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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

âapek a Klaus
Moje generace mûla smÛlu, Ïe chodila do ‰koly v dobû, kterou by klasik nazval
Temnem. JenÏe mûla ‰tûstí, Ïe nás obãas uãili profesofii odkojení První republikou.
Dne‰ní studenti mají ‰tûstí, Ïe Ïijí v dobû Obrození, ale vût‰inou je bohuÏel uãí
generace, která nastoupila na pedagogická uãili‰tû po roce 1968. Pedagogické,
právnické a novináfiské fakulty mûly v dobû normalizace nejtvrd‰í politick˘ v˘bûr
studentÛ a v osmnácti ãi devatenácti letech maturant s prÛmûrnou inteligencí se
takov˘m institucím vyh˘bal jako ãert kfiíÏi. Tím nechci hodit v‰echny do jednoho
pytle. Na ‰tûstí se komunistÛm nepodafiila dokonalá selekce, ale pokud nûkdo
vkládá nadûji do mlad˘ch právníkÛ, soudcÛ, ãi ãeká rychlou pfiemûnu spoleãnosti
prostfiednictvím vzdûlání nebo oãekává objektivní Ïurnalistiku, tak si moÏná je‰tû
chvíli poãká. Nová generace totiÏ musí vybudovat nové prostfiedí, vztahy, novou
kulturu a to nûkdy trvá i nûkolik generací, tak jako trvalo i nûkolik generací tuto
kulturu zniãit.
Dobr˘ uãitel není ten, kter˘ nalije trycht˘fiem ÏákÛm do hlavy spoustu vûdomostí,

ale ten, kter˘ je dokáÏe nauãit  samostatnû myslet. Po léta jsme totiÏ ve ‰kole
papou‰kovali, Ïe Karel âapek je pravicov˘m autorem, aÏ jednou pfii‰el místo
onemocnûlého profesora Blumauera profesor Zlatohlávek. Na otázku, jestli známe
nûkterého pravicového autora z první republiky, kdosi odpovûdûl: „âapek!“ Tak ho
vyhodil od tabule. Pak nám velice logicky vysvûtlil, Ïe autor První party o Ïivotû
horníkÛ nemÛÏe b˘t pravicov˘m autorem. Karel âapek se totiÏ vÏdy zastává lidí,
ktefií jsou sociálnû slabí, ktefií jsou na okraji spoleãnosti. Nevidí ‰tûstí v bohatství a
v trÏní ekonomice.
I ve hfie, kterou uvedlo Nové divadlo Adam stvofiitel nakonec lidstvo nezachraÀuje

nûkdo z horních deseti tisíc nebo Blaniãtí rytífii, ale lidsk˘ Zmetek, ãlovûk, do kterého
si kaÏd˘ mÛÏe kopnout. I v R. U. R. zÛstává poslední z lidí - zedník, kter˘ v
okamÏicích deprese utíká na le‰ení. âapkova esej Proã nejsem komunista?
nevznikla proto, Ïe by to chtûl slavn˘ spisovatel komunistÛm nandat, ale protoÏe
musel jasnû dát najevo, Ïe s touto partiãkou, s tímto my‰lením, nemá nic spoleãného.
Musel totiÏ ãelit obvinûním, Ïe je tak doleva…
Pokud Václav Klaus po vzoru Karla âapka napí‰e Proã nejsem sociální demokrat?,

tak to není reakce na to, Ïe by ho nûkdo podezíral ze sociálního cítûní, Ïe by
nadrÏoval dûlníkÛm. Naopak Václav Klaus v tûchto dnech napomenul pfiedstavitele
·kodovky, kdyÏ chtûli zv˘‰it platy zamûstnancÛm, Ïe by se tím mohla rozjet inflaãní
spirála a na pracující lid, Ïe musí b˘t pfiísnost. Václav Klaus skuteãnû není sociální
demokrat. MoÏná, Ïe by spí‰e bylo zajímavé, kdyby nûkdo napsal esej Proã Jifií
Paroubek není sociální demokrat?,  ale to jiÏ je o nûãem jiném.
Václav Klaus tedy není sociální demokrat. Nyní se pustil do enviromentalistické

hrozby. Na tomto místû zdÛrazÀuji to, co v‰ichni víte: Václav Klaus není
enviromentalistou. V˘roky Václava Klause k této otázce jsou ãasté. Nûkdy dlouhé,
jindy krat‰í a tak jsem byl napomenut, moÏná po právu, Ïe skuteãné stanovisko je
na serveru âeské noviny od âTK autorizované fieditelem tiskového odboru Hradu
Petrem Hájkem, nikoliv to, co bylo oti‰tûné ve zkrácené podobû v pfiedminulém
Satellitu.
Václav Klaus zde fiíká: Ukazuje se, Ïe v diskusi o klimatick˘ch zmûnách nejsme

svûdky stfietu rÛzn˘ch názorÛ na Ïivotní prostfiedí, ale stfietu názorÛ na lidskou
svobodu. Nezb˘vá neÏ souhlasit. Otázkou je, co si pfiedstavujeme pod pojmem
lidská svoboda. U âapka je svoboda spojená se zodpovûdností. Je ãlovûk v
zneãi‰tûném ovzdu‰í svobodnûj‰í, kdyÏ musí mít zavfiená okna a nemÛÏe se v létû
ani probûhnout? Je omezením lidské svobody, kdyÏ se omezí automobilová
doprava ve velkomûstech anebo více omezuje lidsk˘ pohyb jízda pfiískokem, která
se mnoho neli‰í od cestovní rychlosti na‰ich babiãek na velocipédech?
Václav Klaus vidí nebezpeãí v omezování ekonomického rÛstu, spotfieby a

lidského chování a naopak povaÏuje za „prokázanou skuteãnost“, Ïe ãím vy‰‰í je
bohatství spoleãnosti, tím vy‰‰í je kvalita Ïivotního prostfiedí. V tomto bodû uÏ ale
s panem prezidentem skuteãnû nemohu souhlasit. Mám pocit, Ïe kvalitní Ïivotní
prostfiedí produkuje i zdravého jedince. V roce 2005 jsem byl v jedné z relativnû
nejchud‰ích evropsk˘ch zemí v âerné Hofie, pfiesto tam obyvatelstvo vypadalo
zdravûj‰í neÏ kdekoliv jinde v Evropû a uÏ se to nedá porovnat se Spojen˘mi státy,
kde se cvalíci vykulí ze sv˘ch pfiibliÏovadel, aby vyuÏili svoji lidskou svobodu v
nejbliÏ‰ím  nákupním stfiedisku.
Václav Klaus navrhuje zajistit lidskou svobodu, fundamentální ekonomické

mechanismy, jak˘mi jsou svobodn˘ trh, fungující systém cen a jasnû definovaná
vlastnická práva. Opût nezb˘vá neÏ souhlasit. JenÏe, co je to svobodn˘ trh? Je ve

spoleãnosti, kdy je nám 24 hodin vtloukáno do hlavy, Ïe musíme mít urãit˘ Ïivotní
styl, svobodn˘ trh? Co kdyÏ já ty vûci, které jsou na svobodném trhu vÛbec
nepotfiebuji, ale potfiebuji nûco docela jiného. Tfieba potfiebuji chvíli volného ãasu,
zamyslet se, promluvit se sv˘mi znám˘mi, mít ãas na duchovní vûci, na rodinu. Jak
jsme mohli vidût v dokumentu âesk˘ sen,  jsou rodiny, pro které je vyvrcholením
nedûlního odpoledne vycházka do nákupního centra. Je vÛbec v dobû reklamy je‰tû
svobodn˘ trh? VÏdyÈ je stále tûÏ‰í a tûÏ‰í Ïít bez mobilního telefonu, poãítaãe,
televize, rádia nebo auta. Musíme-li vlastnit tyto vûci, jsme svobodnûj‰í? Není to
právû ten trh, co nás znesvobodÀuje? Není vÛbec pojem svobodn˘ trh nesmyslem?
Ukazuje se, Ïe svobodn˘ trh v kultufie vede k prÛmûrnosti. Z toho dÛvodu si tfieba

nûktefií filmafii jako dánsk˘ reÏisér Lars von Trier (shodou okolností se narodil v roce
1956, ve stejném roce, kdy Ingmar Bergman natoãil Sedmou peãeÈ) stanovili urãité
limity. Ve sportu zvítûzilo platové omezení pro hráãe v NHL, jinak hrozil krach a zánik
soutûÏe. Takhle to skonãilo pouze s roãní pfiestávkou… Michel Platini volá po stropu
pro fotbalové kluby v Evropû. Poté, co zmizela bariéra, Ïe v jednom klubu nesmí hrát
urãité mnoÏství cizincÛ, se má objevit jiné omezení. NÛÏky se totiÏ otevfiely tak, Ïe
kluby z chud‰ích zemí nemají ‰anci proniknout mezi evropskou ‰piãku, kde
vynikající hráãi sedí za neuvûfiitelné peníze na stfiídaãce.
Není pravdou, Ïe by ãlovûk byl schopen Ïít bez boha ãi bohÛ. Komunismus byl

náboÏenstvím, pfiestoÏe proklamoval ateismus. Zrovna tak, a v tom má Václav
Klaus pravdu, se mÛÏe stát environmentalismus náboÏenstvím. Stejn˘m
náboÏenstvím v‰ak mÛÏe b˘t Klausova víra v ekonomick˘ v˘voj spoleãnosti, kdy
Karla Marxe nahradí Fridrich Hayek.
Karel âapek na rozdíl od Václava Klause si tyto limity uvûdomoval. Pokud je ãlovûk

nevezme váÏnû nebo je chce zniãit dostane se do role Adama Stvofiitele, kter˘ je
niãí symbolicky kanónem. JenÏe pak pfiicházejí nová omezení je‰tû banálnûj‰í, je‰tû
více znesvobodÀující. Spoleãnost potfiebuje urãitá omezení a pokud to budou pouze
omezení v otázce Ïivotního prostfiedí, nebude to tak stra‰né.
Václav Klaus klade správnû dÛraz na vlastnická práva. Je nutné si uvûdomit, Ïe

ãlovûk v‰ak nemá vlastnická práva na tuto zemi.
Ale‰ Bfiezina

***

Filmy na‰ich let…

…ze zaãáteãních slabik tûchto slov vznikl název festivalu Finále. Zaãal v
Plzni v dobû, kdy ãeská kinematografie sbírala na mezinárodních festivalech
jedno ocenûní za druh˘m. Skromné zaãátky pfiipomíná fotografie z roku
1968. O tom jak˘ bude ten leto‰ní - dvacát˘, o tom se dovíte v pfií‰tím ãísle.
I letos je Satellite oficiálním mediálním partnerem tohoto festivalu.


