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232,8°C
Není to zas tak vysoká teplota a ãíslo zfiejmû nikomu nic
nefiíká. I v ãe‰tinû se kniha Ray Bradburyho, kterou
pfieloÏili Jarmila Emmerová a Josef ·kvoreck˘ jmenuje
451 stupÀÛ Fahrenheita.
Pfiiznám se, Ïe vÏdy mû fascinovala tato stupnice,

která se jmenuje po nûmeckém fyziku Danielovi Gabrielu
Fahrenheitovi (1686-1736) a která vznikla v roce 1724.
Kdysi mi Paul Wilson, kdyÏ jsem se nelichotivû zmínil o
severoamerickém mûrném systému, zatímco ve svûtû
se pouÏívá SI (System International), rozhofiãenû
vysvûtlil: „Co je to metr? Co si pod tím mÛÏe‰ pfiedstavit?
Nic. Zatímco yard je jeden krok. Co je to centimetr? Co
si pod tím mÛÏe‰ pfiedstavit? Nic. Zatímco palec
odpovídá lidskému palci…“  A podobnû je tomu i s
Fahrenheitem. Dlouho jsem Ïil v pfiedstavû, Ïe nula
stupÀÛ byla dlouhodobû nejniÏ‰í teplota a 100 stupÀÛ
dlouhodobû nejvy‰‰í - rekordní teplota. JenÏe ono to
nebylo tak jednoduché. Nûmeck˘ fyzik Fahrenheit urãil
0°F smícháním chloridu amonného, vody a ledu a jako
horní hranice mûla b˘t teplota lidského tûla 98°F.
KaÏdopádnû to nebylo tak jednoduché, ani pfiíli‰
vûdecké, natoÏ pfiesné. Pamatuji se v‰ak, Ïe pfievést
teplotu z Fahrenheita na Celsia je pomûrnû jednoduché:
od teploty udané ve Fahrenheitovû stupnici se odeãte
32, násobí se to pûti a dûlí devíti.
Jak vysvûtloval Eman Habásko mlad‰í v MuÏích v

offsidu svému otci Emanu Habáskovi star‰ímu, kdyÏ
ten se podivoval, jak pfiihlouplá mají anglické kluby
jména, Ïe jin˘ kraj, jin˘ mrav. Zrovna tak je to s
Fahrenheitem a Celsiem. Tuhle jsem ‰el po ulici a vidím
auto s ontarijskou znaãkou BLBY 661. V âechách nebo
na Slovensku by asi nikdo s takovou znaãkou nejezdil,
zde v Kanadû je takov˘ch jezdcÛ nejménû 661. TakÏe
opût jin˘ kraj jin˘ mrav.
Proã se tedy i v âechách, kde Fahrenheitovu stupnici

nepouÏívají, vÏil pro knihu Ray Bradburyho název 451
stupÀÛ Fahrenheita, zÛstává otázkou. Málokdo tedy ví,
Ïe se papír vznítí pfii teplotû 233°C. Symbol hofiící knihy
nám spí‰ pfiipomíná postavu Matûje Antonína Koniá‰e
z 18. století, jak nám to vyobrazil Alois Jirásek v Temnu
neÏ velitele Beattyho z románu amerického spisovatele.

Knihy jsou, jak u Jiráska, tak u Bradburyho nûco, kvÛli
ãemu se podstupuje obûÈ, persekuce, nûkdy i Ïivot.
Ti‰tûné slovo mûlo váhu. V knihách byla moudrost,
historická zku‰enost. Z první cesty na Západ do Anglie
v roce 1968, jsem si vezl pln˘ batoh knih. Jel jsem
stopem a kdyÏ jsem slézal v Doveru z náklaìáku, batoh
mû stáhl dolÛ z kabiny a mírnû jsem se zranil. Na ‰tûstí
mnû po pfievozu do Francie v Calais zastavili nûjací
âe‰i, omluvili se, Ïe mû nemohou vzít, protoÏe jsou
plní, ale jestli by mi mohli pomoci. ¤ekl jsem, Ïe mám
pln˘ ruksak knih. Vzali je s sebou. Mezitím byl 21. srpen
1968 a na knihy jsem zapomnûl, byl mezi nimi i
Rampouch od Andreje SiÀavského. Nûkdy na podzim,
kdyÏ jsem nebyl doma se u nás zastavilo auto a
neznámí lidé mi pfiivezli knihy. Nevím, jak se jmenovali,
nemohl jsem jim nikdy podûkovat.
Knihy jsem vezl sv˘m znám˘m do Jugoslávie na

dovolenou a kdyÏ jsme se louãili, tak nafiídil mÛj kamarád
své Ïenû, Ïe nesmí m˘t nádobí a pak mezi ‰pinavé
hrnce v tfiicetistupÀovém horku (tedy kolem 90°F) zabalil
cenn˘ kontraband pûknû do igelitu, aby se to neumastilo.
I kdyby celník otevfiel kufr auta, ‰el z toho takov˘ smrad,
Ïe by ho okamÏitû zavfiel.
A najednou jsme v dobû, kdy o knihy není zájem. Lidé

nabízejí knihy po rodiãích zadarmo, ale nikdo je nechce.
Nejprve knihy nahradily ãasopisy, pak noviny, nyní
noviny nahrazuje internet.

MÛÏeme pozorovat, jak na hokeji, v kinû, v divadle, o
pfiestávce koncertÛ lidé maãkají svoje blackberry a
ipady. Vidûl jsem, jak na fotbale novináfii sledovali na
poãítaãi jin˘ zápas, neÏ kter˘ se právû odehrával.
Nervóznû skákali z jednoho webu na druh˘.
Dennû vidíme desítky ne‰tûstí, stovky zranûní,

nespoãet branek a druh˘ den znovu. Pofiád dokola.
Studenti na univerzitách musí prostudovat stovky
publikací, ale pfieãíst si kníÏku nemají ãas. Pfii tom jsme
stále pfiesvûdãováni, Ïe je to skvûlé, ale Ïe musíme
drÏet krok. I na poslední schÛzi torontské odboãky se
objevil návrh, Ïe problém je v tom, Ïe nepracujeme se
sociálními médii.
MoÏná je to pravda, ale spí‰ je problém v tom, Ïe

nemáme co nabídnout. Druh˘ problém je v tom, Ïe
hovofiíme fieãí, které uÏ mladí lidé nerozumí. Program
SdruÏení neoslovuje. PoÏadavky SdruÏení jsou z roku
1990. V˘jimkou je snad jen poÏadavek o zmûnû
obãanství. Ale i zde se probudilo SdruÏení ponûkud
pozdû a zákon o obãanství je v platnosti jiÏ témûfi
dvacet let.
Podíváme-li se na to, co je hlavním problémem studentÛ

v âR a v Kanadû, tak je to velice podobné. Není to jen
zavádûní ‰kolného, ale je to stále vût‰í omezování
akademick˘ch svobod. Pfiemûna vysok˘ch ‰kol na
akciové spoleãnosti. NemoÏnost uplatnit se po studiu v
oboru. Nûkdy je to promy‰len˘ odpor jako v Montrealu
nebo v Praze. Jindy je to v˘buch pfietopeného kotle
jako tento víkend v ontarijském Londonu.
Knihy dnes není zapotfiebí pálit jako je to v románech

Ray Bradburyho ãi Aloise Jiráska. Pomalu zmizí z
povûdomí lidí. Není ani takovou tragédií, Ïe se nebudou
tisknout v souãasné formû a Ïe budou tfieba v
elektronick˘ch ãteãkách. Problém je spí‰ v obsahu.
Mladí lidé Ïijí ve virtuálním svûtû a ten je zcela odli‰n˘
od reálného svûta kolem nich a odvykli tomu, Ïe by
je‰tû nûco, aÈ jiÏ je to v˘tvarné umûní ãi literatura,
mohlo jejich Ïivot reflektovat.

Ale‰ Bfiezina
***

Dûkovn˘ pugét pro Eli‰ku Wagnerovou
Pfied odchodem Eli‰ky Wagnerové z Ústavního soudu
vyjádfiili (nezávisle na sobû) dva brilantní právníci vzdûlaní
na Západû jistou obavu, abychom to s oslavami nepfiepískali.
Zvlá‰tní starost. Mám spí‰ obavu, Ïe to nedopískneme. Pfies
remcání, které zaznívalo v poslední dobû i v tomto sloupku,
pfiece odchází nejvût‰í osobnost „druhého“ Ústavního soudu.
(Tomá‰ Nûmeãek LN). Advokát L. Müller, kter˘ nám zasílá
pravidelnû informace o mnoha procesech se zaslouÏil o dva
nálezy: I nehmotná újma pfii nezákonném vûznûní je plnû
od‰kodnitelná. (I. ÚS 85/04, pfiípad jehovistického odpíraãe
vojny Chodûry) a Svoboda svûdomí - „hluboce pociÈovaná
povinnost jednat tady a teì - je hodna ochrany (Pl. ÚS 42/
02). Od té doby Nejvy‰‰í soud âR vyhovûl 168 dal‰ím
stíÏnostem pro poru‰ení zákona v obdobn˘ch kauzách,
Opaãného názoru je premiér Neãas, kter˘ 12. bfiezna 2012,

na Eli‰ku Wagnerobou neb˘vale ostfie zaútoãil a zpochybnil
její nezávislost a den, kdy Wagnerová konãí jako soudkynû
ÚS, povaÏuje za “svátek ãeské demokracie”.

Neãase rozãílilo prohlá‰ení, v nûmÏ Wagnerová
charakterizovala vládní reformy jako “‰ílené a asociální”.
Podle Neãase je takové politické prohlá‰ení od ústavního
soudce v rozporu s nezávislostí soudu a je “skvrnou” na jeho
povûsti.
“Pokud to mám fiíct otevfienû, tak jsou ‰ílené, asociální, a já

nechci Ïít ve státû, kter˘ se chová jako asociál,” odpovûdûla
Wagnerová v deníku Právo na otázku, jak˘ je její osobní
názor na vládní reformní zákony, jejichÏ projednávání u ÚS
uÏ se nebude úãastnit. Soudkynû konãí ve funkci 21. bfiezna.
K ostrému vyjádfiení Petra Neãase na adresu Eli‰ky

Wagnerové se odstupující ústavní soudkynû nechce
vyjadfiovat. V˘roky premiéra podle Wagnerové nejsou vûcné
a proto s nimi nechce polemizovat.
Jeho kritiku soudkynû razantnû odmítá. Z úfiadu pfií‰tí t˘den

odchází, konãí jí mandát.
„Podívejte se, já konãím. Byla to slova obãana, kter˘ ví, Ïe

uÏ o niãem rozhodovat nebude,“ vysvûtluje Wagnerová,

proã otevfienû kritizovala vládní reformy. A odmítá i v˘tku,
Ïe s vyjádfiením nepoãkala aÏ po odchodu z funkce.
UÏ o niãem nebudu rozhodovat, tvrdí soudkynû
„Byla jsem na nû dotázaná teì. Vûdûla jsem, Ïe rozhodovat

o tûch návrzích uÏ nebudu a garantuji vám, Ïe uÏ mi to
nemÛÏe pfiijít na stÛl ani omylem,“ fiíká soudkynû s tím, Ïe na
sv˘ch v˘rocích by nic nemûnila.
„Obvykle si stojím za slovy, která vypustím,“ dodává.
Sv˘m názorem Wagnerová souzní s opoziãní âSSD, která

dala podnût k Ústavnímu soudu, kter˘ se bude nûkter˘mi z
takzvan˘ch reformních zákonÛ Neãasovy vlády zab˘vat.
Sociální demokracie oznaãuje vládní reformy za asociální a

tvrdí, Ïe nûkteré jejich ãásti jsou i v rozporu s ústavou.
Nezb˘vá neÏ podûkovat Eli‰ce Wagnerové, která Ïila pfied

návratem do âR nûjakou dobu v Kanadû, za v‰echna moudrá
rozhodnutí i za odvahu postavit se mocn˘m a jít proti proudu.

abe
***


