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VI. VALNÁ HROMADA DEMOKRATICKÉHO KLUBU
Dne 21. listopadu 2009 se uskuteãnila VI. valná hromada Demokratického klubu. Jednání zahájila a ﬁídila kol. Eva ·vandová. V úvodu byly zvoleny komise
mandátová a volební a návrhová. Do mandátové a volební komise byli zvoleni
kol. Ludmila Kaprasová, Vladimír ·ust a Ivan Turnovec; do návrhové komise kol.
Jan Friedlaender, Ladislav Háva a Zdenûk Pavlík. Poté vystoupili se zprávami kol.
BoÏena ·kvaﬁilová (pﬁedsedkynû Dk), Zdenûk Pavlík (b˘v. pﬁedseda Klubu), Jan
Friedlaender (pﬁedseda politické komise Dk), Vladimír ·ust (ãlen VR Dk povûﬁen˘ vedením komise pro modernizaci materiálÛ Klubu) a Franti‰ek Filaun (ãlen
VR Dk povûﬁen˘ hospodaﬁením Klubu). V diskusi pak dále vystoupili kol. (abecednû) Ladislav Háva, Jiﬁí Jelínek, Jan Müller, Ludûk Rychetník, Jan Srnec, Ondﬁej Wagner a Milan Zapletal.
Z vystoupení BoÏeny ·kvaﬁilové:
Na dne‰ním zasedání VI. valné hromady Demokratického klubu pﬁedkládám
zprávu o ãinnosti od svého zvolení pﬁedsedkyní Dk na 7. schÛzi ústﬁedního v˘boru Dk dne 17. 3. 2009. V zápisu z poslední schÛze v˘konné rady Dk je uvedeno,
Ïe se budu zab˘vat ãinností Dk za poslední tﬁi roky, tedy od konání poslední valné hromady. PovaÏovala bych za nezodpovûdné shrnout a hodnotit ãinnost Dk
pﬁedev‰ím vzhledem k dlouholetému pﬁedsedovi Dk, kol. Pavlíkovi, kterého si
velmi váÏím. Kol. Pavlíkovi patﬁí velk˘ dík za ve‰keré pÛsobení, za vedení klubu
s pﬁehledem a osobním nasazením. Vynikal jako politick˘ a strategick˘ myslitel
i jako dokonal˘ administrátor a v‰ichni vûﬁíme, Ïe bude podle sv˘ch moÏností dále v práci pro Klub pokraãovat.
Zamûﬁím se na ãinnost Dk, tak jak jsem ji osobnû poznala. Chtûla bych pﬁedeslat, co povaÏuji za prospû‰né do budoucnosti a poÏádat v‰echny pﬁítomné, aby
v diskusi projevily své názory a pﬁedloÏily návrhy, které by pﬁispûly k tomu, aby

setkání ãlenÛ Dk byly je‰tû více zajímavá a inspirativní. Vycházím ze zku‰enosti
pﬁípravy Konference Dk, konané 26. 10. 2008 k 60. v˘roãí zaloÏení Demokratického klubu. Solidarita a velkorysost ãlenÛ, vyjádﬁená sponzorsk˘mi dary, umoÏnily konání konference v dobû, kdy Dk byl zcela bez finanãních prostﬁedkÛ. A navíc mohl b˘t vydán Sborník, kter˘ zahrnuje dodané pﬁíspûvky i pﬁedná‰ky,
vyslovené na Konferenci. Je k dispozici v‰em ãlenÛm a pﬁíznivcÛm Dk na sekretariátû Klubu (Jungmannova 17, Praha 1). Na tomto shromáÏdûní bych chtûla je‰tû jednou podûkovat v‰em za finanãní pomoc, bez které by se Konference nekonala. Úãast 67 ãlenu Dk na Konferenci povaÏuji za velk˘ úspûch a zároveÀ vede
k zamy‰lení, zdali by se nemûli ãlenové a pﬁíznivci Dk setkávat v krat‰ím ãasovém horizontu. Domnívám se, Ïe bude nutné pﬁipravit zajímav˘ program, rozdûlen˘ v rámci pravideln˘ch setkání, kter˘ bude uveden pﬁedná‰kou s následnou
diskusí. Otázkou je, zdali se ãlenové Dk pﬁikloní a schválí setkání v mûsíãních
nebo del‰ích ãasov˘ch intervalech. Program by pﬁipravila VR s pÛlroãním pﬁedstihem. Také se domnívám, Ïe program pﬁedná‰ek osobností, které se zab˘vají
danou, popﬁ. aktuální problematikou by „pﬁilákal“ mladé lidí do Dk. Ze své zku‰enosti vysoko‰kolského pedagoga mohu uvést, Ïe se pﬁedná‰ek na aktuální témata rádi úãastní studenti rÛzného vûku i zamûﬁení.
V období od bﬁezna leto‰ního roku se pravidelnû po 14 dnech konaly schÛze
VR, které pokraãovaly v dosavadním trendu a zachovaly pÛvodní program. Dle
mého názoru a za podpory ostatních ãlenÛ VR navrhuji, aby se schÛze VR konaly jednou za mûsíc. Tento návrh je v souladu s Jednacím ﬁádem VR Dk, bod 2.
Termíny schÛzí by byly pﬁedem stanoveny.
Finanãní zpráva bude podána kol. Filaunem. Nepﬁíjemná skuteãnost, která se
projevila koncem minulého roku, kdy Dk byl prakticky bez finanãních prostﬁedkÛ, samozﬁejmû souvisí s placením pﬁíspûvkÛ ãlenÛ Dk. Chtûla bych se obrátit na
v‰echny ãleny Dk, aby zváÏili své finanãní moÏnosti a doplatili alespoÀ za poslední rok ãlenské pﬁíspûvky. V pﬁípadû, Ïe nezaplatili pﬁíspûvky za tﬁi roky, bude uvaÏováno o ukonãení jejich ãlenství. Podle zveﬁejnûn˘ch údajÛ má ãlenská
základna víc neÏ 600 ãlenÛ, takÏe je nepochopitelné, Ïe se Dk dostává do tak tíÏivé finanãní situace.
Pravidelná setkání ãlenÛ v Praze probíhala v prostorách CEVRA Institutu –vysoké ‰koly a byla moderována kol. Wagnerem. V ﬁíjnovém termínu byl organizován spoleãnû s Muzeem Kampa vzpomínkov˘ veãer vûnovan˘ Janu Mládkovi
a v listopadu mimo pravidelné setkání veãer vûnovan˘ Ladislavu K. Feierabendovi. Zasedání ÚV Dk, konané 23. 6. a 20. 10. 2009, se kromû bûÏné agendy
vãetnû distribuce Sborníku z Konference, zab˘valy pﬁípravou valné hromady,
programem a návrhem kandidátÛ. Byl stanoven poãet ãlenÛ ÚV na 15, a 5 náhradníkÛ.
VáÏení kolegové, podala jsem zprávu o ãinnosti Dk za krátké období mého pÛsobení v pﬁedsednické funkci. Velmi si váÏím této moÏnosti, kdy jsem poznala
pozitiva i negativa, s kter˘mi se pot˘ká Dk, spoleãenství lidí, obhajující demokratické principy na‰í spoleãnosti. Do budoucnosti bych si pﬁála, aby vedení spí‰e pﬁedsednictví klubu pﬁedkládalo sv˘m ãlenÛm zajímav˘ program, kterého by
se úãastnilo co nejvíce ãlenÛ a bylo pﬁíjemn˘m setkáním pro v‰echny, tak jak si
troufám ﬁíci, byla Konference v ﬁíjnu 2008.
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Z vystoupení ZdeÀka Pavlíka
Pﬁedev‰ím bych chtûl podûkovat kol. ·kvaﬁilové za ocenûní mé ãinnosti pro
Klub, jemuÏ jsem v posledních 18 letech pﬁedsedal. Je to relativnû dlouhá doba,
bûhem které mnoho obãansk˘ch hnutí vzniklo a mnoho jich téÏ ukonãilo ãinnost.
Je to dlouhá doba i pro zastávání pﬁedsednické funkce; byl jsem si toho vûdom
a jiÏ pﬁi minulé volbû jsem pﬁijal tuto funkci pouze na jeden rok s tím, Ïe poté bude provedena nová volba pﬁedsedy. V té dobû se v‰ak Klub dostal do finanãních
potíÏí, neboÈ nedostává dotace a je financován jen ze ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ; placení pﬁíspûvkÛ není pak silnou stránkou ãlenÛ. Tyto problémy bylo nutno radikálnû ﬁe‰it. Nejvût‰í finanãní zátûÏí bylo stále se zvy‰ující nájemné za místnost
sekretariátu v KﬁíÏkovû ulici v Praze 7. V této kritické situaci nám vy‰el vstﬁíc
tehdej‰í rektor vysoké ‰koly CEVRO kol. Miroslav Novák, kter˘ nám nabídl spoleãnû s ﬁeditelkou CEVRO JUDr. Markétou Steimachovou moÏnost vyuÏívat prostory této ‰koly pro umístûní nutn˘ch písemností Klubu; zároveÀ nám umoÏÀují
pravidelná setkání ãlenÛ a poﬁádání schÛzí jeho orgánÛ. Patﬁí jim za to ná‰ velk˘
dík. Jejich vstﬁícnost k potﬁebám Klubu se projevila i zapÛjãením poãítaãe s moÏností jeho napojení na na‰i tiskárnu a moÏností archivovat v budovû ‰koly materiály Klubu, s kter˘mi se jiÏ nepracuje.
Chtûl bych také podûkovat v‰em aktivním ãlenÛm Klubu za jejich ãinnost
v minulém funkãním období. Bez jejich spolupráce by Klub nemohl fungovat
a patﬁí jim proto dík v‰ech ãlenÛ Klubu. Není moÏno v‰echny vyjmenovat, neboÈ
nûkdy i drobná pomoc je dÛleÏitá a cenná. JelikoÏ Klub nemá placené pracovníky a ve‰kerá ãinnost je v˘sledkem dobrovolnû práce, vymezené aktivity se ãasto
pﬁekr˘valy. Uvedu zde pouze nûkolik pﬁíkladÛ a vûﬁím, Ïe mi odpustí ti, které zde
nevzpomenu nikoliv proto, Ïe bych na nû zapomnûl (coÏ je ov‰em také moÏné),
ale Ïe by jejich jmenovité uvedení zabralo pﬁíli‰ mnoho ãasu. Pﬁedev‰ím bych
chtûl podûkovat kol. Franti‰ku Filaunovi, kter˘ kromû vedení hospodáﬁské agendy Klubu od zaãátku jeho legální existence ãasto pomáhal v‰ude, kde to bylo potﬁeba. ·lo napﬁ. o pomoc pﬁi stûhování sekretariátu, jeho uspoﬁádání, vedení adresáﬁe ãlenÛ, práce spojené s expedicí Dk-Dialogu (ti‰tûní adres, pﬁíprava dopisÛ
vãetnû vkládání rÛzn˘ch dal‰ích materiálÛ, odvoz na po‰tu apod.). Dále bych pﬁipomenul pro Klub v˘znamnou a ãasovû nároãnou ãinnost redakce Dk-Dialogu,
kterou vedla kol. Eva ·vandová aÏ do doby, kdy jí rodinné problémy znemoÏnily pokraãování v této práci. S vydáváním Dk-Dialogu jsou spojeny i dal‰í ãinnosti, napﬁ. styk s tiskárnou, kter˘ mj. zabezpeãoval kol. Radovan Jelínek; i jim
patﬁí ná‰ dík. Pro Klub neménû v˘znamná byla ãinnost politické komise, kterou
vedl kol. Jan Friedlaender; pﬁehled vydan˘ch ãíslovan˘ch stanovisek, která vyjadﬁují politické postoje Klubu, ukazuje na aktivitu ãlenÛ této komise; chtûl bych
jim téÏ podûkovat, zejména pak jejímu pﬁedsedovi, kter˘ byl autorem vût‰iny návrhÛ formulací pﬁedloÏen˘ch stanovisek. Je mnoho dal‰ích ãlenÛ, kteﬁí si zaslouÏí ná‰ dík. Kol. Ondﬁej Wagner s pﬁehledem moderoval pravidelná setkání, kol.
Alena ·ubrtová gratulovala ãlenÛm Klubu k jejich v˘znamn˘m Ïivotním jubileím (z podûkování osloven˘ch je patrné, Ïe to bylo velmi pﬁíznivû pﬁijímáno), kol.
Marek Tietze zﬁídil webové stránky Klubu, kol. Drahomíra Chroboková pﬁed
sv˘m onemocnûním zastávala funkci tajemnice Klubu a úãastnila se i práce re-
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dakce Dk-Dialogu; rád bych téÏ podûkoval autorÛm pﬁíspûvkÛ publikovan˘ch
v Dk-Dialogu i v‰em dal‰ím ãlenÛm, které jsem zde nevzpomenul a kteﬁí pﬁispûli k fungování Klubu.
Chtûl bych si nyní v‰imnout toho, jaké jsou specifické formy pÛsobení Demokratického klubu a jak tyto formy v minulém funkãním období naplÀoval. Jsou to
pﬁedev‰ím pravidelná mûsíãní setkání ãlenÛ a pﬁátel Demokratického klubu bez
pﬁedbûÏného stanovení témat a s pﬁedpokladem, Ïe tato témata budou urãena pﬁímo na setkání podle jejich závaÏnosti a aktuálnosti, která bezprostﬁednû pﬁed setkáním nastala (ãasto je nebylo moÏno pﬁedvídat pﬁedem). Forma tûchto setkání
umoÏÀuje samozﬁejmû kaÏdému úãastníkovi pﬁipravit si urãité téma pﬁedem a zároveÀ je moÏno poskytnout prostor napﬁ. pro zahraniãní ãleny, kteﬁí jsou v dobû
setkání v Praze. Tato setkání probíhala pravidelnû pouze v Praze a nepravidelnû
téÏ na jin˘ch místech v tuzemsku nebo i v cizinû (napﬁ. Demokratick˘ klub Mongolsko). Druhou specifickou formou ãinnosti je vydávání Dk-Dialogu, které je
vlastnû písemné pokraãováním setkání. Obû tyto formy ãinnosti slouÏí mimo bezprostﬁední v˘mûnu názorÛ na otázky, které jsou pﬁedmûtem zájmu Klubu, také jako podnût k vydávání oficiálních stanovisek Klubu, coÏ je tﬁetí jeho specifickou
formou aktivity.
Kromû tûchto specifick˘ch ãinností se Klub vûnoval téÏ dal‰ím aktivitám, které v‰ak mÛÏeme nalézt i u jin˘ch organizací. V záﬁí 2008 poﬁádal konferenci u pﬁíleÏitosti 60 let od svého zaloÏení na téma svoboda a odpovûdnost. V loÀském roce jsme zahájili ve spolupráci s Museem Kampa cyklus pﬁedná‰ek pod názvem
âeskosloven‰tí demokraté; zatím byly uskuteãnûny dvû pﬁedná‰ky vûnované Janu
Mládkovi a Ladislavu Karlovi Feierabendovi; pﬁedpokládám, Ïe Klub bude v tomto cyklu pokraãovat. Podporovali jsme v˘zkumnou a studijní ãinnost v problematice demokracie a demokratismu, byl diskutován projekt vypracování návrhu na
mûﬁení demokratismu a vytvoﬁení jeho indexu; i zde pﬁedpokládám pokraãování.
Jsem rád, Ïe se nám podaﬁilo vyﬁe‰it nûkteré problémy, které ohroÏovaly samotnou existenci Demokratického klubu, jak jsem se o nich zmínil v úvodu svého vystoupení. ZároveÀ vám v‰em oznamuji, Ïe jiÏ nebudu kandidovat na Ïádnou
funkci v Klubu vzhledem k dlouhé dobû, kdy jsem rÛzné funkce zastával a zároveÀ s ohledem na svÛj vûk. Pﬁeji v‰ak Klubu dal‰í rozvoj a budu mu v tomto úsilí pomáhat, pokud o to bude mít nové vedení zájem.
Z vystoupení Jana Friedlaendera:
Náplní ãinnosti politické komise je pﬁíprava oficiálních klubov˘ch stanovisek.
V období 2007–2009 byla pﬁijata tato stanoviska:
2007: (35) K systému voleb do PS PâR; (36) K jednání o umístûní radarové
základny na území âR;
2008: (37) K v˘zvám k obãanské neposlu‰nosti v souvislosti s poplatky ve
zdravotnictví; (38) K nepokojÛm v Tibetu; (39) K funkci Ústavního soudu âR);
2009: (40) K ‰íﬁení rasistick˘ch a totalitních idejí na internetu; (41) K zahraniãním misím Armády âR; (42) K dÛvûryhodnosti politick˘ch stran; (43) K poru‰ování ústavy a dal‰ích zákonÛ Komunistickou stranou âech a Moravy; (44)
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K novelizaci trestního ﬁádu a dal‰ích pﬁedpisÛ v oblasti poskytování informací;
(45) Ke kampani proti Ústavnímu soudu âR.
Návrhy stanovisek pocházely od ãlenÛ komise, od v˘konné rady Dk a z pravideln˘ch diskusních setkání. Ve‰keré návrhy byly upraveny cestou diskuse v komisi; na závûr následovalo hlasování, pﬁi nûmÏ byly i nûkteré návrhy odmítnuty,
v jednom pﬁípadû s pouÏitím práva veta. Kromû âeského dialogu se nedaﬁí je uveﬁejnit v mediích; odpovûì od adresátÛ (orgány zákonodárné, v˘konné a soudní
moci, media) pﬁi‰la jen v˘jimeãnû. V‰echna schválená stanoviska byla postupnû
uveﬁejnûna v Dk-Dialogu. V ojedinûl˘ch pﬁípadech se komise vyslovovala také
k vhodnosti publikace nûkter˘ch pﬁíspûvkÛ v Dk-Dialogu.
Z vystoupení Franti‰ka Filauna
Pro posouzení hospodaﬁení ÚV jsem vzal v úvahu období od 1. listopadu 2006
do 21. ﬁíjna 2009, které je doloÏitelné mûsíãními bankovními v˘pisy.
K 1. listopadu 2006 ãinil poãáteãní stav finanãních prostﬁedkÛ Kã 16 629, z toho pﬁipadal na bûÏn˘ úãet u âeské spoﬁitelny Kã 15 895, na hotovost v pokladnû
Kã 734. K 31. ﬁíjnu 2009 ãinil koneãn˘ stav finanãních prostﬁedkÛ Kã 27 710,
z toho pﬁipadlo na bûÏn˘ úãet u âeské spoﬁitelny Kã 24 940, na hotovost v pokladnû Kã 2 770. Vzrostl tedy stav finanãních prostﬁedkÛ ve funkãním období
o Kã 11 081.
NeÏ pﬁejdu k rozboru pﬁíjmÛ a v˘dajÛ chtûl bych ﬁíci, Ïe pro konferenci k 60.
v˘roãí zaloÏení Demokratického klubu v záﬁí 2008 byly vedeny v rámci hospodaﬁení samostatné podúãty pﬁíjmÛ a vydání. Ve sledovaném období ãinily celkové pﬁíjmy Kã 262 082. Z toho ãinily ãlenské pﬁíspûvky 78 % (Kã 208 833) a 22
% (Kã 53 168) pﬁipadlo na pﬁíspûvky ãlenÛ a hostÛ pro konferenci. V˘nos z bankovního úãtu (úrok) je pro porovnání zanedbateln˘ (Kã 81).
V˘daje v témÏe období ãinily Kã 251 001; nejvíce nás zatíÏilo nájemné – 35 %
(Kã 88 710), jako druhé následovaly v˘daje spojené s konferencí a vydáním konferenãního sborníku – 23 % (Kã 58 889). Tﬁetí nejvût‰í poloÏkou v˘dajÛ 18 % (Kã
45 605) byl tisk Dk-DialogÛ a nûkter˘ch materiálÛ pro konferenci, a ãtvrtou nejvy‰‰í poloÏkou bylo po‰tovné (Kã 36 778) – 15 %. Na zb˘vajících 9 % se podílely materiál (Kã 8 144), poplatky bance (Kã 7 716) a platby za telefon (Kã 5 158).
Nejvíce klubov˘m v˘dajÛm u‰kodilo nájemné, které se z pÛvodních Kã 2 461
v roce 2006 zv˘‰ilo na Kã 4 308 v roce 2008, tj. o 75 %. Proto jsme uvítali, Ïe
nám vedení Cevro Institutu poskytuje pﬁístﬁe‰í zdarma. Úãet konference k 60. v˘roãí není je‰tû uzavﬁen, protoÏe do koneãného v˘sledku bude nutno zapoãítat trÏbu za konferenãní sborník. Pokud jde o platební morálku ãlenÛ Dk, Ïijících v âeské republice, nezaplatilo své pﬁíspûvky 167 ãlenÛ, tj. 38 % ãlenÛ v âR.
ZPRÁVA O PROVEDENÉ REVIZI ÚâTÒ
Ústﬁední revizní komise Demokratického klubu provedla dne 17. 11. 2009 kontrolu vedení úãetnictví v Klubu za období 1. 11. 2006–31. 10. 2009 a neshledala
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Ïádné závady: Revizní komise konstatuje, Ïe hospodáﬁ vede samostatnû Knihu
faktur (1), Samostatné archivní ﬁady pﬁíjmov˘ch a v˘dajov˘ch dokladÛ (2), PenûÏní deník Demokratického klubu (3), Pokladní knihu (4), Knihu pﬁíspûvkÛ (5)
a Vyúãtování danû (6). V‰echny tyto knihy jsou vedeny na poãítaãi a obsahují
v‰echny pﬁedepsané náleÏitosti. Revizní komise doporuãuje hospodáﬁi: doplnit
v‰echny elektronicky vedené knihy o popisy vzorcÛ, pﬁená‰et automaticky údaje
mezi knihami, v‰echny knihy zaheslovat a zv˘‰it tak jejich zabezpeãení a ukládat
zálohy v‰ech knih 1x mûsíãnû na samostatné médium.
Závûrem Ústﬁední revizní komise Demokratického klubu pod vedením
ing. Huberta Maxy na základû revize materiálÛ o hospodaﬁení, které jí pﬁedloÏil
hospodáﬁ klubu ing. Franti‰ek Filaun, konstatovala, Ïe hospodaﬁení Demokratického klubu bylo v kontrolovaném období v souladu s platn˘mi pﬁedpisy a doporuãuje Valné hromadû schválit zprávu hospodáﬁe bez v˘hrad.
Z DAL·ÍCH VYSTOUPENÍ KOLEGÒ
Ladislav Háva se domnívá, Ïe v Demokratickém klubu je zavedena cenzura
a dále uvádí: Mnû se vÛbec nelíbilo ustavení pracovní skupiny pro schvalování
textÛ u pﬁíspûvkÛ, které by mûly b˘t oti‰tûny v Dk-Dialogu. To je de facto zavedení cenzury. Tato skupina byla ustavena za úãelem posouzení textu pﬁíspûvku
kolegy Miku‰e. Stále jsem nechápal, proã se nesmí tisknout jeho ãlánky, protoÏe
sám jsem tam Ïádnou závadu nena‰el. To se mi objasnilo aÏ na v˘roãní konferenci konané v loÀském roce, kdy kolega Rychetník pana Miku‰e otevﬁenû obvinil z toho, Ïe propaguje komunismus. To je pomluva a hrubé zkreslení toho, co
ve sv˘ch textech kolega Miku‰ hlásá. Jednalo se v tomto pﬁípadû o ãlánek oti‰tûn˘ v Dk-Dialogu ã. 9–10/2007.
KdyÏ má nûkdo odli‰n˘ názor, je tﬁeba to uvítat jako dÛvod k diskusi a k upﬁesnûní stanovisek, a nikoliv to zakazovat a dávat na index. To dûlají jenom lidé pohodlní a diktátoﬁi. MÛÏe se stát, Ïe nûkter˘ pﬁíspûvek není vhodn˘ k oti‰tûní v zaslaném stavu. Jestli má nûkdo pﬁipomínky k nûjakému znûní, je tﬁeba, aby se
autora zeptal, o co se jedná, pﬁípadnû aby zmírnil pouÏité v˘razy, ale není pﬁípustné, aby kdokoliv svévolnû do textu zasahoval a mûnil jeho smysl.
Abych se k tomu také sám vyjádﬁil, já zastávám stejné stanovisko jako kolega
Miku‰. A pﬁi tom nejsem sám. Kdo na minulé konferenci pozornû poslouchal, ten
musel poznat, Ïe se podobn˘ názor objevil i v referátu paní Neudorflové. KdyÏ
jsem si chtûl vyhledat jeho pﬁesné znûní v ti‰tûném sborníku z této konference,
na‰el jsem jen slabou náhraÏku tehdy vysloveného názoru. Zveﬁejnûn˘ text zní
takto: „mezi liberálními a demokratick˘mi hodnotami je znaãné napûtí, urãit˘
rozpor, jehoÏ je si, kupodivu, málokdo vûdom„. MoÏná Ïe si paní Neudorflová
svÛj v˘rok sama upravila do podoby, která by nikoho nedráÏdila. Podle mne by
se mûla paní Neudorflová poÏádat, aby uvedla, jak znûl tehdej‰í vysloven˘ v˘rok,
pﬁípadnû aby se její slova pﬁepsala z nahrávky jejího projevu a aby tento text je‰tû dodateãnû autorizovala, pokud tato nahrávka nebyla dosud smazaná.
V této souvislosti se zmíním je‰tû o referátu pana Ivo Feierabenda, kter˘ ve
svém projevu horoval pro svobodu formulovanou v dokumentu od Adama Smit-
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ha z roku 1776 o bohatství národÛ (The Wealth of Nations): NechÈ se vûci dûlají
bez zábran a pﬁekáÏek, tedy v podmínkách úplné svobody v‰eho konání. Je v‰ak
tﬁeba uvést i dal‰í citát z jeho referátu: “OhroÏení pﬁírody na‰í planety, aÈ uÏ vyhlazováním vzácn˘ch zvíﬁat, tropick˘ch pralesÛ a globálního oteplování, to také
patﬁí pod pojem nesvobody.„ Pan Feierabend tento v˘rok nijak neupﬁesÀuje. Já jej
v‰ak pokládám za dÛkaz toho, Ïe i on sám je znepokojen tím, Ïe neomezená svoboda vede nakonec ke zkáze. ProtoÏe si uvûdomuje disproporci mezi hlásáním
svobody a jejími konkrétními dÛsledky, radûji se vyhnul tomu, aby tento stav komentoval. Já zastávám ten názor, Ïe je tﬁeba neomezenou svobodu nûjak redukovat a to pﬁíslu‰n˘mi zákony, které rozhodnou o tom, co se je‰tû smí a co uÏ ne, aÈ
uÏ se to zastáncÛm amerického pohledu na svût líbí, nebo ne.
Uvedu k tomu svÛj pﬁíklad: V souãasné dobû se hodnû pí‰e o zkoumání Marsu a existenci moÏného Ïivota na této planetû. To mne vyprovokovalo k tomu,
abych se o Mars zaãal blíÏe zajímat. Mars je planeta men‰í neÏ Zemû, zatímco na
jeho místû by mûla b˘t planeta podstatnû vût‰í, která by lépe odpovídala Gaussovû kﬁivce o rozloÏení ãetností, v tomto pﬁípadû v rozloÏení hmotností planet obíhajících kolem Slunce. Na základû zji‰tûn˘ch dat a souãasnû z porovnávání textÛ rÛzn˘ch m˘tÛ, bájí a pohádek se skuteãn˘mi událostmi na planetû Zemi jsem
do‰el k závûru, Ïe Mars není pravou planetou, Ïe je to b˘val˘ mûsíc urãité planety. Tato planeta byla obydlena lidmi a nakonec se rozpadla. Dokonce jsem odhalil pﬁíãinu jejího zániku. DÛvod jejího rozpadu spoãíval v rabování pﬁírodního bohatství, v tomto pﬁípadû její gravitace, která se pÛsobením lidské ãinnosti
sniÏovala takovou mûrou, Ïe její hmota ztratila soudrÏnost a planeta se rozpadla.
Zatím je to vydedukováno z urãit˘ch hypotéz. Kdybychom v‰ak mûli ãekat na
to, aÏ se hypotézy ovûﬁí, to uÏ by bylo pozdû. Proto je tﬁeba tomuto druhu zániku
pﬁedcházet zákonn˘mi opatﬁeními, stanovením limitÛ, za které se uÏ nesmí jít.
Právû potﬁeba zachování Ïivotaschopného pﬁírodního prostﬁedí a nutnost zabránûní jeho niãení, mne dovedla k názoru, Ïe je tﬁeba omezit takové podnikání, které by vedlo k podobnému konci i na na‰í Zemi, A to se t˘ká nejen uÏ zmínûné
gravitace, ale zaãíná to jiÏ u ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ, tropick˘ch pralesÛ i polárních ledovcÛ.
Jan Müller upozornil na to, Ïe je tﬁeba vûnovat vût‰í pozornost internetu (webov˘m stránkám), Ïe dnes uÏ vût‰ina zejména mlad˘ch uÏivatelÛ nepouÏívá vyhledávání pomocí www adres, ale Ïe ve vyhledávaãích (zejména Googlu) zadá
sousloví nebo vût‰í mnoÏství klíãov˘ch slov a poãítá s tím, Ïe relevantní stránky
se musí objevit mezi prvními 10 nebo maximálnû 20 nalezen˘mi. Z toho vypl˘vá, Ïe na webov˘ch stránkách by mûla b˘t napﬁ. samostatná stránka Stanoviska
Dk, na ní jednotlivé dokumenty ke staÏení a v názvech jednotliv˘ch stanovisek je
vhodné, aby bylo obsaÏeno co nejvíce klíãov˘ch slov, napﬁ. vyjádﬁení k rozhodnutí ústavního soudu k volbám apod.
Podíval jsem se teì na tu stránku a názvy tûch stanovisek jsou Stanovisko Demokratického klubu ã. 45 místo toho, aby toto byl podtitulek a název dokumentu byl pﬁímo Ke kampani proti ústavnímu soudu. Zadal jsem si do Googlu sousloví Ke kampani proti ústavnímu soudu a vyhledávaã na‰el stanovisko Dk jako
63. odkaz podle v˘znamnosti. To uÏ neosloví nikoho nezasvûceného. Jakmile
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hledané sousloví není souãástí názvu dokumentu, v˘znamnost z hlediska vyhledávání prudce klesá.
Ludûk Rychetník úvodem podûkoval za dÛvûru, Ïe byl zvolen do Ústﬁedního
v˘boru Klubu a dále pokraãoval. VynasnaÏím se vás nezklamat. ZároveÀ prosím
o podporu od v‰ech ãlenÛ Klubu. Úkolem nás v‰ech – tak jak ho vidím – je omladit a oÏivit Klub. Stárneme a odcházíme, ale Dk by mûl pracovat dále. Jeho idea
nestranické organizace pracující v politice na podpoﬁe demokratismu je aktuální
a potﬁebná. Podmínky Ïivota spoleãnosti a úkoly Klubu se mûní, ale demokracii
je stále tﬁeba rozvíjet a podporovat.
Cestu k omlazení Klubu vidím v souhlase s pﬁedsedkyní v otevﬁení se veﬁejnosti a v pluralitû úsilí. JiÏ jsme tou cestou vykroãili. Veãery o slavn˘ch ãesk˘ch
demokratech ve spolupráci s Museem Kampa, které inicioval kol. Pavlík a spoluorganizujeme je s paní Hedou Mládkovou, jsou dobr˘m krokem. Úãastnil jsem
se dvou, které se jiÏ konaly, a mûl jsem z nich v˘born˘ dojem.
Jinak zamûﬁené budou diskusní veãery uvedené pﬁedná‰kou, které pﬁipravuje
kol. ·kvaﬁilová. PovaÏuji je opût za nadûjn˘ krok, kter˘ je zamûﬁen na souãasnost a budoucnost. Vhodná a potﬁebná témata se nabízí: porozumût tomu, co se
u nás dûje, hledat schÛdná v˘chodiska. Demokracie u nás není dostateãnû rozvinutá a vyspûlá, v souãasnosti vládne ve spoleãnosti znechucení nad politikou.
Studentská iniciativa Inventura demokracie ukázala, Ïe jiÏ vyrostla nová generace, která má intenzivní zájem o zdraví na‰í demokracie. Mohli bychom se pokusit o styk a spolupráci s nimi, mají webovou stránku www.inventurademokracie.cz ;doporuãuji se na ní podívat. Kdokoliv bude mít nápad, jak získávat nové
a zvlá‰tû mlad‰í ãleny, je vítán. Jakákoliv pomoc pﬁi organizaci a chodu Klubu
je vítána.
Milan Zapletal se zamûﬁil na pravidelná mûsíãní setkání ãlenÛ Demokratického klubu. Bûhem nich se nûkolikráte hovoﬁilo na téma internetov˘ch stránek
klubu. V pÛvodním provedení byly stránky k dispozici kromû ãe‰tiny i v nûmãinû, angliãtinû a francouz‰tinû. âas od ãasu bylo obtíÏné je vyhledat, protoÏe
znaãka dklub patﬁila i jin˘m organizacím. V nové verzi jsou www stránky k dispozici v ãe‰tinû a angliãtinû: www.volny.cz/dklub. Na první pohled se jeví, Ïe
celková skladba stránek je snad vyhovující, i kdyÏ by bylo moÏné uvaÏovat
o nûkter˘ch doplnûních (tﬁeba seznam ãlenÛ klubu, dostupn˘ napﬁ. jen pod heslem apod.). BohuÏel, úvodní ãeská stránka je zatíÏena nûkolika anglick˘mi pojmy a znesnadÀuje se tak její srozumitelnost. Pro ilustraci: hned v názvu úvodní
stránky je uveden pouze anglick˘ text Welcome to the Frontpage. Kromû toho
nepÛsobí dobﬁe, kdyÏ ãást plochy je vûnována reklamû. Z tûchto a dal‰ích dÛvodÛ by tedy bylo vhodné stránky pﬁedûlat. Asi by také bylo uÏiteãné pﬁedloÏit pﬁepracovan˘ návrh alespoÀ nûkolika ãlenÛm k pﬁipomínkám a teprve pak sestavit
definitivní verzi.
Mimo uvedené problémy se, alespoÀ u mne, objevil je‰tû jeden dal‰í, a to Ïe
v poslední dobû antivirová ochrana nedovolí stránky otevﬁít. Pokud by k tomu docházelo i u dal‰ích ãlenÛ klubu, zﬁejmû by bylo vhodné informovat o problému
poskytovatele volny.cz.
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ZEM¤ELÍ âLENOVÉ KLUBU OD MINULÉ VALNÉ HROMADY
Edith Adams (USA), Tomá‰ Bernkopf, Vlasta Gardavská, Karel Haas, Franti‰ek Charvát, Karel Janou‰ek, Milan Jersák, Kalev Katus (Estonsko), Eva Kundrátová, Jiﬁí Laube, Eugen Matijenko, Zdenûk R˘‰av˘, Jan Svoboda, Zdenûk Strmiska (Francie) a Cyril ·imek.
Na zemﬁelé kolegynû a kolegy si zachováme svûtlou památku.
V¯SLEDKY VOLEB DO ¤ÍDÍCÍCH ORGÁNÒ DEMOKRATICKÉHO
KLUBU
Podle zprávy mandátové a volební komise bylo odevzdáno celkem 100 hlasovacích lístkÛ, z nichÏ bylo 97 platn˘ch a 3 neplatné.
Do ústﬁedního v˘boru byli zvoleni (abecednû, v závorce poãet hlasÛ a poﬁadí): Franti‰ek Filaun (62; 3), Jan Friedlaender (64; 2), Milada Horáková (35; 13),
SoÀa Chalupová (53; 4), Zdenûk Kalvach (34; 15–16), Jiﬁina Kocourková (35;
14), Miroslav Novák (40; 11), Zdenûk Pavlík (72; 1), Franti‰ek Povoln˘ (37; 12),
Ludûk Rychetník (51; 5), Jan Srnec (47; 8), BoÏena ·kvaﬁilová (49; 7), Vladimír
·ust (34; 15–16), Marek Tietze (51; 6), Ivan Turnovec (45; 9) a Ondﬁej Wagner
(41; 10); za náhradníky ústﬁedního v˘boru byli zvoleni: Savina Finardi (30;
18–20), Jiﬁí Finek (31; 17), Boris VaÀo (30; 18–20), Da‰davaa Îargalsajchán (30;
18–20).
Do ústﬁední revizní komise byli zvoleni: Miroslava Ma‰ková (50; 3), Hubert
Maxa (75; 1), Magdalena Mikesková (49; 4) a Eduard Souãek (53; 2); za náhradníky ústﬁední revizní komise byli zvoleni: Bohu‰ Pospí‰il (43, 5–6) a Jitka
·tolbová (43; 5–6)
USNESENÍ VI. VALNÉ HROMADY DEMOKRATICKÉHO KLUBU
Valná hromada
schvaluje zprávu odstupujícího v˘boru Dk pﬁednesenou BoÏenou ·kvaﬁilovou, ZdeÀkem Pavlíkem, Janem Friedlaendrem a Vladimírem ·ustem;
schvaluje zprávu o hospodaﬁení Klubu pﬁednesenou Franti‰kem Filaunem;
schvaluje zprávu odstupující ústﬁední revizní komise vypracovanou Hubertem
Maxou;
bere na vûdomí zprávu mandátové a volební komise.
II. Valná hromada ukládá Ústﬁednímu v˘boru, aby po pﬁedchozím projednání ve V˘konné radû se zab˘val tûmito okruhy problematiky:
1)svolat schÛzi novû zvoleného ústﬁedního v˘boru do konce ledna 2010;
2)sledovat ãlenská setkání, zejména technické zabezpeãení a moderování;
3)vûnovat pozornost obsahu Dk-Dialogu, jeho distribuci a roz‰iﬁování mimo
Klub;

9

4)projednat zahraniãní aktivitu Dk;
5)cestou novelizace 9. souhrnné informace pﬁipravit 10. souhrnnou informaci
do pÛle roku;
6)otázka techniky zapojování nov˘ch ãlenÛ do aktivity Klubu;
7)zabezpeãit pokraãování Demokratického semináﬁe, kter˘ se zab˘vá otázkami demokracie a demokratismu; k tomuto úãelu vyuÏívat i poﬁádání pﬁedná‰ek
a konferencí;
8)prostﬁednictvím politické komise pﬁipravit pokraãování otázek a odpovûdí
o Demokratickém klubu s cílem vytvoﬁení sborníku;
9)pokraãovat v poﬁádání cyklu âeskosloven‰tí demokraté ve spolupráci s Museem Kampa;
10)okruhy problematiky projednat samostatnû v poﬁadí zvoleném VR Dk na
jednotliv˘ch zasedáních ÚV bez spojování témat, a to vÏdy na základû pﬁedem
rozeslaného materiálu, kter˘ pﬁedloÏí VR Dk; ten bude vycházet analytického v˘stupu k tomu ustavené pracovní skupiny;
III. Valná hromada doporuãuje novû zvolenému v˘boru podle povahy vûci
vlastním pÛsobením nebo prostﬁednictví V˘konné rady
1)vûnovat maximální úsilí získávání nov˘ch ãlenÛ, zejména mezi mládeÏí;
2)zváÏit moÏnosti vyuÏití webov˘ch stránek pro oslovení veﬁejnosti;
3)zváÏit moÏnost publikování klubov˘ch stanovisek a názorÛ také mimo
Dk-D ve veﬁejném tisku.
IV. Valná hromada vyz˘vá v‰echny ãleny Klubu, aby
1)uplatÀováním sv˘ch názorÛ v Dk-D i v klubov˘ch diskusích pﬁispûli k názorovému tﬁíbení v Klubu v otázkách demokracie a demokratismu;
2)svou aktivitou pﬁispûli k navázání spolupráce s veﬁejn˘mi medii a tím i k vût‰í popularizaci Klubu a jeho názorÛ ve spoleãnosti;
3)oslovováním svého okolí, zejména mlad˘ch lidí, umoÏnili získání dal‰ích
ãlenÛ a omlazení Klubu a jeho orgánÛ.
V. Valná hromada doporuãuje odeslání zdravice kol. Josefu Srbenému a Václavu Freiovi.
****
CENZURA V DK-DIALOGU
Na valné hromadû vystoupil kol. Ladislav Háva s kritikou zaﬁazování pﬁíspûvkÛ do Dk-Dialogu, které oznaãil pﬁímo za cenzuru. Pﬁitom uvedl nûkolik nepﬁesn˘ch informací. V Demokratickém klubu nebyla ustavena Ïádná pracovní skupina, která by mûla za úkol schvalovat texty zaslan˘ch pﬁíspûvkÛ pﬁed oti‰tûním.
Redakce Dk-D vÏdy pracovala nezávisle na orgánech Klubu v tom smyslu, Ïe obdrÏené pﬁíspûvky posuzuje a koneãné rozhodnutí, zda pﬁíspûvek zaﬁadit, pﬁíslu‰í
odpovûdnému redaktorovi. Redakce si mÛÏe vyÏádat posouzení pﬁíspûvku od po-
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litické komise, jejíÏ hlavní náplní ãinnosti je pﬁijímat námûty na stanoviska Klubu, textovû je upravovat a posléze v koneãném znûní schvalovat. ¤ídí se obsahem
dokumentu pﬁijat˘m dne 22. 3. 2005 ústﬁedním v˘borem Klubu: K registrovan˘m stanoviskÛm Demokratického klubu.
Redakce není posudkem politické komise vázána, rozhoduje se zcela samostatnû na základû zásad publikování pﬁíspûvkÛ v Dk-Dialogu, uveﬁejnûn˘ch
v Dk-Dialogu 1/2008; zásady byly schváleny v˘konnou radou Klubu a projednány ústﬁedním v˘borem Klubu dne 4. 3. 2008. Tyto zásady pouze opakují a zpﬁesÀují smûrnice vydané pﬁedsednictvem v˘boru Dk a uveﬁejnûné v prvním ãísle tohoto bulletinu dne 21. ledna 1991: K poslání Dk-Dialogu. Obsah pﬁíspûvkÛ by
mûl odpovídat poslání Klubu, které je specifikováno jako podpora demokratismu
v uspoﬁádání státu a spoleãnosti i v Ïivotû politick˘ch stran. Téma podpory demokratismu je velmi ‰iroké. Patﬁí sem jak volební systémy a jiné otázky související s volbami, tak i dal‰í prvky demokratismu jako jsou obãanská a lidská práva
a svobody, vláda zákona, vymahatelnost práva, boj proti korupci a klientelismu,
obrana demokracie proti vnûj‰ím i vnitﬁním nepﬁátelÛm státu a jeho demokratického systému. Naproti tomu podle tûchto zásad nemají b˘t v Dk-Dialogu publikovány pﬁíspûvky, které by propagovaly jiné neÏ demokratické uspoﬁádání spoleãnosti, které by vystupovaly proti politickému pluralismu, proti svobodn˘m
volbám, proti obãansk˘m a lidsk˘m právÛm a svobodám. Jako nestranická politická organizace nemÛÏe Dk publikovat ve svém bulletinu taková témata, která
jsou pﬁedmûtem sporÛ demokratick˘ch politick˘ch stran, tj. témata povahy sociální, ekonomické, kulturní, ekologické apod., pokud nesouvisí s problematikou
demokracie a demokratismu.
Redakce se snaÏí objektivnû posuzovat v‰echny obdrÏené pﬁíspûvky; jestliÏe
dojde k závûru, Ïe obsah nebo forma pﬁíspûvku neodpovídá uveden˘m zásadám,
publikování pﬁíspûvku odmítne. Autor pﬁíspûvku má ale plné právo a moÏnost nabídnout svÛj pﬁíspûvek jinak zamûﬁen˘m tiskovinám, nebo jej publikovat sám ve
vlastním ãasopise na svou politickou a finanãní odpovûdnost. Odmítnutí publikovat nûjak˘ pﬁíspûvek nelze povaÏovat za cenzuru, ale za právo kaÏdé redakce.
Redakce Dk
WEBOVÉ STRÁNKY KLUBU
Na valné hromadû vyslovil kol. Milan Zapletal pﬁipomínky k webov˘m stránkám Klubu. Nejprve musím trochu opravit uvedené informace. Nová verze webov˘ch stránek Klubu má adresu http//:www.demokratickyklub.cz. PÛvodní
stránky http://www.volny.cz/dklub jsou v tuto chvíli jiÏ nefunkãní. Také právû
u tûchto pÛvodních stránek byl problém s antivirovou ochranou, která nedovolila na nûkter˘ch poãítaãích tyto stránky otevﬁít. Nové aktuální webové stránky jiÏ
tento problém nemají.
Je pravda, Ïe webové stránky Klubu obsahují nûkteré anglické termíny a také
reklamy. DÛvodem je skuteãnost, Ïe stránky bûÏí na redakãním systému, kter˘
umoÏÀuje dynamické vkládání, editaci a správu jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ registrovan˘m uÏivatelÛm, aniÏ by tato ãinnost vyÏadovala jakékoli speciální uÏivatelské
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znalosti, a to z jakéhokoli poãítaãe s internetov˘m pﬁipojením. Obrovskou v˘hodou je zároveÀ skuteãnost, Ïe cel˘ tento redakãní systém je poskytován zdarma,
coÏ ov‰em pﬁiná‰í i negativa – pﬁedev‰ím hor‰í lokalizaci systému do ãeského
prostﬁedí a na stránkách umístûné reklamy. Souhlasím s námitkou, Ïe se nejedná
o pﬁíjemnou vûc a mou snahou je tato negativa minimalizovat.
Webové stránky v tuto chvíli fungují ve dvou jazykov˘ch verzích – ãeské
a anglické. Ostatní jazykové verze budou v budoucnu postupnû zprovozÀovány.
Marek Tietze, leden 2010
VÁNOâNÍ ZAMY·LENÍ PO VALNÉ HROMADù
Po valné hromadû jsem si znovu a dÛkladnûji pﬁeãetl knihu “âe‰i v dûjinách
nové doby„ (Rozmluvy 1991), kterou napsal Podiven v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech minulého století. (Podiven je pseudonym trojice Petr Pithart, Petr
Pﬁíhoda a Milan Otáhal). Je to pronikavá kritika nedostatkÛ ãeské politické kultury, zejména v období První republiky: neschopnost strategického uvaÏování,
neschopnost se povznést nad osobní, stranick˘ a národní egoismus, nedostatek
státnické zodpovûdnosti. Ukazují, Ïe tak by se dal shrnout komplex pﬁíãin, které
vyústily do mnichovské kapitulace. Námitka, Ïe Podiveni nás vidí pﬁíli‰ kriticky,
není pﬁesvûdãivá, zejména proto, Ïe na‰e dne‰ní politická kultura trpí stejn˘mi
nedostatky. Podporu státnické zodpovûdnosti, ani ne tak mezi politiky, ale mezi
námi obãany, vidím jako úkol pro politickou nestranickou organizaci jako je
Klub.
Ludûk Rychetník, leden 2010
20 LET âINNOSTI DK VE SVOBODNÉM PROST¤EDÍ
Dvacet let existence na‰í svobody a demokracie je nepochybnû vhodn˘m termínem pro zamy‰lení nad tím, co se nám zdaﬁilo a v ãem jsme chybovali. Demokratick˘ klub vznikl pﬁed 60 lety a více neÏ 40 let existoval v ilegalitû. Po
listopadu 1989, kdy získal svou legální tváﬁnost, se zpoãátku mohl radovat
z dostateãného zájmu o svou ãinnost a z rychlého rÛstu, ale staãilo jen nûkolik
let praktické ãinnosti, aby se zaãalo ukazovat, Ïe nadûje, jeÏ jeho zakladatelé
do nûj vkládali, jsou v rozporu s jeho ideovou náplní i s personálním obsazením.
Pﬁedev‰ím jsme si neuvûdomili, Ïe zaãínáme politicky pracovat ve zcela odli‰n˘ch pomûrech od pﬁedváleãné První republiky. Ta byla zaloÏena s obyvatelstvem, které vûdûlo, Ïe nic nepﬁichází zadarmo a Ïe se za v‰echno musí platit. Po ãtyﬁech desetiletích Ïivota v komunistické versi totalitarismu bylo
obyvatelstvo do znaãné míry jednak ideovû zaslepeno státní vzdûlávací soustavou a systematickou socialistickou propagandou, zaloÏen˘mi na jednostranném materialistickém v˘kladu svûta a lidské spoleãnosti, jednak rozmazleno
nev˘konnou komunistickou ekonomikou, jeÏ zaruãovala kaÏdému snadné pﬁeÏití bez vût‰í námahy.
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Na rozdíl od sousedního polského národa, kter˘ pochopil a definoval, Ïe Ïije
v dobû postkomunistické (Jadwiga Staniszkis: Postkomunismus – zrod hádanky,
O moci a bezmoci) a Ïe demokracie má také své stinné stránky (Ryszard Legutko: O‰klivost demokracie a jiné eseje), se na‰e politická scéna snaÏila rychle
okopírovat západní struktury a postupy, jeÏ v‰ak mohou pomûrnû úspû‰nû existovat jen v mnohem vyspûlej‰í spoleãnosti, neÏ je dne‰ní spoleãnost ãeská.
Principiální chyba ãinnosti Dk spoãívala v tom, Ïe rozdílnost dne‰ní situace
vãas nepochopil a nevytyãil jako základní úkol Dk soustavné zkoumání stavu na‰í spoleãnosti s cílem odhalovat její slabiny a nedostatky, aby bylo moÏno pﬁistupovat k jejich odstraÀování a nápravû. Není to na‰tûstí chyba nepﬁekonatelná. Vypl˘vá zejména z podceÀování obtíÏnosti demokracie i z nesnadnosti nápravy na‰í
postkomunistické politické reality. Tato nesnadnost spoãívá jednak v jiÏ zmínûné
rozmazlenosti, ale také v tom, Ïe parlamentní strany jsou vedeny vût‰inou ambiciosními, ale nezodpovûdn˘mi lidmi, kteﬁí se pokládají za elitu. Vynikají ov‰em
hlavnû v nemravnosti a populismu.
Na‰ím souãasn˘m úkolem by zﬁejmû mûlo b˘t posilování Dk a jeho zdokonalování. Obû sloÏky jsou v podstatû trvale potﬁebné a musíme si sebekriticky pﬁiznat, Ïe se nám trvale nedaﬁí je uskuteãÀovat. Pﬁi posilování klubu bychom mûli
b˘t zamûﬁeni pﬁedev‰ím na získávání mlad˘ch ãlenÛ, ale k tomu jsme si dosud nevypracovali metodiku a podnikli jsme vlastnû jen jeden pokus, kter˘ na první pohled sliboval moÏnost úspûchu (konference na téma: Svoboda a odpovûdnost).
Ani tento pokus nám v‰ak situaci nezmûnil a navíc po jeho skonãení jsme si nevypracovali podrobn˘ rozbor, co se nám osvûdãilo, co nás naopak zklamalo
a proã; jak˘ zvolíme dal‰í postup, abychom se svému cíli pﬁiblíÏili.
Zdokonalování Dk jsme vûnovali vût‰í pozornost. Na poãátku legální ãinnosti
byla hlavním pﬁínosem série pﬁedná‰ek kol. Srbeného o demokracii, pozdûji se
velmi kladnû projevila ãinnost kol. Rychetníka, kter˘ vedl demokratick˘ semináﬁ.
Ve své ãinnosti byl v‰ak kolektivem nedostateãnû podporován, takÏe ãinnost semináﬁe byla po jisté dobû pﬁeru‰ena nebo ukonãena. Poslední valná hromada byla vedena dosti nezvykl˘m zpÛsobem, takÏe pÛsobila dojmem, Ïe ve v˘konné radû není zcela jasno, jak a kam chceme Dk vést. Zdá se, Ïe ve vedení klubu existují
i osobní neshody a animozity. Doufejme, Ïe situace nebude nijak kritická a Ïe bude smûﬁovat k produktivnímu ﬁe‰ení.
Lumír Tuãek, leden 2010
ÚVAHA O POLITICKÉ AKTIVITù
âlovûk nemusí b˘t velk˘ uãenec, aby pﬁi‰el na to, Ïe ãím je nûco v pﬁírodû “Ïivûj‰í„, tím to také roz‰iﬁuje svÛj Ïivotní prostor na úkor ostatních “ménû aktivních„. Tento proces je v˘raznû sledovateln˘ na rozvoji lidského rodu. Pﬁed tﬁiceti, ãtyﬁiceti lety byla je‰tû pomalá a obtíÏná komunikace. Dokonce i v totalitních
reÏimech mûlo pﬁesvûdãování individuální charakter (aÈ se jednalo o pﬁesvûdãování, nebo zastra‰ování). Hospodáﬁské a politické bariéry byly natolik v˘znamné,
Ïe vliv jednotliv˘ch elit, aÈ jiÏ hospodáﬁsk˘ch, nebo politick˘ch mûl pouze regionální dosah. Problém je v tom, Ïe politická aktivita nejvíce ovlivÀující lidskou
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spoleãnost nemusí b˘t zdaleka progresivní ve smyslu reálného pokroku celé populace, ale právû naopak. Politick˘ totalismus komunistického typu byl bezesporu antihumánní. Nicménû chorobn˘ individualismus, kter˘ spoleãnû s mûﬁítkem
finanãní úspû‰nosti jednotlivce, byl propagován v posledních deseti letech vládnoucími skupinami elitáﬁÛ v postkomunistick˘ch státech, vede jen k dal‰í demoralizaci spoleãnosti. Souãasnou demoralizaci jiÏ nelze jednoznaãnû svádût na pﬁekonané komunistické období. Nûkteré impulsy mají svÛj pÛvod právû v pﬁehnané
feti‰izaci individualismu a soukromého majetku.
V souãasné dobû kdy do‰lo k neuvûﬁitelnému roz‰íﬁení informací, které jiÏ nelze korigovat na základû individuální zku‰enosti, dochází k paradoxní situaci –
media (noviny, rozhlas a hlavnû televize) manipulují veﬁejn˘m povûdomím. Dochází k systematickému vytváﬁení kolektivních psychóz. Reklamnû spotﬁební pﬁístup je vyuÏíván i v prezentaci jednotliv˘ch politikÛ. ZboÏím v nej‰ir‰ím slova
smyslu se staly i politické ideály a to je velice ‰patné. Obãané se nedokáÏí orientovat ve smûsici nejrÛznûj‰ích informací, kter˘mi jsou zahlcováni. PrÛmûrn˘ vliv
jednotlivého ãlovûka na spoleãensk˘ v˘voj je velmi omezen˘. Vede to ke ztrátû
zájmu o vûci veﬁejné. Toho vyuÏívá “aktivní„ ãást spoleãnosti. Vytváﬁejí se tedy
nejrÛznûj‰í nátlakové skupiny – politické strany, úãelové spolky atd. s pyramidální hierarchií. Jedinci pohybující se ve vrcholové ãásti uskupení mají jiÏ pomûrnû znaãnou moÏnost ovlivÀovat správu vûcí veﬁejn˘ch. Bezosty‰nû toho také
vyuÏívají. Demokratické principy umoÏÀují, aby se vytvoﬁila vládnoucí vrstva reprezentující jen malé procento obyvatelstva. Nejv˘raznûji se to ukazuje napﬁ.
v senátních volbách. Pﬁi úãasti pod 20 % staãilo ke zvolení senátora pouh˘ch
10 % voliãÛ, a to v Ïádném pﬁípadû neodpovídá prÛmûrnému vzorku populace.
Ivan Turnovec, záﬁí 2009
ZA KOLEGOU KARLEM VANùâKEM
Dne 18. ledna 2010 nás navÏdy opustil zakládající ãlen Demokratického klubu a poté jeho v˘znamn˘ funkcionáﬁ doc. MUDr. Karel Vanûãek, DrSc. Narodil se 4. záﬁí 1928. V roce 1939 zahájil studia na gymnáziu v Praze-Vysoãanech
a pozdûji pﬁe‰el na gymnázium v Praze-Libni. Tam jsem se s ním poprvé setkal
v roce 1943. Pamatuji si dosud pﬁesnû, jak vstoupil s nepodstatn˘m opoÏdûním
na poãátku ‰kolního roku do pﬁíslu‰né kvinty, kam byl pﬁidûlen, a po nutném
ohlá‰ení zamíﬁil sv˘m typicky plach˘m krokem na jediné volné místo v lavici
vedle mne. Od tohoto prvního setkání jsme se jiÏ neroze‰li aÏ do konce gymnazijních studií a na‰e pﬁátelství trvalo aÏ do na‰ich posledních dnÛ. Kol. Vanûãek
nastoupil po maturitû studium na Lékaﬁské fakultû Karlovy univerzity. Bûhem
vysoko‰kolsk˘ch studií jsme se setkávali velmi ãasto bez ohledu na to, Ïe studijními obory jsme se roze‰li. Po promoci nastoupil nejprve jako hygienik na
Ostravsku, pozdûji pÛsobil s obdobn˘m zamûﬁením na Opavsku a posléze zakotvil v Praze se specializací na dûtskou virologii. Tu pﬁedná‰el i na vysoké ‰kole jako svÛj obor a dosáhl v ní posléze i hodnosti doktora lékaﬁsk˘ch vûd. V Praze mne nav‰tívil mnohokrát, zajel za mnou téÏ do Doks a dvakrát s paní
Vanûãkovou do Podûbrad. V dÛsledku omezené hybnosti na obou stranách se
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poslední na‰e kontakty realizovaly telefonicky. Naposledy po asi dvout˘denních intervalech mnû Karel zavolal jiÏ z nemocniãního lÛÏka devût dnÛ pﬁed
sv˘m úmrtím.
V‰echna setkání i rozhovory mi umoÏÀují potvrdit trvalé pﬁesvûdãení, Ïe kolega Karel Vanûãek byl ãlovûk vzácného charakteru a mimoﬁádné inteligence. Nicménû vedle tûchto osobních vzpomínek a pocitÛ ze ztráty blízkého ãlovûka, aÈ
jsou jakkoliv hluboké a citlivé, nutno pﬁipomenout pﬁedev‰ím vztah kol. Karla
Vanûãka k Demokratickému klubu a práci pro nûj. JiÏ od roku 1945 se úãastnil
ve skupinû ‰esti jmenovitû urãen˘ch spoluÏákÛ (resp. pozdûji jiÏ b˘val˘ch spoluÏákÛ) libeÀského gymnázia, jejímÏ svolavatelem byl kolega Jan Srnec. Po únoru
1948 se v této skupinû úãastnil kol. Vanûãek pﬁijetí jednomyslného závûru, aby se
skupina zmûnila v ilegální organizaci charakterizovanou formou skrytého boje
proti bol‰evismu (tzv. první Dk). Na poãátku záﬁí 1948 se v téÏe skupinû u kol.
Jana Srnce v Praze-Hole‰ovicích pﬁipojil k názoru, Ïe má b˘t vytvoﬁen Demokratick˘ klub s ‰ir‰ím vûcn˘m i ãasov˘m dosahem. Na téÏe schÛzce pak pﬁevzal
kol. Vanûãek závazek uspoﬁádat setkání slouãen˘ch organizací s celkem osmi ãleny, a to v Horních Poãernicích; tento závazek se pak realizoval jako tzv. první poãernická schÛzka, na níÏ byl dne 28. záﬁí 1948 zaloÏen nynûj‰í Demokratick˘
klub. V posledním období ilegálního Demokratického klubu byl Karel Vanûãek
ãlenem jeho ãtyﬁãlenného pﬁedsednictva. V lednu 1990 byl pak hostitelem tzv.
druhé poãernické schÛzky, na níÏ bylo rozhodnuto o pﬁechodu Demokratického
klubu k legální ãinnosti. Byl pak nejprve ãlenem v˘boru a po úpravû stanov Demokratického klubu dlouholet˘m ãlenem ústﬁedního v˘boru a rovnûÏ dlouholet˘m místopﬁedsedou ústﬁedního v˘boru. V Klubu byl znám pﬁedev‰ím také tím,
Ïe s pﬁehledem po nûkolik let vykonával funkci moderátora pravideln˘ch setkání
ãlenÛ a pﬁátel Dk konan˘ch tehdy na Právnické fakultû v Praze. Zhor‰ující se
zdravotní stav v posledních letech znemoÏnil kol. Vanûãkovi v˘kon jmenovit˘ch
funkcí, av‰ak o ãinnost a situaci v Klubu se nepﬁestal zajímat je‰tû i v posledních
t˘dnech svého Ïivota.
S osobou kolegy Karla Vanûãka buìteÏ spojeny trvale vdûãné vzpomínky
a úcta v‰ech ãlenÛ a pﬁátel Demokratického klubu.
Josef Srben˘, leden 2010
UM¤EL MI UâITEL
Právû v den, kdy ná‰ klub poﬁádal svou valnou hromadu, ode‰el navÏdy profesor práva a emeritní soudce Ústavního soudu âR profesor Vojtûch Cepl. Byl také spolutvÛrcem na‰í ústavy, kter˘ se zaslouÏil o to, Ïe se Listina základních práv
a svobod stala souãástí ústavního poﬁádku, kdyÏ uÏ nebylo moÏné ji vãlenit pﬁímo do Ústavy âR pro odpor tûch, kteﬁí nemají podobné dokumenty v lásce. Ale
pﬁedev‰ím byl ãlovûkem, kter˘ cel˘ch tûch 20 let svobody nahlas uvaÏoval
o vztahu práva a demokracie. Byl m˘m uãitelem v této disciplínû, uãitelem, jemuÏ se zatím u nás nikdo nevyrovnal. Jeho vûta, Ïe bychom se mûli zamûﬁit na
vládu práva, nikoli na vládu jednûch nad druh˘mi, zÛstane trvale m˘m krédem.
Ukazoval na bídu právního positivismu ãi pojetí demokracie jakoÏto neomezené

15

vlády vût‰iny. ZdÛrazÀoval nutnost vycházet z principÛ práva, bez jejichÏ akceptace spoleãností nemÛÏe existovat právní stát.
Vojtûch Cepl byl nejen právním vûdcem, ale i aktivním popularizátorem práva.
Nezapomenutelné jsou jeho sobotní pÛlhodinky nazvané “âlovûk a demokracie„
na âeském rozhlasu 6. Do tûch si vÏdy pozval i kvalifikovaného hosta; jednou
jím byl i ná‰ klubov˘ kolega prof. L. Rychetník.
K tûÏce nemocnému V. Ceplovi se jistû jiÏ nedoneslo na‰e nedávné klubové
stanovisko, v nûmÏ jsme hájili Ústavní soud proti útokÛm ze strany politikÛ i medií. Kdyby byl ãetl na‰e slova o povinnosti soudu ﬁídit se pouze Ústavou a právním ﬁádem vÛbec, a to bez ohledu na aktuální názor vût‰iny, byl by mûl urãitû radost. Ná‰ klub tím sloÏil maturitu ve vûcech demokracie a práva na v˘bornou.
I pﬁi leto‰ním teplém podzimu je v na‰í zemi cítit mráz, kter˘ nepﬁichází jen
z Kremlu, ale pﬁedev‰ím z ãesk˘ch luhÛ a hájÛ. Bez Vojtûcha Cepla zde bude je‰tû mrazivûji.
Jan Friedlaender, listopad 2009

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
V listopadu, prosinci a lednu pokraãovala pravidelná mûsíãní setkání; setkání ãlenÛ a pﬁátel Klubu budou pokraãovat vÏdy tﬁetí ãtvrtky v mûsíci (pozor na zmûnu z druhého na tﬁetí ãtvrtek); budou tedy v únoru 18. 2., v bﬁeznu 18. 3., v dubnu 15. 4. a v kvûtnu 29. 5. Setkání se konají v Jungmannovû
ulici ã. 17 (budova vysoké ‰koly CEVRO) a moderuje je kol. Ondﬁej Wagner;
místnost se úãastníci dozvûdí ve vrátnici.
V rámci únorového setkání kol. Jan Friedlaender vzpomene úmrtí prof.
Vojtûcha Cepla.
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