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Velmi těžká volba
Odtud i odjinud
Vánoční pozdrav
Vyznamenání
Vánocell.
Houskíping

Až se horami vánočních
dárků propracujete ke
stromečku, podívejte se
mu pod jeho poslední, nej
méně ozdobené větve.
i Str 9 - Klaus zůstává
Možná právě tam se krčí
J Str 10- Vánoce III
prapůvodní smysl Vánoc.
Tam ho zaháněl neúspěš
i Str 11- Sokolské zprávy
ný reklamní agent Děda
[ Str 12- Zábavy
Mráz, tam ho zahnal jeho
i Internetová příloha
agresivnější a obchodně
L_ ____________ _ ,
zdatnější nástupce Santa
Claus.
Vypadá to, že definitivně, pravda to však není. Neboť smysl a poselství Vánoc je nezničitelné. Jako
štafetu si ho předáváme už dvě tisíciletí, po sedmdesát generací. Protože Vánoce jsou časem
zastavení a přemýšlení o důležitějších věcech, než jsou statky, které "moli žerou a rez kazí." Vánoce
nejsou a nemohou být festivalem namáhaných žlučníků či pýchy bohatství, ztělesňovaného stále
dražšími dary. Jsou především svátkem lidské solidarity, tedy svátkem hodnoty nepomíjivé. Bohatství
nepomíjivá hodnota není, to je pouze lidský nálezek.
Nejznámějším symbolem Vánoc je nemanželské novorozeně mužského pohlaví, uložené do sena,
zahřívané dechem dobytčat a osvojené chudým tesařem. Jeho statky nikdy nebyly z tohoto světa, jeho
vybavení bylo směšné v onom krutém světě a pro mnohé je směšné i dnes. Považme jen, čím se
Nazaretský opásal: miluj bližního svého, dříve velbloud projde do království nebeského než boháč,
cokoliv jste nejmenším učinili, mně jste učinili. Nemusíme být poplatní žádné církvi, abychom tomuto
poselství rozuměli. Naše radost z dárků nebude o to menší. Neboť bylo také řečeno: hoden je dělník
mzdy své! A pomysleme na ty, kteří nám štafetu předali a na ty, kterým ji předáme my.

Jiří Hanák

DANUBE

TRAVEL AGENCY ^30363

ZAHRANIČÍ - cestování po Americe, Evropě,
Asii a Tichomoří nebo kolem světa
AUSTRÁLIE - letenky po celé Austrálii
UBYTOVÁNÍ - zajištění míst v mezinárodních
a australských hotelech

‘

106 CHAPEL STREET
ST.KILDA (VIC) 3182
TEL: 03 9525 4733
TEL: 03 9534 4993
FAX: 03 9534 4993

CAR HIRE - zajištění nájmu automobilů
PLAVBA - snížené ceny plavby
POJISTKY - zeptejte se na cenu našeho
cestovního pojištění
AUTOBUS - místenky pro mezistátní cestu

Pomůžeme při jednání s přistěhovaleckými úřady. Překládáme do několika jazyků.
Volejte Margaret Nagy. Mluvíme slovenský nebo česky.
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Konzulát České republiky: 500 Collins Street, Melbourne 3000
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Tel: 03 9629 6196, Fax: 03 9629 1311

Velmi těžká volba
20. ledna 1998 proběhnou v
Praze prezidentské volby. Tato
skutečnost v této zjitřené době
vyvolává ve mně chvějivý pocit
obav, zda Václav Havel bude
znovu kandidovat a kdo by use
dl na prezidentský stolec, kdyby
odstoupil nebo nebyl zvolen. V
českém tisku ale probíhá
diskuze svědčící o jiných
starostech. Kde zasedne sně
movna a senát k provedení vol

STAMPS & COINS

by. O Vladislavském sále, kde
byl v roce 1934 znovuzvolen
T.G. Masaryk, nechtějí zákono
dárci ani slyšet, že prý by tam
bylo zima. Mohli by tedy jít na
Letenskou pláň, kde se odehrá
valy vojenské přehlídky bolše
vické armády. Mnoho poslanců
by se mohlo ubránit nachlazení
nasazením beranice, s kterou
jezdívali do Moskvy a sloužila
jim jako znak loajálnosti ke

Peter Strich

MYER STORE, 5th Floor, 295 Lonsdale St.

tel: 03 9661 2945
•

ZNÁMKY

•
•

MINCE
MEDAILE, ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ

•
•
•
•

BANKOVKY
ZLATO A STŘÍBRO
PORADY A OCENĚNÍ ZDARMA
ČESKÉ A SLOVENSKÉ MINCE A
BANKOVKY VE VELKÉM VÝBĚRU

Prodejní doba: Pondělí - středa 10-6,
čtvrtek 10-7, sobota a neděle 10-6.
Volejte Petra nebo Honzu na 9661 2945

VÝKUP A PRODEJ ZA HOTOVÉ

Pro krajany sleva

Kremlu. Anebo by mohli volit v
Národním divadle, když tak
dobře
sloužilo
při
manifestačním podepisování Anticharty, mnozí poslanci si jistě
pamatují. Místo sice důstojné, i
když hříchu nikoliv vytopené by
bylo na hoře Říp. Voliči by se
zahřáli výstupem k rotundě,
lanovka tam dosud nevede a
koneckonců ani Praotec Čech ji
nepotřeboval.
Možná,
že
taneční sál na Žofíně by také
posloužil, Otec Kondelík a
ženich Vejvara tam rádi chodili.
Rudolfinum je zadané na kon
cert Pražského jara a nájem
Obecního domu by prý přišel
draho, i když vláda by dostala
slevu.
Takže mám návrh. Prezi
dentská volba by se měla konat
v Národním domě v Melbourne.
Václav Havel je již s jejím
místopisem obeznámen a líbilo
se mu zde. Poslancům a sená
torům můžeme nabídnout horní
a spodní sál, aby nedošlo k
vzájemnému ublížení na těle.
Ceny jsou mírné a obsluha ještě
mírnější, pochod gladiátorů
sokolská hudba také zahraje a
pan starosta spolehlivě zajistí
důstojný průběh.
Tedy volme prezidenta V SO
KOLOVNĚ!
V. Donát

Your Family Doctor
Caring for you and your loved ones

Rodinní lékaři
• MUDr. Alžběta Gazdíková
• MUDr. Přemysl Kunz

RINGWOOD
Na rohu Canterbury Rd. a Heatherdale Rd.

S 9873 3016

Pondělí-Pátek 8:30-20:00
Sobota 9:00-13:00
Neděle10:00-13:30

Konzulát Slovenské republiky: Level 1, 128 Exhibition Street, Melbourne 3000

Tel: 03 9654 4755, Fax: 03 9654 4788

Odtud i odjinud

C

^eští vysokoškoláci patrili mezi
hybné sily listo-padového
převratu v roce 1989. Po sedmi
letech se ale zdá, že české uni
verzity se staly prostředím, kde
se mentalitě minulého režimu
dobře daří a žádná snaha o
změnu této situace se nevyvíjí.
Tak se píše v Lidových nov
inách. Komunismus zanechal
český vzdělávací systém v
horším
stavu
než
český
průmysl. Kromě toho, že je za
ostalý a nevýkonný, je také
morálně rozložený, intelektuál
ně zruinovaný a autoritářský.
Článek který je nadepsán
České vysoké školy - pevnost
neschopných, vyvolal silný ne
souhlas zejména těch, kteří uči
telsky přežívají a drží se na
univerzitách za všech režimů.
Lidové noviny se domnívají, že
české vysoké školství je v mno
hých případech o půl století
pozadu za současnou mezi
národní úrovní a tento ne
dostatek vede ke xenofóbii a ke
strachu z nových myšlenek a
cizích jazyků.
řed časem se v australských
kinech promítal „Schindlerův
seznam“ a před krátkou dobou
byl na programu v televizi. Film
byl zpracován podle literární
předlohy australského spiso

p

vatele Thomase Keneallyho. V
Brně vyšla nedávno historická
studie Jitky Gruntové Oskar
Schindler: Legenda a fakta,
která s verzi Spielbergova filmu
a Keneallyho knihy silné ne
souhlasí a považuje obojí za
fikci. Skutečnost v koncen
trácích a tedy i v tom v Brněnci
u Svitav byla úplně jiná. Dr.
Gruntová tvrdí, že T. Keneally je
vzdálen reálné situaci jak před
válkou, tak v jejím průběhu v
Polsku, Německu a Českoslo
vensku a svoji knihu staví na
axiomu „svět chce být klamán“
a na to přistoupil i režisér Spiel
berg. Podle Gruntové, která se
koncentrákem v Brněnci zabývá
dlouho dobu, patří nemálo
episod z knihy i filmu do říše
pohádek. Úmrtnost v koncen
tráku v Brněnci dokonce přesa
hovala parametry v ostatních
pobočkách a jeho osvobození
bylo na hony vzdálené holly
woodské podívané.
dubnu 1998 proběhne na
okraji Melbourne (Domaine
Chandon, Yarra Valley) festival
hudby, vína a dobrého jídla.
Tomu dohromady se podle
pořadatelů říká „životní kultura“.
Proč by ne, zvláště když tomu
všemu bude dominovat česká
hudba.
Během
třídenního
poradu uslyšíme Meditaci na
Chorál sv. Václava pro smyč
cový kvartet Josefa Suka,

v
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Schulhoffových Pět vět pro
smyčcový kvartet (skladatel se
narodil a žil v předválečném
Československu a zahynul v
Osvětimi). Od Leoše Janáčka
bude na programu klavírní
sonáta Z ulice (motivovaná za
vražděním českého dělníka rak
ouskou policií při demon
stracích u Besedního domu v
Brně v roce 1908), písňový cyk
lus Ze zápisníku zmizelého a 2.
smyčcový kvartet Listy intimní.
Antonín Dvořák bude zastoupen
klavírním kvintetem A dur a
smyčcovým kvartetem C dur
(Americký) a z díla Bohuslava
Martinů uslyšíme Variace na
slovenské téma pro violocello a
klavír.
áš špion hlásí, že se natáčí
nejdražší velkofilm všech
dob a nemůže být jinak - o
potopení Titaniku. Nepůjde o
české muzikanty, kteří tvořili
část salonního orchestru, který
hrál na Titanicu až do samého
ponoření. Do Hollywoodu ale
odjelo 12 českých kaskadérů,
kteří se vrhají do studených vod
Atlantiku nebo zápasí s vodním
živlem na palubě či v lodních
prostorách. Na jednoho vylili
192 tun vody najednou a
kaskadér tvrdí, že se již loučil se
životem, zvláště když musel
scénu opakovat jen proto, že při
prvním natáčení udělal púlkrok
navíc než požadoval režisér.

N

Do Prahy
Airbusem A 310
Bonus: Zdarma letenka do některého
evropského bodu plus jedna domácí letenka

nejsrdečnějšíV
letecká V

společnost V

Další informace obdržíte u Vašeho travel agenta
nebo kontaktujte přímo:

CZECH AIRLINES
Suite 808, Austrália Square Tower
Sydney, NSW 2000

Tel: (02) 9247 6196 Fax: (02) 9232 1713
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ovinář, spisovatel, politik a
exulant Pavel Tigrid se dožil
80 let. Ztělesňuje svědectví
pohnutých dějin českého náro
da. Emigroval do Anglie v roce
1939, po roce 1945 byl v Praze
redaktorem
protikomunistic
kého týdeníku, po únoru 1948
se zúčastnil založení české
redakce
rádia
Svobodná
Evropa. Byl editorem zna
menitého exilového časopisu
Svědectví vydávaného v Paříži.
V letech 1991-92 působil ve
funkci
poradce
prezidenta
Havla a v letech 1994-96 byl
ministrem kultury. Nyní pracuje
v kanceláři Pražského hradu
jako poradce pro českoněmecké otázky.
České republice nyní jezdí
tři a půl milionů aut na deset
milonů obyvatel, tedy jedno auto
na na 2,8 občana - a stále
slyšíme nářky, jak se lidem
špatně daří. Je to země s nejvyšší spotřebou piva na světě.
25 milionů občanů odtud vyjelo
do zahraničí (tedy každý občan
dvaapůlkrát). Z této statistiky
usuzuji, že jen političtí dobro
druzi pak mohou o ČR mluvit
jako o zbídačené zemi s pokles
lou životní úrovní. Pokud se
někdo cítí zbídačován, ať tedy
nepije tolik piva, prodá auto a
sedí doma. Může pak v klidu
přemýšlet o lidské hlouposti.
avárna Slávia naproti Národ
nímu divadlu byla po létech
znovu
otevřena.
Zrekon

V

Velvyslanectví České republiky: 38 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606

Tel: 06 290 1386, Fax: 06 290 0006
struována do původního stavu z
roku 1891 dokonce s navrá
ceným slavným obrazem Vik
tora Olivy Piják absintu. Slavia
byla od konce minulého století
střediskem pražského intelek
tuálního a politického života, tak
jako její dvě dnes již neexistující
souputnice - Národní kavárna a
Unionka. Ve Slavii člověk mohl
potkat leckoho - Jaroslava
Seiferta, Jana Zrzavého, Jana
Wericha, Jiřího Koláře, Václava
Černého a Václava Havla.
České republice probíhá
svátá vál(ka, cassus belli,
zda při ř.k. mši podávat hostii do
úst či do rukou. V kostelích se
podává prozatím jen do úst a
většina kněží míní, že výhradně
tak to má být. Duchovní pro
hlásili, že nechtějí být manipu
lováni jako za bolševika a v
tomto smyslu poslali svého
emisara do Vatikánu - bez
biskupského souhlasu.
o desetiletích byl v brněnské
diecési - v Soběšicích vysvěcen
nově
postavený

V

P
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Luboš KALLA
umělecký kovář
260 Haddon Road

BALLARAT 3351
Tel:03 5342 8898
Na zakázku vyrobíme kovaný
nábytek, lustry, točité schody,
zábradlí, dekorativní mříže,
exluzivní brány a ploty.
Nabízíme množství vzorů a
dekorativních motivů, nebo
zhotovíme podle vašeho návrhu.
Pro krajany sleva.

Těšíme se na vaši návštěvu
po telefonické domluvě.

klášter řádu chudých sester sv.
Kláry (klarisek). Budou tam žít v
naprosté
chudobě,
bez
jakéhokoliv osobního majetku, v
úplném odloučení od lidí a
živobytí si budou zajišťovat

ručně dělanými výrobky s
církevní tématikou úrodou z
klášterní zahrady. Nedaleko
Brna, v monumentálním barok
ním kostele v Krtinách, zaznělo
slavné Handlovo oratorium
Mesiáš v provedení Pražské ko
morní filharmonie a Českého
filharmonického sboru. Výtěžek
z tohoto koncertu byl věnován
na dostavbu hospiců v Rajhradě
u Brna.
atolický vikář Denis Hart je v
Melbourne dlouho znám
jako přítel českých a sloven
ských exulantů a jako znalec
našeho národního života. K naší
radosti byl nyní vysvěcen na
biskupa.
oncem října byl sestaven
nový kabinet české vlády,
mezi osmi členy byli jmenováni
do ministerských křesel dva bý
valí exulanti Karel Kůhnl a Jiří
Gruša a disident Jaroslav Še
divý. Šedivý údajně sloužil jako
vzor k vytvoření klíčové postavy
v dnes již na celém světě
známém exilovém románu Mi
lana Kundery Nesnesitelná
lehkost bytí. Jinak se ale raději
vyhýbám referovat ze záplavy
informací o tom, co se v České
republice děje. Situace se tam
mění den ode dne a Kvart není
k tomu edičně přizpůsoben.
Světový tisk (New York Times,
The European atd) hojně refe
ruje o změnách, které v Praze
probíhají. Melbournský The Age
přinesl několik článků, které
patří k tomu nejsmutnějšímu, co
jsem od roku 1989 o naší vlasti
četl.
Prezidentova
vleklá
nemoc, obavy z výsledků prezi-

K

K

WORLD WISE TRAVEL

Advokátní
kancelář
M. Kantor solicitors
500 Collins Street,
Melbourne 3000
Tel: 03 9629 6196,
Fax 03 9629 1311

Oznamuje novou adresu.

Suite 3,
1 Leicester Avenue
Glen Waverley 3150
Tel.: 03 9886 8488
Fax: 03 9886 8922

Velvyslanectví Slovenské republiky: 47 Culgoa Crescent, O'Malley, ACT 2606
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Tel: 06 290 1516, Fax: 06 290 1755
dentských voleb v lednu 1998
(tabulku možných kandidátů
vede ve veřejném mínění kon
troverzní Milan Knížák, kreslíř a
malíř, dnes rektor Akademie
výtvarných umění v Praze) a
celá ta složitá korupční aféra,
která dovedla český politický
život do současné krize. Eko
nomické problémy spojené jak s
privatizací, tak s úrovní českého
průmyslu, jsou témata, která se
diskutují jistě i doma, ale i po
celém světě.
nakonec něco na beštiálni
téma. Do ramen řeky
Moravy v chráněné krajinné
oblasti Litovelské pomoraví bylo
po letních povodních vysazeno
sto raků. Korýši pochází z ryb
níků u Protivanova na Prostějovsku. Na Hodonínsku zá
plavy způsobily, že stav zajíců je
ohrožen a tak milovníci zaječích
pochoutek prozatím přijdou
zkrátka, lov je omezen. Na
Jihlavsku se zase objevila
vzteklina u lišek a byla tam vy
hlášena mimořádná veterinární
opatření. Také na Hané mají
veterináři pohotovost, mezi hlo
davci včetně divokých králíků a
zajíců se objevilo onemocnění
přenosné na člověka - tularemie. Dvě děti jsou v
prostějovské nemocnici, pokou
sala je myš a přenesla na ně
tuto infekci. Z těchto řádků vy
plývá, až pojedete do Čech a na
Moravu, vyhýbejte se liškám,
zajícům i myším a pochutná
vejte si na račích klepetech. O
kaprech není slyšet, takže pisa
tel tohoto
sloupce všem
čtenářům Kvartu přeje veselé
vánoční hody a PF (Přece
Fšechno) v roce 1998.
IP

Vánoční pozdrav.
Koukám na dnešní poštu..a hele!
Přišlo vánoční přání.
Studuji obálku - rukopis znám,
Nedočkavá - nemám stání.
Dychtivě hltám milá mi slova
a vidím ty drahé tváře.
Jako by už, už na dosah byly.
Najednou zmizí jich záře.

A

Jenom ty chaloupky zasněžené
a na kopečku kostelík,
osvětlen hvězdou, a s andělíčky
zůstane víc jak okamžik.
Jako bych ze snění probuzená
slyším ty zvonky rolniček,
smích a zpěv dětí, šum vesničanů,
a povídání babiček.
Zde, kde sním o Vánocích bílých,
pohled ten přináší vláhu.
Posvátné kouzlo na chvíli vzkřísí zvedáme zraky své k Bohu.
Vzpomenem na mládí, na domov svůj.
Jak rychle do dálky letí!
Skutečnost žádá sen zapomenout.
Žijeme v zemi svých dětí...
D. Jana Diakovská
Prosinec 1997

Finanční informace, technické a reklamní brožury
vám odborně přeloží

Zdeněk Silavecký
NAATI Accredited Paraprofessional Translator
in the English and Czech Languages, B.Sc (Econ),
ASIA, CPA

Tel/Fax: 03 9579 4627

V.M.K. Design Architect.
Commercial Design & Consulting; Urban
Landscape Design; Computer Design & Drafting;
House Inspection Service.

Vladimir Kapusta A.R.A.I.A
M. Arch.(Czechoslovakia)
M.L.Arch.(Melbourne)

Tel : 9859 5787,

Fax: 9859
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Vysílání českého rozhlasu každou neděli v 21:00 na 93.1 FM

Ve věku 69 let zemřel 30. listopadu

pan Josef Knob
flž rakev zatlučou a přijdu o svůj hlas
těžko pak vypovím, co můžu říct včas,
že lásku k bližnímu je nutné v sobě mít,
je základ přátelství, bez něhož nelze žít.
mě nikdo té lásce v životě neučil,
já ji měl z domova, proto jsem klidně žil.
Teď ale konec je, musím Vám sbohem dát,
rodině, přátelům, všem co jsem míval rád.
Věřte mi byl jsem rád, že jsem se s Vámi znal,
vzpomínku zapište - co já bych za to dal
teď s Vámi trochu žít.
Škoda už musím jít.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - HYMANS SOLICITORS
We provide a full range of professional legal advice.
We are prompt, efficient and
have a genuine interest in the welfare of our client.

*
*
*
*
*
*

Conveyacing - fixed price
Financing and Mortgages
Company and Business Law
Family Law
Wills and Probates
Transport Accident

*
*
*
*
*
*

Tax Planning
Workcare
Personal Injury
Crimes Compensation
Hearing Loss
Litigation

rrvm porada zdarma
Česky mluvící právnička - Petra Moravek

Suite 31,3rd floor
88-90 Walker Street
Dandenong 3175

Telephone: 9793 7676
Facsimile: 9793 7585
Mobile: 019 420 738

MCLAOUANC CH€AP€ST CARS
127 KEYS ROAD, MOORABIN

•
•
•

Výběr z více než 200 aut
Půjčku zařídíme
Přepis zaplatíme po dohodě s Láďou

Volejte Láďu na tel: 9769 6346

Zvlášť výhodné ceny pro krajany.

VYZNAMENANÍ
Velikého osobního uznání od Victoria Police se nedávno dostalo
našemu známému krajanovi Ivanu
Kolaříkovi, kterému bylo uděleno
zvláštní vyznamenání za dlouhole
tou profesionální práci pro Victoria
Police.

Vyznamenání bylo Ivanovi, který působí
jako
ředitel Aus
tralského
policejního
úřadu pro et
nické zále
žitosti pře
dáno šéfem
Victoria Po
lice
komi
sařem Neil
Comrie, při
slavnostní
příležitosti v německém Tivoli klubu.
Ivan, který s Kvartem hovořil krátce
po obdržení vyznamenání nám
prozradil, že nemohl dostat hezčí
dárek k vánocům.

Pro policii pracuje Ivan již 15 let. V
Austrálii a na mezinárodní poli je
Ivan znám svojí prací v oblasti po
licejních služeb a problematik v multikulturálních společnostech. Svými
zkušenostmi obohatil nejen přední
americké, kanadské a anglické po
licejní aparáty, ale rovněž policii
České republiky s jejíž představiteli
se Ivan letos setkal.
K vyznamenání Kvart Ivanovi gratu
luje a přeje mu mnoho úspěchů v
budoucí důležité práci.
TK

Vysílání slovenského rozhlasu každou neděli v 22:00 na 93.1 FM

vart7
Vánoce

V průchozím lágru v
Regenburgu
jsme
prožili rybí týden. Snad
tenkrát přebylo pár be
den slanečků, ale měli
jsme je denně, dokud
nedošly.
Naprosto
všechno po celém lá
gru bylo cítit rybinou,
každá klika i vodo
vodní kohoutek, i z nás
všech to zle táhlo.
Není divu, že jsme nad
vyfasovaným
ště
drovečerním herinkem
moc nejásali, ale to už
jsme
měli
několik
hladových měsíců za
pasem, snědlo se
všechno. Vím jen, že si
všichni připíjeli tím,
čemu se humorně
říkalo káva, “na příští
vánoce v Praze.” Jo, zlaté oči. Příští vánoce byly v Austrálii, to už jsme si připíjeli vínem - na zdraví, na
úspěchy v nové zemi a na naše doma, aby aspoň svátky prožili v klidu. Sešlo se tenkrát u nás pár
svobodných mládenců, kteří si v lágru kroutili kontrakt jako kuchaři, topiči nebo šoféři. Byla to oslava
poněkud zakřiknutá, nikomu nebylo moc do zpěvu. Dodatečně jsme si vzpomněli na jednoho mladého
Slováka. Našli jsme ho na posteli, potmě a v slzách.
Jak potom ubíhala léta a přibývala rodina, stýskání po domově už tak nebolelo. Učili jsme se zdejší
zvyky, slavili jsme narozeniny místo svátků, už jsme se nedivili, že měsíc C takhle dorůstá a D takhle
couvá, a že je souhvězdí Orion hlavou dolů. Inu, stávali jsme se protinožci proti své vůli. Jak byl například
obdivuhodný zvyk, udělat na zahradě barbecue. My ženy jsme jásaly, protože na rožni tradičně vařili muži.
Tak jsme se pomalu a nepozorovaně měnili.
Ale sáhněte mi na vánoční tradice a začnu řvát jako lvice. Snad proto, že vánoce a mladá léta jsou
nejsilnější vzpomínky, snad jsou mostem, který i po půl století spojuje Austrálii se starým domovem. A
hlavně proto, že se k štědrovečernímu stolu sejde každoročně celá rodina, plná vánoční dobré vůle.
Když v prosincových dnech vyrábím vánoční pečivo a broukám si při tom, že sním o vánocích bílých, už
mi přitom netečou slzy. Těším se, jak se nás sejde u stolu dvacet, jak si poslechneme z pásky hlasy
pražských zvonů a české koledy a jak si všichni pochutnáme na tradiční české vánoční večeři. My staří
se potěšíme s vnoučaty a ti mladí prožijí něco na čem mohou stavět unikátní vzpomínky - české vánoce
v Melbourne.

Ze sbírky vzpomínek melbournských krajanů - uložené a doplňované v Národním domě.

PRAGUE CAKES

I & D MOTORS

jemné české
pečivo a zákusky

Od zaseknutého plynu
až po klouzající spojku.
Opravy vašeho vozu provede

Otevřeno denně
od 8.30 do 5.30,
mimo pondělí a úterý.
31 BLUFF ROAD,
BLACK ROCK
TEL: 9589 0110 MEL: 85-K4

Ivan Zachar, majitel
118 Bank Street,
South Melbourne

Telefon: 9699 9052

N.I.K.
REFRIGERATION SERVICES
Ledničky, pračky, sušičky, myčky
nádobí a ostatní průmyslové a
domácí spotřebiče.

IVO NOVÁK
24 HODINOVÁ SLUŽBA
13 Gifford Avenue, Ferntree Gully

MOBILE: 015 369 211
Shop: 9758 8854, Freecall: 1800832367

8

vart

Generální konzulát České republiky, 169 Military Road, Dower Heights, NSW

Tel: 02 371 8877, Fax: 02 371 9635

05 trochu “Housekeeping”
Prosincový Kvart bude odeslán na 947 adres, z toho tucet do světa
(Kanada, USA, Evropa), přes 80 do ostatních států Austrálie. Zbytek
zůstává v Melbourne a okolí. Všechna práce s vydáváním Kvartu a
udržováním adresáře je dobrovolná a neplacená, přesto náklady na
rozeslání Kvartu jsou více než $7000 ročně. Něco zaplatí inzerce a
letos jsme obdrželi $2000 od vlády České republiky, nejdůležitější
jsou ale dary z řad čtenářů. Dvě třetiny těch, kteří si Kvart se zájmem
přečtou necítí nejmenší potřebu přispět k úhradě nákladů s jeho
vydáním spojených. Doufám, že se někdy zamyslí, když ne zastydí a
také sáhnou do kapsy.
Letošní Kvart by nemohl vyjít bez pomoci Dr. M. Ondráška, Mgr. P.
Rychecké, Vildy Weinzettla a důchodců, kteří Kvart připraví k dis
tribuci a odevzdají na poštu.
Pavel Pospíchal

MAGNETIC ISLAND
Ostrov věčného léta, romantických zálivů, zlatých pláži a kokosových palem.
Je 8 km od Townswilu v severním Queenslandu. Má rozlohu 52 km a je
národním parkem. Ostrov má všechny služby města, obchody, 15 výborných
restaurací, 4 turistické resorty, golfové a tenisové kurty, plachetnice, procházka
panenskou přírodou. Je zde zábava pro dospělé i děti.

Beachside Palms Holiday Units
7 Esplanáde, Nelly Bay, Magnetic Island.
Moderní, kompletně vybavené
dvou a jednopokojové byty
na pláži Nelly Bay s panoramat
ickým pohledem na moře.
Sluneční energií
vytápěný bazén.
Na požádání zašleme
brožury a video.

Jednopokojový byt (3 hosté) $ 330 za týden
Dvoupokojový byt (5 hostů) $ 430 za týden
Informace promptně zašle Frank Baychek (Bejček),
7 Wilberforce Avenue, Rose Bay, NSW 2029.
Telefon: (02) 9371 9164
Fax: (02) 9388 2183

BOHEMIA CAKES
Milan a Katka Pojarovi
nová česká cukrárna
otevřeno denně mimo neděli a pondělí
Shop 18, Mountain Gate Shopping Centre,
Ferntree Gully Road, Ferntree Gully
Telefon: 9758 6100

Hodnému a svátému Mikuláši
sedí na koleně tříletý Michael
Marčák. Sv. Mikuláše dopro
vázel neobyčejně zlý čert, kte
rého měl anděl co krotit. Vše
dobře dopadlo, dětí přišlo více
než osmdesát.
Díky patří všem těm kdo se
zasloužili o úspěch letošní
mikulášské nadílky.

Krajanská dobrovolná
svépomoc
- potřebujete-li jakékoliv infor
mace či praktickou pomoc,
volejte na čísla:
Eva Jahodová-9369 6172
(večer)
Kamil Burian - 9807 3481
Pomoc je důvěrná, žádné
dotazníky se nevyplňují.

Diamond Plating
Co. Pty. Ltd.
Manufacturers of
Precision Industrial
Diamond Tools.
14 Shearson Crescent
MENTONE VIC 3194
Phone: 9584 5566
Fax: 9583 9339

Úterní obědy od 12 hodin. Česká kuchyně, všichni jsou vítáni
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Václav Klaus zůstává v čele ODS
a chce ji vyvést z krize
PRAHA - Delegáti mimořádného kongresu ODS potvrdili dnes v předsednické funkci odstupujícího premiéra Václava Klause.
Přesvědčivá podpora Václavu Klausovi ovlivní nejen budoucnost strany, ale projeví se i na jednáních o ukončení vládní krize.
Strana zatím nedala jasnou odpověď na otázku, jakým způsobem se chce na nové vládě podílet. Klaus se sice několikrát vyslovil
pro odchod ODS do opozice, rovněž však řekl, že ODS má povinnost zúčastnit se jednání o sestavení tzv.vlády národní dohody,
která by měla řešit situaci v "prvotním následném období".
Václav Klaus se stal vůdcem ODS v podstatě v okamžiku jejího vzniku. Nejprve se dokázal prosadit do čela názorově různorodého
Občanského fóra, jehož představitele pojil především odpor ke komunismu. Záhy se však ukázala nutnost vzniku standardních
politických stran a Klaus byl jedním z iniciátorů rozdělení OF, jehož tzv.Klausovo křídlo dalo základ ODS.
Ještě před vznikem strany byl Klaus jmenován předsedou přípravného výboru. Řádným předsedou jej zvolil ustavující kongres
strany v dubnu 1991, když získal 220 z 239 možných hlasů. Již tento ustavující kongres přinesl první rozpory, když někteří delegáti
rezolutně odmítli navrhovanou veřejnou volbu a předseda se poté volil tajným hlasováním.
Následné období se dá s trochou nadsázky nazvat érou Václava Klause. ODS se dařilo, dokázala si získat podporu téměř třetiny
voličů a Klaus byl téměř kultovně uctíván. Z těchto důvodů se na veřejnost nedostaly žádné informace o případných sporech uvnitř
strany a panoval všeobecný dojem, že Klaus v podstatě nemá konkurenta a kdyby se takový vyskytl, neměl by nejmenší šanci
úspěšného předsedu sesadit.
Podle některých komentátorů však Klaus jednoho vážného rivala měl. Byl jím dnešní ministr zdravotnictví Jan Stráský, jehož
stranický vzestup měl Klaus zablokovat na kongresu ODS v roce 1992, kde se nakonec do funkce výkonného místopředsedy, tedy
druhé nejvýznamnější stranické funkce, prosadil Klausův oblíbenec Petr Čermák. Podle Lidových novin se pak Čermák stal
"bezmála Klausovým otrokem" a spoluzavedl neúnosnou praxi v politice ODS, kdy ve straně v zásadě neexistuje komunikace.
Jednou z prvních záležitostí, za kterou byl Klaus některými stranickými kolegy kritizován, byla tzv.sponzorská večeře, která měla
přinést peníze do stranické pokladny. Placená večeře podnikatelů s Klausem vzbudila negativní reakce především proto, že se jí
účastnily i firmy se státní účastí.
Konec Klausova exkluzivního postavení urychlily loňské parlamentní volby. ODS sice uhájila pozici nejsilnější strany v zemi, avšak
celá koalice přišla o parlamentní většinu. Klaus jako vůdce nejsilnější strany si udržel podporu uvnitř strany a po složitých
jednáních s koaličními partnery dokázal sestavit menšinovou vládu, která dostala i podporu parlamentu vedeného jeho největším
rivalem, předsedou ČSSD Milošem Zemanem. Nečekaný úspěch ČSSD ve volbách, menšinová pozice nové Klausovy vlády a
ústupky koaličním partnerům však podle tisku otřásly premiérovou autoritou i v ODS.
V létě 1996 totiž donedávna místopředseda ODS a ministr zahraničí Josef Zieleniec, který s Václavem Klausem spoluzakládal
ODS, poprvé veřejně kritizoval poměry uvnitř strany, a poprvé se tak vynořily jeho spory s Václavem Klausem.
Skutečné problémy však Klausovi přinesly až jarní ekonomické potíže, která přerostly i v politickou krizi. Mnozí z Klausových
stranických kolegů se netajili názory, že nastal čas jej v čele strany vystřídat. Poté, co se koalice dohodla na opatřeních, která měla
krizi zažehnat, hlasy volající po Klausově hlavě značně ochably. Klaus si udržel poměrně solidní podporu uvnitř strany, začaly se
však množit spekulace o jeho nástupci. Zároveň se již otevřené hovořilo o možném vzniku názorových proudů v ODS a nutné
změně stylu. I ti představitelé ODS a koalice, podle nichž skončilo Klausovo dominantní postavení jak ve vládě, tak v ODS, se však
nakonec shodli v tom, že čas pro změnu zatím nenastal. Mezi Klausem a Zieleniecem to znovu zajiskřilo, když Zieleniec v červnu
potvrdil slova předsedy lidovců Josefa Luxe, že Klaus měl vládě zatajit zprávu Mezinárodního měnového fondu o hospodářské
situaci v ČR. Celá kauza skončila o dva dny později smírem obou politiků na Výkonné radě ODS.
Ranou pro Klause i celou ODS bylo vyvrcholení sponzorské aféry a informace o údajném tajném kontě ODS ve Švýcarsku.
Následná výzva Ivana Pilipa a Jana Rumia, aby Klaus odstoupil z čela strany, vedla až k demisi celé vlády. Narychlo svolaný
kongres ODS pak měl rozhodnout, uhájí-li Klaus svou pozici ve straně.
Předseda ODS ihned zahájil intenzívní kampaň za své znovuzvolení. Navštěvoval jednání regionálních sdružení ODS a dopisy
oslovil všechny členy strany. Rovněž se účastní rozhovorů o budoucí vládě.
Václav Klaus se narodil 19.června 1941 v Praze. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou - Fakultu zahraničního obchodu (1963),
později studoval ekonomické vědy také v Itálii (1966) a v roce 1969 byl na stáži na Cornellské univerzitě v USA. Do politiky vstoupil
po listopadu 1989. Jako člen Občanského fóra byl v prosinci 1989 jmenován federálním ministrem financí, v říjnu 1991 i
místopředsedou federální vlády. Pod jeho vedením ODS zvítězila v červnových volbách v roce 1992 a Klaus byl jmenován českým
premiérem. Ve funkci zůstal i po těsném
vítězství ODS v červnu 1996, kdy se stal
předsedou tehdy ještě menšinové vlády.

BOHEMIA TBAVEL

91/nhnr/np Q/nt/n

15 19 1 QQ7

Vám přeje vše nejlepší v Novém roce.

Bohemia
Ira vel
Eva Jančíková a Jiří Sedláček
1A PALMERSTON GVE. OAKLEIGH 3166
Tel: 03 9564 7679, Fax: 03 9564 7752,
AH: 03 9801 2796.

COOL ZONE
REFRIGERATION P/L
Opravy, konstrukce, prodej
chladících zařízení
Petr V. Kubásek,

Tel: 9587 1488,
Fax: 9587 3754

Každý čtvrtek v Národním doměodpolední káva a zákusek.
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IRENA PIMKOVÁ
Vánoce jako svátky klidu a pohody vypadají ve skutečnosti úplně jinak. Uklízení, pečení, dárky...
Prostě zmatek, kdy vůbec není čas věnovat se sám sobě. A pak nakonec upachtěný člověk usedá
ke stolům, pořádá hory cukroví... Říká se tomu vánoční tradice. Pokud se organismus nevzbouří
záchvatem, končí přejídání minimálně několika kilogramy navíc.
Přitom by stačilo tak málo! Není nutné si všechny vánoční pochoutky odepírat, ale konzumovat je s
rozumem. Což v praxi obnáší jíst pravidelně, ale s intervaly alespoň 3-4 hodin - tedy nezasednout
ke stolu a vstát po několika hodinách konzumace ve stylu „vše hned a teď“.
Je vhodné si připravit biologicky výživnou snídani - nejlépe z obilovin, protože množství vlákniny v
nich obsažené zrychlí trávení a vyměšování. Na hlavní jídlo je vhodné minimálně kombinovat - čili
pokud možno vynechat polévku a přílohu, která v těchto dnech většinou bývá obzvláště těžce
stravitelná. Zato si dopřejte pořádnou porci zeleíiinovéhs salátu, který urychlí trávení. Večeře by
opět měla být lehčí. Cukroví by mělo tvořit samostatné jídlo, nikoliv poslední chod po hutném obědě
či večeři.
Je dobré pít přiměřené množství vhodného alkoholu (pokud to zdravotní stav dovoluje), který ulehčí
trávení. Ti, kteří si nedovedou přejídání odepřít, by měli alespoň dodržet zásadu - pouze jedno
„sváteční“ jídlo denně - čili zbývající podle možnosti odlehčená.
Pár dobrých rad pro ty s pevnější vůlí
1) Když už musíte kapra se salátem, nejezte polévku a majonézu, nahraďte ji směsí s jogurtem
nebo čistým jogurtem, k zahození nejsou ani odlehčené varianty, např. sójová.
2) Vynechte omáčky nebo smetanu v nich nahraďte opět jogurtem.
3) Klasické chlebíčky vyměňte za atraktivní jednohubky ze sýrů, šunky a zeleniny.
4) V cukroví si zaexperimentujte s medem, klíčky a celými vločkami i jejich drtí či práškem. Je to
nejen zdravější, ale i chutnější (i levnější).
5) Zkuste každé sousto alespoň pětkrát prožvýkat!!!
6) Odložte si množství sladkostí, které chcete sníst, na malý talířek a na moment se na ně zadí
vejte. Opravdu je musíte sníst všechny?
7) Chuťové pohárky jsou na jazyku - nechte každé sousto rozplývat.
8) Po těžkém klasickém vánočním jídle zvažte tělesnou aktivitu a následující jezte s mírou.
9) Ovoce konzumujte jako zvláštní jídlo - nejlépe bez šlehačky.
10) Ořechy jsou vysoce biologicky výživné, ale těžce stravitelné. Jezte je zvlášť.
11) Vyhněte se krémovým dortíčkúm se záplavou čokolády, šlehačky a polev. Pokud to nedokážete,
sledujte v lednu MS a dozvíte se, co dál s vánočními kilogramy.
12) Sladké likéry nahraďte kvalitními přírodními víny a tvrdým alkoholem.
Pokud je pro vás cokoliv z výše uvedeného v rámci vánočního běsnění nemožné, pořiďte si alespoň
kvalitní lipotropní látky typu Super Fat Burners nebo Digestive Enzymes a berte je pouze nárazově po takovéto orgii - pomohou
vašemu tělu zlikvidovat vánoční následky.

Vyučujeme
hře na klavír

MARTIN VÁŇA
(B.Bus) ACCOENTANT
Level 2, 55 Swanston St.
MELBOURNE 3000

Komerční Ing. M. Váňa nabízí
účetní a daňové služby
v Melbourne a okolí.
BH: 9654 4427
AH: 0419 324 230

IBM

děti od pěti let i dospělé.

COMPUTERS

Používáme moderní australské
a americké školy.
Metodika vychází z postupů
užívaných na nejlepších
hudebních školách v Praze.
Podle vašeho přání připravíme
žáky na zkoušky A.M.E.B.
Můžeme také hrát
české písně a skladby.

DOS, WINDOWS, W/NT, OS/2, QWIK

Komplexní řešení problémů, vývoj
aplikací pro vaši firmu nebo pro
osobní použití.
Instalace Backups, Data Securing
Používáme nejmodernější
technologii.

Vladimír Kolář
® 9836 0440
Mobile: 015 318 152

Marie Baumová, tel:
9764 3342

Knihovna je otevřená v úterý a ve čtvrtek odpoledne a vždy, když je Národní dům
otevřen. Více než 4000 knih na vybrání. Po přečtení vraťte!
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30. ledna:
Listopad 1997

Hlavní film: Anton Špelec, ostrostřelec,

Dary na Sokolský list:

A. Wostry
J.a M. Vojtěch
J. a M. Dovolil
D. a P. Svoboda
H. Talacko
manželé Kemptný
E. Pecharová
J. Legner
Tessa Invest.
pí. Scaper
J. Košňar
K. a A. Gráf
Z. Volek
M. Pospíchalová
M. Bernášek
p. Borůvka
p. Čermák
P. Dedek
J. Podleský
M. Kinda

Vlasta Burian, 1932, režie Martin Fric.
20
20
30
20
50
40
15
20
100
10
50
12
10
22
50
20
10
10
50
20

Národní dům:
Ing. A. Pichler
J. Košňar
Srdečný dík za dary a prosím
omluvte mne, seznam je ne
úplný.
J. Kollárová

Začátek ve 20:00, vstupné 2,-

Lehká večeře k dostání v horním sále.
Tamtéž pro nekultúrni
šach, hraní mariáše nebo kulečník.

Babiččiny Vánoční recepty
TŔEBOVSKÉ TYČINKY
První těsto: 140 g mletých vlašských ořechů
140 g cukru
1 necelý bílek
Druhé těsto: 140 g hladké mouky
30 g cukru
120 g másla
1 žloutek
1 lžíce vody
Obě těsta vypracujeme a rozválíme na dva stejné obdélníky asi 0,5
cm vysoké. Druhé těsto potřeme bílkem a na ně přilepíme první
těsto. Nakrájíme pruhy. Na jejich prostředek přilepíme váleček
druhého těsta a z pruhů krájíme tyčinky. Pečeme ve střední troubě.

VANILKOVÉ ROHLÍČKY
250 g hladké mouky
210 g másla
100 g mletých oříšků
70 g cukru
Na vále zpracujeme těsto. Tvoříme malé rohlíčky, pečeme do růžová.
Pečené za horka obalíme v cukru s vanilkou.

ČOKOLÁDOVÉ KOLÁČKY
120 g hladké mouky
70 g mletých ořechů
120 g strouhané čokolády
120 g tuku
Na vále vypracujeme těsto, vyválíme, vypichujeme kolečka.
Upečené spojujeme rybízovou marmeládou a navrch polevou.
Poleva: 150 g cukru, citrónová šťáva, horké mléko

Švestková neděle
25. ledna v poledne se v
národním domě koná
žranice švestkových knedlíků.
Vstupné $ O, 00. Gulášová polévka a švestkové knedlíky $ 10,Místa se objednávají na tel: 9744 1691 a 9432 8246.

SILVESTR
Tradiční rozloučení se starým rokem se opět připravuje
v Národním domě.
STUDIO 4 bude hrát do 2 hod. ráno,
velký výběr teplých a studených jídel.

Vstupné $38.
Objednávky míst na tel. 9744 1691 nebo 9432 8246

Vydává SOKOL MELBOURNE INC.
497 Queensberry Street, North Melbourne 3051, Tel: 9329 9922, Fax: 94328245
If undelivered return to:

Sokolský list
497 Queensberry Street
North Melbourne 3051
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Projev prezidenta republiky Václava Havla
k senátorům a poslancům
Dvořákova síň Rudolfina, 9. prosince 1997

aní senátorky a páni senátoři,
paní
poslankyně
a
páni
poslanci, vážená vládo,
s určitou mírou zjednodušení lze říct, že
život naší společnosti - tak jako ostatně
život jakékoli společnosti v jakýchkoli
poměrech - má dvě tváře, byť samo
zřejmě jedna tak či onak prosvítá z té
druhé.
První tvář tvoří to, čemu se lidé hlavně
věnují: chodí do práce, která se jim více
či méně daří, soukromě podnikají, žení
se či se rozvádějí, plodí či neplodí děti,
různě se sdružují, cestují do ciziny na
dovolenou, čtou knihy nebo sledují tele
vizi, a jsou-li mladší než většina z nás,
navštěvují diskotéky. Myslím, že - na
vzdory všemu - je tento každodenní
život nepoměrně lepší a pestřejší než v
dobách, kdy se téměř nic nesmělo a
skoro každý se bál říct nahlas, co si
myslí.
Život naší společnosti však má i svou
druhou tvář, která by se dala snad na
zvat poměrem občanů k vlastnímu
státu, ke společenskému systému, k
atmosféře veřejného života, k politice.
Zdá se mi, že je naši povinností zabý
vat se především touto druhou tváří,
zkoumat, proč je dnes tak zachmuřená,
a přemýšlet o tom, jak ji co nejdřív
aspoň trochu rozjasnit.
Tato tvář má totiž opravdu velmi
pochmurný výraz. Mnoho lidí - a
potvrzují to koneckonců i průzkumy
veřejného mínění - je obecnými
společenskými poměry v naší zemi
zneklidněno, zklamáno, nebo dokonce
znechuceno; mnoho lidí si myslí, že demokracie nedemokracie - opět jsou u
moci lidé nedůvěryhodní, kterým jde víc
o vlastní prospěch než o zájem obecný;
mnoho lidí je přesvědčeno, že poctiví
podnikatelé jsou na tom špatně, za
tímco podvodní zbohatlíci mají zelenou;
převládá přesvědčení, že se v této zemi
vyplácí lhát i krást, že mnozí politici i
státní úředníci jsou úplatní a že poli
tické strany - ač všechny bez rozdílu
krásně mluví o svých čestných
úmyslech - jsou tajně manipulovány
podezřelými finančními skupinami;
mnoho lidí se diví, proč po osmi letech
budování tržní ekonomiky je na tom
naše hospodářství nevalně, takže vláda
musí narychlo balit různé úsporné
balíčky, proč se dusíme ve smogu,
když se údajně tolik dává na ekologické
účely, proč musí růst ceny všeho,
včetně nájmů a energie, aniž přiměřeně
k tou rostou důchody či jiné sociální
platby, proč se musíme bát chodit v
noci centry našich měst, proč se ne
staví téměř nic jiného než banky, hotely
a vily pro bohaté, a tak dále a tak dále
a tak dále. Stále víc lidí je zkrátka
celkově znechuceno politikou, kterou

P

činí pochopitelné a právem za tyto
všechny nedobré věci odpovědnou, a
my všichni, bez ohledu na to, že si nás
svobodně zvolili, se jim stáváme
podezřelí, ne-li přímo protivní.
Nebojte se, nepokusím se tu o nějakou
obsáhlou sociologickou analýzu těchto
varovných skutečností. Zmíním se
pouze o jejich dvou příčinách, či dvou
souborech příčin.
První příčinu bych nazval “historickou":
jde o českou variantu úkazu, který v
různé míře a podobě potkal všechny
země, které se zbavily komunismu.
Tento úkaz by se dal nazvat postkomu
nistickým
marasmem.
Že
něco
takového přijde, musel vědět každý
soudný člověk. Málokdo z nás ale před
vídal, jak hluboké, vážné a dlouhodobé
to bude. S komunismem se totiž ze dne
na den zhroutila i po desítiletí
udržovaná struktura životních hodnot a
s ní pochopitelně i způsob života z této
struktury vyrůstající. Skončil "čas jistot",
sice malých, tupých a veskrze pro
společnost sebevražedných, ale přesto
jistot, a byl náhle vystřídán časem svo
body, která se mnohým musela zdát po
předchozích zkušenostech bezbřehá, a
tudíž ke všemu svádějící. S touto svo
bodou pochopitelně nastal i čas úplné
nových nároků na individuální odpověd
nost. Odpovědnost, která se mnohým
zdá být k neunesení. Nejednou jsem
tento zvláštní stav přirovnal k
postvězeňské psychóze, kdy člověk
zvyklý žít po léta v úzkém koridoru
detailně vypracovaných pravidel se
náhle ocitne na podivném prostranství
svobody, které v něm nutné vyvolá
pocit, že je na něm vše dovoleno, a
které ho zároveň zavalí nesmírnou
tíhou nutnosti od rána do večera činit
jakási rozhodnutí a odpovídat za ně.
Pevně věřím a doufám, že mladí lidé,
kteří vyrůstali už po pádu komunismu,
nejsou tímto strašným syndromem
postkomunismu zasaženi, a těším se
na dobu, kdy věci veřejné převezmou
oni do svých rukou. Zatím je však ve
svých rukách nemají a nám nezbývá,
než se znovu a znovu divit, jak dlouho
trvá adaptace společnosti na nové a
samozřejmě přirozenější podmínky
života a jak hluboce totalitní éra za
sáhla naše duše.
Bylo by ovšem velmi nepoctivé, kdyby
chom všechno sváděli - způsobem,
který tak dobře znali marxisté - jen na
jakési slepé historické zákonitosti.
Neméně důležitou roli, ne-li v jistém
smyslu ještě důležitější, hraje druhý
soubor příčin, o němž bych se tu rád
zmínil. Jde o to, co jsme si způsobili my
sami. Říkám-li my, mám tím na mysli
celou
polistopadovou
politickou
reprezentaci, ale především politickou

reprezentaci samostatné České repu
bliky, tedy nás všechny, kteří máme vliv
na osud naší země v posledních pěti
letech. Záměrně přitom nerozlišuji a
nechci rozlišovat jedny od druhých po
dle stupně odpovědnosti či zavinění,
byť je jasné, že někdo za to může víc a
někdo méně. Ale o to teď přece nejde.
Oč jde, je aspoň telegraficky vlastní
chyby pojmenovat.
Zdá se mi, že naší hlavní chybou byla
pýcha. Dík tomu, že transformační pro
cesy u nás od listopadu probíhaly
víceméně kontinuálně a nebyly neblaze
poznamenány velkými politickými změ
nami, byli jsme vskutku v lecčems dál
než jiní - anebo aspoň zprvu se zdálo,
že tomu tak je. A to nám zřejmě příliš
stouplo do hlavy. Chovali jsme se jako
primusové, premianti či rozmazlení jedináčci, kteří mají právo se povyšovat
nad jiné a všechny poučovat. Tato
pýcha byla prazvláštním způsobem
kombinována
s
jakýmsi
malo
měšťáckým
provincionalismem
či
téměř zápecnictvím. Rozbili jsme
například úzkou politickou spolupráci s
našimi nejbližšími sousedy - mám na
mysli to, co se nazývalo Visegrád - ,
protože jsme se cítili být lepší než oni.
Dnes, kdy jsme společně s nimi vyzváni
k tomu, abychom přistoupili k inte
gračním evropským seskupením, a kdy
jsou naopak oni v lecčems dál než my,
musíme tuto spolupráci horce těžce
obnovovat. Mnozí z nás se posmívali
všem, kteří hovořili o globální odpověd
nosti, již nese v dnešním civilizačně
propojeném světě každý, a tvrdili, že
nám jako maličké zemi přísluší zabývat
se jen našimi maličkými českými pro
blémy. Dnes musíme horce těžce
přesvědčovat vlastní občany o tom, že
se nám jakýchkoli bezpečnostních
záruk dostane jen tehdy, budeme-li
sami připraveni nést svůj díl odpověd
nosti za Evropu i za svět, a Severo
atlantickou alianci o tom, že sí to uvě
domujeme. Byli jsme zemí fascino
vanou svými makroekonomickými
ukazateli, kterou nezajímalo, že tyto
ukazatele dříve či později ukáži i to, co
je za hranicemi makroekonomického či
technokratického pojetí světa: totiž že
jsou věci, jejichž váhu či význam sice
žádný účetní nespočítá, ale které
vytvářejí jediné myslitelné prostředí
jakéhokoli ekonomického rozvoje:
pravidla hry, právní stát, mravní řád, z
něhož každý systém pravidel vyrůstá a
bez něhož žádný nemůže fungovat,
klima společenského soužití. Prokla
movaný ideál úspěchu a zisku byl ze
směšněn, protože jsme dopustili, aby tu
vznikl stav, v němž se nejúspěšnějšími
stávají ti nejnemravnější a největší zisk
mají nepotrestatelní zloději. Pod hávem
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liberalismu bez přívlastků, pro nějž bylo
kdeco zločinné levicové, se paradoxně
skrývala marxistická poučka o základně
a nadstavbě: morálka, slušnost, pokora
před
řádem
přírody,
solidarita,
myšlenka na ty, kteří přijdou po nás,
úcta k právu, kultura vztahů mezi lidmi
- to všechno a mnoho podobných věcí
bylo posláno do nadstavby jakožto
lehce posmívané sféry takzvaného
"koření života", aby se posléze ukázalo,
že už není co kořenit: základna je protunelována. Je protunelována proto, že
se nerozvíjela - ateisté mezi vámi mi
prominou - v přísném klimatu božích
přikázání. Opojeni svou mocí a svými
úspěchy a staronově okouzleni tím, jak
skvělým nástupištěm ke kariéře je poli
tická strana, začali mnozí - v prostředí
tak lehkovážné beroucím zákon mhouřit oči nad tím či oním, až se
domhouřili ke skandálům, problematizujícím sám náš největší důvod k
pýše, totiž naši privatizaci. Člověk je
tvor společenský, potřebuje se nej
různějším způsobem sdružovat a
podílet se, byť jen ve své mikrosvětě,
na správě veřejných věcí a péči o
obecný prospěch. I na to se jaksi za
pomnělo: řeklo se "občan a stát”, dík
čemuž byl občan uvržen do beznadějné
samoty, a aby mu tam nebylo smutno,
a taky proto, že se to hodí, řeklo se
občas ještě slovo rodina. Jinak nic a
pusto, takže nakonec jediné, co tu mezi
občanem a státem zbylo, byla strana s
velkým S. Přičemž nutné zlo samo
správy bylo vecpáno - nebo přesněji:
bylo cpáno - rovněž do stranického
chomoutu. Naštěstí se tam úplně ve
cpat nenechalo, dík čemuž to je dnes
jedna z nejlépe fungujících složek
státu. A stát jako takový? Prý má být
malý, ale silný. Obávám se, že je tomu
přesně naopak: je velký a slabý. Zřejmě
proto, že jsme měli málo odvahy utkat
se s jeho zděděnou podobou.
Dámy a pánové, mohl bych pokračovat
ještě dlouho, ale důvodem, proč jsem
před vás dnes předstoupil, není po
sedlá potřeba lamentovat, masochi
sticky si rozdírat rány, dělat chytrého po
bitvě a podporovat nakonec veskrze
bludný dojem, že jsme všechno prohráli
a ničeho nedosáhli. Předstoupil jsem
před vás z jiného důvodu: abych se
aspoň stručně zamyslel nad tím, co je
před námi a co máme dělat, aby se i ta
tvář našeho společného života, která je
dnes právem tak zachmuřená, aspoň
trochu projasnila.

Dovolíte-li, budu - jako pořádkumilovný
člověk - své poznámky číslovat. Pře
dem přitom ohlašuji, že jich bude deset.
1) Z toho, co jsem řekl úvodem, je snad
zřejmé, který z četných úkolů, jež jsou
před námi, vnímám jako nejdůležitější.
Zdá se mi, že vláda - ať už bude
tvořena kýmkoliv - stejně jako vy, sená
toři a poslanci, stejně jako vůbec celá
politická reprezentace naší země a
vůbec všichni veřejně činní lidé by měli
jasně říct našim spoluobčanům, že
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jakékoli dobré lidské soužití i jakákoli
prosperita jsou myslitelné jen tehdy,
budou-li panovat v různých oblastech
života jasná, dobrá a všem srozu
mitelná pravidla a budou-li tato pravidla
obecně respektována. Respekt k nim
lze zajisté posílit rychlým a přísným
trestáním jejich porušování, nicméně to
je a vždycky bude jen posila takříkajíc
pomocná. Hlavní je, aby tento respekt
zdomácněl v lidských myslích do té
míry, že pro každého bude ctí, plní-li
zákon, a nikoli, že ho porušuje či
obchází. Jinými slovy: bez všestranné
kultivace mravního řádu, který jediný
může být zdrojem respektu k pravidlům
lidského soužití, a tím i tmelem našeho
občanského společenství, nemáme
šanci a klid, stabilitu, spokojenost a
prosperitu. Dnes víc než kdykoli dosud
jsem přesvědčen,, že my všichni, kteří
máme vliv na dění v této zefni, musíme
tento princip přijmout za svůj a po
koušet se ho denně promítat do své
politické práce. Úkolem občanů a médií
je, aby bedlivě sledovali, zda to
skutečně děláme, a pakliže zjistí, že
nikoliv, aby využili všech možností,
které nabízí demokratický politický sys
tém, k tomu, aby nás vystřídali někým
lepším.
2) Duchem spravedlnosti a slušnosti,
jak vyplývá z tohoto mravního řádu,
musí být pak prodchnut celý systém
technických pravidel upravujících naše
soužití, tedy náš právní řád. V tom máte
nezastupitelnou úlohu vy, členové
našeho Parlamentu, kteří přijímáte
zákony pro všechny občany závazné.
Náš právní systém - mimo jiné proto, že
v něm probíhá bezprecedentní transfor
mace -je dnes nesmírně složitý a těžko
průhledný. Málokdo ví, kolik zákonů
vlastně platí, kolikrát byly novelizovány
jako takové či jinými zákony a které
obecně závazné právní předpisy na ně
navazují. Stále užší výseky práva
vyžadují vlastní experty a bez právníka
či několika právních specialistů se dnes
už mnozí z nás neobejdou. Jsem
hluboce přesvědčen, že čím přehled
nější, průhlednější a občanům srozu
mitelnější bude náš právní systém, tím
větší bude naděje, že bude respek
tován. Přimlouvám se proto, abyste
mimo průběžného přijímání nových
zákonů či jejich novel věnovali zvýše
nou pozornost i celkovému vnášení
pořádku do našeho právního systému a
jeho postupnému zjednodušování a
zpřehledňování.
3) Nervovou sítí státu je systém samo
správy a státní správy. Považuji za
velký a zásadní úkol nadcházející doby
urychleně začít s reformou tohoto sys
tému. Naše země velmi utrpěla tím, že
tato reforma byla tolik let odkládána.
První zákon, který k ní otevírá cestu,
totiž ústavní zákon o krajích, jste přijali
teprve v nedávných dnech. Teď bude
nutné přijmout celou sérii dalších
zákonů, na tento ústavní zákon navazu
jících, jakož i zákon o státní službě,
který nám podle mne začíná až katas

trofálně chybět. Proč je reforma celé
veřejné správy tak nutná? Z mnoha
různých důvodů, které nebyly, obávám
se, nikdy naší veřejnosti dost jasně a
srozumitelně vysvětleny. Za důležité
proto považuji nejen přijmout v
dohledné době příslušné zákony a
udělat vše, co z nich bude vyplývat, ale
zahájit vysvětlovači kampaň, která
ozřejmí občanům, proč je důležité, aby
mnohé kompetence státu přešly do
rukou samosprávy, proč je důležité, aby
o
některých základních
věcech
překračujících svým významem rámec
obce či okresu rozhodovalo krajské za
stupitelstvo, a proč by lecjaké instituce,
dosud spravované pražskými minister
skými úředníky, měly být spravovány
kraji. Považuji za absurdní, že budu
jeme tržní ekonomiku, ale zároveň
mnohým z nás nevadí, že celé velké
oblasti společenského života, jako
například právě státní správa, nesou
jednoznačná materská znamení komu
nistického způsobu vládnutí nad
občany, včetně jejich vysokého stupně
politizace. Není pravda, že po reformě
veřejné správy bude víc úředníků a víc
úřadů. Jestli to někdo trestuhodně
nezkazí, mělo by tomu být právě
naopak.
4) Evropa má dnes před sebou šanci,
kterou neměla po celou dobu své
dlouhé a bohaté historie. Totiž šanci, že
její vnitřní uspořádání jakožto politické
entity, která vždycky celistvou a svým
způsobem nedělitelnou entitou byla,
nebude vyplývat z diktátu velkých a
mocných či z jejich domluvy za zády
ostatních, ale že bude založeno na
vskutku rovnoprávné a svobodné
spolupráci všech, spolupráci vyrůstající
ze společně sdílených demokratických
hodnot. Je správné, že páteří české
zahraniční politiky je orientace na
evropské integrované struktury. Jako
malá země v samotném centru Evropy,
která vždycky byla křižovatkou nej
různějších geopolitických zájmů, máme
poprvé naději, že budeme v evropském
politickém prostředí opravdu pevně a
bezpečně zakotveni. Touto naší kotvou
bude především naše budoucí členství
v Evropské unii, ale v nemenší míře i
naše budoucí členství v Severo
atlantické
alianci.
Mírovou
a
spolupracující Evropu si totiž nelze
představit bez určitého systému její
kolektivní obrany a jedinou institucí,
kteá je dnes schopna tuto obranu
zprostředkovávat, je NATO. Rozši
řování této aliance spojené samozřej
mé i s její transformací je proto přímo
existenční podmínkou úspěšné poli
tické integrace Evropy. Nepochybuji o
tom, že rozhodující část české politické
reprezentace si tyto věci dobře uvědo
muje a ví, že to je právě ona, která má
historickou čest, že může svými kroky
zajišťovat klidný a spokojený život
mnoha generací, jež přijdou po ní. O to
smutnější je, že jsme dodnes zřejmě
nedokázali tyto věci vysvětlit dost
přesvědčivě našim spoluobčanům.
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Možná to byla opět ta nešťastná orien
tace na pouhou ekonomiku, která za
tlačila do pozadí tak zásadní témata,
jakým je bezpečnost státu, tedy něco,
bez čeho nemůže žádná ekonomika
vzkvétat, ba možná vůbec existovat.
Velkým úkolem nejen české zahraniční
politiky, respektive příslušného mini
sterstva, ale celé české politické
reprezentace je nejen zintenzívniť
všechny práce směřující k našemu při
jetí do Evropské unie a do NATO, ale
především jasně vyložit všem našim
spoluobčanů historický smysl, který
toto úsilí má. Česká republika existuje
pět let a má naději, že během dalších
pěti let bude už pevnou součástí inte
grované demokratické Evropy. Byla by
nekonečná vina nás všech, kdybychom
tuto naději promarnili. Nechceme-li ji
ovšem promarnit, pak musíme - opět! začít u svých duší. Mám tím na mysli
nutnost vyhlásit nemilosrdný boj
českému
provincionalismu,
isolacionismu a egoismu, všem iluzím o
jakési lišácké neutralitě, své tradiční
krátkozrakosti, jakož i všem typům
českého šovinismu. Kdo v dnešní době
odmítá vzít na sebe svůj díl odpověd
nosti za osud svého kontinentu a světa
jako celku, ten podepisuje ortel smrti
nejen nad svým kontinentem a světem,
ale především sám nad sebou.
5) Myslím, že nemusím na pozadí toho,
co jsem právě řekl, zvlášť zdůrazňovat,
jak důležité je upřít dnes svou po
zornost k naší armádě. Všechny
zákony týkající se naší bezpečnosti,
obrany a vojenské služby, které je nejvyšši čas přijmout, nebudou nikdy v
dobré podobě přijaty, nechá-li se
všechno jen na příslušném resortním
ministrovi. Je to úkol pro nás všechny,
pro celou politickou reprezentaci země.
Totéž platí o restrukturalizaci armády, o
její personální kultivaci, o jejím přezbro
jení, o její hospodárnosti. A totéž platí
samozřejmě o systematickém posi
lování autority naší armády ve
společnosti. Víceméně totéž, co říkám
o armádě, bych mohl říct o ostatních
bezpečnostních
nástrojích
státu.
Chceme-li, aby v naší zemi klesala
kriminalita, pak nesmíme boj s ní dele
govat pouze na policejního prezidenta
nebo ministra vnitra. Je to věc nás
všech. Nepochopíme-li to, nemáme
právo se nazývat politiky.
6) Jak je tomu vlastně s naší
ekonomikou? Proč máme najednou
těžkosti právě my, kteří jsme se cítili být
nebo kteří jsme skutečně byli příkladem
pro ostatní v rychlosti ekonomické
transformace? Proč naše ekonomika
dnes roste pomaleji, než například
ekonomika polská? Nesdílím názor
některých z vás, že celá transformace
byla špatně založena, špatně kon
cipována a špatně vedena. Spíš bych
řekl, že naším problémem je pravý
opak: tato transformace se zastavila v
půli cesty, což je možná to nejhorší, co
ji mohlo potkat. Kdeco je sice formálně
privatizováno, ale co má vlastně jas

ného a konkrétního vlastníka, který by
se plně věnoval zvyšování efektivity a
dlouhodobým výhledům svého pod
niku? Není výjimkou, že navštívím pod
nik, jehož vedení mi nedokáže říct,
komu dotyčný podnik vlastně patří,
natož jak vydává svému vlastníkovi
účet ze svého hospodaření. Jak je ale
možno očekávat touženou restruktura
lizaci podniků a celých odvětví, když je
tak málo průhledných vlastníků a když
tolik zástupců vlastníků chápe svůj
úkol, poslání a závazek prostě jen jako
příležitost převést svěřené peníze
někam jinam a pak jit od toho? Velmi
divná mi přitom připadá role, kterou
často hrají naše banky: nepřímo vlastní
podniky, které prodělávají, a čím víc
prodělávají, tím víc jim půjčují. Malý
podnikatel nezíská půl milionu na
smysluplnou a konkrétní investici, za
tímco jakýsi podivný pseudovelkopodnikatel získá klidně miliardový úvěr,
aniž někdo pořádně prozkoumal, na co
ho vlastně potřebuje. Právní rámec celé
privatizace, jakož i kapitálového trhu,
se začíná dolaďovat až dnes. Není to
trochu pozdě? Museli jsme za rychlost
své privatizace, rychlost zajisté vítanou
a
dobrou,
skutečně
zaplatit
nakradenými miliardami nebo spíš
desítkami miliard? Bylo-li to nutné,
nechť to někdo jasně řekne. Nebylo-li to
nutné a byl-li to jen následek lajdáckých
pravidel hry, pak si i to jasně přiznejme.
Proč mohlo například Maďarsko zpriva
tizovat obdobnou část své ekonomiky,
aniž se tam tak masivně tunelovalo? A
jak je tomu se státními podíly na vlast
nictví podniků? Existuje tu jasná kon
cepce, co je do té míry strategické či
pro celý stát tak vitálně významné, že si
stát u toho musí zachovat svůj díl vlast
nictví, a co lze dál bez rozpaků privati
zovat? A pokud taková koncepce exis
tuje, proč se to, co je určeno ještě k
privatizaci, neprivatizuje? Vím, jak špat
nou pověst u nás měla slova jako
"koncepce", "strategie" či "průmyslová
politika". Do značné míry jsem to chá
pal: bylo přece třeba naučit podniky
umění starat se o sebe a nespoléhat na
stát. Jen si nejsem jist, zda se to s tím
kultem nekoncepčnosti a nestrategie
trochu nepřehnalo. Je totiž několik věcí,
na které musí mít stát svůj názor a o
nichž musí vědět, zda mu na nich
záleží či nikoliv. Nemluvím v tomto
okamžiku pouze o celé rozpočtové
sféře či o sféře veřejných zájmů či
statků, jako je zdravotnictví, školství,
kultura a podobně. Mluvím přímo o
hospodářství. Mluvím o takových
oblastech, jako je například bytová vý
stavba a trh s byty, jako je doprava,
energetika a vůbec infrastrukturní sítě,
mluvím o tom, co je tak říkajíc podložím
prosperující ekonomiky a prosperu
jícího státu. Nezdá se mi možné, aby
právě v této sféře neměl stát svůj jasný
názor, svou politiku a svou strategii.
Máme ji však? Pokud ano, proč se o ní
obecně víc neví? Pokud ji nemáme,
proč na ní nepracujeme? Jinými slovy:
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je nejvyšší čas, aby naše ekonomická
transformace nabrala nový dech a nový
elán, aby konečně vstoupila do svého
druhého dějství, aby politici provedli co
nejdřív inventuru všeho nedodělaného
a co nejdřív řekli občanům, jak to hod
lají dodělat. Jsem přesvědčen, že čím
jasnější a srozumitelnější slovo v tomto
směru z našich úst zazní, tím spíš se
občané dočasné smíří s tou či onou
další nutnou obětí. Za daného stavu,
vyznačujícího se jakýmsi zvláštním a
téměř mnohoznačným mlčením, je věru
nepravděpodobné, že se při prvním
dalším útoku na jejich standard, ať už
bude mít podobu liberalizace cen ná
jemného či energií, nevzbouří sku
tečně, a ne jen tak na oko, jak tomu
bylo většinou dosud.
7) Před dvěma lety přijala Poslanecká
sněmovna dlouho chystaný a dlouho
očekávaný zákon o obecně pro
spěšných organizacích. Kdekdo se k
tomu okamžiku upínal, kdekdo se na
něj těšil, kdekdo - včetně mne - se z
něho radoval. Doufali jsme, že mnohé
rozpočtové a všechny příspěvkové or
ganizace, tyto relikty komunismu, se
začnou konečně transformovat do
moderních neziskových subjektů, nesešněrovaných spoustou přihlouplých
vyhlášek a předpisů, podstatně svobod
nějších, a právě proto nepoměrné
hospodárnějších a zároveň společen
sky užitečnějších. Těšil jsem se, že
nejrůznějši školy, nemocnice, sociální
zařízení i kulturní instituce začnou
získávat tento nový statut a postupně
začnou přecházet na systém vícezdrojového financování. Tedy že se budou
těšit nejen z příspěvku státu, obce či
kraje, ale i z masivních příspěvků nejrůznéjšich právnických i fyzických
osob, jimž budou s ohledem na tuto
jejich bohulibou činnost postupné
zvyšovány
odpočitatelné
částky
daňových základů. Těšil jsem se, že
přechod na tento způsob decentralizo
vaného přerozdělování bude pokrývat
nejrozmanitější místní i regionální
potřeby nekonečně pestřeji a vynaléza
věji, než jak je toho schopen minister
ský úředník v centru, a těšil jsem se
rovněž, kolik peněz se ušetří tím, že
nebudou muset putovat ze svého
zdroje formou daně do státního
rozpočtu a odtud prostřednictvím přís
lušného ministerstva a jeho rozpočtové
kapitoly zpět do místa svého určení.
Těšil jsem se, jak tento systém po
vznese sebevědomí občanů i pod
nikatelů, kteří všichni budou moci na
vlastní oči vidět, jak se jejich peníze
proměňují v konkrétní obecně prospěš
nou věc. Těšil jsem se marně. Kolik
obecně prospěšných organizací za
poslední dva roky vzniklo? Jedna?
Dvě? A kolik rozpočtových či
příspěvkových organizací se transfor
movalo do organizace neziskové? Ne
slyšel jsem ani o jediné. Někdo říká, že
to nejde, protože by musel být přijat
zvláštní transformační zákon. Někdo
říká, že to jde podle privatizačních
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zákonů, ale že to nikdo nezkouší,
protože všichni zjistili, že je přece jen
pohodlnější žít ve starých dobrých so
cialistických poměrech, tím spíš, že
žádné daňové zvýhodňování těch, kdo
financují neziskový sektor, nenásle
dovalo. Ať tak či onak, vidím tu ne
smírný dluh a velký úkol do budoucna.
Věřím, že nesčetné zmatky, v nichž se
potácí celá naše rozpočtová sféra či
sféra veřejných statků, by mohly být
podstatně menší, kdyby začínal fungo
vat neziskový sektor způsobem aspoň
trochu podobným tomu, který funguje
ve vyspělých západních demokraciích.
8) V sociální politice byly provedeny
četné reformy a chystají se další. Já
osobně bych rád poznamenal k tomuto
tématu jedinou věc: uvítal jsem, když
vláda vtělila do svého programového
prohlášení svůj úmysl oddělit postupně
důchodový fond od státního rozpočtu.
Tento systém se mi zdá být z různých
důvodů podstatně lepší, věřím, že
může být i finančně výhodnější, protože
fondy mohou své peníze lépe zhodno
covat, přičemž považuji za samo
zřejmé, že na státní záruce za nárok
občana na důchod se tím nic nezmění.
Od chvíle, kdy vláda přednesla své
programové prohlášení, nebylo o tomto
tématu nic slyšet. Rád bych věřil, že to
neznamená, že se na tento úmysl za
pomnělo, ale naopak, že na celé věci
sbor odborníků někde v tichosti inten
zivně pracuje. I toto je jeden z úkolů,
které jsou před námi.
9) Nikdo soudný nebude dosavadní
vládu ani vládu předchozí obviňovat z
toho, že v návrhu státního rozpočtu
zapomněla na ekologii. Naopak: četné
miliardy věnované na různá ekologická
zařízení začínají přinášet své ovoce v
podobě mírně se zlepšujících ukazatelů
stavu ovzduší, půdy i vod. Přesto si
nejsem pořád jist, zda se za těmito
investicemi skrývá vskutku jasná kon
cepce. Totiž velmi jednoduchý princip,
že nestačí čistit prostředí zašpiněné
průmyslem, ale že je třeba budovat
čistý průmysl. Což neznamená nic
jiného, než tak či onak zvýhodňovat
každého, kdo dokáže šetřit energií a
kdo zavádí ekologicky neškodné tech
nologie. Ano, nechť platí zákony trhu i v
této oblasti. Nechť ale základním z
těchto zákonů je zákon, že se vždycky
víc vyplatí od začátku méně zneči
šťovat, než později čistit zašpiněný
okolní svět anebo platit příslušné
pokuty.
10) O kultuře mluvím nakonec nikoli
proto, že bych ji považoval za nad
stavbové koření života, ale z důvodu
právě opačného: považuji ji za věc
vůbec ze všeho nejdůležitější, která si
proto zasluhuje, aby byla zmíněna v
samotném závěru mých poznámek.
Nemám tu teď samozřejmě na mysli
kulturu jen jako sféru lidských činností,
jako je třeba péče o památky, výroba
filmů či psaní básní. Mluvím tu o kultuře
v nejširším slova smyslu. To znamená
o kultuře lidských vztahů, lidského

Příloha Kvartu - prosinec 1997
soužití, lidské práce, lidského pod
nikání, mluvím o kultuře veřejného a
politického života, mluvím o naši
obecné kulturnosti. Obávám se, že zde
máme dluhy největší, a tudíž nejvíc
práce před sebou. Tato kultura v nej
širším slova smyslu se totiž neměří
počtem báječných rockových hvězd,
které nás navštěvují, či krásou šatů
světových návrhářů předváděných u
nás světovými modelkami, ale něčím
jiným. Například tím, co křičí skinheadi
v hospodě U Zábranských, kolik bylo
zlynčováno či zavražděno Romů, jak
hrozně se někteří z našich spoluobčanů
chovají ke svým bližním jen proto, že
mají jinou barvu pleti. Tuto nekulturnost
v nejširším slova smyslu mají na svě
domí asi opět oba soubory příčin
neutěšeného stavu věcí obecných, o
nichž jsem mluvjl na začátku: je to
typický projev postkomunistického
stavu ducha a zároveň asi i důsledek
malé péče, kterou jsme v posledních
letech kultivaci tohoto stavu věnovali.
Tedy znovu: není tomu tak, že by tu
byla ekonomická základna, na jejímž
rozkvětu se jaksi priživuje kulturní nad
stavba. Naopak: hospodářský rozkvět
je přímo závislý na kulturnosti prostředí,
v němž se dané hospodářství ocitá.

Dámy a pánové, vážení přítomní,
když tu hovořím - a není to před členy
Parlamentu zdaleka poprvé - o
neziskovém sektoru, o reformě veřejné
správy a o podobných věcech, pak ho
vořím, jak zajisté víte, o tom, co se
nazývá občanskou společností. To zna
mená o společnosti, které je systema
ticky otevírán prostor k co nejpestřejší
sebestrukturaci a co nejpestřejší účasti
na
veřejném
životě.
Občanská
společnost v tomto smyslu má v
zásadě dvojí význam: za prvé
umožňuje lidské bytosti, aby byla sama
sebou ve všech svých dimenzích, tedy
i jako tvor společenský, který chce být
tisícerým způsobem účasten na životě
komunity, v níž žije, za druhé působí
jako skutečná záruka politické stability.
Platí totiž, že čím jsou rozvinutější
všechny organismy, instituce i nástroje
občanské společnosti, tím je tato
společnost odolnější proti nejrůznějším
politickým vichřicím či zvratům. Nebylo
náhodou, že nejbrutálnější útok vedl
komunismus právě proti občanské
společnosti: dobře totiž věděl, že jeho
největším nepřítelem není ten či onen
nekomunistický politik, ale otevřená a
odzdola se svéprávně strukturující, a
tudíž velmi těžko zmanipulovatelná
společnost.
Naše země, jak známo, dnes prožívá
politickou krizi. V této krizi jde - z
hlediska demokratických poměrů - o
celkem banální příhodu, totiž o demisi
vlády. S takovými příhodami demokra
tický systém samozřejmě počítá a ví,
jak z nich ven.
Tatáž krize se však mnohým jeví téměř
jako kolaps režimu, demokracie, či

dokonce konec světa. To je podle
mého názoru možné mimo jiné proto,
že jsme nevytvořili aspoň základy
skutečně rozvinuté občanské spo
lečnosti, která žije na tisíci různých rovi
nách a vůbec se tedy nemusí cítit exis
tenčně závislá na té či oné vládě nebo
na té či oné politické straně.
Zazlívám-li něco těm, kteří dnes
odstupují, pak daleko víc, než ty či ony
konkrétní prohřešky, celkově apatický,
ba přímo nepřátelský vztah ke všemu,
co by mohlo jen vzdáleně občanskou
společnost připomínat či tvořit. Tento
apatický vztah je totiž přesně tím, co je
v posledku odpovědno za to, že tak
banální demokratická příhoda, jakou je
pád jedné vlády, se jeví jako málem
antické drama a do jisté míry se
dokonce takovým dramatem stává:
mnoho lidí má docela pochopitelný
pocit, že stojí tváří v tvář krachu určité
koncepce státu, určitého pohledu na
svět, určitého souboru ideálů.
Jakkoli to, co prožíváme, je nepří
jemné, stresující a v mnoha ohledech
nebezpečné, může to být zároveň velmi
poučné a k mnohému dobré: může to
totiž vyvolat katarzi, tedy přesně to, v
co antické drama vždy ústilo. To zna
mená pocit hluboké očisty a vykoupení.
Pocit znovuzrozené naděje. Pocit os
vobození.
Pakliže nás dnešní krize donutí se vší
vážnosti se znovu zamyslet nad
charakterem našeho státu, nad jeho
ideou, nad jeho identitou a výsledek
takového zamyšlení promítnout do
vlastní práce, nebyla ta krize vůbec
zbytečná a všechny ztráty, které při
nesla, mohou být mnohonásobně
vyváženy.
O identitě státu či národa či společnosti
se mluví často a nejeden odpůrce
evropské integrace se národní identitou
ohání a z její ztráty strachuje. Do
mnívám se, že většina těch, kdo takto
mluví, podvědomě vnímá identitu jako
jakousi osudovou danost, jako cosi ge
netického, málem jako identitu krve,
tedy jako něco, na co nemáme vliv.
Myslím, že to je veskrze zvrácené po
jetí identity. Identita je především určitý
výkon, určité dílo, určitý čin. Identita
není mimo odpovědnost, ale je naopak
jejím výrazem.
Bude-li nám naše dnešní krize výzvou k
činům, které nově naplní naší identitu,
pak nemáme důvod jí litovat. Zkusme ji
proto pochopit jako lekci či školu, jako
zkoušku, jako apel, který možná přišel
v pravou chvíli, aby nás varoval před
naší vlastní pýchou a ušetřil něčeho
podstatně horšího.
Děkuji vám za pozornost.

Neviditelný!»
POLITICKÝ, RODINNÝ A PSÍ PENNl WWW LIST

Převzato z Internetového deníku
Neviditelný pes Ondřeje Neffa
z 10. prosince 1997

Natrhejte si borůvky
Lot 2 Henderson Road,
Wandin North, Melway 119 - G:9
Otevřeno mimo pondělků a úterků každý den
od 10. ledna do konce února mezi 9. a 17. hod.
Před návštěvou farmy zavolejte na

tel: 059 643 303

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI A
MLÁDEŽ
ve věku 7 -14 let

Deset dní na Šumavě
s Velkou historickou hrou
O českých dějinách.
Zájemci přihlaste děti
u Vlasty na tel: 9808 8137
nebo Petry 0411 606 368

