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Ž ijeme v nejlepší možné době, jak by
řekl Voltairův Candide. Ano, je to
tak, žerty stranou. Právem se pouka-

zuje na oživenou hrozbu Ruska – na jeho
apetit a touhu po revanši za rok 1989. Prá-
vem se poukazuje na hrozby postdemokra-
cie – na střety zájmů nejsilnějšího muže
vlády Andreje Babiše. Schopenhauer by
řekl, že je to nejhorší možná doba. Ale spo-
lečensky vzato si užíváme tak, jak jsme si
nikdy v moderních dějinách neužívali.

Můžeme říkat a psát, co chceme. Může-
me cestovat a stěhovat se, kam chceme.
Můžeme volit, koho chceme. Můžeme na-
dávat, na koho chceme. Ekonomicky na
tom nejsme zle. A přece se ve společnosti
šíří různá pnutí. Na tom není nic nového
ani výjimečného. V demokracii se spole-
čenská pnutí řeší politickým zápasem, vol-
bami či občanským vzdorem. Ale nejprve
je třeba, aby je někdo názorně pojmenoval
a vystihl.

Včera uplynulo 40 let od takového po-
jmenování a vystižení – 8. dubna 1975
Václav Havel dokončil dopis generálnímu
tajemníkovi ÚV KSČ Gustávu Husákovi.
Tehdejší poměry, totalitní a bez svobod ob-
čanských i politických, nelze srovnávat
s dneškem. Ale jeden aspekt si oživit může-
me. Je jím Havlova schopnost vystihnout
společenský problém.

V tom byl Havlův dopis Husákovi srov-
natelný s projevem Ludvíka Vaculíka na
IV. sjezdu Svazu československých spiso-
vatelů v červnu 1967. Žádné konkrétní zá-
věry ani paralely pro dnešek z obou těch
apelů dělat nemůžeme. Ale můžeme si
klást různé otázky a uvažovat o nich. Tře-
ba takovéto: Jsou i v demokratické společ-
nosti našeho typu problémy, které čekají
na srozumitelné pojmenování a vystižení?
Komu a proč by měl psát dnešní veřejný in-
telektuál? Na co by měl poukazovat? Jaký-
mi argumenty by společnost skutečně do-
kázal oslovit?

Líbivým faktům navzdory
Aby nevznikla mýlka. To není výzva kon-
krétním intelektuálům naší doby – ani páte-
ru Halíkovi, ani geologu Cílkovi, ani socio-
logu Bělohradskému, ani nikomu dalšímu.
Je to pouhý námět k úvaze pro každého.
Každý má přece svou hlavu.

Havel osloví Husáka v době, jíž sám
říká „bezčasí“. Je fuk, zda je rok 1973,
1974 či 1975. Nic se nemění, lidé pracují,
plodí děti („Husákovy“, generaci elit dneš-
ka), volí kandidáty Národní fronty a ekono-
mická čísla působí dobře. „Nepotvrzuje to
všechno,“ píše Havel, „že se Vám podařilo
úspěšně splnit program, který si Vaše vede-
ní dalo: totiž získat podporu obyvatelstva
a konsolidovat poměry v zemi?“

Odpověď záleží na úhlu pohledu. Kdo
se řídí statistikami či hlášeními úřadů a po-
licie, na upevnění společnosti kývne. Ale
Havel klade i jiné otázky: „Co bylo udělá-
no pro mravní a duchovní obrodu společ-
nosti, pro rozvoj skutečně lidských dimen-
zí života, pro povznesení člověka k vyšší-
mu stupni důstojnosti, pro jeho vskutku
svobodné a autentické uplatnění ve svě-
tě?“ A jeho odpověď zní, že v tomto smys-
lu je společnost vratká: „Odvažuji se tvr-
dit, že – navzdory všem vnějším líbivým
faktům – vnitřně naše společnost nejen vů-
bec zkonsolidována není, ale upadá nao-
pak do stále hlubší krize, do krize v lec-
čems nebezpečnější než všechny, jež
z naší moderní historie pamatujeme.“

Kdo by se tím chtěl inspirovat dnes, na-
razí na řadu protiargumentů. Husákova le-
gitimita se opírala o sovětské tanky. Legiti-
mita i těch nejméně oblíbených politiků
dneška se opírá o svobodné volby, a navíc
o instituční síť liberální demokracie, třeba
o Ústavní soud. Teď se oproti Husákově
éře střídají vlády. A pokud si dnešní esta-
blishment nenárokuje úplný dozor nad stá-
tem, nemůžeme po něm chtít ani odpověd-
nost za náladu ve společnosti.

To vše je samozřejmě pravda. Jenže člo-
věk se nemůže zbavit dojmu, že společ-
nost jako taková (bez ohledu na právě vlád-
noucí elity) je tu stále. Že její nálady i pnu-
tí více či méně spontánně odrážejí nějaký
vývoj a žádají reflexi. A že společnost kvi-
tuje ty, kteří její problémy dokážou pojme-
novat a vystihnout.

Nic lidského jsme nevyřešili
Jak už bylo řečeno, vedle Havla sem patří
i Vaculíkovo vystoupení na sjezdu spisova-
telů v červnu 1967. Bylo to dvacet let po
„vítězném únoru“, takže elity procházely
generační výměnou (jako teď, řekl by leck-
do). Vaculíkův projev získal ohromný spo-
lečenský ohlas. Ne proto, že by odhalil
něco senzačního, ale díky prosté, lidské ar-
gumentaci.

„Je třeba vidět,“ řekl Vaculík, „že za dva-
cet let nebyla u nás vyřešena žádná lidská
otázka.“ Byla to bomba i v liberálních ča-
sech reformního komunismu. Ve společ-
nosti vázané na statistiky, analýzy a pláno-
vání prohlásí veřejný intelektuál, člen
KSČ, že nebyla vyřešena žádná lidská otáz-
ka, a stane se z toho slogan. Troufl by si ně-
kdo tvrdit, že to téma odešlo na smetiště dě-
jin v listopadu 1989 spolu s pádem komu-
nistického režimu?

Ne, stále tu nějak leží. Vyčítat intelektuá-
lům dneška, že nenapsali svůj „dopis Hu-
sákovi“ (rozuměj: Zemanovi, Babišovi...),
by nebylo fér. Jejich role je daleko slabší
než v dobách, kdy bývali pasováni do role
zápasníka s drakem. A jen tak někomu
psát se v éře digitálních sociálních sítí po-
važuje za ulítlé. Takže nezbude, než aby si
intelektuální vzkazy lídrům každý promýš-
lel sám.

e-mail: zbynek.petracek@lidovky.cz

S tostránková brožura napsaná Jiřím
Buriánkem, Simonou Pikálkovou
a Zuzanou Podanou, nyní vydaná Fi-

lozofickou fakultou Univerzity Karlovy
a nazvaná Násilí na mužích – Sonda do zá-
koutí partnerských vztahů, dává nahléd-
nout do oblasti přikryté mlčením, neznalos-
tí či strachem z výsměchu. Do oblasti jako-
by menšinové, ale když si v knize uvedená
procentuální čísla potom přepočítáme na
reálné počty lidí, jichž se týkají, rázem je
to jiný obrázek.

Autoři dle metodiky, jejíž detaily zde
nemá cenu rozvádět, provedli v roce 2012
průzkum na reprezentativním vzorku čes-
kých mužů od 18 do 70 let „podle vzdělání,
ekonomické aktivity a dalších parametrů“.
S nějakou formou fyzického násilí se ve
svém životě setkalo 53 % mužů. Konkrét-
něji: „48 % mužů zažilo během svého živo-
ta alespoň jednu z forem fyzické agrese ze
strany jiného muže, zhruba jedna desetina
(9,9 %) však (i) od vlastní partnerky“. Je tři-
krát až čtyřikrát pravděpodobnější, že muž
bude napaden cizím mužem než manžel-
kou a partnerkou. Více než dvacetina dotá-
zaných mužů uvedla fyzický útok od své
partnerky v posledních pěti letech, nejčastě-
ji je to facka, pak házení věcmi či úder před-
mětem. Značnou stimulační roli u útočníků
(žen i samozřejmě mužů, když se zkoumá
násilí z jejich strany) hraje alkohol.

Nejčastěji „bitým“ mužem je zaměstna-

nec s měsíčním příjmem 14 až 35 tisíc ko-
run; pravděpodobnost, že muž bude vysta-
ven násilí ze strany ženy (ať fyzickému, či
psychickému), zvyšuje to, když mužovi ro-
diče doma proti sobě používali násilí.
Ostatně autoři opakovaně poukazují na me-
zigenerační přenos násilnického počínání
a vůbec vzorců chování. Násilí se „vý-
znamně častěji“ dopouštějí ženy nezaměst-
nané, v domácnosti, na rodičovské dovole-
né, méně vzdělané, nevěřící v Boha, inkli-
nující k návykovým látkám. Je evidentní,
že v domácnostech pod existenčním tla-
kem, s finančním stresem, se násilí obecně
vyskytuje častěji.

Čísla u psychického násilí jsou pochopi-
telně vyšší: 19 % procent mužů má za to,
že mu jsou ze strany partnerek vystaveni
„stále nebo často“; pouze čtvrtina mužů
uvedla, že mu vystaveni nejsou vůbec.

Výzkumníci zaznamenali, že muži mají
značný sklon násilí ze strany žen bagateli-
zovat a tolerovat, nepřipouštět si jeho zá-
važnost, ačkoliv fakticky je stresuje a ne-
zřídka (téměř v jedné třetině!) vede k uží-
vání léků a konzumaci alkoholu. I když je
muž ze strany partnerky vyloženě vysta-
ven fyzickému násilí, jen výjimečně (3 %)
to nahlásí policii nebo vyhledá pomoc
kupříkladu psychologa. Být bit od ženy je
totiž pro muže nadále ve společnosti bráno
jako těžká stigmatizace, jako výraz mnoho-
četně ohrožující slabosti. Muži se hrozí
nejen ztráty prestiže, nýbrž i ztráty bydlení
či dětí, protože soudy stále rozhodují dosti
mechanicky (děti ženě!). Muž má zkrátka
za to, že je lépe, když se nikdo nedozví, že
je doma bit.

e-mail: josef.chuchma@lidovky.cz

A lexis Tsipras je ideální partner, takový, jaké Moskva
ráda vítá. Reprezentuje zemi, která kdysi kolonizova-
la a civilizovala Krym, ale dnes si na něj pražádný ná-

rok nedělá. Tak to má být. Znáte auto Lada Tavrija? Pak věz-
te, že název vychází z řeckého jména jihu Krymu – Taurida
(asi znáte Gluckovu operu Ifigenie na Tauridě). Taková ne-
konfliktní historie se Putinovi a Tsiprasovi líbí.

Teď ale už vážně. Tsiprasovo Řecko a Putinovo Rusko toho
mají společného mnohem víc. Kdo jako turista navštíví orto-
doxní kláštery Hellady (a Kypru), slyší zvěsti o penězovodech
z ruské pravoslavné církve. Nejaktuálnějším společným jme-
novatelem je však optika roku 1945. Ze všech metropolí na
starém kontinentu se o druhé světové válce mluví nejčastěji
v Moskvě a Aténách. A jakkoliv jsou ty argumenty oprávně-
né, jakkoliv Rusko přineslo velké oběti za osvobození od na-
cismu a Řecko je obětí zcela nepochybnou, s odstupem 70 let
od války působí dost účelově a vyděračsky.

Atény vydírají reparačními požadavky Německo v naději,
že tímto kalibrem si vylepší svou pozici dlužníka. Moskva vy-
dírá Evropskou unii tím, že se z ní pokouší Tsiprasovo Řecko
tak či onak „vyviklat“. Nejde jen o jednu zemi na okraji EU.
Jde o součást celé bezpečnostní architektury regionu. Řecko
a Turecko už spolu dlouho neválčily hlavně proto, že jsou sou-
částí NATO. A kdyby se podařilo „vyviklat“ Řecko v rámci
EU, k „vyviklání“ z NATO už by byl jen krůček.

Západ má silný důvod k tomu, aby udržel Řecko. Ne peněž-
ní, ale strategický. Znepokojeně pozoruje, jak země, jež svého
času vynalezla Evropu (rozuměj: civilizaci Západu), se teď stá-
vá jejím nejrizikovějším faktorem. Kdysi Zeus v podobě býka
unesl dceru fénického krále Europu na Krétu. Teď se zdá, že ji
v podobě Tsiprase unáší do Moskvy. Zbyněk Petráček

O dsouzení bývalé šéfky Středočeské turistické infor-
mační služby a spolupracovnice Davida Ratha prová-
zí nářek obhájce i odsouzené. Odvolal se státní zástup-

ce i obhájce, takže rozhodnuto ještě není. Paní Šárka Alexa
musí podle nepravomocného rozsudku nahradit škodu 7,8 mi-
lionu korun a dostala dvouletý podmíněný trest se zkušební do-
bou tři roky. Nelíbí se jí to: „Ti lidé, kteří mě řídili, teď sedí
u televize a přemýšlí, jak to všechno vymysleli a hodili na
mámu tří dětí.“ Podobně mluví obhájce, za vše prý může před-
stavenstvo informační služby. Samozřejmě, obžalovaní se mo-
hou hájit všemi způsoby a bylo by bláznivé jim to vytýkat.

Nicméně argumentace, že za vše mohou ti nahoře a jedinec,
který zrovna stojí před soudem, je učiněné neviňátko a oběť po-
měrů, zní tak nějak tradičně a obecně velmi přijatelně. Ovšem
pravý opak se potkává s pravdou. Kdybychom se spokojili
s trestáním jen politických generálních ředitelů korupce
a drobné přisluhovače korupčníků z nějakého důvodu amne-
stovali, nikam se nedostaneme.

Paní byla ředitelkou informační služby a podepisovala „pa-
píry“. Pokud nevěděla, co činí, má být zbavena svéprávnosti
a jako taková i omilostněna, v opačném případě jí trest náleží.
Pokud po nás nadřízený žádá cosi proti předpisům, či neřkuli
něco nezákonného, je přece prostou občanskou povinností se
vzepřít. A pokud dělám coby úředník pro krajský úřad, tak je
celá věc o to naléhavější, protože pracuji s veřejnými penězi.

Slýcháme například donekonečna opakovaná jména několi-
ka arcilotrů či takřečených kmotrů, kteří údajně mohou za veš-
keré neduhy naší metropole. Avšak skutečnost, že i ten největ-
ší zloun na úrovni profesora Moriartyho se neobejde bez úřed-
níka s kulatým razítkem a příslušnými šanony, je přece nepo-
minutelná. Naším zájmem by mělo být trestání i těchto lidí,
bez nich by totiž ani zmíněných zločinů nebylo.

Obvyklá a nezanedbatelná námitka, tedy že pokud úředník
odmítne splnit politické zadání, je šikanován, by tím, že by-
chom trestali i pomahače, padla. Pracovník by stál před vol-
bou riskovat buď šikanu, nebo zákonný postih. Navíc má od
července platit služební zákon a ten před šikanou chrání. Neza-
nedbatelné pak je osobní rozhodnutí každého z nás, kým se ne-
chá do jaké funkce jmenovat. U Davida Ratha by s nezištností
nepočítala ani matka Tereza. Martin Zvěřina
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nenárokuje úplný dozor
nad státem, nemůžeme

po něm chtít ani odpovědnost
za náladu ve společnosti

Být bit od ženy je totiž
pro muže nadále
ve společnosti bráno
jako těžká stigmatizace,
jako výraz mnohočetně
ohrožující slabosti

ZBYNĚK
PETRÁČEK
komentátor LN

JOSEF
CHUCHMA
vedoucí Orientace LN

Pondělí ŠINKANSEN
Martina Rychlíka

Úterý EUROPEANA
Kateřiny Šafaříkové

Středa ARCHIV
Petra Zídka

Čtvrtek ZÁPISNÍK
Josefa Chuchmy

Pátek LÉKÁRNA
Istvána Léka

Sobota CHLÍVEK
Petra Kamberského

Vzkazy nejvyššímu
Před 40 lety napsal Václav Havel dopis Husákovi. Komu a proč bychom mohli psát my?

Jsem doma bit. Mlčím jak hrob
ZÁPISNÍK

Zeus unáší Evropu
Moskva vítá Tsiprase a zkouší, jak „vyviklat“ Řecko

Nevinné tety
I trestání nepolitické administrativy je žádoucí

Vydavatel: MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00, Praha 5,
IČ 45313351, evidenční číslo MK: E 5168, ISSN 0862-5921

REDAKCE:

ŠÉFREDAKTOR István Léko ŘEDITEL Veselin Vačkov

VEDOUCÍ VYDÁNÍMartin Egyed, Petr Bušta,
HLAVNÍ EDITOŘI Tomáš Málek, Petr Závozda, ŠÉFKOMENTÁTOR Petr Kamberský,

VEDOUCÍ LIDOVKY.CZ Radek Kedroň
VEDOUCÍ REDAKTOŘI RUBRIKMartin Zvěřina (názory), Adam Junek (domov),

Jan Žižka (byznys), Leona Šlajchrtová (svět), Jiří Peňás (kultura), Ondřej Trunečka (sport),
Michal Růžička (foto), Barbora Cihelková (Akademie), Josef Chuchma (Orientace),

Eva Vlčková (Medicína & věda), Lukáš Rous (Servis LN), Kateřina Svobodová (Relax),
Petr Bušta (Česká pozice), Vladan Šír (Pátek LN), Eva Hlinovská (Esprit)

VEDOUCÍ GRAFICKÉHO STUDIA Štěpán Korčiš, FOTOEDITOŘI Jan Bezucha, Petr Homolka
JAZYKOVÝ REDAKTOR Jan Štěpánek

Adresa redakce: Lidové noviny, Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel. ústředna 225 067 111, fax redakce 225 067 199, dopisy@lidovky.cz, www.lidovky.cz

Inzerce:Mafra, a. s., Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, plošná inzerce
tel. 225 063 467, fax 225 063 479, řádková inzerce tel. 225 063 111, inzerce@lidovky.cz

Inzerce v regionech: Severní Čechy tel. 478 636 311, Liberecký kraj tel. 488 123 311, Hradecký kraj
tel. 498 515 311, Pardubický kraj tel. 467 303 311, Jižní Čechy tel. 388 909 313, Plzeňský kraj tel. 374 333 311,
Karlovarský kraj tel. 359 404 311, Moravskoslezský kraj tel. 558 959 311, Střední Morava tel. 583 808 311,

Východní Morava tel. 576 202 311, Jižní Morava tel. 516 202 315, Vysočina tel. 564 606 311
Předplatné: Informace, objednávky pro tuzemské doručování, změny a přerušení na tel. 225 555 533,
fax 225 556 633, e-mail: predplatne@lidovky.cz, www.predplatne.lidovky.cz a na adrese Lidových novin,

oddělení předplatného. Reklamace na bezplatné lince 800 912 912
Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Praha a Olomouc. Rozšiřuje PNS, a.s., Česká pošta, s.p.

Prodaný náklad ověřuje ABC ČR. Četnost: vychází denně kromě neděle, místo vydání: Praha
©MAFRA, a. s., 2015 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu

Lidových novin (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
Vydavatelství MAFRA, a.s. je součástí koncernu AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem.


