o dovednost, identity svého já, schopnosti intimního soužití, tvořivosti a konečně
integrity čili moudrosti. Ve stejném sledu
lze vyjmenovat i podoby nesplnění těchto úkolů: základní nedůvěra, pochybnost
o sobě, provinilost (zakřiknutost), pocit
méněcennosti, chaotičnost rolí (nevím,
čí jsem), osamělost, stagnace, zoufání.
– Zpočátku jsem zcela odkázán na své
lidské prostředí, můj podíl postupně
vzrůstá, poslední dvě kapitoly už mám
ve vlastní režii. Každá z nich potvrzuje,
co napsal už Kazatel: všechno má svůj

téma: řítím se, tedy jsem

foto: igor malijevský

Čas dlouhý a čas krátký

odennosti
čas. A chce mít svůj čas. Proto – festina
lente!
To naše spěchání spočívá nejen
v pouhém urychlování procesů, i když to
samo o sobě by stačilo změnit běh světa;
představme si zrychlený průběh fyzikální či chemické reakce. Dokud pohyb
člověka limitovala rychlost koňského
trysku, vypadalo to s lidstvem jinak. Tak
třeba civilizace se tolik nestřetávaly, měly
k sobě daleko. Od jisté doby se pohybují
stále rychleji nejen lidé, ale i samotné
dějiny. Jejich zrychlování nelze exaktně
měřit, jen odečítat. Například podle toho,
jak se sobě vzdalují jednotlivá pokolení.
Babička Boženy Němcové ještě mohla
předat vnučce použitelnou zkušenost.
Dnes s tím mívají nepřekonatelné potíže
rodiče vůči dětem, protože ty už vrůs-

Petr Příhoda

tají do jiného světa než byl ten, v němž
zakotvili rodiče.
Proč vlastně tolik spěcháme, snášíme-li to s nevolí? Upřímně řečeno,
nejen s nevolí. Jsme-li caparty, co s nimi
mámy kvaltují do školky, podrobujeme
se nedobrovolně. Pak si zvykneme.
A kdekdo tomu přijde na chuť. Jak je
to možné? Inu, spěchají-li všichni, je
obtížné se nepřidat, neboť „kdo jen
chvíli stál, již stojí opodál“. Spolu se
spěchem totiž vpadla do lidského života
osamělost. Máloco zraňuje člověka tak,
jako odloučení, vyloučení. Proto je třeba
se přidružit za každou cenu. K čemu?
K davu spěchajících, toť možnost nejméně pracná, pro osamělce jediná. Ta
nevole pak ale nemizí, pouze se skryje,
aby se občas nepříjemně ozvala.

Spěchajícímu davu se však sama struktura
času bortí. Čas biblického Kazatele i pánů
z Růže byl časem „dlouhým“. Jsme-li součástí davu, spěcháme v čase „krátkém“,
směřujícím ke kýženému okamžiku. Ten
má své kouzlo, neboť umí předstírat, že je
vystupňováním života: „Jsi tolik krásný,
prodli jen,“ praví se o něm ve Faustovi.
On však pomíjí. Proto rychle další
úsečku „krátkého“ času a další okamžik!
Čím víc toho stihneme, tím lépe. Chce se
po nás výkon. Často se zdá, že ani nelze
jinak. Vždyť od mateřské školy žijeme
pod tlakem pobízení, vybízení a svádění,
který nám nenápadně vyplňuje obsah
vědomí. Zvláště účinná jsou v tomto
směru média, otroci reklamy. Jejich dílo
dokonává jejich derivát, takzvané veřejné
mínění. Usměrňuje nás svým každodenním tlachem a my si podle něj utváříme
svou představu seberealizace, čili podobu
fascinujících okamžiků, k nimž chceme
dospět. Jinými slovy: čeho dosáhnout, co
si pořídit či intenzívně prožít.
Život rozdrobený do krátkých časových epizod vrcholících okamžiky však
nedává šanci tomu, co je možné jen v čase „dlouhém“. Do „krátkého“ času nelze
vměstnat dlouhodobé procesy zrání. To
dobře vědí pěstitelé a chovatelé, kteří
odolali pokušení komerčního podnikání.
K lidskému zrání patří nejen probouzení
a podpora předem daných dispozic, ale
i osvědčování vzájemnosti, prohlubování
lásky, naslouchání, odpovídání. Lakmusovým papírkem je tu vztah k vlastním
dětem, když na ně „nemáme čas“. Později
je nám třeba bilancování, případně pokání a odpouštění. Nic z toho není možné,
jsme-li nuceni – a chceme-li – spěchat.
Nic z toho není zcela neznámé.
Nevím, zda všichni, ale mnozí to nějak
tuší a někde v koutku duše mají pocit
špatného svědomí, který otupují – dalším
spěchem. Nebráníme-li tomu, odhalí se
nám jeho další význam. Není to jen šturmování, spěch za něčím, za chimérou, ale
i útěk, ba úprk. Před čím? Chybějí nám
slova. Jsou zasutá, zapomenutá. Není to
útěk před tím, co lze ostýchavě nazvat
odpovědností za smysl vlastního života?
Anebo, tentokrát už bez obalu: není to
útěk před Bohem?

Petr Příhoda je psychiatr,
publicista a vysokoškolský učitel.
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Nebezpečná
netrpě
Jan Černý
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O

rychlých

dětech

a uspěchaných rodičích

livost

Umění počkat

D

ěti se pohybují, myslí a učí rychleji než dospělí a rodiče si čím dál
častěji stěžují na hyperaktivitu dětí
buď proto, že jejich tempu nestačí, nebo
že je dětská touha po pozornosti, komunikaci a společné hře obtěžuje. Zcela
opačný problém představuje potřeba
dospělých, aby se děti přizpůsobily jejich
životnímu tempu, které je často vytrhuje
ze hry, zájmů nebo snění. Obě generace se však mohou setkat, jestliže najdou
společný rytmus.

Nečekané opojení

foto: pavel koubský

brzy, naberou si dluhy a závazky, vytyčí si
náročné plány a cíle a v zájmu rychlého
dosažení svých tužeb se podřídí i zcela
nepřiměřeným nárokům na svou svobodu a přirozené životní potřeby.

Dospělí si často stěžují, že jim chybí
klid na odpočinek a uvolněné prožívání, v němž by zpracovali své zážitky
a obnovili životní rovnováhu narušenou
věčným spěchem. Pokud ale pozorujeme, jak žijí jejich děti, které mají
potíže s přizpůsobivostí požadavkům
dospělých, uvědomíme si, že dětský stres
typicky vyplývá z vynuceného klidu, kdy
děti musejí celé hodiny sedět ve školních
lavicích, nesmějí skákat do řeči dospělým a musejí potlačit přirozený sklon
neustále přicházet s novými nápady
a podněty.
Vyjde-li jim však dospělý vyjde vstříc
a nechá se inspirovat dětskými nápady
a zálibou ve hře, může dojít k pozoruhodné proměně. Kdesi v jeho duši se
probudí dětská stránka jeho osobnosti
potlačená jednostrannou dospělou realitou podřízenou praktické účelnosti. Děti
i dospělí, kteří se nechají strhnout, si pak
dovedou užít rychlého spádu děje, který
jim přináší nečekané opojení.
K rychlosti se váže protiklad trpělivosti a netrpělivosti. Dítě často slyší,
aby počkalo, bylo trpělivé, ukáznilo se
a odložilo splnění svých přání, ale dospělí na ně s chutí promítají požadavky,
kterým sami nejsou schopni ani ochotni
dostát. Chtějí mít všechno hned nebo

Typickým příkladem nesmyslné a nebezpečné netrpělivosti je touha mnoha
současných rodičů, aby se po narození
vlastního dítěte co nejrychleji vrátili do
zaměstnání a obnovili pokud možno
všechny své aktivity, jimž se oddávali,
dokud byli bezdětní. Výchovné heslo
„nemůžeš mít všechno hned“ nebo „kdy
si zamaneš“, kterým budou častovat své
potomky, platí samozřejmě i pro ně. Jako
dospělí lidé by měli umět počkat, až děti
trochu odrostou, což znamená alespoň
prvních pět let jejich života.
Pokud tyto dětské roky proběhnou
stranou soustředěné pozornosti rodičů,
vytratí se něco krásného, co se jim už
nikdy nevrátí. Děti zase snadno přijdou
o zážitky, které už v pozdějším životě
nelze nahradit. Dospělí se je snaží podřídit svému životnímu tempu a rytmu
a děti dokáží být velmi přizpůsobivé,
ale nikoli vždycky. Na jedné straně se
o nich říká, že jsou daleko pružnější
než dospělí, ale stejně pravdivá je i často
slýchaná věta, že jsou velice konzervativní. Děti jsou sice schopné reagovat
tak rychle, že je dospělí nestačí sledovat,
natož zasáhnout, ale současně lpějí na
tom, aby se zejména před spaním a při
probuzení, kdy mizí nebo se obnovuje
ještě nestálý obraz světa, kterému říkáme vědomí, opakovaly stále stejné události, aby se říkaly stejné pohádky nebo
zpívaly stejné písničky, a co je zřejmě
nejdůležitější, aby byla v dosahu matka
nebo jiný člověk, kterého má dítě rádo
a zvyklo si na něj.

Ta polévka je kyselá

Rychlost dětského vývoje, která se často
zužuje na rychlost učení, je nerovnoměrná a vývojová linie se často klikatí
nebo se dokonce na čas vrací. Když se
dítě učí nějaké dovednosti, třeba řeči,
může mít tento proces z hlediska rychlosti nejméně dvojí podobu.
Někdy zpočátku napodobuje nebo se
snaží vytvořit jednoduchá slova a věty
a čím častěji je opakuje a čím více s ním
maminka nebo jiní nejbližší lidé mluví,
tím více může rychlost učení stoupat.
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Děti mluví i čím dál rychleji i proto, že
se jim hovoří snadněji.
Jindy je však učení řeči naopak pomalé
nebo se zdánlivě neděje nic. Dítě překročí
hranici prvního roku života, kdy rodiče,
prarodiče i dětští lékaři očekávají první
slova a v průběhu několika měsíců by
se měly objevit jednoduché a roztomile
zkomolené věty, kterým rozumí jen nejbližší lidé. Malý tvor, na kterého je v naší
kultuře soustředěno obrovské očekávání,
však neříká nic a dorozumívá se jen gesty
a spokojenými i nespokojenými emocionálními projevy. Nad jeho hlavou se
začne vznášet dospělý strach z duševního
opoždění, ale dítě nedbá do chvíle, kdy se
téměř najednou rozhovoří a ze vzpomínek
rodičů na jeho raná léta se po čase vynoří
legendy o dlouho němém chlapci nebo
děvčeti, které po dlouhé době temného
ticha začalo zčistajasna hladce a plynně
mluvit. Učení mělo v prvním případě
podobu postupného zrychlování, ale ve
druhé se odehrál pozoruhodný vývojový
skok. Stará, ale stále oblíbená historka
vypráví o chlapci, který do pěti let neřekl
ani slovo a pak k úžasu rodičů odsoudil
překládanou polévku jako kyselou. Na
dotaz, proč do té doby nemluvil, poskytl
srozumitelné vysvětlení, že k ničemu
takovému neměl důvod.
K pojmu rychlost patří při úvahách
o dětství i termíny opoždění a akcelerace
duševního vývoje. Rychlost učení chápou
dospělí jako výkonnost, která zajistí lepší
vyhlídky v sociální soutěži. Ve výchově
dětí to vedlo ke konfliktu mezi požadavky školy a rozdíly v individuální úrovni
inteligence. Psychologové vyvinuli na
konci 19. století první vývojové škály
rozumových schopností, aby mohli vytřídit děti, pro které představovala docházka
do běžných škol zbytečné utrpení. Zcela
opačný smysl měly o několik let později
americké vývojové stupnice, které uměly
najít inteligentní děti vyrůstající v nepodnětném nebo cizorodém rodinném nebo
kulturním prostředí. Psychologické testy
rozumových schopností pomáhaly ve
vyspělejších zemích chránit děti, které se
ve škole opožďovaly za svými vrstevníky.
Zejména v Evropě to vedlo k rozvoji
speciálního školství určeného pro děti,
jejichž duševní vývoj výrazně zaostával
za průměrnou výkonností jejich vrstevníků. V našich zemích se za socialismu
rozmohla systematická sociální selekce,
která posílala do zvláštních škol spoustu
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normálně nadaných dětí, jež měly tu
smůlu, že vyrůstaly v romských rodinách
nebo jiném nepodnětném prostředí
a nestačily tempu vyučování v základní
škole.

Rodiče na útěku

Mnozí dětští psychologové byli přesvědčeni, že se zánikem politického režimu,
který jsme si zvykli nazývat dosti neprůhledným výrazem totalita, úplně odpadne
hrozba, že dítě bude muset nastoupit již
v prvním roce nebo o pár desítek měsíců
později do jeslí, aby mohli oba jeho rodiče
pracovat. Jaké bylo naše překvapení, když
jsme se dověděli, že mateřská dovolená
třeba v bohatém Nizozemsku trvá tři
měsíce, což mimo jiné znamená, že kojení
končí po šesti týdnech od narození, aby se
matka dítěte, které je na světě čtvrt roku,
mohla vrátit do zaměstnání. Naše námit-

Výchovné heslo
„nemůžeš mít
všechno hned“,
kterým rodiče
rádi častují své
potomky, by mělo
platit i pro ně.

ky, že je to příliš brzy, uvízly v písku, když
naši přátelé nechápali, jak může vzdělaná
a civilizovaná žena kojit šest měsíců nebo
dokonce celý rok, a rychlé odložení dětí
vysvětlili prostým, ale neprůstřelným
vysvětlením, že „my to tak v Holandsku
děláme a v dnešní složité společnosti to
jinak nejde“.
Uplynulo jenom pár let a přesvědčili
jsme se, jak rychle se může měnit politika
a veřejné mínění. Dnes čteme v novinách, že ministerstvo práce a sociálních
věcí přichází s návrhem třírychlostní
rodičovské dovolené – ti, kdo se vrátí do
zaměstnání rychleji, budou pobírat větší
dávky a ti, kdo zůstanou s dětmi déle, se
budou muset spokojit s nižším státním
příspěvkem. Je docela možné, že v obou
případech se rodinám nakonec vyplatí
srovnatelné částky, ale celý systém může
rodiče malých dětí motivovat, aby kvůli

vyšším sociálním dávkám svou rodičovskou dovolenou zkrátili. Po Evropské
unii dokonce kolují koncepce, které se
v zájmu zrovnoprávnění žen a vyšší ekonomické výkonnosti snaží rozšířit síť jeslí
(sic!) a mateřských škol. Vypadá to, že se
opět uzavírá jeden bludný kruh, a pokud
se mu lidé včas nevzepřou, vrátí se rodiče
a děti někam na začátek padesátých let
minulého století. A dětští psychologové
budou mít o práci postaráno. Nezbývá
než doufat, že jestliže se už věci ubírají
špatným směrem, bude se to dít alespoň
pomalu a nesnadno.

Kdy je člověk dospělý

Předčasné odstavení a odkládání dítěte
do péče placených chův nebo kolektivních zařízení už dnes nediktuje zvnějšku
oficiální politika a ideologie, ale zájmy
mnoha rodičů. V centru jejich motivace
zůstávají i po založení rodiny osobní
přání, potřeby a plány. Vývojový přechod
z mládí do dospělosti přitom předpokládá obrat od expanze vlastního ega, které
se snaží zmocnit celého světa a učinit
ho dějištěm individuální cesty za slastí,
ziskem a slávou. Kolem třicátého roku
života, kdy se dnes velmi často zakládá
rodina s dětmi, si lidé a zejména ženy na
prahu dospělosti uvědomují, že pravděpodobnost početí začíná klesat a naopak
pomalu roste hrozba, že děti by přirozenou cestou nemusely přijít. A tak se jako
motiv založení rodiny začíná prosazovat
strach, ale na druhé straně může chybět
změna ve stupnici životních hodnot, která je skutečným kritériem dospělosti.
Tento potřebný vývojový zvrat mohu
ilustrovat dalším výletem za svými nizozemskými přáteli. S jedním z nich se znám
už od jeho dvaceti let a dnes už překročil
čtyřicítku. Když jsme měli své první dítě,
byl velmi úspěšný v zaměstnání, měl řadu
pěkných zájmů a jako mnoho Holanďanů
sjezdil se svou dívkou celý svět. Když nás
zase jednou navštívil, říkal nám trochu
ostýchavě, že si nedovede představit,
že by se teď staral o dítě, protože by
nemohl cestovat a podnikat plno jiných
věcí – rodina s malým dítětem by mu
prostě bránila v tom, co chce. Jeho život
byl tehdy velmi pestrý, rychle se střídaly
zajímavé zážitky a na další cestu se mohl
vydat, kdykoli se naskytla příležitost. Náš
přítel se mé ženy nevěřícně ptal, jak se
dokáže od rána do večera a den za dnem
zabývat jen dítětem. Rodinný život se mu
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tehdy jevil jako těžko snesitelné zpomalení a péče o dítě jako brzda, protože by
prostě nemohl realizovat, co ho v dané
chvíli napadne.
O pár let později jsem byl svědkem
podivuhodné proměny. Když jsem ho
se synem navštívil, mého chlapce mi
doslova zabavil, vytáhl ze sklepa vlastní
pozapomenuté dětské hračky a snažil se
Karla naučit jezdit na kole. Měl jsem tehdy
silný dojem, že přímo před mýma očima
se narodil nový rodič. Tato proměna měla
dramatické důsledky – dlouholetý vztah
našeho přítele se rozpadl, ale zakrátko
byla na světě nová šťastná rodina se dvěma malými dětmi. Od té doby si občas
píšeme, protože na cestování nezbývá čas,
ale z jeho dopisů je patrné, že své někdy
hezké a jindy nesnadné časy i dnes prožívá
naplno. Jednoduše řečeno – v dospělosti
nás těší spíše dávat než brát.

Rychlé a pomalé pohádky

Ale vraťme se k našemu tématu, k rychlosti. V tomto zážitku je i něco nadpřirozeného, ne-li božského. Mívá podobu
kouzla – najednou je tu něco, co tu před
chvílí nebylo, nebo je v mžiku pryč realita, v níž jsme ještě před chvílí vězeli až
po uši. Náhlá proměna jeviště života nás
lehce oslní, a tak není divu, že je rychlost
natolik přitažlivá, že dokáže jako nějaký
zázrak zastínit všechno ostatní a že jí
závodníci a uspěchanci všeho druhu
dokáží jako nějaké bohyni obětovat
duševní rovnováhu, zdraví i život.
O nadpřirozené rychlosti vypravují
také pohádkové příběhy, v nichž hrdina
musí v neskutečně krátké lhůtě splnit
úkoly, které nejsou v lidských silách.
V takových případech mu bývají ku
pomoci dobré nebo zlé síly – jsou to buď
ochotná zvířátka, jejichž přízeň si získal
laskavým srdcem a dobrým skutkem,
nebo ďábel, který za svou pomoc nechce
skoro nic, protože mu stačí lidská duše.
Takový obchod většinou končívá tragicky, ale někdy se rohatého podaří obelstít.
Pokud v takové pohádce pátráme po
nějakém mravním naučení, můžeme si
říci, že chytrý nakonec ze všeho vyvázne,
nebo nás napadne, že bychom nikdy
neměli zahazovat flintu do žita.
Když jsme už u pohádek, neměli
bychom zapomenout na příběhy, jejichž
tragické vyústění neodvrátí rychlost, ale
trpělivost a vytrvalost. Hrdinkou obvykle
nebývá mládenec, ale dívka, které se

sice dostane rychlého štěstí v lásce, ale
právě tady je začátek dlouhého utrpení.
Zvědavé a neopatrné děvče poruší nějaký
zákaz, protože chce všechno hned, štěstí
je najednou a zdánlivě nenávratně to tam,
a hrdinka musí projít strastiplnou cestu,
prošlapat měděné střevíce, sníst železné
chleby a vydrápat se na skleněný vrch,
aby se opět dobrala štěstí, které si nechala
utéci mezi prsty.

Můj syn kdysi, asi ve věku pěti let po
návratu z procházky nadšeně vypravoval
mamince, že viděl tátu utíkat, protože
si před tím nic takového nepamatoval.
Určitě to o mně vypovídá leccos osobního, ale pro tu chvíli se můžeme spokojit
konstatováním, že děti se pohybují, myslí
a učí rychleji než dospělí.

Jan Černý je psycholog.
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Spěcháme.
Naši dobu poznamenává strach zpomalit.
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Jiřina Šiklová

Nerušit!
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L

et z Prahy do Atlanty začíná v jedenáct dopoledne, trvá bez přestupu
asi devět a půl hodiny hodiny čistého času. Na obrazovce, kterou můžete sledovat v letadle, neustále opakují, že letíte
za hodinu rychlostí 880 kilometrů nebo
někdy o dvě stě kilometrů nižší. Údajům
na obrazovce mohu, ale nemusím věřit.
Smyslovým vjemům to neodpovídá. Přesto se tou rychlostí všechny letecké společnosti chlubí a cestující tuto rychlost oceňuji. Po letišti v Atlantě jezdí vlak a zase
se na obrazovce uvádí, jakou rychlostí vás
převeze. Celkem je to jedno, protože pak
čekáte na další odbavení i několik hodin.
Měli jste ale zážitek, že jste se dostali do
Ameriky tak velkou rychlostí.

foto: igor malijevský

Záludná fantazie

V jednom dopise píše Charlotte Garrigue
Masaryková, že jede lodí s dětmi do
Ameriky necelé tři týdny, a oceňuje toto
rychlé spojení. Napřed se ale musela vlakem vůbec dostat do přístavu. Určitě si
tehdy za tu dobu jasně uvědomila, že jede
zase do jiného prostředí. I to při dnešních rychlostech chybí. Otroky z Afriky
dopravovali do Karibské oblasti necelé tři
měsíce. Indiáni, nebo kdo tam tehdy žil,
putovali ze severní části Ameriky do té
jižní prý asi 4 000 let. Po několika desítkách generací tam dorazili přes Andy
výborně přizpůsobení novému prostředí.
Dnes sice dorazíme na místo rychle, ale
časové rozdíly někdy působí stres, který
tlumíme různými analgetiky. Ale naše tělo
si to asi pamatuje. Ještě horší je, když rychlost cestování a tím i změn nás dokonce
vnese do zcela jiného sociálního kontextu.
To, co si Jakub Arbes představoval ve své
fantazii, je dnes skutečností. Z ostrovů
v Malajsii se dostanete z Kuala Lumpur do
New Yorku stejně rychle – možná rychleji
– než z Prahy nebo Kyjeva. Rychlost změny ovlivní nejen náš spánek, ale rozdíly
jsou diametrální i ve způsobu stravování,
hygienických návycích a sociálních vztazích, než jsou v místech, odkud přicházíte.
Svým zevnějškem, pomocí šatů, úpravou
vlasů, kosmetikou i stylem pohybu se
poměrně rychle přizpůsobíte, rychlost
vám však vzala identitu. Žádné zakořenění, jen přizpůsobení! Tento nedostatek se
pak projevuje i v následujících generacích.
Někteří píší romány o ztrátě identity, další
ji hledají v zakládání obranných spolků
na nacionálním nebo etnickém principu,
a ti nejméně adaptovaní rychlostí změn

způsobenou ztrátu identity nahrazují
třeba zapalováním aut na předměstích
světových metropolí. V pozadí těchto
revolt a provokací je také ztracená identita
narušená rychlostí pohybu a změn, kterým
jsme se nestačili přizpůsobit. I u nás, aniž
jsme se přestěhovali, jsme v posledních
osmnácti letech prožili rychlé společenské
změny, že si někdy připadáme jako cizinci.
I proto jsme možná více frustrovaní, než
naši sousedé v Rakousku.

Život v prášku

Většinou rychlost ale obdivujeme. Získáváme jí pocit moci nad přírodou, vlastním životem i svým omezením v čase.
Ale právě jen pocit. Mít na tachometru
auta napsáno, že jím mohu jet rychlostí
až 240 km v hodině a třeba více, uspokojuje, i když využití této možné rychlosti
nemůžeme prakticky nikdy v Evropě
použít, protože tomu neodpovídají zdejší
dálnice a navíc je to přísně zakázané.

získala? Někdy jen to, že mohu pracovat
ještě více, nebo pro vyhledání zábavy,
kterou bych takto získaný čas naplnil.
Když se někdy opravdu zastavíme,
uvědomíme si, že rychlost pohybu nám
znemožnila vnímat krajinu za oknem
vlaku či auta, a rychlost informací a změn,
které chtěně i nechtěně vnímáme, zase
prožívat život, který nám byl dán. Kdysi
jsem v ruzyňské věznici měla k dispozici
velmi omezený přísun podnětů a s jednou knížkou jsem musela vystačit třeba
čtrnáct dní, vychutnávala jsem úryvky
z knížek, na které bych se „v civilu“ ani
nepodívala, a dodnes si tyto myšlenky
pamatuji. A objevila jsem informace
i v tehdejších úvodnících Rudého práva,
kombinovala jsem si je a přemýšlela
o nich. Dnes prolétnu rychle dvoje či troje
noviny během delší snídaně a v paměti mi
zůstane mnohem méně, než tehdy zůstalo – a dodnes si to pamatuji – z projevu
generála Jaruzelského v prosinci l981.

Nadechnutí jako hodnota

Aniž jsme se
přestěhovali,
prožili jsme
v posledních
osmnácti letech
rychlé společenské
změny, až si někdy
připadáme jako
cizinci.
Další rychlost, kterou odměňujeme,
přestože nic nevypovídá o našich schopnostech a povahových vlastnostech, je
ta dosažená ve sportech. Vůle k výkonu,
soustředěnost, odvaha riskovat, to
všechno jsou vysoce oceňované hodnoty osobnosti sportovce. Jejich cena
se nemění s tím, zda jsem doběhla o tři
desetiny vteřiny později než ten první.
Je to nespravedlivé, ale nejvyšší rychlosti
může dosáhnout jen jeden.
„Abych to měla rychle hotové,
používám…“ prohlašuje hospodyňka na
reklamním plakátku. Také to dělám, ale
použitím instantního prášku na omáčku
volný čas nezískávám. Získám jenom čas,
který mohu naplnit jinou zrychlenou činností, kterou bych nedělala, kdybych ten
čas neměla. Co jsem tedy tou rychlostí

Rychlostí jsme rychle získali prožitky,
které nás neuspokojují, a mnohdy se
jich snažíme zase rychle zbavit. Autem
dojedeme třeba na kurzy jógy, ve kterých
se pak učíme zastavit rychlost běhu
vlastního života a myšlenek a meditovat.
Dlouho trvá, než se vůbec zastavíme
a koncentrujeme na jiný prostor, ve kterém bychom se měli nacházet.
Pokouším se někdy o redukci rychlosti ve vlastním životě, a většinou mi
to nejde. Jsem nervózní, že se nedokážu
rychle koncentrovat na vnímání třeba
dechu, který jsem se ale nikdy nepokusila
vnímat jako hodnotu. Až bude pro mne
vlastní nadechnutí hodnotou, bude již
hodně pozdě na meditaci i na život.
Ale kdybych byla tak patologicky
závislá na rychlosti jen já, světu by to
nevadilo. Obávám se, že snížit rychlost
svých činností a vnímat klid neumí
většina těch, které považuji za své souputníky – alespoň v tomto geografickém
prostoru. Tímto stylem života jsme
současně nakazili i ostatní kontinenty
a někdy odsuzujeme lidi, kteří to ještě
umějí, za jejich pomalost a nicnedělání.
Rychlost nás často obtěžuje, ale bojíme
se zpomalit, protože spěch vyjadřuje naši
důležitost. Často však také prázdnotu,
která se za ním skrývá.

Jiřina Šiklová je socioložka.
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Bůh bydlí na dálnici
Rychlost se stala domi
nantním prostředkem,
kterým si člověk dnes
opatřuje pocit existence

Jiří Eduard Hermach

S

edám ke svému počítači, abych napsal článek o rychlosti, a samozřejmě – hned mě vyruší zvonek. Jdu
otevřít, za dveřmi stojí listonoš. Známe
se dlouho. Po pozdravu začne soucitně ironizovat. Dozvídám se, že jsem se
zase nechal vyfotografovat na dálnici. 68
euro! Zatracená rychlost! Místo devadesáti jsem měl na tachometru devadesát
osm.

Zážitek pravé existence

Až jednou člověk přestane toužit po překonání sebe sama, stane se z něj automat,
který vyrábí, aby mohl konzumovat,
a konzumuje, aby mohl vyrábět. Překonání sebe sama je okamžik vystoupení
z koloběhu produkce a konzumu. Svou
povahou přináší konečnost ve smyslu
neopakovatelné jedinečnosti, a současně
opak, otevření ve chvíli absolutního
sjednocení člověka se sebou samým
a se světem, tedy se situací, ve které se
nachází. Takový zážitek je možné nazvat
integrativní moment a shrnout do jedné
kategorie tak rozdílné situace, jako jsou
mystická extáze, umělecký prožitek,
sexualita, zážitky, které člověku poskytují
extrémní, tzv. adrenalinové sporty.
Søren Kierkegaard, dánský filosof přelomu devatenáctého a dvacátého století,
je známý svým uvažováním o existenci.
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Hledal okamžik bytí, zážitek pravé
a nefalšované existence. Charakterizoval
východisko svého pátrání výmluvným
převrácením známé Descartovy věty.
Místo Descartova „Myslím, tedy jsem“
řekl jednoduše: „Myslím, tedy nejsem.“
Převedl tak celý základ filosofického tázání z produkce bytí na vztah k sobě samému a na strukturu prožitku. Ale asi sám
myslel příliš, zrušil zásnuby s Reginou
Anselmovou a založil myšlenkový směr,
kterému s říká existencialismus. Pan
profesor Ivan Sviták nám kdysi v posluchárně na pražské filosofické fakultě
opakoval, že člověk vždy mluví o tom,
co nemá. Poslouchal jsem jen tak napůl
jeho nevědeckou antropologii a kreslil
růže, které jsem pak posílal krásným
studentkám. Kierkegaard myslel, aby
nemyslel, Sviták mluvil o tom, co neměl,
a já posílal nejsoucí růže ženám, které
jsem neznal. Každý z nás se točil kolem
prázdného středu svých zájmů. Čekali
jsme, že nám to prázdno našeho zájmu,
jako každé prázdno, poskytne všechno.
Dnes by měl tento ze scény světa odešlý
triumvirát asi jiné zájmy. Kierkegaard
by skákal na laně z mostu, Sviták by byl
pilotem Formule 1 a ten snivý student by
nejspíš sjížděl malostranské střechy na
skateboardu. Rychlost se stala dominantním prostředkem, kterým si člověk dnes
opatřuje pocit existence, zážitek sjednocujícího okamžiku svého osobního bytí.

Místo vztahu akce

Rychlost, a tedy pohyb a dynamika
neměly vždy takovou hodnotu. Lidé
žijící v různých společnostech nacházeli
zdroje existenciálního prožitku i v jiných
situacích. Také dnes jsou zážitky Kierkegaardova sjednocujícího momentu
různé. Pro středověkého člověka to byla
modlitba. Modlitba nabízí zcela jinou formu integrativního zážitku než rychlost.
Transcendentní boží princip, se kterým
věřící navazuje vztah, ke kterému se ubírá a se kterým se v tomto vztahu sjednocuje, nabízí tak věřícímu překročení sebe

sama, překročení hranic své individuální
existence, vystoupení z okruhu každodenních starostí, které je zcela jiného
typu než rychlost. Středověká společnost
a ještě barokní, protireformační katolická
odveta, užila stejnou strukturu vztahu.
Zdůraznila reprezentaci, perceptivní
a citovou přítomnost boží.
V moderní společnosti se tato situace
radikálně změnila. Rychlost, dynamika,
nebezpečí, extrémní událost umístí
člověka do mimovztahové situace. Absolutno, které z integrativního momentu
vyvěrá, vzniká jako spojení koncentrace,
ohrožení, rychle se střídajících podnětů,
na které člověk musí reagovat. Vztah byl
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mění ve vertikálu pádu. Klenba nebes se
hroutí. Romantismus a romantické malířství se chopí barokní dynamiky a převede
ji na horizontálu pohybu. Tento přechod
zprostředkuje příroda, a to nejen konceptuálně v romantické filosofii a literatuře,
ale také plasticky. Ať už je to francouzský
malíř Jean-Honoré Fragonard nebo
jeho angličtí kolegové William Turner
a John Martin, romantická emoce je řečí
horských bystřin, kamenů a roklin, moře
a vichřice, která unese člověka jako ta
příšera Louise Boulangera. Romantický
pohyb, rychlost Delacroixova pádícího
koně je však pohybem spoutaným určitostí. Rychlost zde není ryzí. Zachovává
si prvek vztahovosti. Je rychlostí koně,
a tak „kůň“ musí zmizet.

místo rychlosti, pohybu a dynamickým
výměnám mas a energií. Pro Henriho
Bergsona, francouzského filosofa první
poloviny dvacátého století, se prostorová
stálost hroutí v dynamice času. Vzniká
kvantová fyzika Nielse Bohra a korpuskulární teorie světa je odsunuta teorií
vlnovou. Pro dvacáté století se pohyb
stane doslova božstvem.
Tato situace není vidět pouze v malířství a sochařství, ale také v architektuře.
Le Corbusier, švýcarský architekt a zakladatel moderní architektury, chápe lidské
obydlí jako stroj na bydlení a rýsuje budovy ve formě křídel letadla. Nechápe reliéf
historických měst, a tak navrhne srovnat
Paříž buldozerem a nasázet na místo
historických budov sérii opakujících se,
do kříže uspořádaných mrakodrapů.
Geometrickou, stejnoměrnou šachovnici nové Paříže v jeho návrhu, který je
známý pod názvem Plan Voisin, dělí síť
přímočarých, do nekonečna ubíhajících
ulic. Ještě dnes tomuto kursu perspektivy
pro mentálně postižené někteří tleskají.
Asi z nostalgie po někdejší stálosti života,
kdy rychlost ještě všechno nepřevracela.
Určitý řád tu však přece jen existuje
a ta pokuta, co mi přišla, to krutě připomíná. Ani si nevzpomínám, kdy, kde
a za jakých okolností jsem jel po dálnici
rychlostí o osm kilometrů vyšší, než
toleruje zákon. Pokojný a dozírající rozvoj společnosti člověku nedovolí žádnou
extázi extrémních situací.
Ale ta dálnice má přece jen něco
do sebe. Pěkná stavba, vůbec největší
a vlastně nekonečná, mezinárodní a vše
spojující. Dům a chrám Boha naší doby.
Mezi ďábly radarů jsou stále ještě dlouhé
úseky, kde andělé rychlosti zpívají ty nejúchvatnější písně. Dálnice je obydlí Boha,
který je v nás a v nás samých sebe sama
přesahuje. Egypťané po sobě zanechali
pyramidy, obydlí věčnosti, kde se život
a smrt převrací a sjednocuje v jednom
jediném absolutnu hmoty. Naše společnost dávno opustila egyptský materialismus a vrhla se střemhlav do vírů
senzualismu. Pocit, cit a vjem jsou vším.
Historii předáme dálnice, ty nezměrné
chrámy rychlosti a rozpoutaných vášní,
ty příbytky Boha pohybu, které obemkly
celé kontinenty.


Pěkná stavba

Hranici, a tedy určitost bytostí a věcí
naruší impresionismus. Rozbitý džbán
v Manetově Snídani v trávě otevírá cestu
modernímu umění. Spolu s hranicí
se hroutí svět určitosti, aby ponechal
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nahrazen akcí. Na jedné straně je tedy
vztahovost a na druhé čin, na jedné dualita, na druhé jedinečnost. Descartova věta
se zde přímo nabízí. „Myslím, tedy jsem“
také převede vztahovost na čin. Vztahová
pochyba je odhalena jako akční jedinečnost ve formě „jsem“. Rychlost a extrémní
zážitky se tak odhalují ve své vazbě na
samotný základ moderní civilizace.
Pohyb a dynamika začaly pronikat
do uměleckého výrazu od renesance.
Historicky krátká perioda renesance je
obdobím klidu vyvážené a až statické
struktury a formy renesančních kostelů,
které spolu s renesančním humanismem
umístily člověka do středu světa. Renesance se tak stala momentem „překvapení“, či lépe ohromení. „Všechno je jinak!“
ozve se staré pořekadlo a středověký svět
vztahu se začne hroutit. Protireformace
uvede baroko. Obraz boží, smyslová
a citová přístupnost transcendentního
Boha má zachránit jeho situaci partnera
existenciálního integrativního vztahu.
Vertikála barokního vzestupu se však

Jiří Eduard Hermach je filosof,
psycholog, architekt a spisovatel.
Žije a pracuje ve Francii.
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povídka

Alena Müllerová

Albert
B

ohdana si toho muže na parkovišti
u Alberta všimla díky jeho příjemnému hlasu, kterým zdravil lidi
u vchodu do supermarketu. Nevypadal
jako bezdomovec, a proto jí chvíli trvalo, než pochopila, že nabízí časopis Nový
prostor. Vzala si od něj jeden sešit a chtěla mu zaplatit.
„Není třeba, “ řekl, hlasem televizního
moderátora. „Tento výtisk je zdarma.“
Pomyslela si, že je to zřejmě nějaká
reklamní akce. Když o půlhodiny později
nakládala do kufru auta nákup, viděla, že
tam ten člověk stále ještě stojí.
O pár dní později ho spatřila znovu
v prosklené kavárně vedle obchodního
centra. Měl na sobě stejné oblečení jako
minule a před sebou položenou knihu.
Pokusila se přečíst titul na obálce. Jméno Jean Baudrillard nedokázala nikam
zařadit. V tu chvíli jí zavibroval v kapse
mobilní telefon. Volal šéf, který měl
ve zvyku dávat jí úkoly i po pracovní
době.
Pracovala ve firmě, která prováděla
výzkum trhu a marketingové poradenství a vedoucí ji neustále nutil k přesčasům. Měl zálibu v různých školeních
a výjezdních zasedáních, která se konala
o víkendech. Bohdanu její zaměstnání
nebavilo a jediné, co ji v něm drželo,
byl slušný plat. Spokojena nebyla ani
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se svým osobním životem. Nedávno se
rozešla s partnerem. Ten vztah byl dlouhý
a nevydařený. Teď se však cítila osaměle
a den co den překonávala nutkání Petrovi
zavolat a žadonit, aby se vrátil.
Pár dní po tom, co si vzala časopis od
tajemného bezdomovce, který možná ani
bezdomovcem nebyl, se jí při nakupování
stala nehoda. Položila kabelku vpředu na
vozík a stoupla si do fronty u lahůdkového pultu. Objednala si dvacet deka sýra
a pak zjistila, že kabelka je pryč. Začala
zděšeně vykřikovat, ale lidi kolem se na
ni jen soucitně či lhostejně dívali.
„Vy jste si nechala tašku na vozíku?
No, to se nedivte, že je pryč,“ řekla ji paní
s rezavými vlasy.
Bohdana vyběhla ven s nesmyslnou
naději, že lupiče zahlédne a ukradené
věci si vyžádá zpátky. Stála před obchodem a brečela.
„Copak se vám stalo?“ uslyšela povědomý, krásně modulovaný hlas. Byl
to prodavač – nebo vlastně rozdavač
– Nového prostoru.
„Ukradli mi tašku,“ vzlykala. „Nemůžu
otevřít auto, nemám klíče, nemám
občanku ani řidičák, “ vzlykala.
„Musíte to ohlásit,“ řekl, „pojďte,
doprovodím vás na stanici. A musíte si
zablokovat kartu a mobil.“
Potom ji dovedl na policii, kde s ní
sepsali protokol a řekli jí, že je docela
možné, že doklady se ještě najdou někde
v koši.
Když vyšla ven, podivný bezdomovec
tam na ni čekal.
„Doprovodím vás domů,“ řekl.
„Ukradli mi i klíče od bytu,“ upozornila ho.
Ukázalo se, že otevřít zamčené dveře
je pro něj hračkou.
„Vy jste zámečník?“ zeptala se.

povídka

pustila televizi nebo zašla do kina, zkoumání obskurního časopisu vyčerpalo.
Obsah jí připadal nudný. Odložila Nový
časoprostor a začala uvažovat o jeho
charismatickém kolportérovi. Přistihla
se při tom, že místo na bývalého přítele
Petra teď myslí častěji na toho muže.
Ráda by alespoň zjistila, co je zač a, jak
se jmenuje. V duchu mu začala říkat
Albert podle názvu samoobsluhy, u níž
se potkali. Taky to samozřejmě mohlo
souviset s obrázkem Einsteina na titulní
straně časopisu. Napadlo ji, že Albert
je možná jakýsi novodobý poustevník.
Někdo, kdo už se nechce nechat řídit
každodenními příkazy dnešního stále
hektičtějšího konzumního světa, který se
neustále zrychluje.
Bohdana si navykla každý večer před
spaním listovat Novým časoprostorem
a postupně ji to začalo docela bavit.
Vygooglovala si na internetu další pasáže
o vnímání času. Její prožívání přítomnosti se, změnilo. Když stála v kuchyni
u rychlovarné konvice, zdálo se jí, že cítí,
jak se rozpíná vesmír. Přihlásila se na
jógu. Poslouchala hudbu New Age, třídila
odpad a oblíbila si jednu vegetariánskou
jídelnu.
„Bohdanko, co je s vámi?“ vyptával se
jí šéf, protože působila jako zpomalený
film. Ale práci teď stihla snadněji než dřív
a vedoucí ji přestal přetěžovat. I ostatní
kolegové jakoby se k ní chovali s větším
respektem. Bohdaně se zdálo, že cokoliv
dělá, má smysl a zároveň, že může dělat
cokoliv. Přemýšlela o tom, že odejde
z firmy a najde si jinou práci. Třeba něco

ilustrace: vladislav staněk

„Ne,“ zasmál se. „A co takhle zloděj?.“
„Nechcete jít …dál?“ zeptala se rozpačitě.
Vyprskl smíchy.
„To se nebojíte?“ zeptal se. „Vždyť
o mně vůbec nic nevíte.“
Když přišla druhý den večer z práce,
uviděla, že před domem někdo stojí. Opíral se zády o sloup pouličního osvětlení
a četl si Alenku v kraji divů od Lewise
Carrolla.
Když Bohdana došla až k němu, na
táhl k ní paži s její kabelkou.
„Prohledal jsem odpadkové koše
u Alberta a našel jsem to.“
„Děkuju,“ řekla. „Čekal jste na mě
dlouho?“
„Já nemám hodinky,“ zasmál se.
„Taky nemám mobil. Jinak bych vám řekl
o telefonní číslo.“
Nevěděla, co na to říct.
„Přečtěte si ten časopis, co jsem vám
dal,“ řekl.
Doma s ulehčením zjistila, že v kabelce zůstala občanka, řidičák, klíče od
domu i diář. Byly tam všechny šminky
a pouzdro s kreditními kartami. Chyběla
jen peněženka a mobil. Ten už si ostatně
pořídila nový.
Napadlo ji, že by si koneckonců mohla přečíst výtisk Nového prostoru, který
ji neznámý zachránce věnoval. Po chvíli
hledání ho našla v hromádce reklamních
prospektů. Zadívala se na obálku a uvědomila si, že to není Nový prostor, který
prodávají bezdomovci, ale něco jiného.
„NOVÝ ČASOPROSTOR, “ četla teď už
správně. Teprve nyní si také všimla, že na
obálce je fotografie Alberta Einsteina.
Zjistila, že celé číslo časopisu je věnováno úvahám o čase a zrychlování světa.
Byla to roztodivná změť . Některé články
působily jako vědecké texty nebo ukázky
z populárně naučné literatury. Bohdana
se dočetla, že vesmír se podle různých
teorií postupně za a) rozprskne, b) začne
smršťovat a skončí Velkým Křachem,
za c) udrží se v rovnováze. Následovaly
filosofické úvahy o simulaci, hyperrealitě
a mizení skutečnosti. To vše doplňovaly stížnosti na přetechnizovaný život
a končilo to oznámením o přestoupení
našeho světa do jiné dimenze v prosinci
2012. Bylo tam něco o kalendáři starých
Mayů. Články doplňovaly různé citáty
a dokonce i úryvky z poezie. Bohdanu,
která četbě nikdy moc nedala a raději si

ve zdravotnictví nebo v neziskovém
sektoru.
„Nebereš nějaký prášky nebo drogy?“
zeptala se jí jednoho dne kamarádka.
„Vypadáš, že je ti všechno úplně jedno.A pořád s nikým nechodíš? Hledáš vůbec
někoho?“
Bohdana nikoho nehledala. Myslela
na Alberta. Večer před spaním s ním
vedla dlouhé filosofické debaty. Někdy si
zase představovala jak Albert, nápadně
podobný Richardovi Geremu v Pretty
woman, šplhá s kyticí růží po požárním
žebříku k jejímu oknu.
Albert se však neobjevoval. Asi odjel
někam do ciziny, pomyslela si. Jestli ho
ještě někdy potkám, nenechám ho znovu
odejít.
A pak se s ním konečně setkala. Stalo
se to náhodou. Šéf ji vyslal na konferenci,
která se konala v budově Akademie věd
na Národní třídě. Když procházela kolem
vrátnice, uvědomila si, že v kukani sedí
Albert. Přistoupila k němu blíž. Viděla,
že čte nějakou knihu. „Zen a umění
údržby motocyklu“ stálo na obálce.
„Dobrý den, “ řekla. „Už jsem přečetla
Nový časoprostor.“
Podíval se na ni trochu zmateně.
„Dobrý den,“ odpověděl tím svým
okouzlujícím hlasem. „Tak vy už jste to
přečetla?“
„Ano. Proč už nechodíte tam k nám,
k nákupnímu centru?“ zeptala se.
„Byl jsem nemocný.“
Vyčkávala, jestli ještě něco dodá.
Trvalo to docela dlouho. Dívala se mu
do očí.
„No dobře. Nemusel bych vám to říkat,
ale byl jsem v pár týdnů v Bohnicích.“
Zřejmě viděl, že je Bohdana trochu
vyděšená.
„Mám částečný invalidní důchod
a občas pobývám v pakárně. Proto dělám
tuhle práci.“ Usmál se na ni. „Ale je to
fajn. Mám spoustu času na to studovat,
co mě zajímá. Už brzo vyjde další číslo.“
„Číslo čeho?“ zeptala se.
„Nového časoprostoru. Budete si ho
chtít zase přečíst?“ 


Alena Müllerová je dramaturgyně
České televize, scenáristka a spisovatelka.
Povídku Albert napsala pro Přítomnost
v rámci jejího tématu „Řítím se, tedy jsem“.
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Život na okraji
Jiří Musil

Oblastí, kde lišky dávají dobrou noc, přibývá. V České repub
lice nastupuje úkaz zvaný vnitřní periferie, nová dimenze,
kterou si ti, kdo žijí v prosperujících částech státu, příliš
neuvědomují.

V

denních zprávách z českých a mo
ravských krajů se objevují stále
častěji sdělení, že krajský hejtman
rozhodl zastavit financování autobusové
linky do obce XY, protože je nerentabilní.
Zprávy, podle kterých se má zrušit trať
Děčín-Oldřichov, nebo třeba ta, podle
níž se železnice rozhodly zrušit zastavování některých lokálních vlaků v obcích
Veletice a Hodeč na Žatecku, mají stejný
význam. Vlaky tam nebudou zastavovat,
nevyplatí se to.

foto: igor malijevský

Ani škola, ani hospoda
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Ryze ekonomický kalkul samozřejmě
poukazuje také na to, že rentabilní nebo
funkční přestala být také celá řada složek
tradičního vybavení obcí. Platí to zejména
o malotřídních školách v malých obcích.
Těch je více než třetina ze všech našich
základních škol a chodí do nich zhruba
deset procent žáků prvního stupně. Byly
a jsou společenským tmelem obcí, tím, co
vedle místních spolků vytváří společenství
lidí žijících v těchto sídlech. Přes úsilí obcí
malotřídky zanikají. Dnes je ve vesnicích,
v nichž žije méně než dva tisíce lidí, škola
jen v 36 procentech případů. Podobně
je to i s poštami, zdravotními středisky,
obchody a hostinci. I ty z menších obcí
mizí a soustřeďují se do městysů, malých
měst a bývalých okresních měst.
V menších obcích ubývá také pracovních příležitostí, i když i tam došlo
k obnově malých živností. Navíc míst,
která přestávají být dobře spojená veřejnou dopravou s nejbližšími středisky, kde
je práce, kde jsou školy, zdravotní a sociál
ní služby a obchody, naopak přibývá.
Lidé všech věkových skupin, počínaje
školáky a studenty přes zaměstnané lidi,
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ale také starší ročníky, které víc potřebují
lékaře, tak musejí jezdit stále do stále větších vzdáleností. Jen jedno číslo: z obcí
s méně než dvěma sty obyvateli vyjíždí
dnes za prací přes šedesát procent lidí.
Je to do značné míry umožněno
rostoucím počtem osobních aut, které
vlastní obyvatelé těchto „odříznutých“
obcí a sídel. Dnes je tam stupeň automobilizace dokonce vyšší než v řadě malých
a středních měst. Auto se stává nezbytností. Ovšem ne všichni obyvatelé těchto
míst mohou, chtějí nebo umějí řídit.
Představa zcela mobilní, snadno se přemísťující společnosti je zjednodušující.
Skutečnost je složitější a pravděpodobně
i zůstane, jak ukazují zejména soudobé
americké, britské a skandinávské studie
o sociálním vyloučení lidí ve venkovských oblastech.
Určit přesně příčiny této situace u nás
není snadné, ale některé faktory, které k ní
vedly, jsou už zřejmé. Na prvním místě
to nepochybně byl úbytek obyvatelstva
v malých obcích, ale také odliv obyvatel
z celých oblastí, způsobený jejich hospodářsky nevýhodnou polohou. To je dáno
rychlým soustřeďováním hospodářských
a jiných aktivit do největších českých
a moravských měst a jejich regionů.
Pokud menší obce patří do těchto nově
se formujících městských regionů, je
jejich situace relativně příznivá.
Dalším faktorem je daňová soustava,
to jest to, jak se určoval podíl jednotlivých obcí na celostátním výnosu z daní,
čili systém takzvaných sdílených daní.
Všem obcím příslušelo zhruba 21 procent
výnosu, ale podíly výnosu přepočtené na
jednoho obyvatele se v obcích různé velikosti výrazně liší. Systém dosud zvýhodňoval velká města a naopak znevýhodňoval malé obce. Starosta Petr Gazdík ze
Suché Lozy ve Zlínském kraji upozornil
nedávno na to, že Praha získává na
hlavu šestapůlkrát vyšší částku než jeho
obec. Sněmovna České republiky před
několika týdny schválila novou dohodu
o sdílených daních a jejím výsledkem je,
že malé obce se budou podílet na výnosu
z daní ve větší míře. To jistě zlepší jejich
situaci a budou se moci také snadněji
účastnit projektů financovaných Evropskou unií. Snad jim to umožní i společně
zaplatit lepší dopravní obsluhu svých
obcí, možná i udržet v obcích školy.

foto: igor malijevský

Daňová úskalí

Každá úprava daní ovšem někoho
zvýhodňuje a jiného poškozuje. Poslední
úprava je nevýhodná z hlediska malých
měst a pomáhá nejmenším obcím.

Nouze o nevěsty

Další příčinou rostoucí polarizace životních podmínek v různých regionech
a shlucích obcí země je trend prosazující
se i jinde v Evropě. Ten vede ke vzniku
stále větších obchodních center, nemocnic, škol. Větší jednotky nahrazují menší,
které bývaly četnější, mohly být víc rozptýlené a tudíž i pro lidi snadněji dostupné. Ekonomie velikosti, čili rozsahu,
která snad vede k snížení cen a nákladů,
stimuluje současně civilizační změny,
které se nutně musejí projevit i v denním
životě jednotlivců i celých oblastí. Vede
ke vzniku toho, co označujeme pojmem
vnitřní periferie. To je nová dimenze
života, kterou si ti, kdo žijí v prosperujících částech České republiky, plně
neuvědomují. Je to vlastně jistá forma
sociálního vyloučení způsobená polohou
obcí, jejich velikostí, ale také hospodářskými mechanismy, které neberou ohled
na nepředvídané důsledky pro život lidí.

Vnitřní periferie jsou – podle výsledků
projektu financovaného Ministerstvem
práce a sociálních věcí, který řešíme
v Centru pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy a ve spolupráci s Ústavem rozvoje
stavebnictví – typem mikroúzemí, která
se u nás dlouhodobě formovala. Již v 70.
a 80. letech byla jejich existence zřejmá.
Jsou to souvislá území, která se hospodářsky nerozvíjejí, vylidňují se a jejich
obyvatelstvo stárne. Jsou chudší než
ostatní části země, žije v nich méně středoškoláků a vysokoškoláků než na ostatních územích, vybavenost domácností je
horší. Je tam nápadně méně domácností
s osobními počítači. Periferie mají horší
technickou i sociální infrastrukturu,
jsou hůře dopravně dostupné, mají
starší a chátrající bytový fond a objevují
se v nich specifické sociální problémy
spojené s exkluzí. Mladí muži-zemědělci
nacházejí obtížně nevěsty. Mladé ženy se
z těchto oblastí totiž stěhují pryč. Neexistují dynamické místní vzory aktivního
života, je tam malá motivace k vyššímu
vzdělání a pozorovali jsme i rezignaci na
vyšší životní cíle. I u starostů a veřejně
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Porovnání periferních území
(širší vymezení)
1984 a 2005
podle 916 generelových
jednotek 1984
a 1424 subregionálních
jednotek 2005

Periferní území
periferní
území 1984
i 2005 (širší vymezení)
periferní a další
stagnující území
pouze 1984
periferní území
(širší vymezení) pouze
2005

činných lidí panuje smířenost s daným
stavem.

Společnost se polarizuje

V současné době žije na takovéto periferii zhruba jeden milion lidí, téměř jedna
desetina obyvatelstva České republiky.
Na rozdíl od celkového počtu obyvatel
jich dlouhodobě přibývá, společnost se
polarizuje.
Území, která označujeme jako vnitřní
periferie, jsme objevili na základě rozboru sedmnácti indikátorů. Ty jsme použili
pro analýzu 1 424 územních jednotek,
jakýchsi mikroúzemí soustředěných
kolem jedné obce se základními službami.
Tyto periferie přitom vytvářejí poměrně
rozsáhlá a souvislá pásma. Největším je
široký pruh začínající v bývalém okrese
Klatovy, pokračující přes okres Strakonice, Příbram, Písek, jih Benešovska, sever
Táborska, dále přes velké části bývalých
okresů Jindřichův Hradec, Pelhřimov,
Havlíčkův Brod až do okresu Třebíč. Je
to pás, který jakoby odděloval sever a jih
Čech. Druhou, menší vnitřní periferií je
pásmo na západ a severozápad od Prahy.
Patří do ní části Lounska, Rakovnicka,
Rokycanska a Plzeňska. Nezanedbatelnou
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Hranice k 1. 1. 2005
Hranice krajů
Hranice subregionálních jednotek

vnitřní periferií jsou oblasti na Jičínsku,
Nymbursku, také Jesenicko a Bruntálsko
či oblast podél rakouských hranic na
Znojemsku.. Blízko Prahy máme menší
periferní oblast kolem Kutné Hory.
Vnitřní periferie jsou umístěny podél
hranic mezi kraji. Nejpatrnější je tato
jejich poloha podél hranic Středočeského
a Jihočeského kraje. Zároveň je zřejmé,
že periferie leží podél hranic toho, co se
označuje v sociální geografii jako spádová oblast vyšších, případně regionálních
center. Nejzřejmější je to u Prahy – vnitřní periferie tvoří téměř souvislý věnec na
okraji velkého pražského městského re
gionu. Tam, kde už končí působení Prahy
jako centra hospodářského, pracovního
i kulturního, vznikl pás stagnujících obcí,
které stojí před mnoha problémy.
Vznik a vývoj vnitřních periferií je
vedle geografické polohy dán nekoordinovaným působením tržních mechanismů. Ty přinášejí některým ekonomickým
subjektům sice prospěch, ale určitým
kategoriím obyvatelstva naopak škodí.
Nejvíce postiženi jsou staří lidé, invalidé,
ženy středního věku a také žáci a studenti. Ti všichni jsou převážně odkázáni
na veřejnou dopravu nebo na pomoc

Z podkladů ČSÚ
zpracoval ÚRS PRAHA, a.s.
Mapový podklad © ČÚZK 2003

příbuzných a přátel. Vzniká začarovaný
kruh, kdy perifernost vede k omezení
dopravních spojů a kdy toto omezení
ještě víc posiluje už existující periferní
povahu daného území.

Zodpovědnost měst

Život ve vnitřních periferiích není ovšem
handicapem jen pro ty, kdo tam žijí. Tak
či onak postihuje všechny. O zlepšení
situace v duchu evropské politiky sociální soudržnosti by měla Česká republika
také usilovat. Může se to podařit při
lepším propojení sociální politiky státu
s jeho regionální a dopravní politikou
a při využití vnitřních zdrojů obcí v periferních oblastech.
K tomu patří hlavně spolupráce obcí,
sdružování prostředků na budování
netradičních forem dopravní obsluhy.
Města by měla přijmout část zodpovědnosti za ty obce, které leží na okraji jejich
regionů. Měla by jim pomáhat. Protože
nechat periferie jejich osudu povede dlouhodobě k morálním ztrátám a nakonec
bude i hospodářsky nevýhodné.

Jiří Musil je sociolog.
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Polsko: jiná země

Martin Ehl

Nadšení nad vítězstvím
liberální Občanské plat
formy je třeba krotit

foto: igor malijevský

Z

askočeni a překvapeni byli někteří
polští političtí komentátoři, když
museli stát ve frontě ve volebních
místnostech 21. října při předčasných
parlamentních volbách. Lidé měli obrovský zájem volit hlavně ve velkých městech, kvůli nedostatku hlasovacích lístků
se dokonce o tři hodiny zpozdilo zveřejnění odhadů výsledků voleb. Očekávání
vítězných liberálů byla velká, stejně jako
optimismus spojený s vysokou volební
účastí. Jenže – potvrdila se řada mýtů
a trendů v polské společnosti, které ji činí
odlišnou nejen od jiných postkomunistických zemí, ale také od jiných velkých
členských států Evropské unie, s nimiž se
Varšava tak ráda poměřuje.
Optimismus a nadšení nad vítězstvím
liberální Občanské platformy je třeba
krotit.
Tak třeba onen zájem hlasovat. Čtyřiapadesát procent voličů, kteří šli k urnám,
je sice nejvíce od roku 1990, ale v porovnání se zbytkem Evropy je to spíš účast
nízká a slabá. Potvrdilo se to, co dávno
říkají sociologové: Poláci mají objektivní
problém se ztotožnit se svým státem,
vzít ho za svůj, budovat ho a využívat
ho k vlastnímu prospěchu. Vysoká míra
sociálních příspěvků, předčasné odchody do důchodu a zájem o práci v bující
státní administrativě svědčí o tom, že
Polákům jde především o to ze státu co
nejvíce získat. A jen velmi málo na tom
změní vítězství Občanské platformy. Její
předáci jednu chvíli počítali, že budou
mít dokonce sami nadpoloviční většinu
křesel v Sejmu, což by znamenalo opravdu
revoluci v polském stranickém systému.
Ale výsledek je odsoudil k tradičnímu
hledání koaličních spojenců, ať už stran

Poláci si umějí pěstovat ideu vlastní výlučnosti.
Před Varšavským palácem vědy a kultury.
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nebo jednotlivých poslanců. Výsledkem
budou kompromisy a na revoluce typu
rovné daně je možné zapomenout.
Druhý bod představuje samotná „polskost“. Polsko bylo, je a ještě dlouho bude
přes všechny modernizační pokusy své
– zahleděné samo do sebe, s vědomím
heroické a bohaté minulosti, s břemenem dlouholeté závislosti na silnějších
sousedech a s pocitem, že tento stát, se
svou současnou vnitřní podobou a v nynějších hranicích, je tak trochu omylem
historie a okolností a je potřeba si na něj
ještě nějakou dobu zvykat.
Při volbách v roce 2005 byly největším
tématem povolebních analýz rozdíly
v hlasování a motivaci mezi třemi částmi
Polska, které na konci osmnáctého století při parcelaci země uchvátily Prusko,
Rakousko-Uhersko a Rusko. Vyšlo
z nich, že nejmodernější jsou bývalé
části Pruska a později Německa, ale
nejtradičnější, nejnárodnější a nejhistoričtější jsou naopak východní vojvodství,
která patřila Rusku a Rakousku. V nich
zároveň přetrvává největší nezaměstnanost a nejvíce trpí tradičním polským
neduhem – zoufalým stavem infrastruktury (hlavně silnic a vodovodů). A tahle
modernita se s tradicí srazila nejprve
v září 2005, když překvapivě parlamentní
volby vyhrála konzervativně sociální
strana Právo a spravedlnost před dlouho
favorizovanými liberály, a o měsíc později tento trend potvrdilo vítězství Lecha
Kaczyńského ve volbách prezidentských.
Následující dva roky vlády konzervativců v koalici s nacionalisty a populisty ukázaly limity polské schopnosti
modernizace. Těžko odhadovat, jak by
se situace uvnitř země vyvíjela, kdyby
frustrovaní Poláci neměli po ruce ventil
možnosti pracovní emigrace po vstupu
do Evropské unie, kdyby nebyly dlouhodobě založeny investiční programy velkých zahraničních firem a kdyby polská
média nebyla pevně zakotveným pilířem
svobody celé střední Evropy.

Důvody k optimismu

V posledních volbách tedy naopak
vyhráli volební souboj zastánci modernizace. Jenže téměř polovina oprávněných
voličů zůstala doma. Hranice rozdělení
společnosti nebyla tentokrát až tak zřejmá, je možné snad hovořit o rozdělení
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foto: igor malijevský

Srážka tradice s modernitou

Polští politici,
i ti liberální,
budou vždy o něco
nacionalističtější,
sebestřednější
a ostřejší než je
v EU zvykem.
velká města versus venkov a malá města,
čili Občanská platforma versus Právo
a spravedlnost bratrů Kaczyńských.
Po několik dnů následujících po
21. říjnu, kdy se volby uskutečnily, se
v Polsku debatovalo na téma probuzení
občanské odpovědnosti zejména u mladší a vzdělanější části společnosti, u obyvatel velkých měst. To byli ti, kdo poslali
Donalda Tuska do premiérského křesla.
Nejviditelnější důvod k optimismu byl
praktický zánik dvou extrémních stran,
které tvrdá politika Jaroslawa Kaczyńského, šéfa Práva a spravedlnosti, dotáhla až
na výsluní vládní koalice, aby je posléze
tatáž politika téhož muže naprosto zdrtila a převzala velkou část jejich voličstva.
Konzervativci, i když byli druzí, získali
dvojnásobek hlasů než v roce 2005 (tedy
pět a půl milionu), Lech Kaczyński bude
do roku 2010 prezidentem, takže nadšené titulky některých evropských novin
typu „Skončila éra bratrů Kaczyńských“
jsou přinejmenším zavádějící.

Polští politici, i ti liberální z Občanské
platformy, budou vždy o něco nacionalističtější, o něco sebestřednější a o něco
ostřejší, než bývá v Evropské unii zvykem. Poláci si v sobě umějí pěstovat ideu
vlastní výlučnosti a v posledních letech
se ji i pokoušejí prosazovat v politice.
Evropská média už nebude sice bývalý
vicepremiér a ministr školství Roman
Giertych z ultranacionalistické Ligy
polských rodin udivovat svojí obhajobou
bigotnosti katolické církve, útoky na
homosexuály nebo škrtáním „nevhodných“ autorů z povinné četby. Stejně tak
populista Andrzej Lepper nebude stát
v čele ministerstva zemědělství a hlásat
nesmysly o Evropské unii a zároveň řídit
příliv jejích dotací. To byly extrémy, které
Jaroslaw Kaczyński jako premiér obratně
využíval. Politika liberálů se ale ponese
také v duchu tvrdé obhajoby polských
národních zájmů, bude jen přívětivěji
a kultivovaněji zabalena.

Čekání na reformy

Na domácí frontě vzbudili liberálové
ještě větší naděje. Budou ale stát před
problémem pozvolného poklesu ekonomického růstu v následujících letech.
Ten současný rekordně překračuje šest
procent, ale ekonomové odhadují jeho
zpomalení. Liberálové se budou muset
soustředit na projekty, k nimž se Polsko
nějakým způsobem mezinárodně zavázalo (euro v roce 2012, energetický most
do Pobaltí, stavba některých dálničních
tahů).

domov a svět

Pokud chtějí říznout do živého a omezit třeba velmi širokou státní podporu
zemědělcům, reformovat zdravotnictví,
zrychlit privatizace, opravdu zasáhnout
proti všudypřítomné korupci nebo zjednodušit daňový systém a podmínky pro
podnikání vůbec, musejí ty nejkritičtější
kroky udělat co nejdříve, během prvního
roku vlády. Média i voliči jim jsou většinou nakloněni, levice se stále probírá
z katastrofálního propadu z roku 2005
a strana Právo a spravedlnost, až překoná
vlastní vnitřní povolební krizi, se bude
soustřeďovat na kritiku projektů, v nichž
se cítí kompetentnější – boj proti korupci
či lustrace. V ekonomice příliš velký myšlenkový potenciál konzervativci nemají,
jak dokázali během dvou let u moci.
Projekt Občanské platformy je ve
středoevropských podmínkách zajímavý
a slibně vypadající. Může ale snadno
ztroskotat na tradičním problému:
zatímco ambice Polákům nikdy nechyběly, téměř vždy postrádali vůli, schopnosti
a prostředky k jejich naplnění.

Poláci zůstanou Poláky

Polská politika a společnost po dvou
letech vlády bratrů Kaczyńských už
nikdy nebude stejná, stejně jako se na
Varšavu budou politici jinde v Evropě
nyní dívat s větší ostražitostí. Vláda Jaroslawa Kaczyńského předvedla, jaké to je
dělat historickou politiku v postmoderní,
technologické době. A neuspěla, i když
ekonomicky se Polsku dařilo jako nikdy
předtím. Od dob rozkvětu konzumního
socialismu v sedmdesátých letech, který
Polsko tak dramaticky zadlužil a přivedl
až k výjimečnému stavu, nebyla tak nízká
nezaměstnanost, nálada ve společnosti
tak pozitivní a perspektivy mladých lidí
tak dobré.
Síla poražené strany, která dává důraz
na ideologii a morálku zabalenou ve starosvětské tradici, svědčí o tom, že Poláci
se rozhodují nejen prostřednictvím své
peněženky, ale také dávají větší důraz
než jiní Evropané na morální, historické
nebo národní hodnoty. V těch národních
se mohou měřit například s Pobalťany,

META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je
nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat osobní
rozvoj mladých cizinců, a to v oblasti vzdělávání, které považujeme
za jednu z podmínek úspěšné integrace do společnosti. Svou činností
chceme přispět k oboustranně přínosnému a bezkonfliktnímu soužití
cizinců a většinové společnosti.
1. září 2006 zahájilo sdružení META činnost
Poradenského a informačního centra pro
mladé migranty (PIC).

jejichž fyzické přežití v časech komunismu i carství záviselo právě na přimknutí
se k tradicím. V těch morálních jsou
Poláci skutečně výjimkou právě díky
neschopnosti vlastní společnosti se
modernizovat podle západoevropského
vzoru – tudíž přijmout například liberálnější potratové zákony nebo otevřít společnost imigrantům, které při současném
nedostatku pracovních sil potřebuje celá
Evropa. A v historických hodnotách je
i v nejmladší generaci cítit břímě druhé
světové války, přesunu polského státu
na Západ a z toho vyplývajících problematických vztahů s velkými sousedy
Německem a Ruskem. Těžko v Evropě
nalézt tak velké národní společenství
v podobné situaci, s podobným historickým traumatem, a učinit nějaké smysluplné srovnání. Poláci prostě zůstanou
Poláky i pod vládou liberálů a Donalda
Tuska.

Martin Ehl je novinář, vedoucí
zahraniční rubriky Hospodářských novin.

META - Association for Opportunities for Young Migrants is a
non-governmental non-profit organization. Its principal aim is to
support the self development of young migrants, mostly in the field
of education, which we consider to be one of the conditions
necessary for their successful integration. Thus we want to
contribute to mutually enriching co-existence
between the immigrants and society at large.
On September 1st 2006, META has opened a
Counseling and Information Center for Young
Migrants.

Komu jsou služby centra určené?
Who can use the service of our center?
cizincům
ve věku 15 až 30 let, pobývajícím dlouhodobě
v Praze, bez rozdílu typu pobytu.
rodičům mladých cizinců,
kteří řeší problémy spojené se vzděláváním
svého dítěte.

Nabízíme pomoc při:
- výběru a kontaktování školy
- přípravě na přijímací řízení
- uznání rovnocennosti dokladů o
předchozím studiu
- seznamování se s prostředím školy, se
studijními povinnostmi a jejich plněním
- řešení problémů spojených se samotným
studiem
- řešení problémů s ubytováním, školným
- vyhledání vhodného doplňkového či
rekvalifikačního kurzu
- zprostředkování a zabezpečení pomoci s
hlídáním dětí po dobu účasti na kurzu

Poradenské a informační
centrum pro mladé migranty
Counseling and Information
Center for Young Migrants
kontakt/contact:
Rumunská 29
120 00 Praha 2
tel/fax: 222 521 446
mob: 775 339 003
e-mail: info@meta-os.cz
www.meta-os.cz
Tento projekt byl podpořen z prostředků
Evropského sociálního fondu, státního
rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy.

Jen dýně roste vleže.
Staňte se dobrovolníkem!
Připojte se k nám a pomozte nám podporovat mladé cizince
při jejich vzdělávání!

foreigners
between the ages of 15 and 30 years, living
in Prague, with all kinds of visa.
parents of young foreigners
who need to solve problems related to the
education of their child.

We offer help with:
- choosing and contacting a suitable school
- preparation for entrance exams
- managing validation of certificates and
documents form previous education
- orientation in the new school environment
- solving school difficulties
- solving difficulties associated with
accommodation, scholarship
- finding an appropriate solution such as
alternative forms of study, retraining
schemes etc.
- managing day-care while parents attend
classes/courses

Only a pumpkin grows lying.
Become a volunteer!
Join us to support young foreigners in their education!

domov a svět
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Kdo společnosti

Karel Černý

vnutí témata,

ovládne ji

S novinářem a spisovate
lem Karlem Hvížďalou
o nebezpečí zjednodu
šování

foto: karel cudlín

Karel Hvížďala (1941) je novinář
a spisovatel. V letech 1966–70 pracoval v týdeníku Mladý svět, v letech
1971–77 v nakladatelství Albatros.
V roce 1978 emigroval do Německa,
kde žil do roku 1989. V letech 1990–92
byl šéfreportérem a předsedou představenstva vydavatele Mladé fronty
Dnes, 1993–1998 spoluzakladatelem
a šéfredaktorem časopisu Týden. Od
té doby je na volné noze. Je autorem
více než dvaceti knih rozhovorů, pěti
próz, řady rozhlasových her, esejů
a dvou knih o médiích.

Dvacáté století poznamenaly dvě totality
– nacistická a komunistická. Může se něco
podobného opakovat ve 21. století?
Totalita je možná vždy, ale může mít
různé podoby. Nebezpečná je v tom, že
mutuje, stejně jako mutují viry. Návratu
komunismu či nacismu v té formě, jak
jsme je zažili, nevěřím. Ale všem totalitám je společná víra, že násilím či autokratickým rozhodováním lze nastolit
rychleji lepší život. Případná novodobá
totalita nemusí pracovat s tak vyhroceným násilím, už nemusejí být třeba koncentráky, donucovací prostředky mohou
být rafinovanější, měkčí, ale za to účinnější. Svět může ovládnout jiné zjednodušení. Velké nebezpečí vidím v tom, že
lidé opět propadnou nějaké lákavé, lehké
či snadné cestě.
Mnozí lidé se domnívají, že internet
byl vynalezen proto, aby se rychle přesouvaly informace z jednoho místa na
druhé. Avšak nemůže urychlit schopnost našeho poznání, rychlost našeho
mozku. To je takový omyl, jako kdyby si
myslel běžec, že když bude jezdit hodně
rychlíkem, bude pak i rychleji běhat.
Často žijeme v podobných bludech,
což oslabuje schopnost samostatného
myšlení a můžeme se zase stát lehkou
obětí nějakého zjednodušení, protože je
nedokážeme včas odhalit. V tom vidím
hlavní nebezpečí. Zapomněli jsme, že
něco se dozvědět je práce, dokonce
těžká, která vyžaduje soustředění
a spoluúčast. Humboldt, spiritus rector

moderní německé univerzity, definoval
úlohu vysoké školy následovně: naučit
lidi sebedisciplíně a odpovědnosti. To
platí dodnes.
Zotročit nás může také přesvědčení,
že všechno musí vydělávat. Pokud
budeme mít ke všemu jen účetní přístup,
ochudíme svůj život o spoustu důležitých
činností a způsobů myšlení. To nás oslabí
a udělá to z nás invalidy: už si pak s námi
bude moci kdekdo dělat, co chce.
Naučit lidi sebedisciplíně a odpovědnosti…
Plní současné české školství takové zadání?
Nemyslím. Jedna z chyb našich škol spočívá v tom, že vychovává k malé hrdosti
a samostatnosti. Taky tu chybí cvičení
abstraktního myšlení a rétoriky. Češi
neumějí mluvit. Připomněl jsem si to
v Paříži při odhalení pamětní desky Pavlu Tigridovi. Místní starosta přijde bez
papíru a pronese naprosto konzistentní projev. A vedle něj stojí Saša Vondra, místopředseda vlády pro evropské
záležitosti, který je jinak chytrý kluk, ale
svůj projev čte z papíru.To by se nemělo
stát, v letadle má každý dost času se těch
pár slov naučit zpaměti. My ještě nevíme,
že bychom to měli umět.
Z čeho soudíte, že u nás děti nevedeme
k větší hrdosti a sebevědomí?
Jsou to u nás pořád nedostatkové kvality. Dobře je to vidět na politicích, buď
utečou, nebo jsou arogantní, ale neumě-
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jí vést kultivovaný dialog, v němž jedna
strana naslouchá druhé. Našim politikům chybí empatie i sebeironie, což jsou
základní předpoklady každého opravdovdého dialogu.
Když jsem žil v exilu, zorganizovali
jsme setkání našeho rodu v Jugoslávii.
Přijeli tam příbuzní z Ameriky, Kanady,
ze západní Evropy a z Čech. Jednou
se stalo, že celá banda dětí šla vrátit
do samoobsluhy láhve. Místo aby jim
u pokladny dali peníze, personál vylítnul
a osočoval je, že láhve někde ukradli.
České děti utekly. Němci se začali hádat.
Ale americké děti si to nenechaly líbit.
Udělaly tam výstup, chtěly zavolat
vedoucího, ředitele a policii. Nakonec
se jim personál musel omluvit a dostaly
peníze, které jim náležely. Ty děti předvedly tři typy chování. Američané byli
sebevědomí, měli v sobě zafixováno, že si
na ně neprávem nesmí nikdo nikde nic
troufnout. Němci se hádali. Češi vyjukaně a s pláčem utekli a pak si stěžovali. .
Naše školství stále ještě většinou
vychovává slouhy. Heslo je být poslušný
a nebýt moc vidět.
Co by školy měly učit?
V rurální době se všechny hodnoty vztahovaly k zemědělství, v době industriální
k průmyslu. Pak přišla doba postindustriální se svými abstraktními hodnotami. Dnes je evidentní, že všechny hodnoty jsou v lidských hlavách. Pokud chceme
být kompatibilní se Západem a nechceme-li patřit ke třetímu světu, kam pořád
ještě patříme – jinak by se k nám pro
levnou pracovní sílu nestěhovaly různé
montážní závody – musíme se podílet
na vývoji špičkových technologií. Hlavní investice by proto měly jít do vzdělání, ale místo toho současná česká vláda
navrhuje škrty ve školství, což je fatální
chyba, která zpochybňuje její pravicovou
orientaci.
Diskuse o fenoménu zvaném společnost vědění se u nás vede jen okrajově.
Rozhodně se nevede ve velkých médiích
a tudíž se netýká tolika lidí, kolika by
měla. To je také chyba. Dnes má totiž
moc ten, kdo společnosti vnucuje témata. V okamžiku, kdy tahle témata nejsme
schopni dát do oběhu, zase se vyčleňujeme. Prezident Klaus nemá pravdu,
když tvrdí, že Evropa je jen kontinent.
Evropa je víc, je to území, na kterém
kolují stejná témata, stejné myšlenky.
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Území, kde se kladou podobné otázky.
Jakmile si v České republice tyto otázky
neklademe, začínáme být mimo. Pokud
tedy u nás téma společnosti vědění příliš
nekoluje, nemáme šance tříbit si na tento
problém názor. Obávám se, že u nás toto
slovní spojení není ještě ani módní, to
už by byl pokrok. Snob, který navštěvuje
galerie, má šanci, že se mu obrazy nakonec začnou líbit.

lanost. Na všech tehdejších evropských
univerzitách se mluvilo latinsky a díky
tomu mohla vzdělaná elita cirkulovat po
kontinentu. A přesně tak to dnes funguje
díky angličtině. Proto je škoda, že u nás
nejsou univerzity, které by přednášely
v angličtině pro všechny studenty hned
od počátku studia. To by mladé lidi lépe
připravilo na život v 21. století a činilo by
je to kompatibilními se zbytkem světa.

Jak by měl vypadat ideální učitel pro 21.
století?
Měl by to být člověk otevřený ke všem
změnám a trendům. Neměl by se bát
dětem vysvětlovat složitost současného
světa a neměl by zaměňovat Komenského slogan „škola hrou“ za „učení je
zábava“ a naopak připomínat, že učení
je těžký lidský výkon. Měl by se chovat
přesně opačně než masová média, která

Proč potřebujeme kompatibilitu?
Protože žádné čistě národní problémy už
nikde nepřevažují. Všechny vážné problémy od oteplování přes nezaměstnanost, nedostatek vody, energií, dopravní
problematiku až po terorismus jsou globální. Je třeba, aby se lidstvo pro jejich
řešení spojilo. Myslet si, že je dnes možno
vyřešit nezaměstnanost nebo nedostatek
vody pouze opatřeními na národní úrovni, je hluboký omyl. Kdo si to myslí, škodí celému národu. Protože lidi oddaluje
od řešení. Podobně i hledání absurdních
mostů typu „my nepotřebujeme Evropu,
nám stačí Amerika“ je silné zjednodušování vnímání světa. Pokud chceme dnes
čehokoliv dosáhnout, musíme to řešit se
svými evropskými sousedy a ve vzájemné kooperaci. Amerika je samozřejmě
důležitý partner, je technologicky nejdál,
ale naši sousedé jsou přece jen důležitější
a v budoucnu bude nejdůležitější s velkou pravděpodobností Čína.

Naše školství stále
ještě většinou
vychovává slouhy.
všechno zjednodušují ve světě, který je
stále komplikovanější. Média totiž vytvářejí umělou bariéru mezi námi a skutečným světem. Jestliže média uspávají
mozky lidí a dětí, učitel by je měl naopak
probouzet.
Prezident Masaryk říkal o prvorepublikové
škole, že je to společnost v malém, kde
vedle sebe v jedné lavici sedí synek úředníka, sedláka i bezzemka. Myslíte si, že
i dnešní škola může fungovat jako účinný
svorník společnosti?
Teoreticky ano. Ale prakticky mám pocit,
že doba je už jiná. Současná společnost je
velice otevřená a ti, co mají peníze, alespoň jak to vidím kolem sebe, nechávají své děti záhy studovat na prestižních
zahraničních školách. Děti skutečně
bohatých lidí vyrůstají v globálním světě, kde se dívají na Čechy asi tak, jako já
jsem se díval na vesnici, kam jsem v létě
jezdíval na prázdniny. Oni sice vědí,
odkud pocházejí, ale na školách musí
mluvit už několika světovými jazyky, což
považují za naprosto přirozené.
Svým způsobem je to návrat k univerzalitě, jakou představovala latinská vzdě-

V Evropě a ve Spojených státech vzniká nová vrstva lidí, kteří dobrovolně žijí
skromněji, šetrněji a zdravěji. Čím si tu
dobrou vůli vysvětlit?
Tento trend se nazývá downshifting. Lidé
se vzdávají nabídek lukrativních pracovních míst. Rozhodli se žít sice za méně
peněz, ale zato svobodněji a volněji. Víc
se věnují svým dětem a rodinám, víc
čtou, sportují a pomáhají druhým. To je
ale zároveň příklad atomizované a drobící se společnosti. Začínají se vytvářet
minoritní nebo paralelní skupiny, paralelní noviny, nízkonákladová vydavatelství, paralelní zemědělství, paralelní
obchody, které slouží jen určité minoritní
skupině. Společné mají asi jen to, že cítí
větší odpovědnost za budoucnost planety a svých dětí. Přišli na to, že ne všechno
se dá koupit.

Karel Černý je sociolog.

domov a svět

Tajná mise

Pozdní poděkování jed
nomu Kanaďanovi

Petera Bakewella
Žeň zakázaných

Díky Dušanu Havlíčkovi ze Ženevy,
který zpracoval Pelikánovy exilové Listy,
dnes víme, že pouze v Listech vydávaných v Římě v letech l971–l989 vyšlo
5 713 příspěvků o kultuře, politických
událostech v Československu i v zahraničí, o represi, o neoficiálních výstavách
i literární tvorbě. Kolik stránek obsahuje
Tigridovo Svědectví, které bylo vydáváno
v Paříži skoro třicet let, dosud nevíme.
To zatím nikdo nespočítal a nezpracoval. Zásluhou historika Viléma Prečana
a jeho spolupracovníků víme z nedávného vydání dokumentů Charty 77, že
tehdy bylo připraveno a vydáno v samizdatu 598 dokumentů. A tyto texty byly
později publikovány v zahraničí, vysílaly
se v zahraničních rozhlasech a tak se
s nimi zpětně seznamovali lidé v Československu, uzavření za železnou oponou.
V nakladatelství Josefa a Zdenky Škvoreckých Sixty-Eight Publishers v Torontu
vyšlo více než 230 titulů různých knížek
českých a slovenských autorů. Další
texty byly publikovány v zahraničních
exilových časopisech, jakými byly Západ,
Index, Studie, Proměny, Zpravodaj, sociálně demokratické Právo a další časopisy,
jež také obsahovaly tvorbu českých a slovenských autorů, kteří doma nesměli
oficiálně psát, ba ani překládat.

Ven a zase zpět

To, že tyto texty vycházely díky lidem
v našem exilu a knihy a časopisy sem
byly zpětně tajně dováženy a zde se četly,
umožňovalo – řečeno slovy protikomu

nistického disidenta Václava Bendy – existenci jakési paralelní polis, paralelní
kultury. To zpětně povzbuzovalo další
autory k tvorbě.Vliv této nezávislé literatury – tak jsme jí říkali,
nepoužívali jsme slovo
ilegální – byl tak velký,
že i mladí, začínající
autoři, kteří nebyli ještě
na komunistickém in
dexu, mnohdy rovnou
chtěli své rukopisy
publikovat v zahraničí,
místo aby svoji tvorbu
oficiálně prezentovali
v Československu.
Problémem bylo jen, jak tyto rukopisy
„dostat ven“ a jak je zase zpátky přivézt
v podobě tištěných knih a časopisů.
A právě tohle v letech l986–88 obětavě
provozoval kanadský diplomat Peter
Bakewell. Spojení s ním vyjednala další
emigrantka, Markéta Goetz Stankiewicz
z Vancouveru.V zahraničí se s Petrem
Bakewellem vždy v Německu na různých
místech setkával historik a zakladatel
Československého dokumentačního střediska Vilém Prečan. Tento kanál vedoucí
od nás do německého Scheinfeldu, na
zámek Karla Schwarzenberga, udržoval
německý diplomat Wolfgang Scheur.
Když odešel do penze, převzal toto spojení právě Peter Bakewell. Z Prahy tak
dál proudila korespondence nezávislých
spisovatelů, historiků, filosofů, dokumenty Charty 77 a nezávislá publicistika,
samizdatová periodika a samizdatové
knihy. Opačným směrem exilové časopisy a knihy, cizojazyčná odborná literatura a v posledních letech i technické
prostředky pro samizdatové dílny.
Osobně jsem Petera Bakewella znala,
přicházel ke mně do bytu, předal mi klíče
od kufru svého vozu, já je pak donesla na
ulici svým mladým pomocníkům, třeba
Vladimíru Mlynářovi, Janu Dobrovskému
či jindy zase Aleši Ledererovi a Janu Šterfoto: ARCHIV

V

letech takzvané normalizace, tedy
mezi rokem l969–l989, kdy se bez
schválení z ÚV KSČ nesmělo nic
uskutečnit – dokonce i hesla na úmrtních
oznámeních podléhala cenzuře – byly
v tehdejším Československu napsány
stovky knížek a tisíce článků a naší neoficiální kultuře se vedlo docela dobře.

Jiřina Šiklová
novi. Ti mladí lidé se vystavovali nebezpečí
a Peter Bakewell to věděl. Byl maximálně
opatrný, starostlivý, aby nikoho nepřivedl
do maléru. Jen v roce l988 sem Peter
Bakewell provezl velký
kopírovací přístroj pro
Lidové noviny a tři další
menší kopírky, pět elektrických psacích strojů
a spotřební materiál
pro kopírovací a psací
stroje. Dnes si to ani
nedovedeme představit,
ale tenkrát se nic z toho
nemohlo v Československu koupit.
Knihy a časopisy „venku“ tištěné a zde
pak distribuované by se daly počítat na
tuny.

Přínos Kanaďanů

Od poslední Bakewellovy mise uběhlo už
skoro dvacet let. Kanadské velvyslanectví
zastoupené ambasadorem Michaelem
Calcottem uspořádalo na podzim roku
2007 setkání, na kterém se připomínal
přínos Kanaďanů pro naši kulturu
v době normalizace. Těch obětavých lidí
bylo postupně více, počínaje známým
kanadským historikem a oporou českého
disentu prof. G. H. Skillingem. Ale večer,
který připomínám, byl věnován ocenění
práce právě Petera Bakewella. Kromě
týdeníku Respekt tomuto setkání věnovala média jen malou pozornost.
Bývalý český prezident Václav Havel
při té příležitosti Peteru Bakewellovi
poděkoval a ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg mu předal cenu Gratias
Agit. Vřele souhlasím s tím, co na kanadské ambasádě toho večera prohlásil Vilém
Prečan: „Peter Bakewell prokázal hnutí
za lidská a občanská práva neocenitelnou
službu a zasloužil se o návrat svobody
a demokracie do Československa.“ 
Jiřina Šiklová je socioložka.

zima 2008 / přítomnost

[ 51 ]

fenomén: domácí porod

Porod

jako brána do dospělosti
David Svoboda
Rozhovor se studentkou
Karolínou, která své
dvě děti přivedla na
svět v koupelně

Kdy jste přišla na myšlenku takzvaně přirozeného porodu a co vás přimělo vydat se
touto cestou?
Okolí na mě naléhalo, abych začala chodit na preventivní prohlídky, ale já jsem
do té doby nikdy u gynekologa nebyla
a žádného jsem tedy neznala. Když jsem
k jednomu nakonec asi ve třetím měsíci
těhotenství začala chodit, záhy jsem zjistila, že mi pravidelné návštěvy u něj přinášejí spíš obavy.
Zároveň jsem se po letech znovu
setkala se starší sestřenicí, která se do
Čech vrátila ze Západu a svou představou o tom, jak bude rodit v bezpečí svého
domova s vlastním mužem, s porodní
asistentkou a s dulou, čili vyškolenou
pečovatelkou, si byla stoprocentně jistá.
Šokovala mě, ale i nadchla. První dítě
porodila v Centru aktivního porodu, ve
sprše jen se svým mužem a bez pomoci
lékařů. Druhé už se narodilo doma.
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Začala jsem si připravovat svůj porod
podle svých představ.
Proč se vám zdá porod doma přirozenější?
Nejde o to, jestli porodit doma, nebo
v nemocnici. Podstatné je být duchovně, psychicky i fyzicky smířena s životem, v řeči náboženství by se asi dalo
říct s Bohem. Porod může být iniciační
obřad, brána do dospělosti pro ženu, brána do světa pro dítě.
Ale to by se musel prožít, ne přebít.
V naší kultuře je porod potlačován jako
vše, co se pojí se smrtí. Dítě na svět přijde
v každém případě – jen jde o to jak –
žena může příležitost stát se dospělou
prospat. Obzvlášť důležitý se mi z tohoto
hlediska jeví vztah ženy k prvnímu dítěti,
k prvnímu porodu.
Život minulý se při porodu dělí od
života budoucího setkáním se smrtí. Já
jsem ji zahlédla a nebojím se jí. Daleko
větší obavy mám z neosobního prostředí
porodnic, z možnosti malé chyby, která
může mít nedozírné následky viz nedávná výměna dětí a z mechanistického
přístupu medicíny k jednotlivým lidem.
Do nemocnic člověka žene strach
z bolesti, ze smrti. Při porodu ale člověk nemusí prožívat objektivní bolest.
Pokud žena rodí nerušena, v momentech

objektivní bolesti opouští vnímáním
svoji vnější skutečnost a ocitá se vší svou
pozorností uvnitř sebe. Tam se bývalá
bolest nově stává intenzitou, potřebou
vykonat, k čemu mám nutkání, o čem
vím, že je dobré.
Pokud žena věří, že jí při tom pomůže
lékař, má vyhledat jeho péči. Mně nejvíc
pomohla porodní asistentka, jejíž seminář o porodu jsem absolvovala a jejíž
péči jsem při něm zažila, a dula, jiná zkušená žena, která má dar druhého posílit
a utišit obavy, aniž by samu sebe stavěla
do hlavní role.
Neměla jste chuť všechno si rozmyslet,
když už se porod blížil?
Bála jsem se toho okamžiku jako konce
světa. Z oficiálních kruhů, z těch několika lékařů-porodníků, s nimiž jsem měla
možnost mluvit, šla hrůza. Sotva jsem
vyslovila spojení přirozený porod, z tváří
odborníků zmizela profesionální laskavost a místo věcného argumentování mě
začali strašit. Nutno dodat, že na mě jejich
hrozby měly silný vliv, že jsem vždycky
měla blízko k pláči, ale svojí představy
jsem se nevzdala. Když to jde v Německu,
v Holandsku, v Rakousku a jinde, musí
to jít i u nás. Řeč je o porodu, na který
se žena skutečně připravuje a který má
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ve své vlastní režii. Viděla jsem to tak, že
kdyby mě zastánci v Čechách obvyklého
způsobu pokořili, už bych nemusela znovu najít takové odhodlání a sebeúctu při
dalších životních rozhodnutích, kdy už
třeba nepůjde vůbec o mě. O to víc jsem
se upínala k představě, jak dítě přivítáme,
až se narodí, jak ho budeme mít neustále
u sebe, jak se zastaví čas.
Není to hazard? Počítala jste s eventualitou, že byste v mezní situaci musela vyhledat lékařskou pomoc?
Porod je veliký hazard, ať už se koná kdekoli. Cítila jsem to obzvlášť silně, protože
mi bylo dvacet a nikdo v mém okolí ještě
dítě neměl. Měla jsem strach z tak velké
změny, z toho, že už nebudu dítě, že budu
zodpovídat za druhého. Tento druhý je

ovšem tak blízký, že je téměř tím samým,
jedním; chtěla jsem tu zodpovědnost přijmout, pochybnosti musely jít stranou.
Začala jsem zjišťovat, jakým mechanismem žena porod zvládne, abych si mohla
v mysli a v představách tu situaci vymodelovat. Nechtěla jsem svoje tělo odevzdat
k dispozici zdravotnickému systému,
aniž bych v uspokojivé míře chápala, co
s ním bude dělat. Čerpala jsem ze zdrojů
na internetu, viděla jsem porodní obřady
natočené na video, četla jsem knihy, které
provázejí těhotenstvím a porodem, prostudovala jsem knihu Penny Simkin, která
srovnává porody v nemocnicích s porody
přirozenými a je doplněna odkazy na
použité studie. Mluvila jsem s těmi, které
samy rodily, a dospěla jsem k přesvědčení, že porod s podporou moudrých žen

– midwife, dula – zvládnu sama, že porod
je přirozený. Pro případ, že by přestal
probíhat dobře, což měla včas rozpoznat
přítomná porodní asistentka (a k čemuž
mimochodem došlo), jsem měla dopředu
připravené číslo na záchranku a byla jsem
přihlášená v porodnici.
Stojí to riziko vůbec za to? Nedá se několik
dní v nemocnici překousnout?
Není to jen samotný porod, je to vyvrcholení devíti měsíců jemného tvarování,
v němž předcházející mění se v následující. Kdybyste šel do práce a při zouvání
znenadání zjistil, že jste těhotný v devátém měsíci, pak by bylo přirozené zvednout telefon a volat doktorovi. Já jsem ale
pokaždé absolvovala devítiměsíční plus
kurs proměny.


Na okraji křivky

Taťána Lomíčková

Domácí porody balancují mezi ignorancí a sobectvím

P

orodnictví patří mezi nejkrásnější obory medicíny. Je to však také
obor nejstresovější, obor, ve kterém je nutno rozhodovat se někdy velmi
rychle, v řádu sekund či minut. A také
jediný obor medicíny, kde se rozhodujeme o dvou i více lidech najednou.

O dítěti bez dítěte

Výsledky české perinatologie jsou jedny
z nejlepších na světě, naše perinatální
úmrtnost, tj. úmrtnost novorozenců do
sedmi dnů po porodu, se pohybuje kolem
čtyři promile, to znamená čtyři úmrtí na
tisíc porodů. V souvislosti s těhotenstvím
a porodem zemře v České republice ročně přibližně patnáct žen. Můžeme tedy
široké veřejnosti prezentovat výborné
výsledky naší práce. Přesto se čas od
času objevují články nebo diskuse na
internetu i v jiných médiích propagující
porody doma, s podporou rodičky pouze
porodní asistentkou, která porod sleduje

či „jistí“ – ovšem bez možnosti řešit
v domácím prostředí eventuálně vzniklé
komplikace. Nadšené propagátorky těchto porodů však neinformují dostatečně
jasně a důrazně o rizicích této volby,
především o časovém údaji, jak rychle je
mnohdy nutné vzniklé komplikace řešit.
Rodící žena přebírá zodpovědnost i za
zajištění svého transportu do nemocnice.
To je v časovém horizontu do patnácti
minut nemožné a v delším čase mnohdy
již zbytečné. Vyváží tedy pohodlí a intimita domova riziko poškození či smrti
novorozence? Jaké důvody vedou tyto
ženy k volbě takového rizika? Jaké důvody vedou tuto malou skupinu porodních
asistentek k tomuto postupu?
Skupina žen, které rodí doma, je
podle všech údajů velmi malá. Pohybuje
se na okraji Gaussovy křivky, kdy jedním extrémem jsou právě tyto rodičky,
druhým extrémem jsou například ženy,
které žádají tzv. císařský řez na přání.

Maximální počet rodiček volí porod
v bezpečném prostředí porodního
sálu. Ale je třeba přiznat, že ani to není
stoprocentní zárukou nekomplikovaného porodu, byť je riziko redukované
na minimum. Předpokládali jsme, že
důvodem je větší intimita domácího
prostředí, přítomnost porodní asistentky, která ženu zná, neznalost či
podcenění rizika, možná i jistá forma
seberealizace. Nejčastějším důvodem,
který však uvádí porodní asistentka
Zuzana Štromerová z Porodního domu
U čápa, je k našemu překvapení „snaha vyhnout se zbytečným zákrokům“.
Přítomnost známé porodní asistentky
je uváděna dokonce až na posledním
místě. Ptám se tedy: Jak mohu jako laik
odhadnout, který zákrok je při ochraně
mého zdraví a zdraví mého nenarozeného dítěte zbytečný? Neodvažuji si takto
označit ani zákroky v jiných oborech
medicíny, natož mimo ni. Je to tedy
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vliv nedostatečné osvěty či tendenčně
vedené předporodní přípravy? Nebo
u matek dokonce preference vlastních
pocitů před zájmy dítěte – tedy vlastně
jistá forma sobectví?
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že
podle zákona před porodem není možné
omezit svobodu rodičky s odkazem na
práva dítěte – způsobilost k právům
vzniká až narozením. Těhotná nebo
rodička má právo rozhodovat o všech
zákrocích, které by měla podstoupit.
Bez jejího souhlasu nelze provést nic ani
v případě, kdy hrozí vážné nebezpečí
poškození zdraví jejího nenarozeného
dítěte, nebo dokonce jeho smrt. „Nenarozený“ tak vlastně nemá možnost bránit
se chybnému rozhodnutí matky a je na
jejím rozhodování existenčně závislý.
Teprve po porodu, kdy se matka stává
zákonným zástupcem dítěte, se musí
rozhodovat v jeho prospěch. Co na tato
fakta říkají ochránci nenarozeného života a odpůrci interupcí?

Nejde jen o čísla

A jaké jsou důvody propagátorek domácích porodů z řad porodních asistentek?
Je to altruismus („ženy by jinak stejně
rodily doma, ale bez pomoci“), snaha
o profesní seberealizaci, adrenalinový
sport, nebo jsou to důvody ekonomické?
Zajímavým zjištěním je i to, že porodní
asistentky z velkých porodnic a porodní
asistentky s praxí a zkušenostmi, které
mají možnost setkat se s různými formami komplikací, mají k porodům doma
vesměs negativní postoj.
Z publikovaných dat České gynekologicko-porodnické společnosti a Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá, že
ročně proběhne doma – údajně většinou
neplánovaně – průměrně 200 porodů,
ročně zemře po porodu doma průměrně
pět novorozenců. To odpovídá perinatální
úmrtnosti kolem 44 promile, tedy jedenáctkrát vyšší než je celostátní. Porodní
asistentky z Porodního domu U čápa
uvádějí, že za roky 2005 a 2006 porodilo

s jejich porodní asistencí 34 žen. Nabízí se
tedy logicky otázka, jaká je jejich erudice,
zkušenost, ale i manuální zručnost při tak
malém počtu asistovaných porodů.

Snažme se

Jak uvádí Petra Sovová z Hnutí za aktivní
mateřství, jsou ženy, které doma rodily,
rodí a rodit budou. Ať už jsou jejich
důvody jakékoliv, asi je odbornými argumenty nepřesvědčíme.
Snažme se tedy věnovat své úsilí
a zkušenosti té mnohonásobně převažující většině žen, které nám důvěřují. Stále
máme co vylepšovat, nejen v oblasti
odborné péče, ale především v komunikaci a empatii.
Snažme se v našich nyní přeplněných
porodnicích vytvořit pro všechny bezpečné a příjemné prostředí. 

Taťána Lomíčková je porodník.
Působí jako odborná asistentka
3. lékařské fakulty UK v Praze.

Hedvábí
s drsnou podšívkou
Jana Šmídová

Nastávajícím rodičkám přejme možnost volby a zdravý rozum

J

sou to ale hedvábné starosti, pomyslela jsem si, když ženy mých synů
začaly přemítat, jakým způsobem
přivést na svět svého potomka. Generace dnešních tchýní, k nimž se hrdě
hlásím, byla ráda, když si jí někdo před,
během a po porodu vůbec všiml, a byla
nadšena, když měla „svého“ porodníka.
Uplácely jsme je lahví něčeho dobrého,
ke slovu se často dostaly i obálky s obnosy, jimiž jsme si chtěly vykoupit slušné
zacházení a účast.
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Od vánoček k dulám

Někdy to fungovalo, jindy se do vykachlíkovaného porodního sálu, plného ostrého světla a sténání souputnic, doktor
ani neobtěžoval. Vůbec nás nenapadlo, že
bychom mohly jednu z nejdůležitějších
chvil života prožít důstojně, ve společnosti blízkých a za chápavé přítomnosti
zdravotnického personálu.
Když vše dobře dopadlo, zůstaly jsme
ležet opuštěné někde v předsálí, po letmém pohledu do tváře potomka jsme se

cítily opuštěné, zatímco děťátko odnesl
někdo anonymní kamsi. A potom jen
rozvoz zabalených „vánoček“ k prsu,
v přísně odměřovaných časových intervalech.
Když jsem se na to všechno rozvzpomněla, už mi starosti mých blízkých
nastávajících maminek vůbec nepřipadaly hedvábné. Rozebírala jsem s nimi
možnosti alternativního porodu, dozvídala se, kdo jsou to duly a jak důležité
jsou kvalifikované porodní báby. Zjistila

fenomén: domácí porod

jsem, že existuje něco jako „porodní
turistika“, tedy záměr maminek porodit
ve vyhlášených zařízeních, jež sice aplikují nejrůznější alternativní metody, jsou
však často od místa bydliště vzdálená.
Najednou tady byla spousta informací,
řada specializovaných webových stránek
a odborné literatury, poskytující dobrou
orientaci a základ pro rozhodování.
Teoreticky vyzbrojená maminka se
nakonec rozhodne – někdy v souznění
s nejbližším okolím, jindy přes starostlivé
obavy zejména ženské části příbuzenstva
– zvolit jednu z cest. Kritizovanou klasickou porodnici (ale i mezi nimi jsou dnes
velké rozdíly), zařízení, kde nabídnou
nejrůznější alternativní způsoby, ovšem
za přítomnosti školeného personálu, až
po porod doma, který však, pokud nejde
o překotnou a neplánovanou záležitost,
vede kvalifikovaná porodní bába.

Porod na míru

U nás doma během několika málo let
rodily čtyři mně velmi blízké ženy. Každá z nich volila z nejrůznějších důvodů
jinou cestu. Jinak se rozhodovaly, když
šlo o první dítě, jinou cestu volily, pokud
se chystal na svět druhý a další potomek.
Všechny zúčastněné si uvědomovaly,
že první minuty života novorozence
jsou pro jeho další – zejména emociální
– vývoj naprosto zásadní a určující,
a jsou jedním z předpokladů budoucího
úspěšného života. Nakonec vše dopadlo
dobře.
Ale také to dobře dopadnout nemuselo. Jedna ze čtveřice maminek se teoreticky vyzbrojena a citově přesvědčena
rozhodla pro porod prvního potomka
v domácím prostředí. Za účasti partnera,
matky i tchýně a samozřejmě i odborné
asistentky, která se jí před dnem D věnovala. Ale když to přišlo, nastaly obtíže,
porod a bolesti se prodlužovaly, riziko
pro matku i dítě se v nervózní a bezradné
atmosféře zvětšovalo. Přijela záchranka,
v porodnici se ještě chvíli bezvýsledně
zkoušely alternativní metody a nakonec
– doslova na poslední chvíli – zasáhli
lékaři se vším, co si mladinká maminka
z duše nepřála. První minuty života
děťátka a stav rodiččiny mysli a těla se
určitě nenesly v kýženém tónu…
Takže nakonec žádné hedvábné starosti? A návrat k anonymitě porodnic tak,
jak jsme je znaly my, dnes hrdé tchýně?
Ale vůbec ne. Teď jde o to, otevřít co nej-

Kdysi jsme musely
porodníky uplácet.
Dnes by postačil
co největší vějíř
nabídky.
větší vějíř nabídky. I v dnešní době totiž
v mnoha případech není příliš na výběr.
Navíc v současném období, považovaném za jakýsi minibabyboom, je mnoho
maminek vůbec rádo, že se dostane do
nějaké dobré porodnice. Jejich kapacity
totiž praskají ve švech a leckde už zavedli
i pořadníky. Navíc nejsme v Nizozemí,
které se ve sféře alternativních porodů
považuje za zářný evropský příklad.
V zemi, kde většina nových občánků
přichází na svět v domácím prostředí, je
vše maximálně ošetřeno, přihlíží se ke
všem úskalím a nepředvídaným okolnostem. Poučená žena sice rodí doma,
ovšem je jištěna nejen kvalifikovanými
porodními bábami, ale i gynekology
a dětskými lékaři a také specializovanou sanitkou, zaparkovanou pod okny
a čekající do chvíle, než se zjistí, že vše
proběhlo v naprostém pořádku.

Svoboda i odpovědnost

Jde tedy o to, aby se budoucí rodina
nerozhodovala jen mezi dvěma krajními

možnostmi – klasickou nemocnicí či
porodem doma. Všichni zainteresovaní
by jistě přivítali alternativní metody,
respektující přání rodiček. A někteří, či
lépe řečeno některé se, po odpovědném
rozhodování a zvážení všech rizik, přikloní k tomu, aby děťátko přišlo na svět
doma. Často se tak stává ve chvíli, kdy má
žena špatné zkušenosti s předcházejícím
porodem v nemocnici. Lékaři by neměli
maminky zvažující výhody všech cest
paušálně odrazovat a líčit alternativní
metody jen v černých barvách. Na druhé
straně je však jejich povinností zvážit
všechna zdravotní rizika: pro mnoho
žen je z nejrůznějších důvodů, mimo jiné
i kvůli stoupajícímu věku rodiček, jediným způsobem, jak přivést na svět dítě,
císařský řez, v lepším případě odborný
zdravotnický dohled. A je tu také osobní
odpovědnost samotných rodiček, jež by
měly, vyzbrojeny maximem informací,
velmi pečlivě vážit všechny výhody, ale
i úskalí a zapomenout na někdy lákavé
trendy. Jde přece o dobrý start do života
toho nejcennějšího, co máme. 


Jana Šmídová je novinářka.
Pracuje v Českém rozhlase 6.
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Lenka Zlámalová

Změny daní, sociální sítě a zdravotnictví jsou prvním kro
kem správným směrem, největší problémy ale neřeší

Zahřívací
V

kolo

letošním roce si v České republice
otestujeme, zda nám vládní reformy sníží či zvýší životní úroveň.
Poprvé se potkáme se symboly, o nichž
jsme dlouho slýchali z politických kuloárů – od rovné daně přes poplatky za
recept po tři dny nemoci bez dávek.
Zásadní obrat ale nečekejme.
O hloubce a razanci změn asi nejlépe
vypovídá to, že se slovem reforma všichni zdráhají je pojmenovat. A to včetně
samotného premiéra, který slibuje, že
skutečné reformy teprve přijdou.
Změny daní, sociální sítě a zdravotnictví jsou prvním krokem správným
směrem. Neřeší ale největší problémy
veřejných financí, které se propadají do
hlubokých dluhů. I český ministr financí
Miroslav Kalousek přiznává, že státní
pokladnu ozdraví jen na několik příštích
let. Změny nedokáží dluhy snížit tak, aby
Česká republika byla v dohledné době
schopna přijmout euro. Premiér Topolánek už ohlásil, že na něj máme zapomenout přinejmenším do roku 2012.
Přes to všechno jsou to největší změny
daní, sociálních dávek a zdravotnictví
v historii samostatné České republiky.
Řada věcí znamená průlom do dosud
velmi rovnostářské společnosti, která
považuje za samozřejmost pevnou so
ciální síť.
Vůbec poprvé se bude platit jen jedna
sazba daně z příjmů fyzických osob.
Letos patnáct procent, v následujícím pak
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Superhrubých patnáct procent

„Zaplaťpámbu, práci máme!“ Ten, kdo bude bez práce déle než
rok, dostane od státu jen 2 020 korun měsíčně.

ekonomika

dokonce 12,5 procenta. Sazba vypadá na
první pohled impozantně nízká. Na rozdíl od Slovenska se však nebude počítat
z hrubého, ale ze „superhrubého“ platu
(do daňového základu se bude počítat i 35
procent zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Kdyby
se rovná daň počítala jako na Slovensku,
dosáhne letos sazba 23,4 procenta, v roce
2009 pak devatenáct procent.
Dalším průlomem jsou první tři dny
nemoci bez jakýchkoliv dávek. Česká
republika také konečně přestane být
téměř jedinou zemí Evropské unie, kde
nejsou žádné stropy na povinné odvody
zdravotního a sociálního pojištění.
Od příštího roku budou od pojistného
osvobozeny příjmy nad čtyřnásobek
průměrného platu (nyní kolem 86 tisíc
korun měsíčně.) Poprvé také lidé začínají
u lékaře sahat do peněženky. Za návštěvu
třicet korun, stejně jako za položku na
receptu. Den v nemocnici pak bude
pacienta stát šedesát korun.

Levnější práce, dražší útraty

Celkově reforma snižuje rozdíly mezi
daněmi lidí s nízkými a vysokými příjmy.
Zdanění se posouvá od přímého (nižší
daně z příjmu) k nepřímému (vyšší DPH,
ekologické a spotřební daně). Mírně se
omezují sociální výdaje.
Jejich podíl v rozpočtu se však přesto
bude stále zvyšovat. Proti Slovensku
nebo Estonsku jsou změny opatrné. „Ve
společnosti není reformní étos,“ tvrdí
premiér Mirek Topolánek. Do jisté míry
má pravdu. Česká republika zažívá velmi
silnou prosperitu. Ekonomika stoupá
o šest procent, mzdy rostou bezmála
o osm, nezaměstnanost je na historických minimech a firmy si stěžují, že „nejsou lidi“. V takové atmosféře se nikde
v Evropě ambiciózní reformy nepodařily.
Z vládních stran navíc nesálá velký elán.
Letos se daně sníží všem lidem bez
ohledu na výšku platu. Rovná sazba daně
bude výše zmíněných patnáct procent ze
superhrubého platu. Nejvíce (i díky stropům na pojistné) vydělají lidé s příjmy
přes osmdesát tisíc korun. Výhodné jsou
nové daně i pro lidi s nízkými příjmy do
dvacet tisíc korun. Vláda totiž výrazně
zvyšuje slevy na daních. Ty se v České
republice už dva roky používají namísto
slovenských odpočitatelných položek.
Slevy se na rozdíl od položek neodečítají
od daňového základu, ale od skutečně

vypočtené daně. Zvyšují se i slevy na
manželku a děti. Vůbec poprvé je budou
moci využít i pracující důchodci. Řada
lidí s nižšími příjmy tak nebude platit
vůbec žádné daně. Na změnách nejméně
vydělají lidé s průměrnými příjmy kolem
dvacet až třicet tisíc korun měsíčně.

Vyšší účty za spotřebu

Výrazně ušetří i firmy. Daně z příjmu
právnických osob se příští rok sníží ze 24
na 21 procent. V roce 2009 pak klesnou
na dvacet procent, v následujícím roce
pak na devatenáct procent. I pro firmy se
však zároveň rozšiřuje daňový základ.
Výpadek z příjmových daní má naopak
nahradit vyšší zdanění spotřeby. Snížená
sazba DPH, která se platí z potravin, léků
nebo třeba nových bytů stoupne ze současných pěti na devět procent. Základní
sazba zůstává na devatenácti procentech.
Nově se bude platit ekologická daň
z elektřiny a uhlí. Osvobozen od ní naopak bude plyn. Stoupá i spotřební daň
cigaret. Právě kvůli vyšším daním ze spotřeby se v České republice letos celkově
daně zvýší. V následujícím roce to však
vyrovnají nižší firemní daně a daňová
kvóta bude klesat.

Přísnější neschopenky

Výrazně více než reformu daní Česká
republika potřebuje zásah do sociálních
výdajů, které dusí rozpočet. Nejvýraznější
změnou jsou právě přísnější neschopenky. Tři dny nejsou placené vůbec. V prvních dvou měsících nemoci se pak dávky
mírně snižují. Polepší si naopak dlouhodobě nemocní. ČR patří k zemím, kde se
neschopenky vůbec nejvíce zneužívají.
Každý den je na neschopence 6,13 lidí
ze sta. Téměř dvakrát více než evropský
průměr. Češi na tom přitom nejsou se
zdravím hůř než ostatní Evropané. Jen si
zvykli neschopenky zneužívat. Dělají to
jak lidé, kteří si zvykli „hodit se marod“
na pár dní, tak firmy, které zaměstnance
posílají na nemocenskou, když se jim
zrovna nedaří a nemají zakázky.
Méně velkorysé budou i rodičovské
příspěvky. Od letošního ledna mají
všichni nárok zůstat s dětmi doma až
čtyři roky a brát od státu 7 600 korun
měsíčně. Od roku 2008 se budou muset
rozhodnout, zda zůstanou doma dva, tři
nebo čtyři roky. Při nejkratší rodičovské
dostanou 11 400 korun. Při třech letech

současných 7 600 korun, při čtyřech pak
pouze 3 800 korun měsíčně. Třetina rodin
zároveň přijde o přídavky na děti. Dnes je
dostávají všechny domácnosti, které mají
méně než čtyřnásobek životního minima.
Tedy i rodina se dvěma dětmi a čistým
příjmem 34 tisíc korun měsíčně. Teď už
na ně dosáhnou jen ti, kdo žijí z méně
než 22 tisíc měsíčně. Většině rodin se
středními příjmy však ztrátu přídavků
vynahradí nižší daně a vyšší slevy.
Do reformy se také na poslední chvíli
dostalo výrazné zpřísnění podmínek pro
dlouhodobě nezaměstnané. Těch je v České republice mezi lidmi bez práce téměř
nejvíce z celé Evropy (55 procent). Ten,
kdo bude bez práce déle než rok, bude od
státu dostávat jen existenční minimum
2 020 korun měsíčně. Obce navíc budou
mít právo nevyplácet ho v penězích, ale
jen v poukázkách na potraviny či bydlení.

K lékaři s peněženkou

Zásadní reforma zdravotnictví, která
má pacienta proměnit ze závislého
prosebníka o služby lékařů na váženého
klienta, přijde až v roce 2009. Ministr
zdravotnictví Tomáš Julínek dal do
prvního balíku jen poplatky u lékaře. Na
každý lék v receptu tak lidé zaplatí třicet,
za návštěvu doktora šedesát korun, na
pohotovosti pak devadesát korun.
Reforma dovolí kabinetu sestavit pro
příští rok rozpočet se schodkem kolem
70 miliard korun. Deficit veřejných
financí se sníží z letošních 4 na 3 procent
HDP. Do roku 2010 by měl spadnout na
2, 3 procenta HDP. Samotné změny však
na splnění tohoto cíle nestačí. Kabinet
bude muset omezit i běžné výdaje rozpočtu. I slabý pokles schodků ukazuje, že
změny jsou mírné. Ekonomové běžně za
zásadní reformu označují zásahy, kdy se
deficit snižuje alespoň o procento ročně.
Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek
představil velkou proměnu celého zdravotnictví od pojišťoven k dlouho očekávané
jistotě, nač má člověk nárok z povinného
zdravotního pojištění a nač si připlácí
z vlastní kapsy za nadstandardní péči.
Petr Nečas chce letos prosadit odkládanou
proměnu penzí a sociální sítě. Teprve až
projdou, může vláda říct, že byla reformním kabinetem, jak slíbila voličům.  
Lenka Zlámalová je redaktorkou
Hospodářských novin.
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Dohnat a předehnat
Země, kterým stále říkáme rozvojové, překotně rostou.
Stoupá spotřeba energií. Nebývalým tempem se zvětšují už
Libuše Bautzová

dnes mnohamilionová města.

P

ravěký člověk měl jedinou starost:
ulovit mamuta a dotáhnout ho do
jeskyně, aby měli všichni co jíst.
Člověk současnosti vlastně dělá totéž.
Jen ten lov na mamuta je o moc obtížnější. Než ho vystopuje, usmrtí, rozporcuje
a dovleče do příbytku, musí splnit řadu
úkolů a překonat tisíce překážek, které
se mu stavějí do cesty. Je to jako počítačová hra, která tím, jak se dostáváte na
vyšší úroveň, zrychluje rytmus. Mamut
jako by dostal dopingovou injekci, pádí
jako zběsilý a nachází nové a nové úkryty. Vrátit se o patro níž a zkusit to znovu
– to ale jde jen v té hře, ne v životě.
Větší tempo má své vysvětlení: celospolečenské, tedy víceméně objektivní –
civilizace, myšleno především technický
pokrok, je čím dál rychlejší a popohání
všechno dopředu, ale i subjektivní – čím
jste starší, tím jsou váš mozek i nohy
pomalejší a tudíž lov těžší.
Ať už patříte mezi ty, kteří permanentně „nestíhají“ a mají pocit, že dění okolo
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nabírá na obrátkách a oni s ním čím dál
obtížněji dokáží držet krok, nebo k té
menší skupince lidí, jež o sobě prohlašuje, že je vcelku „v pohodě“, skutečnost
je jen jedna: život se opravdu zrychluje.
A jakkoliv vypadají diskuse ohledně tzv.
udržitelnosti rozvoje jako akademické
hrátky, mají, respektive mohou mít konkrétní náplň. Nastolují spousty otázek,
na které zatím lidstvo nezná odpověď.
V tom kalupu zřejmě na hledání řešení
nemá čas – a přitom bude hůř.

Růst po čínsku

Základním ukazatelem prosperity země,
nebo alespoň nastoupeného trendu, je
růst hrubého domácího produktu. Čína
11 procent, Indie 9 procent, výborně!
Spojené státy za třetí čtvrtletí šplhají
k pěti procentům, dobré, vypadalo to
hůř. Evropa čeká jen 2,7 procent? Styď
se, starý kontinente! Obyvatelé zemí,
jejichž ekonomika neroste nebo se zvedá
jen pomalu, stěží mohou očekávat, že se

zvýší jejich životní úroveň. Jistě, v Evropě to taková tragédie není – v průměru
a hlavně v porovnání s asijskými (rychle
rostoucími) zeměmi se Evropané nemají
špatně.
Kdo se může divit tomu, že právě
porovnávání, o kolik se zvýšil meziročně
či mezikvartálně hrubý domácí produkt,
je v zemích jako Čína naprostým zaklínadlem? Hospodářský růst je prostě
to, co se počítá: vytváří nová pracovní
místa, zajišťuje vyšší blahobyt. Ale jelikož
nepřichází jako monzunový déšť sám od
sebe, vlády všech zemí pečlivě zvažují,
jak nastavit hospodářskou politiku, jaké
lákat investory, jak podpořit malé firmy,
na jaké úrovni stanovit sazby.
Zmíněná Čína je stále více jakousi
metou, k níž všechny země vzhlížejí
– s jasným vědomím toho, že takového
růstu už stěží mohou kdy dosáhnout,
protože ten je určen především pro země,
které začínají někde na bodu mínus
jedna. I řada postkomunistických zemí

ekonomika

rostla krátce po revoluci rychleji než
dnes. Čím je ekonomika rozvinutější, tím
je další zrychlování obtížnější.
Čína nechce rychlý růst, chce mega
růst. Tamní vláda, nebo spíše komunis
tická strana, která je stále v čele státu,
pohání kola ekonomiky tak rychle, že
obdiv ostatních zemí provází na druhé
straně i obava. Dramaticky roste nejen
vývoz, ale i dovoz, ceny surovin šplhají
rychle vzhůru. Zbytek světa se tomu
musí přizpůsobit. Do jisté míry mu to
vyhovuje: nebýt čínské poptávky po oceli, neměli by čeští oceláři tak velké zisky.
Jenže kvůli čínskému růstu jsou suroviny
stále dražší a dražší. A konečně i Čína
svým dílem přispívá k tomu, jak rychle
rostou ceny ropy.
Je vůbec otázka, jak moc zdravé základy čínský ekonomický zázrak vlastně
má. V zemi stále fungují tisíce neefektivní podniků, které stát drží při životě,
v uhelných dolech umírají lidíé, protože
prvotní je vytěžená surovina a až potom
člověk, a čínské pagody už pro smog není
vidět.
Dohnat a předehnat, to je cíl. Podobný, jaký jsme – aspoň verbálně – zažívali
v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století i v bývalém Československu. Chlubili jsme se objemy vyrobené oceli a vytěženého uhlí. Zelenou
dostávaly projekty megalomanských
staveb bez ohledu na ekonomické parametry, o ekologických ani nemluvě.

Energetické otazníky

Ekonomové a experti na energetiku na
celém světě se nyní dohadují, jak moc
může růst ekonomiky omezit fakt, že
lidstvo musí začít zacházet obezřetněji
se zdroji. Víceméně se shodli ve dvou
věcech: že primární zdroje energie jsou
vyčerpatelné a že člověk svou činností
ovlivňuje klima. Právě čínský hospodářský růst přispívá značnou měrou
k stále se zvyšujícímu objemu exhalací
vypouštěných do vzduchu. Evropané se
mohou tázat: Proč bychom měli vydávat
miliardy na snížení emisí CO2, které
produkuje průmysl, když proti čínskému
vlivu je to jen malá kapka v moři? CO2
nezná hranic a skleníkové plyny se jen
nad Říší středu neudrží.
Jak přibývá obyvatel – ze současných
6,5 miliard by měl jejich počet vzrůst
podle předpokladů Organizace spojených národů na 9,1 miliard v roce 2050

– a zároveň se v dnes chudších regionech
zvyšuje životní úroveň, rostou i nároky
na spotřebu energií či na dopravu. Jeden
příklad za všechny: za předpokladu, že
nedojde k žádné katastrofě, vzroste do
roku 2020 přímo dramaticky letecká
doprava. Potřeba nových letounů bude
enormní zejména v dnešních teprve se
rozvíjejících zemích, podle některých
studií budou tyto země potřebovat do
roku 2020 více než tři tisíce nových letadel. Představuje to značný výdej energie
na jejich výrobu i na jejich provoz. Ta se
následně přemění v emise, které letecké
motory vypustí do atmosféry.

Přesun obyvatel
do měst je trend,
který nejde
zastavit, protože
logické argumenty
selhávají. Musíme
se na něj připravit.
Ale nikdo neví jak.
Scénářů spotřeby energie je samozřejmě mnoho, ale žádný není příliš
optimistický.
Podle americké Energy Information
Administration vzroste celková spotřeba
energie ve světě mezi lety 2003 a 2030
o více než 70 procent. Mezinárodní
energetická agentura odhaduje, že do
roku 2020 bude jen v tzv. emerging markets zapotřebí vybudovat 650 gigawattů
výkonu, což je jen o něco méně, než kolik
mají dnes celé Spojené státy.
Není pochyb o tom, že celosvětová
spotřeba energie roste rychleji, než se stačí
objevovat nové tradiční energetické zdroje či efektivně využívat ty nové netradiční,
o objevování zcela nových zdrojů ani
nemluvě. Vědci se určitě snaží, ale nenašli
zatím ani ekonomicky rozumnou náhradu
za palivo do nádrží dnešních automobilů.
O bezpečných jaderných elektrárnách či
o ukládání, respektive spíše zpracování
vyhořelého nukleárního paliva se také
usiluje bez znatelného úspěchu desítky let.
Opatrně se začíná se separací jednoho ze
škodlivých plynů, kysličníku uhličitého,
ale zatím vůbec není jisté, zda nejdou
vědci slepou cestičkou

Megaměsta

Rychlý růst má na svědomí ještě jeden
neblahý jev, který může hrozit potenciálním výbuchem. Rok 2008 je podle OSN
přelomový: poprvé podle odhadů bude
žít ve městech více lidí než ve venkovských oblastech. Jen pro ilustraci: v roce
1800 žila ve městech pouze tři procenta
světové populace.
Jestliže se naplní předpovědi OSN, za
dvacet let bude v městských aglomeracích přebývat trvale pět miliard lidí. V té
době už bude na zeměkouli více než 20
megaměst, tedy měst s počtem obyvatel
nad 10 milionů, většina z nich v rozvojovém světě. Největší zůstane Tokio,
kde počet obyvatel může dosáhnout
podle některých odhadů až 40 milionů,
následovat budou Bombaj a Dillí. Právě
skutečnost, že nejvíce a nejrychleji
porostou města v nejchudších zemích
světa, je alarmující. Už dnes se v indických i jiných velkých městech staví tak
překotně a nepromyšleně, že je jasné,
že vybudovaná infrastruktura za pár let
nebude dostačovat.
V každém případě je třeba připravit
se na to, že rychlý přesun obyvatelstva do
měst s sebou na většině míst přinese také
chudobu. Zatímco životní úroveň v některých oblastech zejména na severní polokouli poroste, jinde přibude slumů a kvůli
nedostatku hygieny v těchto čtvrtích není
vyloučen ani návrat některých epidemií.
Přesun obyvatel do měst je trend,
který nejde zastavit, protože logické
argumenty selhávají. Musíme se na něj
připravit. Ale nikdo neví jak.
Ještě lze učinit jeden pokus, který by
mohl částečně pomoci: investovat více
do venkovských oblastí, podpořit vesnice
a zlepšit podmínky života právě mimo
velké aglomerace, aby tamní, většinou
zemědělské obyvatelstvo nemělo důvod
chodit „za lepším“ do měst. Jenže místo
toho se podnikatelé i místní vlády často
více soustřeďují na vnější efekty: stavějí
se půl kilometru vysoké domy, které
mají špičky vysoko nad mraky, nákupní
centra o rozloze řady fotbalových hřišť,
stadiony, které budou jednou zapsány do
Guinnessovy knihy rekordů.
V duchu krátkozrakého a dlouhodobě
neudržitelného hesla: Dohnat a předehnat.

Libuše Bautzová je novinářka,
šéfreportérka týdeníku Ekonom.
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O absolventech pražské
ho ‚matfyzu‘, kteří nyní
vynikli ve světové vědě

Ondřej Aust

Teoretický fyzik
Martin Schnabl přiváží
do Čech grant na více
než 20 milionů korun.

Žijeme v desetiroz
D

íky objevným myšlenkám Davidů Nesvorného a Vokrouhlického
a Martina Schnabla se česká věda
v létě 2007 posunula dál. Prvně jmenované duo astronomů citovala média nejčastěji v souvislosti s jejich originální teorií
o původu tělesa, které způsobilo vyhynutí
dinosaurů. Měsíc předtím, než v britské
vědecké revue Nature vyšla jejich práce,
se teoretický fyzik Schnabl ze Štrasburku
oficiálně dozvídá, že pro další zkoumání
teorie strun bude moci díky grantovým
penězům z Evropské vědecké nadace
(European Science Foundation, která
vznikla v roce 1974 pro podporu evropské
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vědy – pozn. red.) v dalších pěti letech
let vybudovat a řídit mezinárodní tým
– v Praze ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky.

Peněz to moc nestojí

„Potřebuje pěknou tabuli, na kterou je
radost psát křídou, kromě toho papíry,
tužku, počítač, protože musí každý den
pět dní v týdnu číst všechny nové články,
a software, který se vejde do dvaceti tisíc
korun,“ popsal čtyřiatřicetiletý Martin
Schnabl ve vysílání Radiožurnálu vcelku
skromné pracovní nástroje teoretického
fyzika.

Ani kabinet o sedm let staršího Davida Vokrouhlického v budově vývojových
dílen a Astronomického ústavu matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy nedaleko rušného dopravního
tahu v pražské Tróji na první pohled
nebudí přesvědčení, že tady vzniká něco
převratného. „Představte si nás jako lidi,
kteří sedí za počítačem a snaží se naprogramovat nějaké modely nebo pracují
s tužkou a papírem, analyticky odhadují
a počítají anebo hledají v literatuře.
Neustále se musíte poučovat o tom, co
dělají jiní,“ přidává se ke Schnablovým
slovům s úsměvem docent Vokrouhlický

foto: viktor chlad – lidové noviny
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Williamem Bottkem z coloradského
Boulderu upoutali editory časopisu
Nature. Ten v září publikoval jejich
hypotézu, podle níž se před desítkami
milionů let srazila v pásu planetek mezi
Marsem a Jupiterem dvě tělesa o průměru několika desítek kilometrů. Při nárazu
se uvolnila řada úlomků, z nichž jeden
mohl dopadnout před 65 miliony let na
Zem, způsobil prudkou změnu klimatu
a následné vyhynutí dinosaurů. „To
vědci obvykle vysvětlují dopadem kusu
komety nebo meteoritu, který v Mexiku
vytvořil kráter Chicxulub o průměru 180
kilometrů,“ psaly dále agentury, nicméně
českoamerický vědecký tým se ve studii
s devadesátiprocentní pravděpodobností
domnívá, že to byla právě část asteroidu,
pocházející z oblasti rodiny Baptistina,
která dopadla na Zemi na území dnešního Mexika, vytvořila kráter Chicxulub
a vyzdvihla do vzduchu mračna prachu,
jež zakryla Slunce a vyvolala dlouhou
zimu, pro dinosaury osudnou.
„Práce týkající se Baptistiny je jedna
z řady, které jsme dělali, a neřekl bych
ani, že v loňském roce byla ta nejlepší,“
říká astronom Vokrouhlický, „jiných,
intelektuálně složitějších, si cením víc.
Je ale natolik chytlavá, že i časopisy jako
Nature nebo Science si ji vybrali jako čtenářsky atraktivnější, srozumitelnou jakémukoli přírodovědci.“

zachytily takzvané iregulární satelity: „Ty
planety mají dvě populace satelitů. Jedny,
takzvané regulární, které zkondenzovaly
z disku prachu kolem rovníku, jsou
blízko, obíhají právě v rovině rovníku na
kruhových drahách. Iregulární zřejmě
vznikly jinak, daleko později, a mají dráhy všemožně skloněné a protáhlé. A tak
si třeba myslíme, že se tyto měsíce kolem
planet zachytily v určitém speciálním
vývojovém stadiu finálního formování
jejich uspořádání ve sluneční soustavě,
kdy se teprve ustalovala posloupnost od
Jupiteru po Neptun.“
Výzkum ve sluneční soustavě je něco,
co už se prý studentům, jimž David Vorkouhlický přednáší šest hodin v týdnu
(na výzkum mu tím zbývají týdně tak tři
dny), zdá otřepané: „Přicházejí na ‚matfyz‘ s očima otevřenýma populárními
knížkami, dnes to už nestačím sledovat
od koho, dřív od Igora Novikova či Martina Reese, knížkami, které pojednávají
o černých dírách, kosmologii, extragalaktické astronomii. V astronomii je pro ně
zajímavé cokoli, co začíná za hranicí naší
galaxie a jde dál až k hranicím vesmíru.“
Právě objevování jiných planetárních
soustav (díky současným detekčním
technikám jich soustředěných kolem
jiných hvězd v naší galaxii známe přes
dvě stě) je přitažlivou součástí dnešní
astronomie, zkoumání takových extra-

měrném prostoru
uprostřed místnosti s omšelými skříněmi. Komfort kabinetu, i budovy, v níž se
nachází, by těžko snesly srovnání s řadou
pohodlněji zařízených akademických
pracovišť, a menší, křídou hustě popsaná
tabule rozhodně není z těch, o nichž by
fyzik Schnabl snil.

Atraktivní dinosauři

To vše se ale mění v nedůležité, když se
ptám na myšlenky, které se tady rodí.
David Vokrouhlický nejprve krátce
připomíná, čím společně se svým bývalým studentem Davidem Nesvorným
a jejich společným americkým kolegou

Vyhynutí dinosaurů, které vědci
popsali jaksi mimochodem, uvozovalo
i všechny následné zprávy o studii v českých novinách či rádiích. „Jiné práce,
které jsem dělal s kolegy z Boulderu
a s Davidem Nesvorným, by v Nature
publikovatelné nebyly,“ myslí si David
Vokrouhlický, „oni jdou za něčím, o čem
si spočítají, že zaujme a objeví se ve
spoustě jiných novin.“
Mezi důležitější a myšlenkově originálnější práce své vědecké skupiny
z poslední doby řadí Vokrouhlický tu,
v níž s kolegy zkoumal, jak se kolem
velkých planet jako Jupiter a Neptun

solárních systémů mimo jiné nabízí analogie a možnost testovat modely vzniku
planetárních soustav obecně. Davida
Vokrouhlického a spol. přesto nejvíc láká
ta naše, sluneční: „Zabýváme se čímkoli,
co by se dalo nazvat malými tělesy ve
sluneční soustavě.“

Absolvent-světoběžník

Skupinka, kterou kromě docenta
Vokrouhlického převážně tvoří mozky
z coloradského Southwest Research Institute včetně Davida Nesvorného, vznikla
už zhruba před deseti lety. „Funguje pořád
také proto, že si i lidsky vyhovujeme, jsme
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naladění na stejnou notu, nerozhádáme
se,“ pochvaluje si docent Vokrouhlický.
Z pražské Tróje komunikuje s kolegy přes
oceán prostřednictvím elektronické pošty
či internetu, osobně se vídají na konferencích. Práci na nejnovější studii usnadilo
to, že David Vokrouhlický trávil rok 2005
a 2006 přímo v USA, v rámci takzvaného
tvůrčího volna, které běžně západní
univerzity dávají svým pedagogům, aby
si jednou za šest let výuky odpočali od
přednášek a starostí o studenty, občerstvili se a sami vzdělávali.

Na zkušenou za hranice

David Vokrouhlický promoval v přelomovém roce 1989 a se svým nynějším
spolupracovníkem Nesvorným se poznal
krátce nato. „David Nesvorný je náš bývalý
student, absolvoval tady obor astronomie.
Musel být jeden z prvních, kterým jsem já
přednášel nebeskou a planetární mechaniku,“ připomíná si docent Vokrouhlický,
„i když dizertaci později začal v Astronomickém ústavu Akademie věd a brzy
využil možnosti jet za hranice.“
Oba mladé badatele zastihla pár let po
převratném listopadu vlna zájmu vyspělejších států pomoci vědcům z postkomunistických zemí. „Já jsem byl ve
Francii v Nice a v Grasse na Observatoire
de la Cote d‘Azure, David jel tenkrát do
Brazílie, na univerzitu do Sao Paula, kde
dokončil doktorát. Od té doby je z něj
světoběžník, pracovně se do Čech ještě
nevrátil, i když sem jezdí za rodinou,“
říká David Vokrouhlický.
Obvyklý nářek nad podmínkami, kte
ré mají vědci v západních zemích lepší,
odmítá: „Jistěže možností pořídit patřičný počet počítačů pro nás teoretiky, pro
pozorovatele zase postavit tak či onak velký dalekohled je tady těžší než na Západě,
na druhou stranu podmínky pro vědu tu
jsou rozumné z toho pohledu, že odrážejí
výkonnost a schopnost naší vlasti. Jsme
malá země, i komunita astronomů je tu
relativně malá, musíme respektovat, že
astronomie, ač je to obor, který se týká
základního poznání vesmíru, nemá na
rozdíl třeba od medicíny bezprostředně
dopad na širokou veřejnost. I proto
bychom sebekriticky neměli žádat víc,
než je v možnostech. Jistě, člověk se rád
dívá na Západ, ale stačí se ohlédnout
na Východ, do Ruska, na Ukrajinu, jistě
jsou tam stejně chytří vědci jako zde, ale
podmínky mají většinou horší.“

[ 62 ] přítomnost / zima 2008

Fyzik Martin Schnabl spatřuje problém české vědy spíš v odlivu mozků.
„Z každé země z vyspělé Evropy nebo
Spojených států lidé odcházejí do jiných
států na postdoktorální pobyty, to je
naprosto zdravé, na tom není nic špatného, naopak bych podporoval, aby mladí
čeští vědci chodili do zahraničí. Problém
je v tom, že jen malá část se jich sem vrátí. Třeba většina Švýcarů také chodí do
ciziny, ale úbytek Švýcarů ve Švýcarsku je
kompenzován naopak příchodem jiných
lidí,“ řekl v Radiožurnálu.
Sám Schnabl, absolvent pražské matematicko-fyzikální fakulty, se stal doktorandem v italském Terstu, později strávil
tři roky na americkém Massachusetts
Institute of Technology, ve „velice stimulujícím prostředí“, kde běžně obědval
s nositeli Nobelovy ceny. Další dva roky
působil v Evropském středisku pro jaderný výzkum v Ženevě, pak dostal nabídku
na postdoktorální studium na univerzitě
v Princetonu. Teď se vrací do Prahy.

Teorie strun

A do české metropole si bude moci
dovolit přivést i zahraniční kolegy. Za
svůj projekt Exploring String Field Theory
– Can It Explain Quantum Birth of the
Universe or Properties of Elementary Particles totiž Martin Schnabl veze do Čech
grant na tři čtvrtě milionu eur, tedy více
než dvacet milionů korun, který dostal
spolu s Evropskou cenou pro mladé
vědce. Mezi dvaceti letošními laureáty
vybranými z téměř pěti stovek uchazečů byl doktor Schnabl jediný z České
republiky, a zároveň historicky prvním
Čechem, kterého Evropská vědecká
nadace takto ocenila.
„Právě mezi nimi vidím budoucí
nositele Nobelovy ceny,“ řekl o dvacítce
úspěšných předseda Grantové agentury
České republiky profesor Josef Syka.
„Ale také pro Evropu je tu určitá přidaná
hodnota, protože tito talentovaní mladí
vědci musejí peníze, které cena obnáší,
tedy v průměru milion eur, použít na
výzkum v evropské instituci, kterou si
sami zvolí. Potěšilo nás, že dr. Schnabl si
vybral pražský Fyzikální ústav Akademie
věd České republiky.“
Peníze z grantu umožní Schnablovi
pět let nerušeně přemýšlet nad fyzikální
teorií strun, dva měsíce z roku trávit
mezi kolegy na prestižních univerzitách
a dovolit si i dva spolupracovníky. Ty

chce nalézt v zahraničí, třeba v Indii, kde
se teorie strun těší velké vážnosti.
Té se v České republice plně věnuje
i Rikard von Unge, profesor na Masarykově univerzitě v Brně, původem
Švéd. Martin Schnabl tak bude jediným
Čechem, který v takové míře bude v této
oblasti bádat.
„Moderní fyzika dvacátého století stojí
na dvou pilířích,“ uvedl v Radiožurnálu,
„jedním je kvantová mechanika, podle
které všechny částice nemohou mít zároveň přesnou polohu v prostoru a zároveň
přesnou rychlost, a chovají se tedy jako
vlny. Druhým pilířem je teorie relativity,
Einsteinovo zobecnění Newtonovy teorie
gravitace a zároveň jeho speciální teorie
relativity, podle které je prostoročas
zakřivený, a vysvětluje gravitaci tím, že
všechny objekty ve vesmíru se pohybují
po drahách, které jsou určeny zakřivením vesmíru. Einstein nikdy kvantovou
mechaniku nepřijal, má ve své teorii
úplně jiné výchozí předpoklady. Pro
něj všechny částice mají přesně danou
polohu v daný okamžik a přesně danou
rychlost, což je neslučitelné se základními předpoklady kvantové mechaniky.
Když se snažíte spojit tyto teorie dohromady, může dojít ke spoustě paradoxů.
Jakékoli dosavadní pokusy kromě teorie
strun v podstatě selhaly. Teorie strun je
jediným kandidátem, který je slučuje
dohromady.“

Co se stalo s šesti rozměry

„Snaží se odpovídat i na takové zásadnější otázky jako teorie velkého třesku nebo
černých děr, ale tam jsme, řekl bych,
ještě relativně daleko od konečných
výsledků,“ míní Martin Schnabl. Sám
hledá důkazy pro teorii strunového pole,
podle které je kolem nás desetirozměrný
prostor. „Žijeme v desetirozměrném
prostoru, ale z toho jenom čtyři, to znamená tři prostorové a jeden časový, jsou
dominantní velké rozměry, ve kterých
se pohybujeme,“ řekl v rozhovoru pro
Lidové noviny. „Otázka je, co se přesně
stalo s těmi dalšími šesti rozměry. Je
dost možné, že jsou svinuté do velmi
malých geometrických tvarů, tzv. variet.
Nyní hledáme mechanismus, jak určit
jednu konkrétní varietu popisující náš
vesmír. Pak by se teoreticky daly odvodit
vlastnosti všech elementárních částic
hmoty.“


recenze

Munch se vrací
Autoři knihy Edvard Munch: Být sám (obrazy – deníky –

Hana Rousová

ohlasy) se zaměřili na průzkum umělcovy vzrušující a mnoh
dy kontroverzní osobnosti.

Šťastné řešení

Žádná úvaha o počátcích českého
moderního umění se už po desetiletí
neobejde bez odkazu na iniciační roli
tvorby Edvarda Muncha. Jeho jméno se
časem stalo příkladem takřka mýtických
rozměrů, jakýmsi zaklínadlem, anebo
alespoň nezbytnou rekvizitou. O to
aktuálnější je už delší dobu otázka, jak
se Munchem v Čechách zabývat, jak ho
tu nově domestikovat, zvláště když další
retrospektiva jeho tvorby je z finančních
důvodů a také „zásluhou“ naší kulturní
politiky stále v nedohlednu, a velké
monografie už dávno byly napsány jinde.
Z Čechů se o ně pokusili v roce 1964
Miroslav Lamač a v roce 1985 Petr Wittlich, jejich práce však byla limitována
geopolitickými bariérami komunistického režimu.
Otto M. Urban, Jarka Vrbová a Tomáš
Vrba, kteří takovým překážkám už
naštěstí čelit nemusejí, našli z hlediska
současných tendencí dějepisu umění
mimořádně šťastné řešení: v knize
Edvard Munch: Být sám (obrazy – deníky
– ohlasy), vydané nakladatelstvím Arbor
vitae a s pochopením upravené Markem
Jodasem, se přednostně zaměřili na průzkum Munchovy vzrušující a mnohdy

kontroverzní osobnosti. Zvolená koncepce jim umožnila nejen shrnout dosavadní
poznatky o umělci a formou výběrové
antologie představit všechny zásadní
české texty, které se ho nějakým způsobem týkají, ale především udělat vlastní
výběr z jeho v mnoha případech stále
ještě nepublikovaných osobních úvah
a poznámek. Za příležitost prozkoumat
rozsáhlé fondy Munchovy pozůstalosti
a značnou část jejích položek v překladu
publikovat anebo reprodukovat vděčí
vstřícnému postoji Munchova muzea
v Oslu. Kniha je vybavena několika sty
dokumentárních fotografií, černobílými
reprodukcemi deníkových záznamů
a skic a také některých grafik a obrazů.
Soubor Munchových autoportrétů je
předveden v barevné verzi. Dnes už neobvyklá převaha černobílého obrazového
materiálu nejen výrazně zlevnila vydání

Edvard Munch
a jeho osudová láska Tulla Larsen.

publikace, ale má i jinou, důležitější
funkci – signalizuje její konceptuální
charakter.

Pekelná výheň duše

Můžeme sledovat, jak Munch stárnul,
jak vypadali jeho přátelé, závidět Berlíňanům z roku 1892 zážitek z výstavy, na
níž byly Munchovy obrazy navrstvené
od podlahy až ke stropu, přijímat anebo odmítat malířovy úvahy o smyslu
a cílech umělecké tvorby, hodnotit jeho
literární styl, pokusit se vyrovnat s pocity
typu „pekelná výheň duše divoce útočí
na nervový systém“, pro něž, jak zjistíme
z dobových českých textů, byli jeho vrstevníci disponováni mnohem lépe než
my. Můžeme tedy reagovat v rytmu toku
informací, jak ho nabízí kniha, ale stejně
tak si můžeme vybrat pouze to, co nás
zajímá nejvíce, a obraz Munchovy osobnosti si skládat podle vlastních priorit.
Koncepce monografického projektu,
kterou zvolil Urban se svými kolegy,
představuje jeden ze způsobů, jak se přiblížit ke složitému organismu umělecké
tvorby, jak ji otevřít několikavrstevnému
čtení a dát jejímu rozumění potenciální
šanci proměňovat se v čase. Je flexibilní,
a tedy mnohem živější a přístupnější, než
bývají tradičně strukturované monografie. Lze proto doufat, že knihu nepotká
osud exkluzivně vybavených kodifikovaných pravd o umění navždy zasunutých
v knihovně.


Reprofoto: archiv

V

ýstava osmdesáti obrazů a čtyřiceti grafik Edvarda Muncha, kterou
v roce 1905 uspořádal Svaz výtvarných umělců Mánes v Praze, zásadním způsobem ovlivnila české moderní
umění. Tak velkoryse už nikdy později
v Čechách Munch prezentován nebyl.
Nyní se umělec vrací po více než sto
letech, tentokrát prostřednictvím publikace, která odhaluje intimní roviny jeho
osobnosti.

Hana Rousová je historička umění.
Psáno pro internetový časopis
o výtvarném umění ART servis.
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Snahy a aférky
na českých jevištích
Marta Švagrová

Nástup divadelní sezóny výrazně poznamenalo několik
obecně „atraktivních“ událostí, jež mají i mimoumělecký
přesah.
lituje. Z doslechu víme, že mnohé trable
si způsobuje – a opakovaně – sám.

foto: divadlo na vinohradech

Dvakrát z podzimních strun

Jevištní příběh Adiny Mandlové
(Veronika Žilková) se snaží postihnout
i otázku její kolaborace s Němci.

V

Národním divadle v Praze se odehrála premiéra, jíž se bezmála osmdesátiletý kontroverzní spisovatel
a dramatik Pavel Kohout poprvé se svým
dílem ocitl na prknech české první scény.
V Divadle na Vinohradech oslavili století
existence významného českého divadelního domu premiérou hry o rovněž kontroverzní české herečce Adině Mandlové.
A zatímco tradičně o zájem hudbymilovné veřejnosti soupeřily dva mezinárodní
festivaly, dal šéfdirigent České filharmonie Zdeněk Mácal průchod svým stresům
a po jedné ne zrovna nadšené novinové
kritice ohlásil, že z čela předního českého
ansámblu odchází.

Unaveně rozzlobený dirigent

Není vlastně důležité zkoumat, čím
dotyčný kritik natolik rozčílil světového
dirigenta. Spíše je třeba se zamyslet
nad citlivostí, respektive přecitlivělostí
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umělce, nad paradoxním výbuchem,
ne nepodobným nervovému selhání
u muže, jenž denně nosí svou kůži na
trh, má odvahu ujmout se orchestru,
který už léta drtí své šéfdirigenty a má
pověst přespříliš sebevědomého a těžko
zvládnutelného kolektivu. Možná jsou
důvody dva: Mácala přestala bavit ta
namáhavá nepřetržitá snaha „zapálit“
více méně lhostejné těleso a nutit je
pokaždé nanovo k maximálnímu nasazení. A pocítil únavu, v jeho věku ne
nepochopitelnou, již přinášejí všelijaké
organizační povinnosti spojené s funkcí
šéfdirigenta. Uvědomil si, že jako hostující dirigent s vysokým renomé bude
mít snadnější postavení a za Českou filharmonii ponese zodpovědnost jen při
konkrétním koncertě nebo nahrávce,
jichž se s taktovkou v ruce zúčastní. Pro
orchestr je opětovně nastavovaná nejistota jistě nepříjemná, málokdo ho však

Je zbytečné soudit, který z obou hudebních festivalů, jež mají ve vínku podzimní termín i název, je hodnotnější,
lépe organizovaný a nápaditější. Jak
Pražský podzim, tak Struny podzimu se
snaží strhnout publikum na svou stranu,
oba nacházejí sponzory a starají se tak
o celkem bohatý výběr koncertů. Protože
trvají několik týdnů a ve snaze vyjít
vstříc různorodému vkusu a naturelu
obecenstva všeho věku se zaměřují na
různé hudební žánry, můžeme z každého
vybrat jen jediný bonbónek.
Festival Struny podzimu, který má
přece jen o něco více sympatií na své
straně, přivezl na dva koncerty kromě
jiných také pozoruhodný moskevský
patriarchální sbor Drevněrusskij Raspěv.
V prostoru pro takový typ produkce
kongeniálním – v Českém muzeu hudby
– mohli posluchači srovnat zážitek z tradičního chrámového zpěvu a mistrovské
interpretace duchovní tvorby ruských
autorů 19. a první poloviny 20. století.
Třináctičlenný sbor impozantních chlapíků v kněžských hábitech udivuje mnohovrstevnatým, ničemu nepodobným zpěvem, jenž sahá, nepodporován žádnými
hudebními nástroji, do neuvěřitelných
hlubin i výšek, dělí se, „třepí“ a zase spojuje... Všude, kam Drevněrusskij Raspěv
přijede, představuje pozapomenuté staré
ruské liturgické mistrovství a vrcholně
náročné historické pěvecké techniky
starého ruského zpěvu.
Pražský podzim zase pozval dirigenta
se skvělou pověstí Valerije Gergijeva.

komentáře

S Rotterdamskou filharmonií nabídli dva
zcela rozdílné koncerty. V prvním, určeném náročnějšímu publiku, předvedli
se špičkovým virtuosem Leonidasem
Kavakosem Sibeliův Houslový koncert
a zaskvěli se v Mahlerově Sedmé symfonii. Úžasný houslista a skvěle vedená
filharmonie s dynamickým dirigentem.
Příští večer se dynamika poněkud
vytratila a vláčný Gergijev nabídl opět
s Rotterdamskou filharmonií program
o hodně „populárnější“ – předehru
k Musorgského Chovanštině a Šeherezádu Rimského-Korsakova. Kvalitní
zážitek, nikoli však úchvatný.

Zklamaný dramatik
a nenaplněné ambice

Kohout v Národním, už to samo o sobě
budí pozornost. Pavel Kohout, který se
celkem rozumně drží v pozadí zájmu
(i když o své proměnlivé minulosti občas
hovoří, neriskoval přímým návratem,
že bude podrobena mikroskopu médií),
se v roce, kdy mu bude osmdesát let,
dočkal uvedení na české první scéně.

Světová premiéra jeho hry Malá hudba
noci byla prologem letošního Pražského divadelního festivalu německého
jazyka. Pavel Kohout ji psal v němčině,
v několika dialektech, a původně pouze
pro čtyři herce, ve Stavovském divadle
jich však hraje osmačtyřicet. Na české
verzi Kohout pracoval společně s překladatelem Tomášem Kafkou a režisérem Michalem Dočekalem. Hra podle
autora řeší téma „intelektuálů, kteří ve
svatém nadšení často naletí cynikům
moci“. Tragikomický příběh čtyřicetiletého talentovaného dirigenta a salonního levicového intelektuála Wolfganga
Mazorta má formu pásma vzpomínek
umírajícího hrdiny, kombinuje jevištní
akci s filmovými dotáčkami, když se
bilance nepříliš vydařeného lidského
osudu střetává s dokumentárním
zachycením „velkých“ dějin střední
Evropy konce druhého tisíciletí. Jde
o zjevnou konstrukci a hodně zjednodušené schéma, což publikum rychle
poznalo. Velmi vlažný potlesk při premiéře asi nepotěšil autora, který čekal

na svou divadelní satisfakci. Vzápětí
také oznámil, že odstupuje z čela vedení
festivalu.
Na Vinohradech se zase popasovali se
svým stým výročím poněkud nepietně:
soubor, v němž pracuje desítky let mnoho
kvalitních českých herců, se musel smířit
s tím, že jubilejní slavnostní inscenaci
umělecký šéf a režisér Martin Stropnický
daroval hostující Veronice Žilkové. Hraje
titulní roli v novince, kterou napsala
filmová scenáristka, autorka předlohy
k filmu Zapomenuté světlo, Čechoameričanka Milena Jelínková. Ve hře Adina
vychází z životopisu objektivně jedné
z největších českých filmových hvězd
Adiny Mandlové. Snaží se postihnout
příběh velké slávy, talentu a krásy a zlomových okamžiků v českých dějinách 20.
století a podíl „viny“ slavné divy, otázku
její kolaborace s Němci. První ohlasy
na předpremiéry však nebyly nikterak
příznivé.

Marta Švagrová je novinářka,
redaktorka kulturní rubriky Lidových novin.
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Cena Jindřicha Chal
má zbytečnou konk
C

ena Jindřicha Chalupeckého, která
byla založena v roce 1990, dostala
konkurenci. Nezaložil ji žádný tábor
zneuznaných umělců, ale nejposvěcenější instituce – Národní galerie, kterou zřizuje stát a rovněž dotuje Chalupeckého
cenu. Zatímco vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého získá 100 tisíc korun, laureát
Ceny Národní galerie 333 dostane tolik
tisíc, kolik má cena v názvu.

Kompenzace frustrací

Psychoanalýza říká, že nedostatečné
sebevědomí neboli frustraci dokážeme
kompenzovat různými mechanismy.
Jeden český teoretik umění popisuje na
příkladu vytváření českých národních
dějin umění, jak jsme se v devatenáctém
století vyrovnávali s postavením německé provincie. Museli jsme si své národní
hrdiny vymýšlet (postavy z fiktivních
Rukopisů královédvorského a zelenohor-

ského figurovaly v dílech M. Alše a dalších umělců) a v dějinách jsme usilovně
hledali specifické české prvky.
Nedomnívám se, že nejmladší generace naší umělecké scény – ať už tvůrci či
teoretici – je nějak frustrovaná ze svého
postavení ve společnosti nebo Čech vůči
velkému uměleckému světu. Naše pozice
je stále poněkud periferní kvůli dlouhé
izolační proluce a dnes především neexistenci „normálního“ trhu s uměním.
Starší generace však stále ještě zápasí
s frustrací, a to Freudem popsanými
reakcemi jako třeba agresí, bagatelizací
a kompenzací.
Není obvyklé, aby instituce a společnosti se stejnými cíli (v tomto případě
například podpora mladého umění) šly
proti sobě, neboť síly a prostředky se
přece sčítají.
I když se to jeví směšně, i na plácku
umění jde o moc. Vždycky šlo a jde o to,

kdo bude manipulovat s veřejností, kdo
vejde ve známost a kdo získá více finančních prostředků. Je ostudné, že Národní
galerie, která před lety umožnila pořádat
výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého a kde se za účasti prezidenta
vyhlašoval laureát, nakonec tyto akce
z moci svého ředitele Milana Knížáka
vykázala a dnes si ve světle reflektorů
a s velkým sponzorem za zády (který si
svůj milodar ve velkém vybere v novém
roce od nás, odběratelů elektřiny) představí svoji vlastní konkurenční cenu.
Kromě jediného známějšího umělce,
Jakuba Špaňhela, se o ni ucházejí neznámá jména, jak tvrdí jiní bagatelizující,
studenti pana Knížáka.

Klady

Aby té frustrace nebylo moc, než budeme
pokračovat, zdůrazněme i pozitiva. Letošní ročník Chalupeckého ceny vyhrála

foto: archiv

Letošní vítězka Ceny Jindřicha Chalupeckého Eva Koťátková přiměla
návštěvníky, aby se vsoukali do prostor galerie úzkým tunelem na
nožkách, postaveným z překližky a různých zbytkových materiálů
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upeckého
urenci

Lenka Lindaurová

Není obvyklé, aby kulturní instituce se stejnými cíli šly
proti sobě

opět žena (třetí v pořadí a čtvrtá celkově,
a to si pište, že mnozí umělci-muži tyto
výsledky bagatelizují, protože odbornou komisi poslední roky vedly ženy).
O talentu letošní vítězky Evy Koťátkové
ale nikdo nepochybuje; její každodenní
malé výzkumy vykazují velkou dávku
empatie k nejistým dějinám umění zhruba posledních třiceti čtyřiceti let, kdy
mluvíme o jejich konci, evidentní jsou
její schopnosti klást správné i pochybné
dotazy a pokoušet se na ně nejrůznějšími
prostředky odpovídat. K odpovědím jsou
tu však diváci, nikoli umělci.
Popisovat umění Evy Koťátkové znamená zaplést se buď do rafinovaných tezí
nebo banalit. Kreslí téměř dětské kresby,
provádí drobné experimenty v domácím
i městském prostředí (tělem o zeď drží
různé předměty, tužkou upevněnou na
zádech kreslí na zeď, vytváří naumanovské fontány na ulici, pije z louže).
V galerii, která jí byla vyhrazena v rámci
finále tohoto ročníku (finalisté se rozptýlili do pěti pražských alternativních
galerií, ale o tom až později), pracovala
s exteriérem. Návštěvník se musel do
prostor galerie vsoukat oknem skrze
úzký tunel na nožkách, postavený z překližky a různých zbytkových materiálů,
aby uvnitř mohl být hoden podívat se
na další autorčiny práce. Koťátková
vnitřní prostor poněkud přeplnila, jako
by počítala také s diváky, kteří její práci
neznají. Práce finalistů měly letos skvělou
úroveň, o to víc vítězku muselo prvenství
potěšit. Jakub Hošek prezentoval své
malby a objekty v A.M. 180, Jan Nálevka
předvedl psychoprojekci na téma reklamy v ETC, Zbyněk Baladrán uvedl další
ze svých sofistikovaných videí v NoD
a Pavla Sceranková zavěsila nepřístupný
objekt z polystyrenu v Entrance. Byli jste
někdy v těchto galeriích?

Z hradu do podzemí

A zde se vrátíme ke způsobu prezentace
ceny. Její první ročníky se odehrávaly za
přítomnosti zakladatelů, úctyhodných
pánů Jiřího Šetlíka, Jiřího Koláře a Theo
dora Pištěka na Pražském hradě. Kvůli
hradnímu protokolu mohla být pozvána
jen malá společnost. Cenu předával,
pokud nebyl nemocen, prezident Václav Havel. Byla to snobárna, která však
k podobným akcím patří. Později cena
doputovala do Veletržního paláce, kde
sice předání probíhalo už méně slavnostně, ale stále na adekvátní půdě.
Po roce 2000, kdy byla předávána
před budovou galerie, protože vítěz
David Černý se rozhádal s ředitelem
Knížákem a ten mu zakázal vstup, cena
opět měnila stanoviště. Národní galerie ji odmítla a finále se přemístilo do
Domu umění v Brně. Jednou je přijala
i s obdobnou slovenskou Cenou Oskara
Čepana Galerie hlavního města Prahy do
Městské knihovny, ale po návštěvnickém
neúspěchu už od opakování ustoupila.
Letos poprvé se finále konalo na více
místech v alternativních galeriích, jež
zná jen hrstka zasvěcených. Rozhodnutí
Společnosti Jindřicha Chalupeckého
nebylo šťastné a ceně v její rozkolísané
prestiži jen ublížilo. Korunou neúspěchu
se stalo vyhlášení ve sklepním rockovém
klubu Roxy pod galerií NoD, kam nepřišli ani celebrity, ani umělci, ani hosté, ani
sponzoři; kde moderátor komolil jména
poroty, šéfka poroty zase jména finalistů
a laureátka byla vyhlášena tak nekoordinovaně a nenápadně, že si nebyla jistá, že
to vyhrála.
Cesta z hradu do podzemí svědčí
o nekulturnosti české společnosti, o mediálním nezájmu o tento obor i o nepro
fesionalitě přípravy. Motáme se v kruhu:
bez financí se dá těžko na něčem praco-

vat, finance se dají získat, jen když se na
tom pracuje, profesionální propagace
není úkolem, jenž se dá realizovat na
koleně atd.

Poselství naprázdno

O konzervativních a nepříliš ambiciózních Dějinách českého výtvarného
umění v rozsáhlém dvoudílném svazku
jsem se zmiňovala v minulé Přítomnosti.
Na pultech mu nyní konkuruje kniha
nakladatelství Slovart Umění po roce
1900, modernismus, antimodernismus
a postmodernismus. Z pohledu „kritické“
teorie se kniha vrací k umění celého 20.
století až do roku 2003 a rekonstruuje,
co a proč bylo v umění důležité, snaží
se neopakovat staré uměnovědné chyby
nebo spíš nacházet lepší interpretace.
Koncept knihy je velmi náročný a tým
autorů (u nás bude čtenářům nejznámější jméno slavné teoretičky Rosalind
Krauss) si nasadil laťku hodně vysoko.
Z každého roku století vyjímá s rizikem
„amerikocentrismu“ určitou událost,
která změnila tvář dějin umění či zahájila
důležité teoretické diskuse. V rámečcích
nacházíme shrnutí důležitých pojmů
a ilustrační materiál demonstruje řečené.
Tato zásadní kniha, která může pomoci
zorientovat se v umění poučeným laikům, ale především slouží spíše budoucím i současným teoretikům, má jednu
zásadní chybu: překlad. Nakladatelství
vydání u nás možná trochu uspěchalo,
a tak zase vyrobilo, jako už mnohokrát,
knihu s jazykem ptydepe, který ani při
nejlepší vůli nelze brát vážně. A tak
poselství důležitých autorů (až na
výjimky některých pasáží, zřejmě podle
složitosti textu či pečlivosti překladatelů)
vyjde naprázdno. 

Lenka Lindaurová je výtvarná kritička.
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Knižní nadprodukce
a filmová neúroda
Poslední čtvrtletí 2007 na stránkách a plátnech
Pavel Mandys

N

ejvíc knih se prodá v prosinci, to
ví každý. Nakladatelé tedy již od
září vydávají kýčovité romance,
detektivky, fantasy, výpravné fotografické nebo výtvarné publikace i knihy umělecky ambiciózní.
Ani tentokrát to nebylo v ničem
výjimečné, snad jen v tom, že těch literárně zajímavých knih se sešlo možná
ještě o něco víc, ovšem převážně překladových. Nabídka byla kromobyčejně
pestrá: od moderních klasiků Witolda
Gombrowicze (Trans-Atlantik), Vladimira Nabokova (Dar) a Elizabeth Bishopové (Ve vesnici) k respektovaným autorům
současným. Z těch zmiňme veterány
Gabriela Garcíu Márqueze (Zpráva o jednom únosu) a Güntera Grasse (memoáry
Při loupání cibule proslavené přiznáním
ke členství v SS), anglosaské hvězdy Iana
McEwana (Na chesilské pláži), Philipa
Rotha (Umírající zvíře), Paula Austera
(Brooklynské panoptikum), Johna Updika
(Králík se vrací) či v listopadu zesnulého
Normana Mailera, jemuž vyšel loňský
román o Hitlerově mládí Lesní zámek.
A literární celebrity z rozličných dalších
končin, kontroverzním Francouzem
Michelem Houellebecqem (Elementární částice) počínaje, přes Španěla
Javiera Maríase (Všechny duše), Nobelovou cenou ověnčeného Turka Orhana
Pamuka (Jmenuji se červená) či Japonce
Harukiho Murakamiho (Afterdark) až
k Peruánci Mario Vargasi Llosovi (hned
dva tituly Zlobivá holka a Ráj je až za
rohem). S opožděním vyšel afghánsko-
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americký bestseller Lovec draků Khaleda
Hosseiniho a další a další novinky jako
by stvrzovaly, že Češi zůstávají národem
čtenářů, nejpilnějším v tomto směru
v celé Evropě, alespoň podle čerstvého
výzkumu Jiřího Trávníčka z Ústavu pro
českou literaturu. Ale pozor: zůstávají
stále velmi konzervativní – žebříček
nejprodávanějších knih vedla padesát let
stará a příslušně staromódní detektivka
Agathy Christie Kočka mezi holuby.

Odpočívající mladí literáti

Václav Bělohradský si ve svých esejích
stále častěji stýská, že všichni mluví
a nikdo neposlouchá, případně že všichni píší a nikdo nečte, a volá po kultivaci
umění číst na úkor produkce textů.
Paradoxně v době, kdy u nás vycházejí
dobré knihy dobrých zahraničních autorů, zatímco těch českých, které by se jim
mohly rovnat, je stále méně. Jistě, neznamená to, že Češi méně píšou, přesto jako
by česká literární tvorba za dejme tomu
španělskou, polskou nebo dánskou stále
výrazněji zaostávala.
Příliš to nevylepšil ani podzim 2007.
Na scénu se vrátili dva pamětníci, každý
trochu jinak, ale každý z nich se vracel
k tomu, co jej proslavilo. Ludvík Vaculík
k Českému snáři: aktuální Hodiny klavíru
kopírují jeho metodu deníku-románu,
ovšem bez oné jiskry původního nápadu
a koneckonců i bez zajímavého kontextu.
Zatímco na konci sedmdesátých let žil
Vaculík dobrodružný život pronásledovaný Veřejnou i Státní bezpečností,

na začátku 21. století mu zbývají již jen
dobrodružství erotická, zde naštěstí
oproti předchozím dvěma románům Jak
se dělá chlapec a Loučení k panně spíše
platonického rázu.
Ota Filip se pro změnu poněkolikáté
vrací k vlastní minulosti knihou Osmý
čili nedokončený životopis: bolestínsky
i bojovně, jako viník i poškozený. V ne
obyčejně rozsáhlé knize rekapituluje svůj
pestrý život od roku 1952, který byl pro
něj v mnohém zlomový: tehdy totiž prozradil plán svých kamarádů z jednotky
PTP na útěk za hranice komunistického
Československa. Kamarádi to odnesli
těžkými tresty, Filip vyvázl – ale jen do
roku 1999, kdy to na autora v Německu
dobře zavedeného prozradila tamní
televize a jeho syn v důsledku toho spáchal sebevraždu. Což je jistě románový
námět, jen by to neměla psát hlavní
postava – jakkoliv nadaná strhujícím
vypravěčským talentem, smyslem pro
detail a schopností zatraktivnit kdejakou
banalitu.
Mladší autoři jako by „tvořivě odpočívali“. Michal Viewegh vydal knihu
pro děti nazvanou Krátké pohádky pro
unavené rodiče a vskutku je možná
čtením spíše pro ty rodiče – a nejen pro
pasáže, které mají dle autorových pokynů
zůstat dětem zatajeny. Jenže když vsuvky
odečteme, zbudou tuctové každodenní
situace v rodině s dětmi, bez pointy
a bez vtipu. Jiří Hájíček vydal krátkou
novelu Fotbalové deníky, v níž (nikterak
do hloubky) rozebírá rozdílnost mužské

foto: www.filmvaclav.cz
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Jan Budař a Ivan Trojan
v novém filmu Jiřího Vejdělka Václav.

a ženské povahy. Petr Šabach nachystal
Tři vánoční povídky, o něco víc jich
v souboru Záliv Osamění a zapomenuté
australské povídky shromáždil Edgar
Dutka. Až po uzávěrce tohoto čísla
vyšla novinka Jaroslav Rudiše Potichu,
dle anotace „pět příběhů na konci léta
mezi Lisabonem a Letnou“. Neboli další
vykročení nejmladší literární generace
za české hranice, již předtím výrazněji
demonstrované Markétou Pilátovou
a její dobře přijatou prvotinou Žluté oči
vedou domů; tam se cestovalo mezi Prahou a Brazílií.

Film kompletně

Nejdůležitější událostí filmového světa
kupodivu nebyl žádný film, ale opět
kniha. Nakladatelství Lidové noviny ve
spolupráci s FAMU (Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických umění)
připravilo obdivuhodnou vědeckou práci
dvou amerických univerzitních badatelů
Kristin Thompsonové a Favida Bordwella
nazvanou lapidárně Dějiny filmu. A hned
dodejme, že autoři svůj všeobjímající
titul bezezbytku naplnili, jejich rozsáhlá
publikace mimořádně podrobně sleduje
vývoj a proměny kulturního žánru, který
ovládl dvacáté století. A nevydávají se
vděčnou a přitom vlastně relativně snadnou cestou estetického výkladu. Naopak,
v duchu pozitivistických historiků sledují
všechny společenské, politické a ekonomické jevy, události a tendence, které
měly vliv na vznik, charakter a divácké
přijetí konkrétních snímků. Jedná se

o vyčerpávající, autoritativní práci, kterou nebude moci opominout nikdo, kdo
se bude chtít seriózně zabývat kinematografií jako celkem i jejími národními či
dobovými specifiky.

Rumunská vítězství

Jinak byla filmová nabídka spíše slabší,
zejména proto, že premiéry amerických
filmů, jejichž tvůrci mají ambice ucházet
se o Oscara, bývají soustředěny až na
samý závěr roku a česká distribuce často
čeká, jak budou komerčně nezaručené
snímky přijaty. Ty, co se v kinech objevily, byly spíše zklamáním. „Nezávislá“
irská hudební romance Once má sice
uhrančivého zpěváka Glena Hansarda,
ale bohužel také prostinký (ve všech
významech toho slova) příběh. Drama
Roberta Redforda Hrdinové a zbabělci
už nemá příběh skoro žádný – hlavně
se tu hodně mluví o ošklivé zahraniční
politice USA. A historický velkofilm
Královna Alžběta: Zlatý věk jako by uvízl
v teatrálním romantizujícím stylu, který
se dá akceptovat nanejvýš u filmů pro
pamětníky.
Situaci trochu zachraňovala Evropa:
animovaná adaptace komiksu Persepolis
Íránky (sama se označuje raději za Peršanku) ve francouzském exilu Marjane
Satrapiové, přistěhovalecké drama Na
druhé straně německého Turka Fateha
Akina a především překvapivý rumunský
fenomén letošního roku, film Cristiana
Mungia 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, který
po Zlaté palmě v Cannes triumfoval také

na vyhlášení evropských filmových cen,
Oscarů starého kontinentu.
Čeští filmaři mohou jen závidět – ne
sbírku cen, ale odvahu a nekompromisní
přístup režisérovi, který se nebál zachytit
zdánlivé nelákavé období ceauşescovského reálného socialismu. Velmi syrově,
ale přitom minimalisticky, čistě, věrně
– a nanejvýš působivě. Podzimní bilance
českých filmů je ve srovnání s tím tristní:
Tomáš Vorel se snížil k teenagerské komedii Gympl (vynahradila mu to návštěvnost), Jiří Vejdělek ve filmu Václav sice
poctivě, ale trochu profesorsky zachytil
povahu a příběh obecního idiota, kterého
okolnosti doženou až k pokusu o vraždu.

Tři komedie

A mezitím tři komedie, z nichž za vidění
stojí jediná, a sice Chyťte doktora debutujícího Martina Dolenského, která navazuje na tradici české situační komedie.
Což se rozhodně nedá říci o Posledních
plavkách Michala Krajňáka, jejichž několik málo slušných druhoplánových gagů
nepřebije vypelichaný erotický humor,
chabou zápletku a dlouhá hluchá místa.
Nemluvě o Crash Road Kryštofa Hanzlíka: „rebelskou“, ale vy výsledku konvenční, špatně zahranou i režírovanou road
movie s modelkou Agátou Hanychovou
v hlavní roli před posměchem recenzentů a nezájmem diváků ani nemělo co
zachránit.

Pavel Mandys je redaktorem časopisu Týden.
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vzpomínka

Konvalinky


pro první dámu

Alexander Loesch

T

Manželé Benešovi

ných potahů přesto svítily pod paprskem
zimního odpoledního slunce, který na
ně dopadal v ostrém úhlu arkýřem nad
Úvozem a Seminářskou zahradou. A pak
ještě konvalinky, které v té povánoční
době pro mne obzvlášť exoticky voněly, na ty si také ještě jasně vzpomínám.
Maminka je obstarala u známé květinářky slečny Evy (tehdy jí obchod ještě
patřil) u nás v ulici, protože konvalinky
prý měla paní domu nejraději.
Bylo to koncem prosince v šedivé Praze roku 1956. Maminka, „Hradčaňačka“
původem, jak vždy hrdě říkala, vyrostla
v domě hned naproti tomu, kam mne tehdy zavedla. Mně, právě devítiletému, tak
chtěla dopřát mimořádný zážitek a sobě
asi dobrý pocit z decentní demonstrace
svého smýšlení. Držel jsem se jí křečovitě
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foto: archiv

y barvy, hlavně ty barvy, mám
pořád ještě před očima. Červeně
zářící, velikánský perský koberec,
bohatá květinová aranžmá, převážně do
růžova, ve velkých vázách na kulatých
empirových stolečcích z hnědočerveného mahagonu, elegantní klubovky,
jejichž tlumené modravé tóny hedváb-

za ruku v rukavici z hebké hnědé kůže,
když jsme procházeli nejdřív podloubím
na Loretánském náměstí, pak předním
křídlem domu do malého vycíděného
dvora a posléze zvonili u proskleného
vchodu zadního traktu, kde „paní Hana“
bydlela. Ano, cílem naší malé návštěvy
bylo, abych popřál paní Haně Benešové
k novému roku. „Ten dům patří americké
misi, a proto ji komunisté odtud nemohou vyhodit,“ vysvětlovala mi maminka.
Bylo-li tomu opravdu tak, nemohu dnes
už posoudit.
Dveře otevřela panská (tak mi to aspoň později doma vysvětlili). V elegantním černém úboru s umně spletenou
majestátní korunkou bílých vlasů. Už
si nevzpomínám, jak jí maminka účel
naší návštěvy vysvětlila, ale další jasný
obraz v mé paměti, který následuje, je,
že zatímco maminka čekala venku, mě
ta příjemně vonící paní v černém vedla
po schodech do prvního patra, do salónu
s velkým červeným kobercem. Tam mne
nechala chvíli čekat s kytičkou konvalinek
a s malou soškou veverky, kterou jsem na
přání maminky „pro paní Hanu“ vymodeloval ze sochařské hlíny. A pak už ji
služebná v černém ohlásila a přede mnou
stanula útlá bělovlasá dáma s tmavými
brýlemi a rovněž do věnečku spletenými
šedinami. S „rukulíbám, milostivá paní“
(jak mi bylo nakázáno) jsem ji uctivě
pozdravil a nešikovně políbil ruku. „Rty
se ovšem ruky nikdy nesmí dotknout,“
zněl další příkaz z domova. Pak jsem asi
vydrmolil přání zdraví a Božího požehnání do nového roku. Na to si kupodivu
málo pamatuji, právě tak jako na barvu
přiléhavého kostýmu paní Hany. Zato
však na její parfém a na to, že mne na
rozloučenou pohladila po vlasech.
Mamince jsem pak musel všechno
dopodrobna vylíčit – a jak jsme tak stáli
pod podloubím v sousedství domu, kde

jsem právě byl, vyšla z něj paní Hana se
dvěma společnicemi, všechny tři dámy
v černých kožiších a s černými klobouky,
asi na odpolední procházku. A tak mohla nakonec i maminka „první dámě“
popřát k novému roku.
Hlubší smysl této malé nevšední osobní historky ze všedně šedých padesátých

Návštěva
paní Hany
v šestapadesátém
byla poctou první
republice.
let v komunistickém Československu
jsem pochopil teprve mnohem později.
Když už jsem věděl, jakou vinu na sebe
vzal Edvard Beneš svou kapitulací bez
boje před hnědým diktátem v roce 1938
a před rudým roku 1948, nehledě na jeho
pochybenou politiku prakticky celých
čtyřicátých let, rovnající cestu Stalinově
expanzi i domácím komunistům, reagovala maminka na mé kritické poznámky
stoicky. Ano, mezi prvním prezidentem
Masarykem a Benešem jsou značné rozdíly. Ale i přes Benešovy chyby zůstanou
pro ni obě osobnosti pořád ještě symboly
předválečné svobody, po níž následovala
už jen desetiletí jejího pravého opaku.
„A návštěva paní Hany v šestapadesátém
byla poctou první republice,“ uzavřela
maminka diskusi na téma Beneše, nacionalismu a vyhnání (i našich německých
příbuzných), jeho proruské zaslepenosti
i jeho naivních socialistických iluzí.  

Alexander Loesch je novinář, žije v Berlíně.

nejde jen o slova

Rychlost času
R

matikové tento referenční čas časem absolutním, od něhož pak odlišují gramatický
čas relativní. Tím se rozumí časový poměr
(relace) dvou dějů v jedné promluvě. Dva
děje mohou přirozeně probíhat buď současně, nebo postupně; a jazyky si k vyjádření dějové souslednosti nebo následností
dovedou vytvářet gramatické prostředky.
V češtině je to třeba opomíjený přechodník. Jednomu říkáme přítomný, užíváme
ho u nedokonavých sloves a vyjadřuje
ve větě současnost s dějem druhým,
totiž tím, který sděluje přísudek: děvčata
šla/jdou/chodí/půjdou (přísudek) na výlet

u doktora není tak nekonečná jako dřív.
Dobrá, naučili jsme se trpělivosti. Jenže
když pak vidíme, oč kratší je každá dovolená oproti loňsku, jak čím dál rychleji
rostou děti a zanedlouho vnoučata, a jak
se zas víc nedostává času na opatřování
vánočních dárků, začne být zřejmé, že se
s časem cosi děje.
V minulém čísle Přítomnosti jsme
psali o stáří, a na tohle téma se nedostalo:
s přibývajícím věkem se každému jeho
vyměřený čas krátí dvojnásob. Jednak
toho zbývajícího ubývá, jednak se ten
ubývající krátí čím dál rychleji. Když se

postulovala newtonovská fyzika. Jenže
už přes sto let víme, že fyzikální čas
– podmínka všeho dění – je relativní.
Einsteinova speciální teorie relativity
prokázala, že vztah rychlosti pohybu
a času je vzájemný (relativita je vzájemnost), tedy nejen že rychlost záleží
na čase, ale i čas na rychlosti. Dávno
už to není jen teorie, s relativistickými
efekty musí počítat například už satelitní
navigace. Běžné lidské živobytí se s tím
naštěstí potká leda ve science-fiction.
Čas je ovšem nezbytně reflektován
i v lidském dorozumívání: tak se vyvinul
čas gramatický. Ten zařazuje děje, o nichž
se v řeči referuje, do přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti vůči okamžiku,
kdy se o nich mluví. Možná pod vlivem
einsteinovského názvosloví nazývají gra-

držíce se (přechodník, zde je doplňkem)
za ruce; vidíme, že je lhostejno, zda děj
jím vyjadřovaný se odehrává v minulosti,
přítomnosti nebo budoucnosti – raději
bychom mu měli říkat „současný“. Druhý
přechodník, minulý, funguje u sloves
dokonavých a vyjadřuje předčasnost
vůči ději následnému: zapáliv si cigaretu,
zamyslil se/přemýšlí/bude přemýšlet. Tedy
spíše „předčasný“.
Máme však ještě jednu relativnost
času: lidského času osobního, subjektivního. Zkušenost s ním přichází nenápadně. Když se Kästnerův Emil při cestě za
třemi dvojčaty podiví, že táž cesta vlakem
do Berlína, poprvé tak dlouhá, uteče
jako nic. Tedy to, co je nové, trvá nejdéle.
A když jsme o něco starší, uvědomíme
si zase, jak hodina prosezená v čekárně

nad tím snad někdy zarazíme, můžeme si
připadat jako ty dvě postavy na obrázku
u ciferníku hodin. To nejsou karyatidy,
nic nenesou; jen se tak jakoby lenivě,
ale přece zvědavě dívají, jestli je teprve
půl šesté ráno, nebo už sedmnáct třicet
navečer. Jenže my na rozdíl od nich ne
jsme kamenní: než si jen promneme oči,
zase je hodina pryč. Či spíš dvě.
A jak to vlastně prapodivně ladí s tím
einsteinovským relativismem! Tam, když
se jedna „soustava“ (jedno bytí) vůči
druhé pohybuje hodně rychle, její čas se
prodlužuje – dilatace času tomu říkají.
Při tomto natažení, zpomalení času se
tedy stárne pomaleji. Při pozemském
stárnutí je to ale naopak.


foto: jaromír Čejka

ychlost je pojem, který se neobejde bez času. Ve fyzikálním smyslu představuje rychlost úhrn dění
(provázeného změnou – ne tedy pouhého
trvání) v poměru k času. Rychlost pohybu v prostoru, rychlost růstu v objemu,
rychlost rozpadu nestabilních jader atomu, rychlost vývoje jako míry složitosti
apod., to vše měříme v čase. Dále pak
rychlostí (spěšností, chvatností, kvapností, hbitostí atd.) nazýváme vlastnost všeho, co se děje s malou potřebou času.
Čas by tak měl být etalonem neměnným, fixním, tedy absolutním. Tak jej

Jan Horálek
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Česká lékařská komora v přesčase
S mírnou nadsázkou lze říci, že veškeré
tzv. „krize“ zdravotnictví ve vyspělých
zemích mají stejnou příčinu – nezodpovědné chování. Máme největší návštěvnost u lékařů v Evropě, zatímco lékaři,
ve snaze vyhovět pacientovi (či vlastní
kapse), mnohokrát objednávají zbytečně
drahé testy a léky. Zdravotnictví má být
záchrannou sítí a ne nákupním centrem,
ve kterém se utrácí. To vše stojí obrovské
peníze, ale zdaleka to nezlepšuje zdraví, ani neprodlužuje náš věk ve smyslu
posílení kvality péče a hlavně základní prevence. Snížený počet nemocných
znamená, že pro každého pacienta zbývá
více peněz. Navržené reformy uznávají
tyto klíčové relace a nabízejí řešení, která již existují třeba v Maďarsku a na Slovensku, např. zavedení poplatku u lékaře
anebo transformaci pojišťoven na konkurující si organizace. Nedošlo tam ke
zhoršení poskytované péče, populace
si nejen zvykla, ale dokonce se zjistilo,
že na poplatcích vydělali lékaři (zvlášť
praktičtí), zatímco pacienti s chronickými nemocemi ušetřili.
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Jednou z navržených reforem ministra
Tomáše Julínka je snaha omezit přesčasové
hodiny lékařské služby. Lékaři zvyšují svoje nízké fixní smluvní platy tím, že odpracují nemalý počet přesčasových hodin.
Přesčasové hodiny, při kterých lékař
vykonává stejnou práci,
nás jako poplatníky ale
stojí dvakrát tolik peněz.
Celý systém odměňování péče je závislý na
systému bodování, při
kterém pojišťovny určují
výši výplaty za bod, tedy
za výkon. Lékaři mají
vést spor s pojišťovnami,
nikoliv s ministrem Julínkem, jehož snaha omezit
obrovský počet přesčasových hodin je
doprovázena vytvořením konkurenčního
systému mezi pojišťovnami. Pojišťovny si
konečně začnou mezi sebou konkurovat
a jediným způsobem, jak zvítězit, bude
prostřednictvím nabídky lepších podmínek pacientům (péče) a lepších smluv pro
lékaře.

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

Člověk by očekával, že ze strany lékařů
by se smluvní jednání o mzdách mělo dít
prostřednictvím lékařských odborů. Čím
je to, že Česká lékařská komora (ČLK)
a její prezident právě tohle převzali? Problém začal s bývalým prezidentem ČLK
Davidem Rathem, jehož
způsob jednání a účast
při řadě skandálů uvnitř
komory vedly k tomu,
že nemalý počet lékařů
přestal chodit na okresní schůze komory. Tím
ponechali půdu zbývajícím tvrdě odborářsky
laděným „rathovcům“,
kteří zvolili „své“ delegáty na sjezd komory.
Klonovaný nástupce Ratha Milan Kubek
považuje odlišné názory lékařů za „útoky“, které navíc rozděluje do kategorií
„směšné“ a „vážné“. Většinu lékařů tohle
odpuzuje, říkají, že členství v takovéto
organizaci by nemělo být povinné.
Martin Jan Stránský

objednávám snížené předplatné
ceny předplatného

ČR: 240 Kč / 1 rok
460 Kč / 2 roky
660 Kč / 3 roky
Evropa: 680 Kč / 1 rok (39 USD, 27 EUR)
Zámoří: 960 Kč / 1 rok (55 USD, 37 EUR)
Studentské předplatné: 179 Kč/ 1 rok

novinka

Elektronické předplatné:

inzerce

160 Kč / 1 rok (9 USD, 7 EUR)

Možnost kombinované inzerce. Veškeré ceny lze projednat dle individuálních zájmů a možností.
Bannerová inzerce / 3 měsíce

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ

Umístění

Cena – titulní strana

Cena – sekce

Velikost v px

Opakování

1

9 600,–

4 800,–

468 × 60

1×

Sleva
5%

2

6 000,–

3 000,–

do 160 × 160

2×

10 %

3

5 600,–

1 800,–

do 125 × 125

3×

15 %

4

2 700,–

1 500,–

468 × 60

4×

20 %

Tištěná inzerce / 3 měsíce

Barevná inzerce
Časopis

Černobílá inzerce

1/8

1/4

1/2

1

Vnitřní
obálka

Zadní
obálka

1/8

1/4

1/2

1

Vnitřní
obálka

Zadní
obálka

Přítomnost

2 900,–

4 900,–

8 000,–

13 000,–

21 500,–

31 400,–

2 000,–

3 800,–

5 900,–

10 900,–

17 500,–

27 000,–

TNP

2 900,–

4 900,–

8 000,–

13 000,–

21 500,–

31 400,–

2 000,–

3 800,–

5 900,–

10 900,–

17 500,–

27 000,–

P + TNP

4 400,–

7 700,–

13 200,–

24 100,–

31 400,–

41 200,–

3 200,–

5 800,–

10 800,–

19 700,–

27 200,–

36 800,–

