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STANOVISKO DEMOKRATICKÉHO KLUBU â. 46
K volbám do zastupitelstva hl. m. Prahy a k zákonu o volbách zastupitelstev v obcích a o volbách zastupitelstev krajÛ
BlíÏí se volby do zastupitelstva hlavního mûsta Prahy. Toto zastupitelstvo je
voleno podle zákona o volbách do zastupitelstev v obcích. Souãasné zastupitelstvo má 70 ãlenÛ zvolen˘ch v jednom volebním obvodu. Nyní se dovídáme
o návrhu, kter˘ má vzhledem k souãasnému rozloÏení politick˘ch sil velkou
‰anci na schválení, aby Praha byla rozdûlena na více volebních obvodÛ, pravdûpodobnû sedm. To znamená, Ïe v kaÏdém volebním obvodu by se volilo pouze deset zastupitelÛ. To by vedlo pravdûpodobnû k tomu, Ïe by se do zastupitelstva hlavního mûsta Prahy nedostaly strany, které by obdrÏely ménû neÏ 10
% hlasÛ. V˘sledkem by bylo sníÏení názorové plurality v zastupitelstvu hlavního mûsta Prahy.
Souãasné volební zákony jako minimální hranici pro zvolení poÏadují dosaÏení pûtiprocentní hranice ze v‰ech platn˘ch odevzdan˘ch hlasÛ pro to, aby byli kandidáti za strany a hnutí zvoleni zastupiteli pﬁíslu‰né samosprávy. Zavedením volebních obvodÛ v Praze by se umûle zv˘‰ila tato hranice, která de facto
znamená vyﬁazení men‰ích politick˘ch stran z úãasti na rozhodování v politice
hlavního mûsta Prahy.
Demokratick˘ klub proto navrhuje ãlenÛm PâR provedení takové úpravy zákona, aby mûsto nebo obec stejnû jako kraje v krajsk˘ch volbách tvoﬁily vÏdy
pouze jeden volební obvod a zároveÀ aby byla zru‰ena pûtiprocentní hranice ve
volbách do obecních a krajsk˘ch zastupitelstev. Alternativou pro zamezení
úprav volebních obvodÛ jevících se v˘hodn˘mi pro dosavadní vût‰iny by bylo
také nové ustanovení zákona, podle nûhoÏ by úpravy poãtu volebních obvodÛ
byly pﬁípustné, av‰ak s tím, Ïe by nabyly platnosti aÏ pro volby následující po
volbách nejbliÏ‰ích.
Není dÛvod pro dûlení krajÛ, Prahy, mûst a obcí do volebních obvodÛ, protoÏe ve mûstech a v obcích se obyvatelé budou zpravidla obracet buì na kon-

krétního primátora, starostu, radního nebo zastupitele, anebo budou vybírat
mezi zastupiteli, které v tûchto volbách zvolili.
Pro chod krajÛ, mûst a obcí není nezbytnû nutné, aby se v zastupitelstvu vytváﬁela stabilní vût‰ina. Naopak vy‰‰í názorová pluralita v zastupitelstvech krajÛ, mûst a obcí by více pﬁispûla k ﬁe‰ení regionálních a krajsk˘ch problémÛ,
protoÏe by pﬁíslu‰ní zastupitelé lépe reflektovali potﬁeby sv˘ch voliãÛ. ZároveÀ
by tím vznikala pﬁíleÏitost pro získávání politick˘ch zku‰eností u ‰ir‰ího okruhu kandidátÛ. Navíc zku‰enost ukazuje, Ïe v rozhodování na místní úrovni se
snáze dosahuje konsensu.
V Praze 17. bﬁezna 2010
JE·Tù K VI. VALNÉ HROMADù DEMOKRATICKÉHO KLUBU
V pﬁehledu vystupujících na poslední valné hromadû byl uveden také kol.
Vladimír ·ust, jeho pﬁíspûvek v‰ak nebyl omylem zaﬁazen. âiníme tak dodateãnû. Pﬁi vzpomínce na zemﬁelé ãleny byli opomenuti Vladimír Kabe‰ (USA)
a ·tûpánka Mare‰ová. Za tato opomenutí se omlouváme.
redakce
Z VYSTOUPENÍ VLADIMÍRA ·USTA
Komise pro modernizaci materiálÛ Dk plnila usnesení minulé valné hromady a zab˘vala se otázkami modernizace materiálÛ Klubu. Byla upravena ãlenská pﬁihlá‰ka, doporuãeno dále pouÏívat broÏuru Co je a o co usiluje Demokratick˘ klub s vloÏením listu, kter˘ bude aktualizovat její obsah, informaãní
leták Aktuálnû o Demokratickém klubu je nutné doplnit nov˘mi informacemi,
novû byla vypracována Úvodní informace o Klubu (oznaãovaná za „primárku“). Kol. Srben˘ vypracoval sedm otázek a odpovûdí o Demokratickém klubu, které byly postupnû uveﬁejnûny v Dk-D. Bylo by vhodné vypracovat dal‰í
otázky a odpovûdi a poté je shrnout do Sborníku. Dal‰í základní materiál pﬁedstavuje historie Klubu. V tomto smûru byl uãinûn v˘znamn˘ krok na záﬁijové
klubové konferenci, kde k tomuto tématu pﬁednesli zásadní pﬁíspûvky kol. Srben˘ a Pavlík spolu s dal‰ími pamûtníky. Jsou k disposici v konferenãním sborníku. NejdÛleÏitûj‰ím úkolem bude pﬁipravit X. souhrnnou Informaci o Demokratickém klubu (dosavadní IX. Informace je z ﬁíjna 2004 a je ji nutno
aktualizovat).
JE·Tù K OTÁZCE CENZURY V DK-DIALOGU
Nedá mi, abych se nezamyslel nad nûkter˘mi hlasy na‰í valné hromady, která probûhla v listopadu minulého roku. Jde o hlasy kritizující, Ïe nebyly zveﬁejnûny nûkteré pﬁíspûvky a o obavu aby v Dk-Dialogu nevznikala cenzura. Je
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jisté, Ïe nikdy se nebudou publikované názory líbit v‰em. To je v poﬁádku,
a proto jsme také mj. diskusním klubem, abychom mezi sebou polemizovali.
I polemiky ale potﬁebují jist˘ ﬁád.
Klubov˘ ãasopis je bezesporu nûco jiného neÏ odborn˘ nebo ideologicky veden˘, pﬁísnû recenzovan˘ ãasopis. Ov‰em jist˘ zásah do náplnû je potﬁebn˘ pro
kaÏdé periodikum. Bylo by moÏná vhodné zamyslit se nad náplní a uvést nové
poÏadavky na pﬁijímané texty. V Dk-Dialogu jsou vedle diskusních ãlánkÛ
a komentáﬁÛ i vyjádﬁení k politickému v˘voji a informace. Zatímco prvé, vãetnû informací, by mûly b˘t striktnû limitovány rozsahem, u vyjádﬁení to nejde.
Problém stíÏnosti na „cenzuru“ v Dk-Dialogu by limitování rozsahu, a také frekvence, vyﬁe‰ilo. Bude li redakce vyÏadovat pro pﬁíspûvky striktnû rozsah do 1,5 normostrany, urãitû to ãasopisu prospûje. Navíc kromû toho, bych
navrhoval, aby osobní polemiky mûly nejvíce dvû repliky obou autorÛ (dále
aÈ diskutují soukromou korespondencí, s tím Ïe se o v˘sledek mohou se ãtenáﬁi po ãase podûlit).
K tématu si dovolím krátce citovat z eseje Zdenky Petákové: O SMYSLU
VùDY (vydala jí v záﬁí 2009 Geologická sluÏba âR a stojí za pﬁeãtení - chci
o ní kolegy v Demokratickém klubu ãasem informovat podrobnûji). Na tomto
místû a k na‰emu problému si dovolím se souhlasem autorky z eseje citovat
krátkou kapitolu nazvanou: K tvorbû pravidel. „Domnívám se, Ïe lidé si
systém a jeho pravidla mají tvoﬁit tak, aby byl vyhovující v dané aktuální situaci spoleãenského v˘voje (samozﬁejmû s úctou k pozitivním tradicím), a zpÛsob
rigidního nazírání na pravidla a jejich nekritické uznání (prakticky zboÏ‰tûní
jako „jistoty“) je zavádûjící. Nemohu lhát tûm, které vedu, Ïe je tﬁeba bez otázek vyhovût pravidlÛm - ocitli bychom se tak znovu v totalitû! VÏdy je také tﬁeba se soustﬁedit na pochopení v˘znamové roviny jednotliv˘ch pravidel, pozadí
a motivace pro vyÏadování jejich dodrÏování.
Odborn˘ svût si Ïijící lidé tvoﬁí, s kaÏdou generací znova. Kritické zvaÏování - proã to které omezení, doporuãení apod. bylo generováno, kdy, kde a pro
koho a proã je pﬁejato a aplikováno právû zde - je na místû.
Konkrétnû napﬁíklad náplÀ a zamûﬁení jednotliv˘ch periodik, náplÀ prací
pﬁijat˘ch ke zveﬁejnûní souvisí do znaãné míry s vÛlí redakãní rady, popﬁ. pﬁáními vydavatele a nelze k nim pﬁistupovat jako k nûjaké objektivní, univerzální, nemûnné a dokonalé metû.“ Tolik citace. Myslím si, Ïe k zamy‰lení nás pﬁímo nutí. A doufám, Ïe nijak nekoliduje s m˘m návrhem na redakãní zmûny
v úvod.
Ivan Turnovec, leden 2010
TAKOVÁ TO BYLA DOBA
V únoru 2008 byl zaloÏen Ústav pro studium totalitních reÏimÛ a brzy zaãal
sklízet hoﬁké plody svého bádání. V ﬁíjnu vy‰el v Respektu obsáhl˘ ãlánek
s ‰okujícím nadpisem Udání Milana Kundery. Opíral se o informaci, získanou
z Archivu zmínûného Ústavu. Jedná se o policejní hlá‰ení, staré 58 let, podle
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nûhoÏ se mûl Milan Kundera, tehdy jednadvacetilet˘ student, dostavit na policii a oznámit, Ïe na studentsk˘ch kolejích se nachází zbûh, uprchl˘ ãeskoslovensk˘ obãan. Byl to skuteãnû kur˘r, agent-chodec, jak se jim tehdy ﬁíkalo, byl
zatãen, následn˘ soud mu vynesl oprátku, zmûnûnou na 22 let tûÏkého Ïaláﬁe.
Odsedûl si jich ãtrnáct, v r. 68 ode‰el do ·védska, kde Ïije dosud, tûÏce nemocen.
Reakce nûkter˘ch ãtenáﬁÛ onoho ãlánku byla pﬁímo hysterická: JakÏe, ná‰
svûtoznám˘ spisovatel, âech, morálnû naprosto bezúhonn˘ ãlovûk nemÛÏe
b˘t pﬁeci udavaãem. Je ten doklad vÛbec autentick˘? Pﬁezkoumal nûkdo jeho
pravost? Proã nebyl dotázán nejdﬁíve spisovatel sám? âlánek má hrubé nedostatky co do profesionality, místo rodného ãísla je pouze uvedeno datum
narození a vÛbec to není dostaãující doklad, na nûmÏ by se mohlo postavit tak
tûÏké obvinûní. Námitky, protesty jen pr‰ely - oz˘vali se pﬁátelé, obdivovatelé, dokonce i svûtové hvûzdy literárního nebe, mezi nimi i ãtyﬁi nositelé Nobelovy ceny, aby vyjádﬁili solidaritu se sv˘m kolegou - spisovatelem, neboÈ
nechápali, co se vlastnû stalo.
Co se tedy opravdu stalo? Kundera, ﬁíkají jiní, zavrhl âeskou republiku. Do
svého rodného Brna nikdy nezavítá. Stalo-li se tak pﬁeci, pak inkognito, nik˘m
nepoznán. Zavrhl dokonce i ãeskou ﬁeã, aã v ní byl nedostiÏn˘m mistrem, nechce ani své francouzské romány pﬁeloÏit do ãe‰tiny, nepﬁijel pﬁevzít cenu, kterou dostal v Praze. Na ten pﬁíbûh 58 let star˘ si nevzpomíná. Proã se tedy tak
odtaÏitû chová? Tﬁeba ho trápí svûdomí. Motiv svûdomí se v jeho románech
opakuje. Udavaãství rovnûÏ. MoÏná, Ïe mu románové konstrukce nadlehãují
nesnesitelnou tíhu Ïivota, zatíÏeného svûdomím. Spekulace, pouhé spekulace!
Buì jak buì, Kundera sv˘mi romány svou vinu, je-li jaká, sm˘vá. Svou zem
proslavil. Je to hoﬁká sláva, ale její cena a její nesmrtelnost je v její pravdivosti.
Neãekejme Ïádné doznání, ani od tûch rozhoﬁãen˘ch spisovatelov˘ch pﬁátel,
vÏdyÈ tu zlou dobu spoluvytváﬁeli. Tolik mravní síly v nich není, aby se postavili tûm neomalen˘m bulvárním novináﬁÛm, aby ﬁekli: Ano, takoví jsme byli.
Av‰ak o Kunderu pﬁeci nejde. UdavaãÛ byla spousta, tisíce. V‰ichni muklové
mûli práskaãe, jinak by se nedostali za mﬁíÏe. A mûli práskaãe - bonzáky - i na
celách. To by se mûlo pﬁipomínat tûm ‰edesátilet˘m a mlad‰ím, kteﬁí to uÏ nezaÏili, nepamatují. Klop˘tli jsme o jedink˘ pﬁípad. Jeden kamínek z té mozaiky, z níÏ se skládala ta nepﬁedstavitelnû zlá doba, kdy národ se dûlil na práskaãe a jejich ustra‰ené objekty. Pavuãina utkaná ze ‰piclÛ a udavaãÛ, z represí
a zastra‰ování, z vyhrÛÏek a z vûznûní. Na pût set kur˘rÛ pﬁi‰lo do zemû do roku 56, dvacet z nich zemﬁelo rukou katovou. Politick˘ch vûzÀÛ se poãítá na dvû
stû tisíc. Mlhou strachu byla potaÏena celá zemû. âlovûk ãlovûku vlkem. âech
âechu vlkem. Tﬁídní nenávist jako promy‰len˘ plán, k nûmuÏ zhlíÏela oslnûná, sebevûdomá mládeÏ, Kunderové, Kohoutové, Uhdeové, Pe‰atové a jiní, co
odstrkovali tu ostatní mládeÏ do stínu, ony kulacké synky a mû‰Èácké dcerky
a budovali ty proklaté svûtlé zítﬁky. Vím, o ãem mluvím, patﬁila jsem do té mládeÏe ve stínu. AÏ koneãnû pochopili, Ïe nenávist nic nevybuduje, nic neutká,
jen bídu a ne‰tûstí. Po ãase prozﬁeli.
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Ale morálka - nemorálka, tak jak ji praktikovaly totalitní reÏimy, leckde pﬁetrvává. Udavaãství snad uÏ není v˘nosné ﬁemeslo, zato ‰piclování se technicky
zdokonalilo. Nûkdej‰í estébáci z povolání, jako komunistick˘ pﬁedák Filip, se
ﬁadí jako poslanci do politické elity a i jeho kolega, b˘val˘ bachaﬁ, uÏ tﬁetím
rokem zahﬁívá poslaneckou Ïidli, a ãeká na svÛj proces, kter˘ by mu dokázal,
Ïe vûzÀÛm strkal hlavu do záchodové mísy. Odsoudí ho koneãnû? Zatím je
v‰ak zákonodárcem. PﬁipomeÀme tu zlou dobu tûm mlad‰ím, aÈ nedopustí, aby
se vrátila, ta doba udavaãÛ a vûznûní, strachu a zniãen˘ch osudÛ.
Dana Seidlová, bﬁezen 2009
OD DEMOKRACIE K ...
Dokud byl svût rozdûlen na dva tábory, z nichÏ mûl kaÏd˘ svou supervelmoc
urãující pravidla, a kaÏd˘ mûl svého nepﬁítele, bylo v‰e jednodu‰‰í. Západ prosazoval individuální lidská práva (svobodu pohybu, svobodu slova, spolãování atd.), V˘chod svobodu individuální potlaãoval, a proteÏoval tﬁídní kolektivismus. Jako náhraÏku za svobodu nabízel právo na práci a základní sociální
jistoty. Pád komunismu znamenal strukturální zmûnu celé mezinárodní politiky. Pﬁedchozí polarizaci a s ní spojen˘ ﬁád vystﬁídal chaos. Dnes teoreticky existuje shoda v tom, co je demokratická vláda a co jsou základní lidská práva,
nicménû je problematické jejich dodrÏování. Jako demokratick˘ se totiÏ prezentuje mnoho reÏimÛ, které mají autoritáﬁské praktiky. Platí to pro vût‰inu
postkomunistick˘ch státÛ i pro na‰i republiku.
Základním problémem souãasn˘ch demokracií je pﬁemíra norem, o kter˘ch
rozhoduje jen malá skupinka lidí (poslanci a senátoﬁi), aniÏ je dostateãnû odbornû fundovaná. Stranická zastupitelská demokracie není obãansky demokratická, podíl straníkÛ mezi obãany republiky je cca 10 %. Ona navíc není demokratická ani vnitrostranická politika, vládnou sekretariáty, ãlenská základna
vût‰inou nerozhoduje. Administrativní ﬁízení je stále autoritativní. Zvolená
státní správa si pﬁivlastÀuje ãím dál tím vût‰í díl moci, aniÏ je odpovûdná za svá
chybná rozhodnutí. Navíc si kasta „profesionálních“ politikÛ neuvûdomuje, Ïe
je jen povûﬁena, aby spoleãnost vedla a prosazovala obãanské poÏadavky. Souãasná krize v sociální demokracii, ale i ODS, je toho typick˘m pﬁíkladem.
Sociolog Ralf Dahrendorf, rektor St.Anthony’s College v Oxfordu, ﬁekl v roce 1996 polskému novináﬁi Jacku Îakovskemu: „My jsme mûli svÛj sen a vy
(míní tím Poláky, ale platí to pro v‰echny postkomunistiké národy - pozn. IT)
jste mûli také svÛj. Podíváte-li se pozornûji na na‰e evropské sny, zjistíte, Ïe to
byly v podstatû sny negativní. Vy jste snili o svûtû bez cenzury, bez front, bez
politické policie a ostnat˘ch drátÛ na va‰ich hranicích. Nesnili jste o chudobû,
nezamûstnanosti, velk˘ch sociálních rozdílech. Snili jste o ideálním svûtû, kter˘ ve skuteãnosti nikdy neexistoval. My jsme o takovém ideálním svûtû snili
také. S tím rozdílem, Ïe my jsme vûﬁili, Ïe ho jednou vybudujeme a vy - zavﬁení za Ïeleznou oponou - jste vûﬁili, Ïe existuje. ...„ ¤eknu to otevﬁenû. Pﬁed
námi Evropany stojí nové velké problémy - ekonomické sociální i politické a nutí nás, abychom znaãnû pﬁehodnotili své pﬁedstavy.
Sociální politika vyspûl˘ch evropsk˘ch státÛ vytvoﬁila specifick˘ model
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prÛmûrného obãana, ãlovûka zaujatého vlastním blahobytem a pohodln˘m Ïivotem, kter˘ postrádá ochotu dobrovolnû cokoli obûtovat pro své spoleãenství
a postoupit jakékoli riziko (a to nejen ekonomické, ale i politické). V konzumní spoleãnosti nechce nikdo obûtovat Ïivot pﬁi obranû ostatních. Kult spotﬁeby
a peãovatelsk˘ stát udûlal z mnoha lidí v urãitém smyslu závislé otroky. Tragedií je, Ïe existují levicoví politici, kteﬁí to nejsou schopni pochopit a rádi by
i nadále omezovali obãanskou iniciativu sv˘m rozhodováním. Sociální pﬁedstava blahobytu je o pﬁerozdûlování pﬁíjmÛ neboli penûz z daní, kter˘mi „solidárnû“ ti bohat‰í pomáhají chud‰ím. Pﬁitom daÀová zátûÏ rozdávaná jako podpora nezamûstnan˘m, nemocn˘m a star˘m zaãíná pﬁekraãovat moÏnosti tûch
produktivních pracovníkÛ. Dochází k zadluÏování státních rozpoãtÛ. Sociální
sliby nelze plnit, jsou ãím dál tím draÏ‰í. Lidí nevytváﬁejících hodnoty pﬁib˘vá, a souãasnû jejich nároky na Ïivotní úroveÀ garantovanou státem jsou velmi
vysoké.
RÛst produktivity znamená jen to, Ïe mnohem men‰í poãet lidí vyrábí více.
Rozdíly v pﬁíjmech jsou neúnosnû veliké a stále se zvût‰ují. To ale neﬁe‰í zdroje pro podporu v‰ech sociálních poÏadavkÛ. Pokud ménû lidí vyrábí více, znamená to, Ïe více lidí nevyrábí nic a tím pádem potﬁebují sociální podporu. Ti,
kdo se podílejí na tvrdém konkurenãním boji, nemají zájem kohokoli solidárnû podporovat. Finanãní prostﬁedky potﬁebují pro rozvoj sv˘ch firem. Individualismus zatlaãil do pozadí povûdomí spoleãného zájmu. Konkurence se stala hodnotou vytlaãující solidaritu a spoleãenské vazby, o nûÏ se opírají sociální
státy. Globální ekonomická konkurence posledních dvaceti let - mezi hospodáﬁsk˘mi systémy, státy, velk˘mi korporacemi - sice prokázala neschopnost
komunistick˘ch reÏimÛ a vedla k jejich pádu. Nicménû souãasnû otﬁásla cel˘m
hodnotov˘m systémem a Ïivotním modelem demokratické Evropy. Dochází
k rozpadu spoleãensk˘ch vazeb a to je nebezpeãím pro dal‰í v˘voj.
A na závûr jeden citát: „Zvíﬁata loví, dokud mají hlad. Jinak se zebry a antilopy klidnû pasou vedle nasycen˘ch lvÛ. BezdÛvodné vraÏdûní a ‰íﬁení utrpení, které nesouvisí s poÏíráním potravy, je v˘luãnou specifickou vlastností ãlovûka.“ (Stanislav Lem, 1994)
Ivan Turnovec, ãervenec 2009
BOJKOTUJME VOLBY NEBO JE P¤ÍMO ZRU·ME
V minulém roce v dubnu vûnovaly Lidové noviny (18. 4. 2009) relativnû
velk˘ prostor pﬁíspûvku Petra Druláka, ve kterém doporuãil obãanÛm, aby bojkotovali volby. âtenáﬁsk˘ ohlas byl v LN mal˘; sám jsem na jeho názory reagoval v Dk-Dialogu 2/2009, s. 7-10. Jeho kritika na‰ich politick˘ch stran i souãasné politické situace je velmi tvrdá a lze s ní souhlasit; není v‰ak originální,
neboÈ podobné názory mÛÏeme sly‰et z mnoha stran. Lze ﬁíci, Ïe situace se za
poslední rok spí‰e je‰tû zhor‰ila. PﬁipomeÀme si, jaké ﬁe‰ení této situace navrhuje a v tom je jistû originální. Odvolává se na autora Deklarace nezávislosti
Spojen˘ch státÛ americk˘ch Thomase Jeffersona, Ïe kaÏd˘ politick˘ systém by
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mûl kaÏd˘ch 20 let procházet revolucí, jestliÏe si má udrÏet „svobodu a spravedlivé vztahy mezi vládnoucí elitou a ovládan˘mi“. Doporuãuje obãanÛm, aby
ne‰li volit, ale zopakovali si listopadovou revoluci, od které vloni uplynulo právû 20 let. Oznaãil jsem takov˘ návrh za velmi pochyben˘, neboÈ ve své podstatû srovnává reÏim s ústavnû zakotven˘m vÛdãím postavením jedné strany
(tedy reÏim nedemokratick˘ a totalitní) s demokratick˘m soutûÏením více
stran, mezi kter˘mi existuje zákonem zaruãená rovnost. I redaktor Lidov˘ch
novin Petr Zídek sdílí Drulákovu nechuÈ ujít volit a lituje toho, Ïe neexistuje
moÏnost volby bíl˘m lístkem, jako tomu bylo v roce 1946. VyuÏití bíl˘ch lístkÛ má v podstatû stejná efekt, jako se voleb nezúãastnit; neboÈ tyto hlasy propadají (fakticky jsou rozdûleny pomûrnû podle získan˘ch hlasÛ mezi strany,
které se do zastupitelského sboru dostaly). I v roce 1946, kdy byla situace zcela jiná neÏ dnes, této moÏnosti vyuÏil v ãesk˘ch zemích nepatrn˘ poãet voliãÛ
(0,35 %); pﬁitom v tomto roce byla úãast na volbách povinná.
JestliÏe jsem oznaãil doporuãení Petra Druláka za politicky naivní, vycházel
jsem z toho, Ïe je o správnosti svého názoru hluboce pﬁesvûdãen a pouze nevidí, komu by taková v˘zva vyhovovala, kdyby se podle ní voliãi ﬁídili. Za rok
po uveﬁejnûní pﬁíspûvku Bojkotujme volby, aÈ Ïije revoluce otiskly Lidové noviny (15. 4. 2010) ãlánek Mnislava Zeleného-Zapaty Zru‰me volby. NavÏdy.
V tomto pﬁípadû nejde o naivitu a musíme si poloÏit otázku, zda to autor myslí váÏnû, nebo zda si dûlá pouze ze ãtenáﬁÛ legraci. Je zajímavé, Ïe se k tomuto ãlánku nikdo v LN nevyjádﬁil. BohuÏel podobné návrhy nelze brát na lehkou váhu a nemûly by b˘t pﬁecházeny bez pov‰imnutí. JelikoÏ nemohu
pﬁedpokládat, Ïe kaÏd˘ má k disposici uveden˘ pﬁíspûvek, je nutno z nûho pomûrnû obsáhle citovat, abych nekritizoval neznámé.
V souvislosti s volbami Mnislav Zelen˘ pozoruje „nekoneãné únavné hemÏení a ‰ílení na v‰ech stranách politické scény, které vysiluje fyzicky, ideovû i finanãnû“ a ptá se po úãelnosti voleb. „VoliãÛm se v‰ak pﬁedkládávají jen hesla, ne my‰lenky a tváﬁe, ne osobnosti. A i kdyby se pﬁedkládaly sebehlub‰í
my‰lenky, politické a ekonomické rozbory, kdo by mûl, prosím, z voliãstva na
to? Jak ãas, tak inteligenãní potenciál k tomu, v‰e posuzovat. Ne v‰ichni jsme
ekonomiãtí a politiãtí analytici. Ne v‰ichni rozumíme sloÏité terminologii, která je stále sofistikovanûj‰í a zapeklitûj‰í. Ne v‰ichni máme Ïaludek na de‰ifrování a pochopení v‰ech záludností. Kolik z nás obyãejn˘ch lidí tomu mÛÏe rozumût? Dovoluji si zaspekulovat, Ïe jen velmi málo. Nehledû na to, Ïe vût‰inu
to stejnû do hloubky nezajímá a mávne radûji rukou.“
Dále podrobnû charakterizuje volební hesla, která jsou sice pochopitelná
i pro negramotného obãana, jenÏe heslo podle nûho „nic neﬁe‰í, nic neprovádí,
nic nerealizuje, o niãem vlastnû ani nevypovídá. Takové krásnû vypadající heslo si mÛÏe vzít do huby i lump a podvodník... Jsme v rukou hesel a tváﬁí, které
vym˘‰lí a vizituje pár neznám˘ch profíkÛ, kter˘m je v‰e jedno. Pro nû je to byznys, aÈ jsou to amíci nebo âíÀané. Nejen u nás. V‰ude. Tento zbyteãn˘ mumraj
je samozﬁejmû i v USA. A vlastnû o nic nejde, v‰e pobûÏí v standardních kolejích jako vÏdy.“
Zelen˘ pokraãuje a hledá inspiraci u sv˘ch oblíben˘ch amazonsk˘ch indiá-
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nÛ. „Tam jsou volby náãelníka nejen svobodné, ale zcela demokratické. Kandidáti jsou totiÏ absolutnû transparentní. V‰ichni je dÛvûrnû znají. Jsou jedni
z nich, vyrÛstali s nimi od dûtství. Ostatní vûdí, co umí, co od nich mohou oãekávat. Znají jejich ãiny, ne jejich slova a tlachání. Navíc si musí zvolit toho nejschopnûj‰ího, protoÏe se jim jedná o pﬁeÏití. ... Oni nemají ten luxus bohat˘ch
zemí, zvolit si nûkoho, kdo umí jen tlachat. ... Ten luxus zvolit si blbce a tlachala si dovolujeme my. VydrÏíme s ním totiÏ klidnû i celé ãtyﬁi roky, protoÏe
nám nejde o Ïivot.“ Zelenému je nutno pﬁiznat, Ïe si uvûdomuje nemoÏnost návratu na úroveÀ rozvoje indiánské spoleãnosti, kdy mohly existovat jen pﬁímé
volby; nicménû dodává, Ïe „my jim mÛÏeme jen ti‰e závidût a zase se koukat
na hesla a barevné portréty.“
Mnislav Zelen˘ má je‰tû dva nápady. První z nich dostal, kdyÏ se procházel
nejvût‰ím parkem v Madridu a obdivoval sochy ‰panûlsk˘ králÛ. Pﬁiznává, Ïe
ne v‰ichni byli „moudﬁí, chytﬁí a dobﬁí, mnozí byli i du‰evnû vy‰inutí a neschopní.“ Nicménû jeden z nich patﬁící do éry osvícen˘ch panovníkÛ (byl to
podle nûho Alfons XII. nebo XIII.) ho zaujal my‰lenkou, která byla vytesána do
kamenného podstavce sochy a kterou povaÏuje za velmi pravdivou: „V‰e pro
lid, ale bez lidu.“ Je nutno konstatovat, Ïe tuto my‰lenku také sám povaÏuje za
kacíﬁskou a tûÏko realizovatelnou. Druh˘ nápad dostal, kdyÏ do‰el k pﬁesvûdãení, Ïe volby jsou „jen drah˘ cirkus, kde si kaÏd˘ honí triko a lÏe.“ Inspiroval
se tím, co si vymysleli v minulém století v Kolumbii. Dvû hlavní politické strany (jiné tehdy v Kolumbii neexistovaly; zda mÛÏeme autorovi vûﬁit, nevíme; také není jasné, zda se jedná pouze o strany zastoupené v parlamentu) se „dohodly, Ïe po mnoha desetiletích krut˘ch a krvav˘ch bojÛ budou vládnout
stﬁídavû. âtyﬁi roky konzervativci, ãtyﬁi roky liberálové. Docela prosté. Volby se
zru‰ily a nikomu to ani nevadilo. U‰etﬁily se velké v˘daje, nervy kandidátÛ i voliãÛ. Jednou praviãáci, jednou leviãáci. Rovnováha pﬁece musí b˘t, ne? Jednou
se bude ãtyﬁi roky budovat a budou se drÏet peníze a jednou se budou ãtyﬁi roky peníze rozpou‰tût a rozdávat.“ Jak prosté. Autor tohoto nápadu zapomnûl dodat, jak dlouho a pﬁedev‰ím jak to v Kolumbii fungovalo. Velmi to pﬁipomíná
na‰i neblahou opoziãní smlouvu; vÛbec si nedovedu pﬁedstavit praktickou realizaci takové dohody pﬁi odstranûní voleb.
V závûru svého diskusního pﬁíspûvku pak Mnislav Zelen˘ hovoﬁí jménem lidu. Vût‰ina z nás „nemÛÏe posoudit sloÏité ekonomické úvahy, souvislosti, vazby, korporativní a svûtové propletence, zákony, pﬁedpisy, politické a bezpeãnostní hry. ... Tûmto spletitostem opravdu porozumí jen vybraní jedinci. Jen oni
moÏná mohou bezpeãnû rozeznat politické programy a nabídky pro nás obyãejné lidi a proplout jimi.“ My obyãejní lidé nemÛÏeme nikdy „zcela pochopit
zákulisí volebních kampaní, politick˘ch potyãek, jednotliv˘ch tváﬁí stran. A tak
nemÛÏeme ani správnû vybrat vítûze... My v‰ichni, tedy ten lid, pﬁece máme
mnohem dÛleÏitûj‰í vûci na práci neÏ se zdrÏovat volbami, studiem stranick˘ch
programÛ, vyhledáváním jejich skuteãného v˘znamu. My léãíme, rodíme, spravujeme záchody a kanalizace, pí‰eme básnû a stavíme domy. ... A k tomu potﬁebujeme klid a mít se dobﬁe, bavit se a radovat se. A to nám právû mají zajistit páni politici ... K tomu v‰ak nejsou tﬁeba volby.“
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Jak jednoduché a zároveÀ jak prostoduché. Je vÛbec nutné se podobn˘mi
pﬁíspûvky zab˘vat? Mnislav Zelen˘ totiÏ svou závûreãnou v˘zvou zru‰ení voleb navrhuje fakticky zru‰ení demokracie, neboÈ volby patﬁí mezi konstitutivní
prvky demokracie. Podle jejich existence poznáme, zda ta která spoleãnost
(event. stát) je, nebo není demokracií. ZároveÀ musí b˘t splnûny nûkteré poÏadavky (zaruãena dostateãná míra demokratismu), abychom je mohli vzít za základ na‰eho rozhodování, zda se pﬁi jejich existenci skuteãnû jedná o pravou demokracii a nikoliv o demokracii fale‰nou. Fale‰ná demokracie je taková, která
se sice sama za demokracii oznaãuje, má v‰ak takové nedostatky v úrovni demokratismu, Ïe ji nemÛÏeme oznaãit za pravou demokracii. Pﬁíkladem fale‰né
demokracie byla lidová demokracie, pﬁi které se sice volby konaly, nebyla v‰ak
dána moÏnost v˘bûru (byla pouze jedna kandidátka a bílé lístky). Demokratické volby, které se mají stát kritériem existence demokracie, musí b˘t ov‰em férové (musí b˘t zaji‰tûna jejich tajnost, aktivní a pasivní volební právo v‰ech obãanÛ, svoboda projevu a volební agitace, kontrola volebního aktu apod.). âasto
je problém urãit tuto férovost, tj. zda dosaÏená úroveÀ demokratismu je dostateãná k tomu, aby se spoleãnost mohla oznaãit jako demokratická.
Mnislav Zelen˘ na jednom místû ve svém pﬁíspûvku uvádí, Ïe politici by
nám mûli zajistit, abychom se nemuseli starat o politiku; sloÏitost dne‰ní spoleãnosti je pﬁíli‰ veliká a jen málokdo je schopen se v ní orientovat. Tím vlastnû naznaãuje, Ïe politika je také speciální profese. I kdyÏ to v˘slovnû neﬁíká,
je to správn˘ postﬁeh. Také politik se musí uãit svému povolání a musí mít zku‰enosti. Politické strany vytváﬁejí rÛzné komise a poradní orgány, kde se jednotlivé problémy diskutují a hodnotí. V˘sledkem jsou pak vystoupení pﬁedstavitelÛ tûchto stran i jejich program. Úkolem tûchto pracovních skupin je také
pﬁipravit volební program takov˘m zpÛsobem, aby byl pochopiteln˘ vût‰inû
voliãÛ. V Ïádném pﬁípadû bych pak nepodceÀoval schopnost voliãÛ vybrat si
urãit˘ program; jsou rozdílné a rozdíly jsou i mezi voliãi, nûkteﬁí dávají pﬁednost sv˘m bezprostﬁedním zájmÛm, jiní se staví k programÛm stran ze ‰ir‰ího
spoleãenského hlediska. V demokratické spoleãnosti jsou i jednotliví kandidáti vybíráni v rámci stran volbou. Demokracie v Ïádném pﬁípadû nemÛÏe volby
zru‰it, aniÏ by zru‰ila sama sebe. Vûﬁím, Ïe nejen ãlenové Demokratického
klubu, ale i ostatní demokraticky sm˘‰lející obãané se pﬁí‰tích voleb zúãastní,
neboÈ si pﬁejí zachování demokracie.
Zdenûk Pavlík, duben 2010
VOLIT âI NEVOLIT, TOË OTÁZKA
Volby jsou pﬁede dveﬁmi. PﬁipomeÀme, Ïe v parlamentních reÏimech jako
má âeská republika, jsou volby do dolní komory parlamentu (v âR je to Poslanecká snûmovna) nejdÛleÏitûj‰ími volbami vÛbec. Neznamená to nutnû, Ïe
tyto volby vÏdycky rozhodují - napﬁ. pﬁi posledních volbách do Poslanecké
snûmovny do‰lo k „patu“, jindy zase v˘sledky umoÏÀovaly (pﬁinejmen‰ím matematicky, ne-li politicky) rÛzné koaliãní kombinace.
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První otázkou, kterou je moÏno si klást, je, zda máme jít vÛbec volit. Roz‰iﬁuje se nechuÈ nad politikou a volební neúãast mÛÏe b˘t reakcí na tento pocit.
Je taková reakce vhodná? Volební neúãast mÛÏe b˘t za urãit˘ch okolností racionálním chováním. Napﬁ. kdyÏ se ve volbách rozhoduje mezi stranami a kandidáty, z nichÏ v‰ichni jsou nám naprosto pﬁijatelní, Ïádn˘ z nich nám není
mnohem bliÏ‰í neÏ ostatní, a nehrozí Ïádné vût‰í potíÏe. Snad se shodneme na
tom, Ïe taková situace u nás v souãasnosti není.
Není ostatnû pravda, Ïe jeden hlas - ten mÛj - nic nezmÛÏe, Ïe na nûm vÛbec
nezáleÏí. PﬁipomeÀme si, Ïe pﬁi posledních volbách do Poslanecké snûmovny
(v roce 2006) scházelo jen málo a vláda sociální demokracie podporovaná
v parlamentu komunisty mohla mít absolutní vût‰inu. Pﬁedseda âSSD Jiﬁí Paroubek s takov˘m v˘sledkem uÏ poãítal, a kdyÏ se nakonec ukázalo, Ïe velmi
tûsnû obû levicové strany nezískaly dohromady vût‰inu kﬁesel, ale jen polovinu,
vyjádﬁil se takov˘m zpÛsobem, jak˘ jsme naivnû povaÏovali za definitivnû pohﬁben˘ v listopadu 1989 (Paroubek na‰el aspoÀ odvahu se za to omluvit). Pod
vedením téhoÏ Paroubka pak jeho strana jako jeden muÏ, pardon jako jedno stádo, hlasovala pro nedÛvûru vládû v plné polovinû ãeského pﬁedsednictví Evropské unie. KdyÏ pak vláda skuteãnû padla a âeská republika utrÏila mezinárodní ostudu, ukázalo se, Ïe onen Paroubek vÛbec s takov˘m v˘sledkem
nepoãítal a byl bezradn˘.
Co v‰ak ukazují volební prÛzkumy? V‰echny uÏ dlouhé mûsíce dávají se
znaãn˘m pﬁedstihem na první místo právû tu stranu, v jejímÏ ãele stojí onen Paroubek, coÏ znamená, Ïe je nejpravdûpodobnûj‰ím pﬁí‰tím ãesk˘m premiérem.
âasto se ﬁíká, Ïe budeme mít takovou vládu, jakou si zaslouÏíme, a nûco na tom
je.
Nûkteﬁí - patﬁí k nim i biskup Václav Mal˘, b˘val˘ znám˘ mluvãí Charty
77 - se domnívají, Ïe bychom nemûli volit velké strany. Je taková v˘zva
zodpovûdná? Volit velmi malé strany, které podle v˘zkumÛ volebních preferencí nemají realistickou ‰anci pﬁekonat pûtiprocentní hranici a dostat se
do Parlamentu, není rozumné. Objevilo se ale i nûkolik nov˘ch stran, které
podle sociologick˘ch v˘zkumÛ mají ‰anci získat v Parlamentu mandáty.
Jsou v‰ak opravdu lep‰í neÏ ty velké? Nové strany posuzujeme na základû
slibÛ (které jsou naprosto nezávazné, protoÏe v ãeské konstelaci Ïádná strana nemÛÏe vládnout sama bez pﬁinejmen‰ím parlamentní podpory dal‰í strany nebo stran, takÏe nemÛÏe zdaleka prosadit své sliby a svaluje pak vinu
za to na jiné koaliãní strany), staré strany posuzujeme spí‰e na základû zku‰enosti s nimi. Není tedy divu ani to, Ïe nové strany vzbuzují více nadûjí,
ani to, Ïe potom zpÛsobují je‰tû víc zklamání a ãasto brzy neslavnû odcházejí ze scény.
Volba nûjaké strany nebo nûjakého kandidáta není vûcí lásky, ale rozumu.
Nerozhodujeme se obvykle pro pravdu a lásku a proti lÏi a nenávisti, ale prostû pro men‰í zlo. MÛÏeme si pﬁitom zacpat nos, jak kdysi napsal Václav Bûlohradsk˘, ale volit bychom mûli. Volby jsou provûrkou na‰í obãanské vyspûlosti.
Miroslav Novák, kvûten 2010
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P¤EDVOLEBNÍ ZAMY·LENÍ
Jaro se blíÏí a tak zaãíná pﬁedvolební kampaÀ. Jednotlivé parlamentní strany
slibují to, co slíbily a nesplnily za uplynul˘ch dvacet let, v pﬁípadû tûch novûji
vznikl˘ch za dobu své existence. Jejich lídﬁi se pﬁedhánûjí v tom, kdo bude lidovûj‰í. Jsou nám ochotni dokonce i podat ruku. MÛÏeme si ale skuteãnû vybrat? Z tûch parlamentních urãitû ne. Argumentace nûkter˘ch neparlamentních
stran je sice sympatická, ale ani zde si nejsem zcela jist. Arogance politické moci se po celá léta pﬁíli‰ nemûní. Nûkteré postupy zÛstávají stále aktuální. Tím,
kter˘ je nejv˘raznûj‰í, je elitáﬁství straníkÛ a funkcionáﬁÛ zvlá‰È, povolební rozdílení politick˘ch trafik za „zásluhy“ a pﬁedstava, Ïe obãané státu jsou tu jen
proto, aby platili danû a drÏeli hubu. Nová elita v mnoha pﬁípadech jakoby obnovovala postupy z totalitních dob. ZpÛsob jednání vût‰iny poslancÛ v parlamentû a senátorÛ v senátû, ale i mnoha volen˘ch zastupitelÛ na komunální úrovni, mi pﬁipomíná jeden vtip z doby nejhlub‰í totality: „KdyÏ umíral Stalin,
zanechal sv˘m nástupcÛm tﬁi obálky s tím, Ïe je mají postupnû otevírat v dobû
nejvût‰ích problémÛ. I stalo se. První otevﬁeli hned po Stalinovû smrti. Stálo
tam: Sveìte v‰echno na mû. Nûjakou dobu to vystaãilo, ale kdyÏ uÏ v˘mluvy
nebyly pﬁesvûdãivé, otevﬁelo naãálstvo druhou obálku a pﬁeãetlo si v ní: Dûlejte to jako já. Opût uplynul nûjak˘ ãas, a do‰lo i na obálku tﬁetí. V té uÏ bylo jen
struãnû: Je na ãase, abyste pﬁipravili tﬁi obálky s odkazem.“Jde o vtip, ale my
jsme jej proÏili a ne jednou. Stalin ode‰el a po nûm pﬁi‰li jiní a zase jiní. Trvalo je‰tû hodnû dlouho, neÏ do‰lo ke skuteãn˘m zmûnám. Nejprve jsme se radovali a vûﬁili, Ïe jsme skuteãnû svobodní. Uplynulo deset let tápání. Vytvoﬁila se
nová politická „elita“, která se ãím dál tím více vzdaluje demokratick˘m ideálÛm. Z velké ani z komunální politiky nikdo dobrovolnû neodchází, ani kdyÏ jeho politická odpovûdnost za chybná rozhodnutí, kter˘mi byli po‰kozeni v‰ichni obãané, je evidentní. To je chyba. ·ance skuteãné volby je jen velmi malá.
Ivan Turnovec, duben 2010
JOSEF SRBEN¯ (1928-2010)
JUDr. Josef Srben˘, CSc., se narodil dne 12. bﬁezna 1928 v Horních Poãernicích v dûlnické rodinû jako poslední ze ãtyﬁ sourozencÛ. V roce 1947 maturoval na gymnáziu v Praze 8-Libni a t˘Ï rok zaãal studovat práva. Právnickou
fakultu Karlovy univerzity úspû‰nû zakonãil v roce 1951 a v letech 1963-1968
absolvoval externí vûdeckou aspiranturu v oboru ústavního práva. Kandidátskou práci zamûﬁil tematicky na právo petiãní. Byl zamûstnán nejprve ve státní správû, poté nejdéle v soustavû státního zastupitelství s pracovním zamûﬁením na legislativu. Po listopadu 1989 pracoval téÏ ve vûdeckém v˘zkumném
ústavu a externû se podílel na pﬁípravû nûkolika ústavnû právních aktÛ. V roce
1994 dosáhl dÛchodového vûku a ukonãil své profesní pÛsobení na Vrchním
státním zastupitelství.
JiÏ jako student se velmi intenzívnû zajímal o politické otázky. Je‰tû pﬁed
skonãením druhé svûtové války se u nûho projevil seriózní zájem o problema-
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tiku fungování demokratického státu. Po osvobození âeskoslovenska se aktivnû zapojil do politického Ïivota v tehdej‰í národnû socialistické stranû. V té dobû také vzniklo na‰e pﬁátelství, které trvalo aÏ do jeho úmrtí; památka na nûho
mne bude provázet aÏ do smrti. Byli jsme si názorovû blízcí a s obavami jsme
sledovali politiku komunistické strany, která se velmi nevybírav˘mi prostﬁedky prosazovala ve v‰ech sférách spoleãnosti. Byli jsme mladí a nezku‰ení. DÛvûﬁovali jsme zejména prezidentu Bene‰ovi, Ïe demokracie bude zachována.
Byli jsme sice zklamáni v˘sledky voleb do Ústavodárného národního shromáÏdûní, které se uskuteãnily 26. 5. 1946; zároveÀ jsme se v‰ak neobávali, Ïe
komunisté mohou získat vût‰inu hlasÛ v pﬁí‰tích svobodn˘ch volbách, neboÈ
nekomunistické strany získaly v roce 1946 témûﬁ 60 % hlasÛ v ãesk˘ch zemích
a témûﬁ 69 % hlasÛ na Slovensku, a to pﬁes masivní volební kampaÀ komunistÛ. Byli jsme také pﬁesvûdãeni, Ïe komunisté voliãe ztrácí pﬁes vyhlá‰ení hesla
získat 51 % hlasÛ a Ïe pﬁipravovaná ústava zmûní nûkterá ustanovení, která bychom dnes oznaãili za sníÏení úrovnû demokratismu.
Komunistick˘ puã v roce 1948 ukonãil v âeskoslovensku demokratick˘ v˘voj. Nikdy jsme nepochybovali o tom, Ïe se jednalo o puã proti demokracii, neboÈ jsme byli svûdky toho, jak je‰tû pﬁed tím, neÏ prezident Bene‰ podepsal demisi nekomunistick˘ch ministrÛ, byly ustavovány akãní v˘bory, zat˘kány
v˘znamné osobnosti a vyzbrojovány komunistické milice. Je pravdûpodobné,
Ïe i kdyby demisi ministrÛ president nepodepsal, komunisté byli pﬁipraveni se
uchopit moci silou. MoÏná by to vedlo k obãanské válce, na kterou v‰ak nebyly nekomunistické strany pﬁipraveny. Také kolegu Srbeného tento v˘voj hluboce zasáhl a ovlivnil cel˘ jeho dal‰í politick˘ Ïivot. Byli jsme pﬁesvûdãeni
o tom, Ïe demokracie bude jednou obnovena a byla pouze otázka, zda a jak bychom k tomu mohli pﬁispût. Josef pﬁi‰el s my‰lenkou, Ïe politické strany nejsou zárukou demokracie, neboÈ jejich hlavním cílem je prosazovat skupinové
zájmy a demokracii berou jako nûco samozﬁejmého, ãemuÏ není potﬁeba vûnovat pozornost a co je moÏno nûkdy i obejít nebo pﬁizpÛsobit sv˘m zájmÛm.
Z toho pramenily kritiky partajnictví za první republiky a podobné kritiky se
objevují i dnes. Demokracie se v‰ak bez politick˘ch stran neobejde, politická
scéna by ale mûla b˘t doplnûna organizací, která má jako svÛj jedin˘ cíl demokracii chránit, posilovat a event. pÛsobit k jejímu ustavení nebo obnovû.
Podobné my‰lenky diskutoval Josef se sv˘mi kolegy a je‰tû v roce 1948 na
jejich základû byl zaloÏen Demokratick˘ klub. Velmi podrobnû okolnosti jeho
zaloÏení popsal v pﬁíspûvku K nedoÏit˘m padesátinám Jaroslava Suchého, ve
kterém se zmiÀuje i o v‰ech tehdej‰ích aktivitách pﬁi jeho zaloÏení i poté aÏ do
úmrtí Jaroslava 28. 8. 1975 (Dk-Dialog 6/1996). Z jeho líãení vypl˘vá i jeho
jednoznaãná zásluha o zaloÏení Klubu a rozpracování jeho základní ideje. Jeho
líãení je nejen velmi podrobné, ale také velmi pﬁesné; i pﬁi skromnosti vylíãení
jednotliv˘ch událostí a charakteristice zúãastnûn˘ch kolegÛ je v‰ak patrné, Ïe
jeho iniciativa pﬁi zaloÏení Klubu byla zcela mimoﬁádná. Dal‰í podrobnosti ze
Ïivota Klubu jsou shromáÏdûny v jeho pﬁíspûvku z konference Demokratického klubu k 60. v˘roãí jeho zaloÏení, publikovaného ve sborníku z této konference Svoboda a odpovûdnost (Muzeum T. G. M., Rakovník, 2009, 43 s.).
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Vedení Demokratického klubu fungovalo od roku 1948 nepﬁetrÏitû a to pro
mû znamenalo trval˘ a ãast˘ styk s Josefem. Probírali jsme v˘voj politické situace u nás i ve svûtû. Vzpomínám si na maìarské události v roce 1956, kdy
jsme spoleãnû vyslechli zprávu o sovûtské invazi do této zemû. Byli jsme z toho smutní a Josef to komentoval, Ïe se opût moÏná obnova demokracie oddaluje. V ‰edesát˘ch letech se objevovaly známky politického uvolnûní; roku
1963 byl odvolán pﬁedseda vlády Viliam ·irok˘ z dÛvodu „politick˘ch chyb“
v padesát˘ch letech a jeho nahrazen Jozefem Lenártem, kter˘ skonãil jako
pﬁedseda vlády v dubnu 1968, v lednu 1968 byl zvolen prvním tajemníkem
KSâ Alexander Dubãek. Tyto události charakterizovaly zmûny politické situace, která nab˘vala na dynamice. Bylo moÏno oãekávat dal‰í zmûny a lidé se
politicky aktivizovali. Také ãlenové Klubu zaznamenali tento trend a úãastnili se rÛzn˘ch aktivit na sv˘ch pracovi‰tích. Byla vznesena i otázka vystoupení Demokratického klubu na veﬁejnost. Vedení Klubu se v‰ak rozhodlo právû
díky kol. Srbenému a Suchému (ten mûl na starosti otázky bezpeãnosti Klubu), na veﬁejnost nevystoupit dokud nebude pﬁijata právní úprava ãinnosti podobn˘ch organizací. Také nebylo moÏno pﬁiznat dosavadní ãinnost, zejména
tu v padesát˘ch letech. Toto se ukázalo vzhledem k událostem v srpnu 1968
jako velmi rozumné. KdyÏ jsem poãátkem srpna odjíÏdûl sluÏebnû do Spojen˘ch státÛ, poslední rozhovor s Josefem se t˘kal mj. také otázky event. legalizace Klubu. MÛj pobyt v zahraniãí mûl b˘t pÛvodnû pÛlroãní; pﬁedpokládali jsme, Ïe po mém návratu bude jiÏ situace natolik jasná, Ïe budeme moci
otázku vystoupení Klubu na veﬁejnost ﬁe‰it. JiÏ 14 dní po mém pﬁíjezdu do
USA se situace vyﬁe‰ila, a to zpÛsobem, kter˘ jsme podobnû jako vût‰ina obãanÛ neãekali.
V období normalizace a následn˘ch 20 let Klub opût Ïil pﬁedcházejícím
zpÛsobem. Permanentnû fungovalo pouze vedení a se ãleny byl pouze obãasn˘ individuální styk, kter˘ mûl pﬁesná pravidla. Zaznamenávali jsme a mûli
pﬁehled o ãinnosti Charty 77, opisovali jsme její prohlá‰ení a diskutovali
o nich. Zejména jsme v‰ak pﬁipravovali ideové základy Klubu, které sice
vznikly jiÏ pﬁi jeho zaloÏení, ale byly dále doplÀovány. Zejména idea demokratismu jako prvkÛ demokracie vznikla teprve na pﬁelomu padesát˘ch a ‰edesát˘ch let a byla dále rozpracovávána. Koncem osmdesát˘ch let se politická situace zaãala vyvíjet ve smûru, kter˘ nemohl skoãit jinak neÏ pádem
komunismu. Zaãala perestrojka v Sovûtském svazu, v Polsku se projevovaly
akce solidarity, v Maìarsku docházelo k ekonomick˘m reformám. Zejména
bûhem celého roku 1989 se ukazovalo, Ïe dojde k revoluãní zmûnû a obnovení demokracie v celé oblasti sovûtské dominance. V listopadu 1989 se ãlenové Klubu zúãastnili zakládání Obãansk˘ch fór na sv˘ch pracovi‰tích (nûkde
jejich zakládání i iniciovali (napﬁ. v Ostravsko-karvinsk˘ch dolech), jelikoÏ
v‰ak Klub nemûl v úmyslu získat podíl na politické moci, nikde nevystupovali jako organizace. Naopak teprve po sametové revoluci byla vyhlá‰ena anketa u ãlenÛ, zda má b˘t Klub legalizován. Rozhodující vût‰ina dotazovan˘ch
z nich se vyjádﬁila pozitivnû (skeptick˘ pﬁístup k úspû‰nosti takové organizace byl pouze v˘jimkou).
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Po legalizaci Demokratického klubu se se‰el v bﬁeznu roz‰íﬁen˘ historick˘ v˘bor Klubu (abecednû: Eva Bártová, Franti‰ek Filaun, Jaroslav Hanzlík, Du‰an
Hendrych, Zdenûk Pavlík, Josef Srben˘, Jan Srnec, Vladimír Urban a Karel Vanûãek), na kterém byl zvolen Josef Srben˘ prvním pﬁedsedou Klubu. Tuto funkci zastával aÏ do I. valné hromady v listopadu 1992, kdy ji ze zdravotních dÛvodÛ opustil; zÛstal v‰ak ãlenem v˘boru a podle nov˘ch stanov ústﬁedního v˘boru
Klubu konzultantem v˘konné rady aÏ do VI. valné hromady konané v listopadu
2009, kdy jiÏ nekandidoval a na funkci konsultanta rezignoval. Odchod z funkce pﬁedsedy v‰ak neznamenal pro kol. Srbeného konec ãinnosti pro Demokratick˘ klub. Byl ãlenem politické komise Klubu a v prvním období i autorem návrhÛ vût‰iny stanovisek; v dal‰ím období byly velmi cenné jeho pﬁipomínky ke
koneãn˘m znûním oficiálních klubov˘ch stanovisek. Byl autorem i vût‰iny
ostatních písemn˘ch materiálÛ Klubu obecné povahy. JiÏ v roce 1990 Klub vydal leták Co je Demokratick˘ klub? a broÏuru Co je a o co usiluje Demokratick˘ klub. Byl také autorem prvních stanov Klubu z roku 1990 i druh˘ch stanov,
schválen˘ch na III. valné hromadû 25. 11. 2000, kter˘mi se ﬁídí práce Klubu dodnes. V letech 1991-92 uspoﬁádal pro ãleny a pﬁátele Klubu cyklus pﬁedná‰ek
o volebních systémech, které byly publikovány v klubovém bulletinu Dk-Dialog; i jinak patﬁil mezi nejãetnûj‰í autory tohoto bulletinu. O Klubu publikoval
také informace v denním tisku, napﬁ. Demokratick˘ klub se pﬁedstavuje (Lidové
noviny 20. 10. 1995). V˘znamn˘ pﬁíspûvkem bylo také pojednání Usilujeme
o autentick˘ Demokratick˘ klub, které bylo publikováno jako zvlá‰tní ãíslo DkDialogu v dubnu 2001. Kol. Srben˘ byl také jedním z hlavních autorÛ periodick˘ch Souhrnn˘ch Informací o Demokratickém klubu. Poslední z tûchto Informací (IX) byla vydána v roce 2004; podle usnesení poslední valné hromady by mûla
b˘t dal‰í (X) vydaná do pÛl roku po valné hromadû.
V roce 2004 kol. Srben˘ pﬁipravil návrh materiálu, kter˘ má b˘t smûrnicí pro
práci politické komise pﬁi vydávání oficiálních (ãíslovan˘ch) stanovisek Klubu. Smûrnice pod názvem K registrovan˘m stanoviskÛm Demokratického klubu byla schválena ústﬁedním v˘borem Klubu dne 23. 3. 2005. Tent˘Ï rok sepsal studii K problematice demokratismu, kterou vûnoval Demokratickému
klubu (6. 11. 2005) a která byla publikována v Demokratickém semináﬁi ã. 4
v dubnu 2006. Na V. valné hromadû v roce 2006 bylo v rámci snesení uloÏeno
novû zvolenému v˘boru vûnovat pozornost otázce novelizace a distribuce Souhrnn˘ch Informací, náborov˘ch materiálÛ a dal‰ích neperiodick˘ch tiskÛ vydan˘ch Klubem. Na základû toho zﬁídila v˘konná rada Dk tematickou skupinu
pro novelizaci dlouhodob˘ch materiálÛ Dk a kol. Srben˘ byl povûﬁen jejím vedením (ve skupinû byli dále kol. Jan Friedlaender, Jiﬁí Laube, Zdenûk Pavlík
a Lumír Tuãek; k nûkter˘m bodÛm se uvaÏovalo o spolupráci kol. Franti‰ka Filauna a Jana Srnce). Vût‰ina úkolÛ této tematické skupiny byla splnûna; v roce
2008 pﬁevzal její vedení kol. Vladimír ·ust. V rámci této novelizace dlouhodob˘ch materiálÛ Dk kol. Srben˘ vypracoval Úvodní informaci, která by mûla
nahradit leták z roku 1990 a zpracoval sedm otázek z navrhovaného cyklu Demokratick˘ klub v otázkách a odpovûdích, které postupnû vycházejí v Dk-Dialogu a jejichÏ souhrn by mûl b˘t vydán jako sborník. Novelizována byla téÏ
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Pﬁihlá‰ka, zb˘vá v‰ak novelizovat aktuální informaci o Klubu a dále zpracovat
oslovení nov˘ch ãlenÛ, doplnit broÏuru Co je a o co usiluje Demokratick˘ klub,
aby mohla b˘t i nadále pouÏívána a jako samostatn˘ materiál sepsat Vznik a v˘voj Demokratického klubu a Ideu Demokratického klubu.
Kol. Josef Srben˘ byl nejen jedním z hlavních iniciátorÛ zaloÏení Demokratického klubu, ale téÏ tvÛrcem jeho ideje a od jeho zaloÏení se aktivnû zúãastÀoval jeho ãinnosti. Jeho úmrtí 17. dubna 2010 je pro Demokratick˘ klub tûÏko nahraditelnou ztrátou. Byl nároãn˘ ke sv˘m spolupracovníkÛm, av‰ak vÏdy
mu ‰lo jen o zájmy Klubu a nikoliv o jeho zájmy osobní. I kdyÏ autorem vût‰iny klubov˘ch materiálÛ, vÏdy je diskutoval pﬁed vydáním jejich koneãné verze s klubov˘mi kolegy. Jeho ãinnost byla zcela nezi‰tná, neboÈ z ní neplynuly
Ïádné v˘hody ani prebendy. Byl tûlem i du‰í pﬁesvûdãen˘m demokratem
a upﬁímnû vûﬁil ve v˘znam ãinnosti Klubu pro kaÏdou spoleãnost. Jeho odkaz
spoleãnosti i Klubu je mimoﬁádn˘ a bude docenûn teprve v budoucnosti. Jistû
by si pﬁál, aby Klub zdárnû pokraãoval v ãinnosti na základech, o jejichÏ vybudování má nejvût‰í zásluhy. âlenové klubu v nûm ztratili vzácného kolegu
a já osobnû jednoho z nejbliÏ‰ích pﬁátel, kterého jsem si velmi váÏil; ná‰ vztah
byl velmi blízk˘ nejen v ãinnosti Klubu, ale i v osobním Ïivotû. Spoleãnû s rodinou se ãlenové Demokratického klubu rozlouãili s Josefem ústy kol. Franti‰ka Filauna a Evy ·vandové dne 26. dubna 2010 v motolském krematoriu.
Zdenûk Pavlík, kvûten 2010
NÁVRH STANOVISKA DEMOKRATICKÉHO KLUBU P¤EDLOÎEN¯ K DISKUSI
K otázce úprav systému voleb do Poslanecké snûmovny PâR
V souãasné dobû zaznívá z ﬁady míst kritika souãasného systému voleb do
Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky a jsou podávány nejrÛznûj‰í návrhy na jeho zmûny. Demokratick˘ klub si neklade za cíl navrhnout konkrétní systém a jeho detaily. Hodlá se omezit na návrh principÛ, jimiÏ by se
úpravy systému mûly dle jeho návrhu ﬁídit.
1) V souãasném systému vysoce pﬁevaÏuje v˘bûr kandidujících politick˘ch
stran a hnutí nad v˘bûrem osob. PovaÏujeme za nutné zv˘‰it vliv voliãÛ na v˘bûr poslancÛ. To lze uskuteãnit pﬁedev‰ím nûkterou z následujících metod ãi jejich kombinací:
a) Roz‰íﬁení prostou pro uplatnûní preferenãních hlasÛ a pro jejich úãinnost.
b) Vytvoﬁení jednomandátov˘ch obvodÛ; v takovém pﬁípadû zavést 2. kolo,
jehoÏ by se mohli zúãastnit v‰ichni úãastníci kola prvního a v nûmÏ by byl zvolen kandidát s nejvût‰ím poãtem hlasÛ (volby by skonãily 1. kolem pouze v pﬁípadû, Ïe by nûkter˘ z kandidátÛ obdrÏel nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ). Takto pojaté 2. kolo (pﬁedposlední systém voleb do francouzského parlamentu) by
nediskvalifikovalo malé strany.
c) UmoÏnit volbu jednotlivcÛ napﬁíã stranick˘mi kandidátkami (jako ve volbách do zastupitelstva Prahy).
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d) Obsadit ãást snûmovny kandidáty pﬁímo zvolen˘mi v jednomandátov˘ch
obvodech, ãást dle podílu hlasÛ pro stranické kandidátky (aplikují napﬁ. Nûmecko, Nov˘ Zéland, Maìarsko).
2) ZváÏit zru‰ení ustanovení o minimálním podílu hlasÛ, jehoÏ dosaÏení je
tﬁeba pro vstup do PS. Toto ustanovení po‰kozuje i strany, jejichÏ preference
pﬁevy‰ují poÏadovanou hranici.
3) Princip v‰eobecnosti voleb vyÏaduje zavedení moÏnosti korespondenãního hlasování, tak jak je tomu ve v‰ech vyspûl˘ch demokraciích.
4) Ani po negativních zku‰enostech s poslanci - pﬁebûhlíky nezavádût systém
vázaného mandátu, kter˘ by vloÏil ve‰kerou moc do rukou politick˘ch stran.
5) Ústavním zákonem vylouãit moÏnost PS pﬁijímat úpravy volebního systému pro nejbliÏ‰í volby. Platí napﬁíã politick˘m spektrem, Ïe strany neprosazují systém, jenÏ by vedl k optimalizaci demokratického procesu, n˘brÏ takov˘,
od nûhoÏ si slibují zisk maximálního poãtu mandátÛ. Pﬁijímání sytému pouze
pro vzdálené volby by mohlo tento projev stranického egoismu oslabit.
Jan Friedlaender, duben 2010
INFORMACE Z DEMOKRATICKÉHO KLUBU
V únoru, bﬁeznu a dubnu pokraãovala pravidelná mûsíãní setkání ãlenÛ
a pﬁátel Klubu. Dubnové setkání bylo vûnováno odkazu prof. Vojtûcha Cepla,
kterého vzpomenul kol. Jan Friedlaender; v bﬁeznu se pﬁítomní ãlenové zab˘vali problematikou volebního zákona, v dubnu otázkou, jak by Klub mohl pﬁispût k omezování korupce, která je nepﬁítelem demokratické spoleãnosti. Pravidelná setkání budou pokraãovat i nadále vÏdy tﬁetí ãtvrtek v mûsíci; budou
tedy v kvûtnu 20. 5., v ãervnu 17. 6., v ãervenci 15. 7. v srpnu 19. 8. a v záﬁí
16. 9. Setkání se konají v Jungmannovû ulici ã. 17 (budova vysoké ‰koly CEVRO Institutu) a moderuje je kol. Ondﬁej Wagner; místnost se úãastníci dozvûdí
ve vrátnici.

Vydavatel: Demokratick˘ klub, Franti‰ka KﬁíÏka 1, 170 00 Praha 7
telefonní ãíslo (záznamník): 220 412 220
e-mail: dklub@volny.cz
http://www.demokratickyklub.cz
Bankovní spojení Demokratického klubu:
âeská spoﬁitelna a. s., poboãka ã. 01/103, Praha 1, Rytíﬁská 29, ãíslo úãtu 1923868339/0800
IBAN CZ 76 0800 0000 0019 2386 8339 SWIFT GIBACZPX
Redakãní rada: Zdenûk Kalvach (odpovûdn˘ redaktor), Radovan Jelínek, Zdenûk Pavlík
Podávání novinov˘ch zásilek povoleno ¤editelstvím po‰t Praha ãj. NP 2471/93 ze dne 20. 12. 1993
Registrováno Ministerstvem kultury âR pod ã. 6759
Pﬁíspûvky jednotliv˘ch autorÛ, ãlenÛ i neãlenÛ Dk, nemusejí vyjadﬁovat názory klubu. Tyto jsou
obsaÏeny pouze ve Stanoviscích klubu.

