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ANDREJ BABIŠ BOJUJE O MOC
I TEBE SI KOUPÍM!

ČTĚTE TÉMA  
REFLEXU

KDO  
JE TENTO  
PÁN?

Titul a logo
Na šířku sazebního obrazce
Reflex červená:  
C = 0, M = 100, Y = 80, K = 0

Záhlaví

Písmo
Vafle, 9/11 pt., do bloku

Datum, cena, předplatné, internetové 
stránky časopisu

Doplňující titulek

Titulek vztahující se k obrázku  
nebo doplňuje hlavní téma

Písmo
Vafle, Condensed, na praporek

Číslo vydání

Hlavní téma a podtitulek

Písmo
Vafle, Condensed, na praporek

Na titulní straně poutá pozornost obrázek, který může 
částečně překrývat titul. Ten lze užít v negativu pro 
zachování výraznosti. Barva loga zůstává vždy bez změny.

Omezení
Nesmí být překryto záhlaví, číslo vydání ani logo časopisu
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OBSAH / NENECHTE SI UJÍT 51–2013

ROZHOVOR
ÚTĚK Z PASTI
Americká herečka českého 
původu KIM NOVAKOVÁ se 
s redaktorkou Reflexu setkala 
v Cannes, kam přijela vzdát hold 
svému nejslavnějšímu filmu 
Vertigo.

TEXT TEREZA SPÁČILOVÁ

46

38

126

20
PORTRÉT
BOROMEJKY
Pečují o prezidenty i o ty 
nejubožejší z nás. Jedinečná 
série portrétů Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského 
od fotografky Reflexu Nguyen 
Phuong Thao.

TEXT HANA BENEŠOVÁ

Á PROPOS
KAPROVRAŽDY

Oslovili jsme jedenáct 
předních komiksových tvůrců 

s jednoduchým zadáním: 
nakreslete kaprovraždu.

PŘIPRAVILA 
KATEŘINA KADLECOVÁ

CHYBĚL MI  
TEN ADRENALIN
ROZHOVOR S JAROSLAVEM HRUŠKOU, 
PRVNÍM NÁMĚSTKEM MINISTRA VNITRA  
PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST
TEXT ONDŘEJ KUNDRA, JAROSLAV SPURNÝ

Stránka obsahu má pevně stanovenou strukturu prvků 
v rámci všech vydání ročníku

Lišta záhlaví

1. pole: obsah stálý
2. pole: č. vydání–ročník

Hlavní článek

titulek, stručný úvodník, autor,  
stránková číslice, obrázek (fixní velikost)

Výběr ze tří ostatních

rubrika, titulek, stručný úvodník, autor,  
stránková číslice, obrázek
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Okraje
Nahoře:  7 mm
Dole:  15,242 mm
Uvnitř:  10 mm
Vně:  10 mm

Sloupce
Počet: 1

Titulní strana

Titulní strana má svůj specifický sazební obrazec

10 mm 10 mm
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Editorial

Sazební obrazec, používaný pouze pro první stránku 
obsahující editorial

Okraje
Nahoře:  25,5 mm
Dole:  20,02 mm
Uvnitř:  27,06 mm
Vně:  12 mm

Sloupce
Počet: 3
Mezera: 4 mm

20,02 mm
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Okraje
Nahoře:  25,5 mm
Dole:  20,02 mm
Uvnitř:  10 mm
Vně:  12 mm

Sloupce
Počet: 4
Mezera: 4 mm

Standardní

Standardní sazební obrazec, který je využíván kromě první 
stránky obsahující editorial v celém rozsahu časopisu
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Záhlaví velké 

Velké záhlaví se používá pouze na titulních stránkách 
rozsáhlých článků. Skládá se z loga časopisu REFLEX 
a názvu příslušné rubriky, vysazené verzálkami,  
s horizontálním zarovnáním na střed loga. Umístěné je 
pouze na sudé stránce.

Rozměry a umístění
x: 12 mm
y: 12 mm
Výška loga: 29 mm

Písmo
Vafle, Condensed, 20 pt., verzálky

Zarovnané na střed loga
Odstup 2 mm od loga

Ochranná zóna
Výška: od kraje stránky po 3. řádek
Šířka: od kraje stránky po 3. sloupec

Neplatí pro obrázky na spadávku

x

y
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Záhlaví malé 

Je umístěno na všech následujících sudých stranách rubrik, 
ve kterých je na úvodní dvoustránce použito záhlaví 
s velkým logem („Záhlaví velké“). Obsahuje malé logo 
časopisu REFLEX a text, který nese název příslušné rubriky, 
a je zarovnaný na střed svého rámečku, shodně vysokého 
jako je velikost loga. Jako záhlaví s velkým logem se malé 
záhlaví nachází pouze na sudých stránkách.

Rozměry a umístění
x: 12 mm
y: 12 mm
Výška loga: 9 mm

Písmo
Vafle, Condensed, 20 pt., verzálky

Zarovnané na střed textového 
rámečku ve výšce loga
Odstup 2 mm od loga

Ochranná zóna
Výška: od kraje stránky k sazebnímu  
 obrazci
Šířka: od kraje stránky k 3. sloupci

Platí i pro všechny obrázky

x

y
9

 m
m
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tvůrců spolknout mizerné kritiky. 
Nejdál to dotáhl JIŘÍ MENZEL se 
svými Donšajny, kdy uspořádal 
premiéru pro jistotu za oceánem, 
v Montreálu. Češi dostali šanci až 
o měsíc později ne projekci v Ru�
dolfinu, což byl přesně ten nápad, 
který dobře vypadá i na papíře, 
ale prakticky postrádá smysl. Di�
váci sledovali malé plátno kdesi 
v dálce, mizerný zvuk a část z nich 
mohla za sloupem pouze odhado�
vat, zda je film opravdu tak dobrý, 
jak psali v kanadských novinách. 
Nebyl.

Topolovo sbohem
Jen několik dní po svých čtyřicá�
tých osmých narozeninách ode�
šel FILIP TOPOL , básník života 
s krvavýma rukama od piana, 
do něhož kdysi tak krásně řezal. 
John Bok na něj v Reflexu zavzpo�
mínal: „Tušil asi, že to, co dříve 
zasel tím, že žil na plné pecky, se 
přihlásí. I bez kmetství ve vzdě�
laného a moudrého muže. Smutek 
přejde a zůstanou vzpomínky, ale 
hlavně muzika, která jde až kamsi 
z hluboko z temnot a zoufalství 
do světla a vysoko, až tam, kde 
se vesmír střetává s věčností.“ 
O týden později se s náčelníkem 
národa Psích vojáků přišly roz�
loučit tisícovky nejrůznějších přá�
tel na Olšanské hřbitovy. Filipe, 
tak ještě jednou, jak jsi recitoval 
v Russian Mystic Pop op. V.: „Na 
ruským kole, říkám si vole, láska 
se děje nahoře dole. Na ruským 
kole oheň jak balet, i vražda můry 
přestane bolet!“

Rok morální paniky
Causa „Řezník má chuť na slaví�
ka“, která na sklonku roku otřás�
la především sociálními sítěmi, 
jasně ukázala, že i národ, jenž 
sám sebe přesvědčuje o své na�
prosté liberálnosti, rád propad�
ne kouzlu morální paniky, když 
k tomu má příležitost. ŘEZNÍK 
mimochodem odkopal ještě dal�
ších pár zajímavých momentů – 
fakt, že Český slavík je nesmyslná 
anketa, která si vysloveně říká 
o „hacknutí“, a její pořadatelé 
poměrně nekompetentní banda 
trotlů. Dále fakt, že debata o tom, 
kde jsou hranice umění, je důleži�
tá, ale těžko ji může vést Richard 
Krajčo, Klára Samková nebo tlupy 
vřeštících maniaků na obou stra�

nách sporu a Facebooku. � nako�Facebooku. � nako�. � nako�
nec i to, jak málo stačí k tomu, se 
proslavit.

Pomník dobrých seriálů
Stojí to strašně moc peněz a lidi 
v tom vypadají jako blbci, co to 
je? Ne, není to kožich ze stříbr�
né lišky. Je to seriál SANITKA 2. 
Pomník toho, co si mnoho lidí 
představuje pod pojmem dobrý 
seriál. Pitomé postavy v ove�
ralech chodí po obrazovce sem 
a tam a předstírají dramata, za�
tímco Filip Renč kolem nich dra�
maticky krouží kamerou, díky 
čemuž nevíte, z čeho se vám se 
chce zvracet víc. K tomu pár roz�
tomile debilních čecháčkovských 
představ o tom, jak to dnes chodí 
ve světě, a máte dílo, jež by bylo 
nádherně pro smích, kdybyste při 
jeho sledování nemuseli myslet na 
to, že stálo 170 miliónů korun, za 
což v Hollywoodu koupíte dva 
baráky. �nebo zrekonstruujete 
vilu Tugendhat. Na kterou se na 
rozdíl od Sanitky 2, rádi podíváte 
i za rok.

Smrt undergroundu
Ve Spojených státech prý zemře 
každých třináct vteřin jeden 
člověk. Letos se tahle nepříjem�
nost přihodila například LOU 
REEEDOVI. Ten pán dokázal být 
podle všeho dost nesnesitelný, 

to, co za svého života vytvářel, 
bylo ale iniciační pro mnoho vliv�
ných i nevlivných lidí. „Lou Reed 
je důvodem, proč dělám všechno, 
co dělám,“ vyjádřil se po zpěvá�
kově smrti na Twitteru Julian Ca�
sablancas, frontman kapely The 
Strokes. V říjnu prostě odešla 
jedna z nejdůležitějších osobností 
rockové historie.

Kupka V Národní galerii
Kupkovská výstava CESTA K AM-
FOŘE v Salmovském paláci na 
Hradčanském náměstí v Praze 
nám mohla alespoň na chvíli (na 
tři měsíce) poskytnout iluzi, že 
Národní galerie je tím, čím by�
chom si přáli, tedy důstojnou in�
stitucí, jež fundovaně rozvíjí a in�
spiruje místní výtvarné prostředí. 
O pár měsíců později se však uká�
zalo, že to byla opravdu jen iluze, 
že šlo jen o jednu výstavu (se skvě�
lými zápůjčkami z největších svě�
tových institucí), výkřik ze tmy. 
Ministryně kultury, tehdy již v de�
misi, �lena Hanáková těsně před 
svým odchodem do věčných lovišť 
odvolala neprůbojného generální�
ho ředitele Vladimíra Rösela a NG 
se vrátila tam, kde se nacházela už 
za časů Milana Knížáka.

Dechovka o kolektivní vině
Jedním z nejsilnějších divadel le�
tošního roku je pro mě Dechovka 

skupiny VOSTO5. V Baráčniké 
rychtě se mohou diváci u piva 
a vlezlé dechovky (kterou hraje 
Sto zvířat!) s pomocí téměř tří de�
sítek herců a hudebníků pohádat 
o českoněmeckém soužití a vy�
rovnání či kolektivní vině, a když 
není zbytí – i servat. Trochu víc 
než divadlo…

Přichází zelená revoluce
Konečně i na našem území se 
objevuje služba se zeleným lo�
gem SPOTIFY, tedy streamovací 
server, který obsahuje velikou 
většinu hudebních nahrávek 
z celého světa (včetně Karla Got�
ta nebo Kašpárku v rohlíku), jež 
jsou k dispozici v digitalizované 
podobě. Během pěti let od svého 
vzniku ve Švédsku se tahle služba 
(existují i jiné obdoby, jako třeba 
Google Play nebo Deezer) rozší�
řila do více než čtyřiceti zemí po 
celém světě. Spotify je jedinečný 
především tím, že pokud jste 
připojeni k internetu, můžete si 
zcela zdarma (v případě, že při�
stoupíte na reklamy) v reálném 
čase pouštět, co vás napadne, jak 
na svém počítači nebo mobilu, 
a pokud se rozhodnete si připlatit 
(asi 160 Kč měsíčně), můžete si 
hudbu i legálně stahovat! Prostě 
iTunes dostalo silného soupeře! 
� že to funguje i jako byznys plán, 
dokládá fakt, že Spotify se dohod�

LOU REED  
ovlivnil rockovou hudbu jako málokdo.  
Zemřel 27. října.

LABIRINT KULTURY UDÁLOSTI 2013

Rozměr (čistý) a umístění
Šířka: 217 mm (1 stránka)
Výška: 14 mm

Na spadávku (5 mm)

Text – rubrika
Vafle, Condensed, 20 pt., verzálky

Od spodního okraje lišty: 4 mm

Text – autor
Vafle, Condensed, 9 pt., verzálky

Od spodního okraje lišty: 4 mm
Vlevo a vpravo: minimálně 2 mm  

od okraje pole

Text – vnější pole:
Začátek: 12 mm od kraje stránky

Text – ostatní pole:
Mezera vlevo a vpravo: minimálně 3 mm 

od kraje pole

Ochranná zóna
dole: k sazebnímu obrazci

Platí i pro všechny obrázky. (Výjimku 
tvoří prvek vystupující z obrázku – 
maximálně 1 mm od lišty)
Neplatí pro inzerci! (umístěna přes)

Záhlaví lišta 

Záhlaví je tvořeno pruhem zasahujícím přes obě dvě 
protilehlé stránky. Na každé stránce je rozdělen 
milimetrovou mezerou na tři pole, která mohou nést jednu 
z barev náležící časopisu REFLEX. Velikosti polí jsou  
na protilehlých stránkách symetrické vůči hřbetu.

Omezení
Nesmí se používat více jak dvou barev v rámci rubriky!
Nesmí se barvy střídat v rámci článku!

Inzerce
Jestliže je přes lištu záhlaví umístěna inzertní plocha, 
je příslušné pole, do kterého inzertní plocha zasahuje, 
odstraněno a sousední pole je prodlouženo na úroveň konce 
sloupce tak, aby mezi tímto polem a inzertní plochou  
byla shodná mezera jako mezi sloupci, tedy 4 mm.

14
 m

m

78 mm

217 mm

66 mm 71 mm

4 mm

1 mm3 mm
12 mm
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KOMENTÁŘ TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VÁCLAV TEICHMANN

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?
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rev, a poněvadž mu bylo líto ji za-
hodit, začal malovat. Ukázalo se, 
že není bez talentu, v dospělosti 
se pak k malování uchyloval často.

Jeho kleptomanie určitě stojí 
za pozastavení. Nespadla jen tak 
z nebe, měla patrně kořen v ge-
netické výbavě zděděné po mat-
ce. Jeho neskonale obdivovaná 
a zbožňovaná matka byla totiž 
profesionální zlodějka. „Pracova-
la“ v klenotnictvích a kožešnic-
tvích, příležitostně i jinde. Dlouho 
to nevěděl, řekli mu, že s těmito 
artikly obchoduje. Když poznal 
pravdu, zatoužil hodně vydělá-
vat, aby mohl matku z její neblahé 
profese vysvobodit. Nikdy se mu 
to nepodařilo úplně. Matka velmi 
často kradla nikoli z potřeby, ale 
ze záliby, pro pocit vzrušení, který 
při krádežích zažívala. Najednou jí 
v obchodních domech dělal „zeď“, 
aby se malér neprovalil.

Rosalie (jak ji nazýval), měla 
ovšem zálib povícero, k jedné 
z nich patřilo i kino. Brávala ma-
lého Jeannota často s sebou, milo-
vala dramata nejrůznějších podob, 
a to nikoli pouze ve filmu, ale i v ži-
votě. Ráda dělala scény, s potěše-
ním volila různé převleky a orga-
nizovala rodinnou zábavu, pokud 

k tomu byla sebemenší příležitost. 
Je zřejmé, že i tuto vlohu, v pod-
statě herecký talent, zdědil po ní.

Disponoval ovšem ještě čímsi 
navíc, vlohu vskutku zázračnou: 
uměl, nač se podíval. Nejenže ma-
loval, dokázal si nastříhat a přes 
noc ušít kostým, aby se v něm 
mohl jít druhého dne představit. 
Dokázal aranžovat. Vymalovat 
a vytapetovat byt a zařídit ho 
s minimální výbavou. Režíroval. 
Samozřejmě šermoval, skákal 

jako akrobat a jezdil na koni. 
V druhé polovině svého života 
dokonce nazpíval desku a napsal 
několik vzpomínkových knih. 
Když se odstěhoval na jih, začal 
se věnovat hrnčířství a keramice, 
vytvářel sochy, zdálo se dokonce, 
jako kdyby na divadlo a na herec-

tví rezignoval. Což bylo ovšem 
pouhé zdání, protože herectví 
bylo pro něj vášní, drogou i neřes-
tí, jak se svěřil v jednom rozhovo-
ru krátce před smrtí. Byl hercem 
a zůstal jím navždy.

Tvá krása ozdobí se křídly
Známe z jeho díla vlastně jen 
malou část. Ačkoli bylo rozsáhlé 
a zahrnovalo širokou škálu po-
stav – od velkých rolí tragických 
přes role milovnické až k rolím 

bezmála burleskním. Vždy mělo 
dvě tváře, jež se navzájem prolí-
naly a doplňovaly: divadelní a fil-
movou. Znali jsme jen tu filmovou. 
Jak jsme se už zmínili, Jean Marais 
se podílel na bezmála osmdesáti 
filmech, ale viděli jsme jich možná 
patnáct. Filmy, na nichž pracoval 

s Cocteauem, po různých klubo-
vých kinech, něco v televizi, ten 
zbytek si promítáme v paměti.

Natrvalo v ní asi zůstane Hrabě 
Monte Christo, mnoho diváků bylo 
okouzleno Hrbáčem, Kapitánem, 
Kapitánem Fracassem, slovem 
romantickými postavami, jimž 
dokázal vtisknout svou tvář zřej-
mě navždy. Estéti možná řeknou 
komerce. Ano, ale přes ni oslovil 
milióny srdcí. A vytvořil pro ně 
obraz hrdiny, který v nich zane-
chal stopu, touhu se mu podobat, 
nebo se jeho příkladu alespoň při-
blížit. Lze si přát víc?

Vděčil za to jistě scénáristům, 
režisérům, producentům, svému 
talentu. Ale nepochybně i svému 
zjevu, jenž byl mimořádný. Byl si 
toho vědom a později a později se 
nad tím zamýšlel: „Krása… Nej-
dřív si všichni představovali, že 
se jí chlubím, později, že jí trpím. 
Oba názory jsou ale absurdní. 
Především proto, že jsem si nikdy 
nepřipadal hezký. To není falešná 
koketérie. Kdyby mě příroda ob-
dařila dokonalou krásou, nikdy 
bych si nestěžoval. Ale krása je 
také otázkou módy.“ Nejspíš měl 
pravdu. Po něm přišli jiní, přišel 
Belmondo, Delon – ideál krásy se 

ZAČÁTKEM 60. LET HO POSTIHLO 
NĚKOLIK BOLESTNÝCH ZTRÁT. 
NEJDŘÍVE MU ZEMŘEL OTEC ALFRED, 
POTOM STARŠÍ BRATR HENRI.

S BRIGITTE BARDOTOVOU 
v době, kdy byla na prahu své hvězdné kariéry

3
 ř

ád
k

y

12 mm

Záhlaví a zápatí

Umístění
Mezera: 3 řádky (11 pt.)
Začátek: 12 mm od kraje stránky

Písmo
Vafle, Condensed, 9 pt., verzálky
Vafle, Picto, 9 pt. (barva: Reflex Red)

Na praporek se zarovnáním směrem 
od hřbetu
Při použití negativní verze barva 
piktogramu zůstává

Ochranná zóna
V celé ploše od dolního kraje sazebního 
obrazce

Neplatí pro obrázky na spadávku
Neplatí pro inzerci! (umístěna přes)

Zápatí 

Zápatí (paginace) obsahuje stránkovou číslici a další 
identifikační údaje, které společně určují jmennou konvenci 
pro jednotlivé strany. Tato jmenná konvence slouží 
k identifikaci stran v rámci celého procesu výroby.

Struktura
Sudé stránky:
název časopisu/číslo vydání/pomlčka/ročník/mezera/
piktogram/mezera/stránková číslice

Liché stránky:
stránková číslice/mezera/piktogram/mezera/název 
časopisu/ číslo vydání/pomlčka/ročník

Inzerce
Jestliže je přes zápatí umístěna inzertní plocha,  
zápatí se na této stránce neumísťuje
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MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?
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Písmo
Cambria, regular, 9/11 pt.

Základní písmo 

Základní písmo se vztahuje na na všechny částí hlavního 
textu v celém časopise a vždy je zarovnáno na mřížku účaří. 
Odstavcové zarovnání se může lišit v rámci rubrik nebo 
samostatných částí jako je obsah.
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NARODIL SE v severofrancouz-
ském Cherbourgu před sto lety, 
11. prosince 1913. Jak ale později 
přiznával, na své rodné město měl 
jen málo vzpomínek. Rodina se 
v jeho dětství několikrát stěhova-
la, aby nakonec zakotvila v Paříži. 
Tam mladý JEANNOT začínal jako 
retušér v jakémsi fotoateliéru. Ale 
od malička si přál stát se hercem. 
A za svou touhou neúnavně šel: 
v roce 1933 debutoval v divadle 
a malými rolemi ve filmu. Byl 
mladý a krásný, sláva však na něj 
teprve čekala. 

A během jednoho večerního nástu-
pu, kdy se četly táborové rozkazy, 
najednou slyšíme: Odsúdenému 
Tomáši Slobodovi se bajonet ne-
povoluje. Tím pokus o dopravení 
bandža na Vojnu skončil, náčelní 
nemohl přiznat, že jeho podřízení 
jsou blbci.

Po čase jsme si na šachtě udě-
lali dobré známé mezi civilama. Ti 
kluci nám před Vánocemi nosili 
cukroví od svých manželek.

 Dávali nám to dole v jámě. A po-
něvadž jsme věděli, že kolem svát-
ků bývají velké osobní…

Když se dnes ohlédnete na to 
období, kdy jste vedl farmu 
a moštárnu, byla to pro vás 
tedy ztráta času?

Vůbec ne, naopak. Vrátil jsem 
se k tomu, co jsem vystudoval, 
k zemědělství a příroda je moje 
druhá srdeční záležitost. Já jsem 
v celku NATURÁLNÍ ČLOVĚK 
a mé hodnoty vycházejí z příro-
dy. Je to jediný systém, který na 
naší planetě harmonicky fungu-
je. Příroda je nekompromisní, 
jsou v ní dána jasná pravidla 
a panuje v ní jasný řad.

Úprava (standardní)
Do bloku s východovou řádkou zarovnanou vlevo 
(používá se jako výchozí úprava článků)
Odsazení první řádky: 4 mm 
(první řádka článku a pod citací bez odsazení)

Iniciála
Myriad Pro, bold, 9 pt., verzálky
Barva: Reflex Red
Rozsah: variabilní (tvoří heslo, minimálně 1 slovo)

Úprava (rubrika Rozhovor)
Na praporek se zarovnáním vlevo
Odsazení první řádky: 4 mm
(první řádka pod citací bez odsazení)

Otázka
Tučně
Bez odsazení první řádky
Mezera nad: 1 řádka

Úprava (obsah)
Myriad Pro, 9/11 pt.

Na praporek
Bez odsazení první řádky

Způsob zvýrazňování
italica
tučně
verzálky
Myriad Pro, bold, verzálky, 9 pt.
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Titulek velký 

Velký titulek je určen pro použití v hlavních článcích časopisu 
využívající velké záhlaví a jeho úprava je volná. Musí však 
splňovat svůj účel a být vhodně umístěn vůči kresbě obrázku 
na titulní dvoustránce.

Písmo
Vafle, Condensed, verzálky 
minimálně:  65 pt.  
maximálně: 100 pt.

Bez dělení slov

Složení černé: cmyk

14 REFLEX 51–13

Před šedesáti lety bylo v Československu vězněno z politických důvodů více 
než jedenáct tisíc lidí. Ke konci padesátých let jejich počet klesl ke čtyřem 
tisícům, FRANTIŠKA ZAHRÁDKU ALE KOMUNISTÉ PUSTILI NA SVOBODU 
TEPRVE V ZÁŘÍ 1962. Nepomohli mu ani četné žádosti o milost, které jeho 
matka adresovala prezidentské kanceláři, ani velká amnestie v roce 1960. 
V nesvobodě strávil třináctery Vánoce.

TEXT DANIEL KAISER
FOTO PAVEL HOFMAN

VÁNOCE 
V ČESKÉMGULAGU

REPORTÁŽ
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Písmo
Vafle, Condensed, 48/46 pt.

Na praporek
Mezera pod a nad: minimálně 1 řádek
Bez dělení slov

Titulek malý

Malý titulek je určen pro kratší články které se nacházejí  
pod záhlavím s lištou. Lze ho umístit do obrázků a používat 
v negativu. Jeho výchozí velikost je 48/46 pt., která však 
není pevně stanovena. Lze ji upravovat v závislosti 
na vyvážení pokrytí ploch na stránkách a kresbě v obrázků.

Omezení
Nesmí se střídat jednořádkový a dvouřádkový v rámci 
jednoho článku!
Nesmí se střídat velikost písma v rámci rámci jednoho 
článku!

6  X  REFLEX 51–13 REFLEX 51–13  `  7
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Svět obletěla fotografie neznámé blondýny. Kdo to je?

Mrs. Gucci a Mr. Obama

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

Během pohřbu 
Nelsona Mandely se 

nejpublikovanější 
fotografií stala 

momentka prezidenta 
Obamy s pohlednou 

blondýnou.

Tajemnou blondýnou je dánská 
premiérka Thorning-Schmidt
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ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?

ŽENOU NA OBRÁZKU byla jedna 
z mála evropských premiérek – 
Helle Thorning-Schmidt.

Dánsko má v její osobě od roku 
2011 vůbec poprvé ve své histo-
rii premiérku. Helle Thorning -
- Schmidt se jí stala jako šéfka 
nejsilnější strany ve vládní koa-
lici – sociálních demokratů. Mla-
dá premiérka přesto určitě není 
typickou sociální demokratkou. 
V zemi se pro ni dokonce ujala 
přezdívka Gucci Helle, protože si 
libuje v drahém oblečení. Když jí 
to jeden z levicových voličů vytkl, 
stroze mu opáčila, že nemůžeme 
přece „všichni vypadat jako h..na“.

Záliba v drahém oblečení není 
jedinou „slabinou“ nové premiér-
ky. Krátce před vstupem do úřa-
du šéfky vlády ji málem politickou 
kariéru stály pochybnosti kolem 
daňového přiznání jejího manže-
la, kterým není nikdo jiný než syn 
bývalého šéfa britských labouris-
tů Neila Kinnocka. Seznámili se 
na elitní evropské škole v Brug-
gách. On nyní pracuje jako ředitel 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku a platí tam z velmi vy-
sokého platu také daně (ve výši 
patnácti procent). A v tom byl prá-
vě kámen úrazu. S manželkou se 
po vypuknutí aféry v roce 2010 ve 
veřejných projevech nemohli shod-
nout, na jak dlouho jezdí manžel za 
ní a dětmi do Dánska, a zda mu tam 
proto nevzniká daňová povinnost.

I za vlády předchozí, středo-
pravicové vlády totiž Dánsko zů-
stalo zemí s nejvyšším zdaněním 
v Evropě, kde někteří poplatníci 
odvádějí až 63procentní daň z pří-
jmu. Není tedy divu, že se takové-
mu zdanění chce každý vyhnout, 
ale velmi pikantně působí, pokud 
takovým člověkem je manžel šéf-
ky sociálních demokratů, ještě 
navíc ve volebním programu pro-
sazovala další zvyšování daní pro 
nejvíce vydělávající občany.

Helle Thorning-Schmidt se 
omluvila za „velkou chybu“ a na-
konec ustála pozici opoziční šéfky. 
Loni se postavila po letech pravi-
cové koalice do čela vlády, přesto-
že její sociální demokracie dosáhla 
nejhoršího výsledku za posledních 
sto let. Dopomohlo jí k tomu po-

sílení stran, které v politickém 
spektru stojí daleko nalevo. Vláda 
draze oblíkané premiérky se proto 
musí v parlamentu opírat i o hlasy 
dánských komunistů. 

PETR SOKOL

INZERCE
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Podtitulek velký

Doplňuje velký titulek a je umístěn tak, aby s titulkem 
tvořil kompozičně jednotný prvek. Může sloužit také jako 
nadtitulek.

Písmo
Vafle, Condensed, 26/29 pt., verzálky

Bez dělení slov

ROZHOVOR

8 REFLEX 51–13

TEXT ONDŘEJ KUNDRA, JAROSLAV SPURNÝ
FOTO KAREL CUDLÍN

CHYBĚL MI  
TEN ADRENALIN

S JAROSLAVEM HRUŠKOU O ORGANIZOVANÉM 
ZLOČINU, NÁPRAVĚ POLICIE A BIOFARMAŘENÍ

Vyšetřoval zločiny i vraždu Františka Mrázka, pak byl ale donucen od policie 
odejít. Začal totiž odkrývat politické pozadí celého případu. A tak se dal na 
biofarmaření, postavil moštárnu a zachraňoval raněné sovy a dravce.  
Teď se však JAROSLAV HRUŠKA vrací zpátky jako první náměstek ministra 
vnitra pro vnitřní bezpečnost.
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Podtitulek malý

Doplňuje malý titulek. Může sloužit i jako nadtitulek. Stejně 
jako malý titulek je povoleno používání v negativu, v případě, 
že se nachází v obrázku.

Omezení
Nesmí se střídat jednořádkový a dvouřádkový v rámci 
jednoho článku!

Písmo
Vafle, Condensed, 16/19 pt.

Na praporek se zarovnáním vlevo
Mezera pod: minimálně 1 řádek
Bez dělení slov
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SVĚT REFLEXEKOMENTÁŘ TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VÁCLAV TEICHMANN

Svět obletěla fotografie neznámé blondýny. Kdo to je?

Mrs. Gucci a Mr. Obama

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

Během pohřbu 
Nelsona Mandely se 

nejpublikovanější 
fotografií stala 

momentka prezidenta 
Obamy s pohlednou 

blondýnou.

Tajemnou blondýnou je dánská 
premiérka Thorning-Schmidt
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ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?

ŽENOU NA OBRÁZKU byla jedna 
z mála evropských premiérek – 
Helle Thorning-Schmidt.

Dánsko má v její osobě od roku 
2011 vůbec poprvé ve své histo-
rii premiérku. Helle Thorning -
- Schmidt se jí stala jako šéfka 
nejsilnější strany ve vládní koa-
lici – sociálních demokratů. Mla-
dá premiérka přesto určitě není 
typickou sociální demokratkou. 
V zemi se pro ni dokonce ujala 
přezdívka Gucci Helle, protože si 
libuje v drahém oblečení. Když jí 
to jeden z levicových voličů vytkl, 
stroze mu opáčila, že nemůžeme 
přece „všichni vypadat jako h..na“.

Záliba v drahém oblečení není 
jedinou „slabinou“ nové premiér-
ky. Krátce před vstupem do úřa-
du šéfky vlády ji málem politickou 
kariéru stály pochybnosti kolem 
daňového přiznání jejího manže-
la, kterým není nikdo jiný než syn 
bývalého šéfa britských labouris-
tů Neila Kinnocka. Seznámili se 
na elitní evropské škole v Brug-
gách. On nyní pracuje jako ředitel 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku a platí tam z velmi vy-
sokého platu také daně (ve výši 
patnácti procent). A v tom byl prá-
vě kámen úrazu. S manželkou se 
po vypuknutí aféry v roce 2010 ve 
veřejných projevech nemohli shod-
nout, na jak dlouho jezdí manžel za 
ní a dětmi do Dánska, a zda mu tam 
proto nevzniká daňová povinnost.

I za vlády předchozí, středo-
pravicové vlády totiž Dánsko zů-
stalo zemí s nejvyšším zdaněním 
v Evropě, kde někteří poplatníci 
odvádějí až 63procentní daň z pří-
jmu. Není tedy divu, že se takové-
mu zdanění chce každý vyhnout, 
ale velmi pikantně působí, pokud 
takovým člověkem je manžel šéf-
ky sociálních demokratů, ještě 
navíc ve volebním programu pro-
sazovala další zvyšování daní pro 
nejvíce vydělávající občany.

Helle Thorning-Schmidt se 
omluvila za „velkou chybu“ a na-
konec ustála pozici opoziční šéfky. 
Loni se postavila po letech pravi-
cové koalice do čela vlády, přesto-
že její sociální demokracie dosáhla 
nejhoršího výsledku za posledních 
sto let. Dopomohlo jí k tomu po-

sílení stran, které v politickém 
spektru stojí daleko nalevo. Vláda 
draze oblíkané premiérky se proto 
musí v parlamentu opírat i o hlasy 
dánských komunistů. 

PETR SOKOL

INZERCE
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Úvodník velký

Tento úvodník je určen pro titulní strany hlavních článků, 
využívajících velké záhlaví. Šířkou sazby zasahuje od dvou  
do čtyř sloupců.

Písmo
Myriad Pro, bold, 16/19 pt.

Na praporek
Bez dělení slov

Způsob zvýrazňování
verzálky (Barva: Reflex Red)

14 REFLEX 51–13

Před šedesáti lety bylo v Československu vězněno z politických důvodů více 
než jedenáct tisíc lidí. Ke konci padesátých let jejich počet klesl ke čtyřem 
tisícům, FRANTIŠKA ZAHRÁDKU ALE KOMUNISTÉ PUSTILI NA SVOBODU 
TEPRVE V ZÁŘÍ 1962. Nepomohli mu ani četné žádosti o milost, které jeho 
matka adresovala prezidentské kanceláři, ani velká amnestie v roce 1960. 
V nesvobodě strávil třináctery Vánoce.

TEXT DANIEL KAISER
FOTO PAVEL HOFMAN

VÁNOCE 
V ČESKÉMGULAGU

REPORTÁŽ
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Úvodník malý

Malý úvodník je určen pro články kratšího rozsahu  
se záhlavím s lištou. Výjimečně může být použit v titulní 
straně hlavních článků místo velkého úvodníku,  
z důvodu kompozice nebo nedostatku místa.  
V tom případě je povoleno zvýrazňování v textu. Šířkou 
sazby zasahuje od jednoho do tří sloupců.

Písmo
Myriad Pro, bold, 12/16 pt.

Na praporek
Bez dělení slov
Mezera pod: minimálně jeden řádek

(Způsob zvýrazňování)
verzálky (Barva: Reflex Red)
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SVĚT REFLEXEKOMENTÁŘ TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VÁCLAV TEICHMANN

Svět obletěla fotografie neznámé blondýny. Kdo to je?

Mrs. Gucci a Mr. Obama

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

Během pohřbu 
Nelsona Mandely se 

nejpublikovanější 
fotografií stala 

momentka prezidenta 
Obamy s pohlednou 

blondýnou.

Tajemnou blondýnou je dánská 
premiérka Thorning-Schmidt
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ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?

ŽENOU NA OBRÁZKU byla jedna 
z mála evropských premiérek – 
Helle Thorning-Schmidt.

Dánsko má v její osobě od roku 
2011 vůbec poprvé ve své histo-
rii premiérku. Helle Thorning -
- Schmidt se jí stala jako šéfka 
nejsilnější strany ve vládní koa-
lici – sociálních demokratů. Mla-
dá premiérka přesto určitě není 
typickou sociální demokratkou. 
V zemi se pro ni dokonce ujala 
přezdívka Gucci Helle, protože si 
libuje v drahém oblečení. Když jí 
to jeden z levicových voličů vytkl, 
stroze mu opáčila, že nemůžeme 
přece „všichni vypadat jako h..na“.

Záliba v drahém oblečení není 
jedinou „slabinou“ nové premiér-
ky. Krátce před vstupem do úřa-
du šéfky vlády ji málem politickou 
kariéru stály pochybnosti kolem 
daňového přiznání jejího manže-
la, kterým není nikdo jiný než syn 
bývalého šéfa britských labouris-
tů Neila Kinnocka. Seznámili se 
na elitní evropské škole v Brug-
gách. On nyní pracuje jako ředitel 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku a platí tam z velmi vy-
sokého platu také daně (ve výši 
patnácti procent). A v tom byl prá-
vě kámen úrazu. S manželkou se 
po vypuknutí aféry v roce 2010 ve 
veřejných projevech nemohli shod-
nout, na jak dlouho jezdí manžel za 
ní a dětmi do Dánska, a zda mu tam 
proto nevzniká daňová povinnost.

I za vlády předchozí, středo-
pravicové vlády totiž Dánsko zů-
stalo zemí s nejvyšším zdaněním 
v Evropě, kde někteří poplatníci 
odvádějí až 63procentní daň z pří-
jmu. Není tedy divu, že se takové-
mu zdanění chce každý vyhnout, 
ale velmi pikantně působí, pokud 
takovým člověkem je manžel šéf-
ky sociálních demokratů, ještě 
navíc ve volebním programu pro-
sazovala další zvyšování daní pro 
nejvíce vydělávající občany.

Helle Thorning-Schmidt se 
omluvila za „velkou chybu“ a na-
konec ustála pozici opoziční šéfky. 
Loni se postavila po letech pravi-
cové koalice do čela vlády, přesto-
že její sociální demokracie dosáhla 
nejhoršího výsledku za posledních 
sto let. Dopomohlo jí k tomu po-

sílení stran, které v politickém 
spektru stojí daleko nalevo. Vláda 
draze oblíkané premiérky se proto 
musí v parlamentu opírat i o hlasy 
dánských komunistů. 

PETR SOKOL

INZERCE



| 19

22  X  REFLEX 51–13

tvůrců spolknout mizerné kritiky. 
Nejdál to dotáhl JIŘÍ MENZEL se 
svými Donšajny, kdy uspořádal 
premiéru pro jistotu za oceánem, 
v Montreálu. Češi dostali šanci až 
o měsíc později ne projekci v Ru�
dolfinu, což byl přesně ten nápad, 
který dobře vypadá i na papíře, 
ale prakticky postrádá smysl. Di�
váci sledovali malé plátno kdesi 
v dálce, mizerný zvuk a část z nich 
mohla za sloupem pouze odhado�
vat, zda je film opravdu tak dobrý, 
jak psali v kanadských novinách. 
Nebyl.

Topolovo sbohem
Jen několik dní po svých čtyřicá�
tých osmých narozeninách ode�
šel FILIP TOPOL , básník života 
s krvavýma rukama od piana, 
do něhož kdysi tak krásně řezal. 
John Bok na něj v Reflexu zavzpo�
mínal: „Tušil asi, že to, co dříve 
zasel tím, že žil na plné pecky, se 
přihlásí. I bez kmetství ve vzdě�
laného a moudrého muže. Smutek 
přejde a zůstanou vzpomínky, ale 
hlavně muzika, která jde až kamsi 
z hluboko z temnot a zoufalství 
do světla a vysoko, až tam, kde 
se vesmír střetává s věčností.“ 
O týden později se s náčelníkem 
národa Psích vojáků přišly roz�
loučit tisícovky nejrůznějších přá�
tel na Olšanské hřbitovy. Filipe, 
tak ještě jednou, jak jsi recitoval 
v Russian Mystic Pop op. V.: „Na 
ruským kole, říkám si vole, láska 
se děje nahoře dole. Na ruským 
kole oheň jak balet, i vražda můry 
přestane bolet!“

Rok morální paniky
Causa „Řezník má chuť na slaví�
ka“, která na sklonku roku otřás�
la především sociálními sítěmi, 
jasně ukázala, že i národ, jenž 
sám sebe přesvědčuje o své na�
prosté liberálnosti, rád propad�
ne kouzlu morální paniky, když 
k tomu má příležitost. ŘEZNÍK 
mimochodem odkopal ještě dal�
ších pár zajímavých momentů – 
fakt, že Český slavík je nesmyslná 
anketa, která si vysloveně říká 
o „hacknutí“, a její pořadatelé 
poměrně nekompetentní banda 
trotlů. Dále fakt, že debata o tom, 
kde jsou hranice umění, je důleži�
tá, ale těžko ji může vést Richard 
Krajčo, Klára Samková nebo tlupy 
vřeštících maniaků na obou stra�

nách sporu a Facebooku. � nako�Facebooku. � nako�. � nako�
nec i to, jak málo stačí k tomu, se 
proslavit.

Pomník dobrých seriálů
Stojí to strašně moc peněz a lidi 
v tom vypadají jako blbci, co to 
je? Ne, není to kožich ze stříbr�
né lišky. Je to seriál SANITKA 2. 
Pomník toho, co si mnoho lidí 
představuje pod pojmem dobrý 
seriál. Pitomé postavy v ove�
ralech chodí po obrazovce sem 
a tam a předstírají dramata, za�
tímco Filip Renč kolem nich dra�
maticky krouží kamerou, díky 
čemuž nevíte, z čeho se vám se 
chce zvracet víc. K tomu pár roz�
tomile debilních čecháčkovských 
představ o tom, jak to dnes chodí 
ve světě, a máte dílo, jež by bylo 
nádherně pro smích, kdybyste při 
jeho sledování nemuseli myslet na 
to, že stálo 170 miliónů korun, za 
což v Hollywoodu koupíte dva 
baráky. �nebo zrekonstruujete 
vilu Tugendhat. Na kterou se na 
rozdíl od Sanitky 2, rádi podíváte 
i za rok.

Smrt undergroundu
Ve Spojených státech prý zemře 
každých třináct vteřin jeden 
člověk. Letos se tahle nepříjem�
nost přihodila například LOU 
REEEDOVI. Ten pán dokázal být 
podle všeho dost nesnesitelný, 

to, co za svého života vytvářel, 
bylo ale iniciační pro mnoho vliv�
ných i nevlivných lidí. „Lou Reed 
je důvodem, proč dělám všechno, 
co dělám,“ vyjádřil se po zpěvá�
kově smrti na Twitteru Julian Ca�
sablancas, frontman kapely The 
Strokes. V říjnu prostě odešla 
jedna z nejdůležitějších osobností 
rockové historie.

Kupka V Národní galerii
Kupkovská výstava CESTA K AM-
FOŘE v Salmovském paláci na 
Hradčanském náměstí v Praze 
nám mohla alespoň na chvíli (na 
tři měsíce) poskytnout iluzi, že 
Národní galerie je tím, čím by�
chom si přáli, tedy důstojnou in�
stitucí, jež fundovaně rozvíjí a in�
spiruje místní výtvarné prostředí. 
O pár měsíců později se však uká�
zalo, že to byla opravdu jen iluze, 
že šlo jen o jednu výstavu (se skvě�
lými zápůjčkami z největších svě�
tových institucí), výkřik ze tmy. 
Ministryně kultury, tehdy již v de�
misi, �lena Hanáková těsně před 
svým odchodem do věčných lovišť 
odvolala neprůbojného generální�
ho ředitele Vladimíra Rösela a NG 
se vrátila tam, kde se nacházela už 
za časů Milana Knížáka.

Dechovka o kolektivní vině
Jedním z nejsilnějších divadel le�
tošního roku je pro mě Dechovka 

skupiny VOSTO5. V Baráčniké 
rychtě se mohou diváci u piva 
a vlezlé dechovky (kterou hraje 
Sto zvířat!) s pomocí téměř tří de�
sítek herců a hudebníků pohádat 
o českoněmeckém soužití a vy�
rovnání či kolektivní vině, a když 
není zbytí – i servat. Trochu víc 
než divadlo…

Přichází zelená revoluce
Konečně i na našem území se 
objevuje služba se zeleným lo�
gem SPOTIFY, tedy streamovací 
server, který obsahuje velikou 
většinu hudebních nahrávek 
z celého světa (včetně Karla Got�
ta nebo Kašpárku v rohlíku), jež 
jsou k dispozici v digitalizované 
podobě. Během pěti let od svého 
vzniku ve Švédsku se tahle služba 
(existují i jiné obdoby, jako třeba 
Google Play nebo Deezer) rozší�
řila do více než čtyřiceti zemí po 
celém světě. Spotify je jedinečný 
především tím, že pokud jste 
připojeni k internetu, můžete si 
zcela zdarma (v případě, že při�
stoupíte na reklamy) v reálném 
čase pouštět, co vás napadne, jak 
na svém počítači nebo mobilu, 
a pokud se rozhodnete si připlatit 
(asi 160 Kč měsíčně), můžete si 
hudbu i legálně stahovat! Prostě 
iTunes dostalo silného soupeře! 
� že to funguje i jako byznys plán, 
dokládá fakt, že Spotify se dohod�

LOU REED  
ovlivnil rockovou hudbu jako málokdo.  
Zemřel 27. října.

LABIRINT KULTURY UDÁLOSTI 2013

6  X  REFLEX 51–13 REFLEX 51–13  `  7

SVĚT REFLEXEKOMENTÁŘ TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VÁCLAV TEICHMANN

Svět obletěla fotografie neznámé blondýny. Kdo to je?

Mrs. Gucci a Mr. Obama

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

Během pohřbu 
Nelsona Mandely se 

nejpublikovanější 
fotografií stala 

momentka prezidenta 
Obamy s pohlednou 

blondýnou.

Tajemnou blondýnou je dánská 
premiérka Thorning-Schmidt
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ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?

ŽENOU NA OBRÁZKU byla jedna 
z mála evropských premiérek – 
Helle Thorning-Schmidt.

Dánsko má v její osobě od roku 
2011 vůbec poprvé ve své histo-
rii premiérku. Helle Thorning -
- Schmidt se jí stala jako šéfka 
nejsilnější strany ve vládní koa-
lici – sociálních demokratů. Mla-
dá premiérka přesto určitě není 
typickou sociální demokratkou. 
V zemi se pro ni dokonce ujala 
přezdívka Gucci Helle, protože si 
libuje v drahém oblečení. Když jí 
to jeden z levicových voličů vytkl, 
stroze mu opáčila, že nemůžeme 
přece „všichni vypadat jako h..na“.

Záliba v drahém oblečení není 
jedinou „slabinou“ nové premiér-
ky. Krátce před vstupem do úřa-
du šéfky vlády ji málem politickou 
kariéru stály pochybnosti kolem 
daňového přiznání jejího manže-
la, kterým není nikdo jiný než syn 
bývalého šéfa britských labouris-
tů Neila Kinnocka. Seznámili se 
na elitní evropské škole v Brug-
gách. On nyní pracuje jako ředitel 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku a platí tam z velmi vy-
sokého platu také daně (ve výši 
patnácti procent). A v tom byl prá-
vě kámen úrazu. S manželkou se 
po vypuknutí aféry v roce 2010 ve 
veřejných projevech nemohli shod-
nout, na jak dlouho jezdí manžel za 
ní a dětmi do Dánska, a zda mu tam 
proto nevzniká daňová povinnost.

I za vlády předchozí, středo-
pravicové vlády totiž Dánsko zů-
stalo zemí s nejvyšším zdaněním 
v Evropě, kde někteří poplatníci 
odvádějí až 63procentní daň z pří-
jmu. Není tedy divu, že se takové-
mu zdanění chce každý vyhnout, 
ale velmi pikantně působí, pokud 
takovým člověkem je manžel šéf-
ky sociálních demokratů, ještě 
navíc ve volebním programu pro-
sazovala další zvyšování daní pro 
nejvíce vydělávající občany.

Helle Thorning-Schmidt se 
omluvila za „velkou chybu“ a na-
konec ustála pozici opoziční šéfky. 
Loni se postavila po letech pravi-
cové koalice do čela vlády, přesto-
že její sociální demokracie dosáhla 
nejhoršího výsledku za posledních 
sto let. Dopomohlo jí k tomu po-

sílení stran, které v politickém 
spektru stojí daleko nalevo. Vláda 
draze oblíkané premiérky se proto 
musí v parlamentu opírat i o hlasy 
dánských komunistů. 

PETR SOKOL

INZERCE

Titulky

Mezititulek

Slouží k rozčlenění článku, zprávy, do menších celků,  
kde je ve funkci nadpisové řádky

Omezení
Nesmí se střídat jednořádkový a dvouřádkový mezititulek 
v rámci jednoho článku!
Nesmí být první řádkou pod obrázkem nebo na první řádce 
sloupce!

Písmo
Myriad Pro, bold, 10/11 pt.

Na praporek se zarovnáním vlevo
Bez dělení slov
Posun účaří: 2 pt.
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EDITORIAL

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO případy bourá-
ní zimního stadionu na Štvanici v Praze 
a dopadení bankovních desperátů, kteří 
uprchli do Thajska? Celkem jednoduchou, 
leč významnou otázku: Jak je možné, že se 
to mohlo stát? Tedy, kdo nese odpovědnost 
za to, že v hlavním městě zchátrala a nyní 
se demoluje kulturní památka, kterou měl 
na starosti magistrát? A kdo na minister-
stvu spravedlnosti zajistil propuštění 
dvou pachatelů bankovní loupeže?

Státu by se zřejmě vyplatilo, kdyby se 
všem politikům a státním zaměstnancům 
vydávaly preventivní léky na paměť. Čas-
tou odpovědí, proč se něco stalo, totiž je: 
Už se nepamatuji. Je to sice třeba jen rok, 
ale svědky či případné pachatele zachva-
cuje skleróza. Tak se stalo například soud-
ci Vlastimilu Matulovi, který si nemůže 
vzpomenout, jak vlastně rozhodoval v pří-

padě zlodějů Tesárka a Blažka, jimž dal 
za pravdu v jejich stížnosti proti porušení 
zákona. Zkrátka jim vydal volňásky a oni 
mohli vyrazit do Thajska, odkud je policie 
složitě získávala zpět. 

V případě Štvanice tu leží podobná 
otázka po odpovědnosti: Jak je možné, 
že magistrát hlavního města nedokázal 
uhlídat zcela výjimečnou kulturní památ-
ku? Před jejíž likvidací jej navíc varovala 
odborná veřejnost už léta? Pokud v Praze 
sedět na úřadě znamená pobírat plat a nic 
nedělat, měla by se na takové místo vypsat 
veřejná soutěž, aby si více lidí mohlo od-
počinout. Anebo přijít k úplatkům? Oběma 
tématům se věnujeme uvnitř tohoto čísla.

Přidejme ale ještě třetí příklad. Radni-
ce Prahy 6 se rozhodla poslat stamiliony 
korun ze svého rozpočtu do podezřelé 
firmy Key Investments a dnes hrozí, že 

městská část o své peníze přijde. Když se 
redaktoři přijdou zeptat bývalého staros-
ty Prahy 6 a nynějšího ministra životního 
prostředí Tomáše Chalupy, co tomu říká, 
tak nechce vůbec odpovídat. A když re-
daktor trvá na svém (doporučujeme na  
iHNed.cz výborné video s novinářem Ja-
roslavem Pleslem) a ptá se po odpověd-
nosti, starosta najednou mluví o tom, že 
ta je kolektivní – celého zastupitelstva. 
To říká ten samý starosta, který se ještě 
nedávno chlubil úspěchy Prahy 6, za něž 
prý může on.

Vážení čtenáři, příjemné a inspirativní 
čtení vám přeje

MAREK STONIŠ 
ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA

LIDÉ
BEZ ODPOVĚDNOSTI
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Před šedesáti lety bylo v Československu vězněno z politických důvodů více 
než jedenáct tisíc lidí. Ke konci padesátých let jejich počet klesl ke čtyřem 
tisícům, FRANTIŠKA ZAHRÁDKU ALE KOMUNISTÉ PUSTILI NA SVOBODU 
TEPRVE V ZÁŘÍ 1962. Nepomohli mu ani četné žádosti o milost, které jeho 
matka adresovala prezidentské kanceláři, ani velká amnestie v roce 1960. 
V nesvobodě strávil třináctery Vánoce.

TEXT DANIEL KAISER
FOTO PAVEL HOFMAN

VÁNOCE 
V ČESKÉMGULAGU
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SVĚT REFLEXEKOMENTÁŘ TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VÁCLAV TEICHMANN

Svět obletěla fotografie neznámé blondýny. Kdo to je?

Mrs. Gucci a Mr. Obama

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

Během pohřbu 
Nelsona Mandely se 

nejpublikovanější 
fotografií stala 

momentka prezidenta 
Obamy s pohlednou 

blondýnou.

Tajemnou blondýnou je dánská 
premiérka Thorning-Schmidt

FO
TO

 P
RO

FI
M

ED
IA

.C
Z

ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?

ŽENOU NA OBRÁZKU byla jedna 
z mála evropských premiérek – 
Helle Thorning-Schmidt.

Dánsko má v její osobě od roku 
2011 vůbec poprvé ve své histo-
rii premiérku. Helle Thorning -
- Schmidt se jí stala jako šéfka 
nejsilnější strany ve vládní koa-
lici – sociálních demokratů. Mla-
dá premiérka přesto určitě není 
typickou sociální demokratkou. 
V zemi se pro ni dokonce ujala 
přezdívka Gucci Helle, protože si 
libuje v drahém oblečení. Když jí 
to jeden z levicových voličů vytkl, 
stroze mu opáčila, že nemůžeme 
přece „všichni vypadat jako h..na“.

Záliba v drahém oblečení není 
jedinou „slabinou“ nové premiér-
ky. Krátce před vstupem do úřa-
du šéfky vlády ji málem politickou 
kariéru stály pochybnosti kolem 
daňového přiznání jejího manže-
la, kterým není nikdo jiný než syn 
bývalého šéfa britských labouris-
tů Neila Kinnocka. Seznámili se 
na elitní evropské škole v Brug-
gách. On nyní pracuje jako ředitel 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku a platí tam z velmi vy-
sokého platu také daně (ve výši 
patnácti procent). A v tom byl prá-
vě kámen úrazu. S manželkou se 
po vypuknutí aféry v roce 2010 ve 
veřejných projevech nemohli shod-
nout, na jak dlouho jezdí manžel za 
ní a dětmi do Dánska, a zda mu tam 
proto nevzniká daňová povinnost.

I za vlády předchozí, středo-
pravicové vlády totiž Dánsko zů-
stalo zemí s nejvyšším zdaněním 
v Evropě, kde někteří poplatníci 
odvádějí až 63procentní daň z pří-
jmu. Není tedy divu, že se takové-
mu zdanění chce každý vyhnout, 
ale velmi pikantně působí, pokud 
takovým člověkem je manžel šéf-
ky sociálních demokratů, ještě 
navíc ve volebním programu pro-
sazovala další zvyšování daní pro 
nejvíce vydělávající občany.

Helle Thorning-Schmidt se 
omluvila za „velkou chybu“ a na-
konec ustála pozici opoziční šéfky. 
Loni se postavila po letech pravi-
cové koalice do čela vlády, přesto-
že její sociální demokracie dosáhla 
nejhoršího výsledku za posledních 
sto let. Dopomohlo jí k tomu po-

sílení stran, které v politickém 
spektru stojí daleko nalevo. Vláda 
draze oblíkané premiérky se proto 
musí v parlamentu opírat i o hlasy 
dánských komunistů. 

PETR SOKOL

INZERCE
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rev, a poněvadž mu bylo líto ji za-
hodit, začal malovat. Ukázalo se, 
že není bez talentu, v dospělosti 
se pak k malování uchyloval často.

Jeho kleptomanie určitě stojí 
za pozastavení. Nespadla jen tak 
z nebe, měla patrně kořen v ge-
netické výbavě zděděné po mat-
ce. Jeho neskonale obdivovaná 
a zbožňovaná matka byla totiž 
profesionální zlodějka. „Pracova-
la“ v klenotnictvích a kožešnic-
tvích, příležitostně i jinde. Dlouho 
to nevěděl, řekli mu, že s těmito 
artikly obchoduje. Když poznal 
pravdu, zatoužil hodně vydělá-
vat, aby mohl matku z její neblahé 
profese vysvobodit. Nikdy se mu 
to nepodařilo úplně. Matka velmi 
často kradla nikoli z potřeby, ale 
ze záliby, pro pocit vzrušení, který 
při krádežích zažívala. Najednou jí 
v obchodních domech dělal „zeď“, 
aby se malér neprovalil.

Rosalie (jak ji nazýval), měla 
ovšem zálib povícero, k jedné 
z nich patřilo i kino. Brávala ma-
lého Jeannota často s sebou, milo-
vala dramata nejrůznějších podob, 
a to nikoli pouze ve filmu, ale i v ži-
votě. Ráda dělala scény, s potěše-
ním volila různé převleky a orga-
nizovala rodinnou zábavu, pokud 

k tomu byla sebemenší příležitost. 
Je zřejmé, že i tuto vlohu, v pod-
statě herecký talent, zdědil po ní.

Disponoval ovšem ještě čímsi 
navíc, vlohu vskutku zázračnou: 
uměl, nač se podíval. Nejenže ma-
loval, dokázal si nastříhat a přes 
noc ušít kostým, aby se v něm 
mohl jít druhého dne představit. 
Dokázal aranžovat. Vymalovat 
a vytapetovat byt a zařídit ho 
s minimální výbavou. Režíroval. 
Samozřejmě šermoval, skákal 

jako akrobat a jezdil na koni. 
V druhé polovině svého života 
dokonce nazpíval desku a napsal 
několik vzpomínkových knih. 
Když se odstěhoval na jih, začal 
se věnovat hrnčířství a keramice, 
vytvářel sochy, zdálo se dokonce, 
jako kdyby na divadlo a na herec-

tví rezignoval. Což bylo ovšem 
pouhé zdání, protože herectví 
bylo pro něj vášní, drogou i neřes-
tí, jak se svěřil v jednom rozhovo-
ru krátce před smrtí. Byl hercem 
a zůstal jím navždy.

Tvá krása ozdobí se křídly
Známe z jeho díla vlastně jen 
malou část. Ačkoli bylo rozsáhlé 
a zahrnovalo širokou škálu po-
stav – od velkých rolí tragických 
přes role milovnické až k rolím 

bezmála burleskním. Vždy mělo 
dvě tváře, jež se navzájem prolí-
naly a doplňovaly: divadelní a fil-
movou. Znali jsme jen tu filmovou. 
Jak jsme se už zmínili, Jean Marais 
se podílel na bezmála osmdesáti 
filmech, ale viděli jsme jich možná 
patnáct. Filmy, na nichž pracoval 

s Cocteauem, po různých klubo-
vých kinech, něco v televizi, ten 
zbytek si promítáme v paměti.

Natrvalo v ní asi zůstane Hrabě 
Monte Christo, mnoho diváků bylo 
okouzleno Hrbáčem, Kapitánem, 
Kapitánem Fracassem, slovem 
romantickými postavami, jimž 
dokázal vtisknout svou tvář zřej-
mě navždy. Estéti možná řeknou 
komerce. Ano, ale přes ni oslovil 
milióny srdcí. A vytvořil pro ně 
obraz hrdiny, který v nich zane-
chal stopu, touhu se mu podobat, 
nebo se jeho příkladu alespoň při-
blížit. Lze si přát víc?

Vděčil za to jistě scénáristům, 
režisérům, producentům, svému 
talentu. Ale nepochybně i svému 
zjevu, jenž byl mimořádný. Byl si 
toho vědom a později a později se 
nad tím zamýšlel: „Krása… Nej-
dřív si všichni představovali, že 
se jí chlubím, později, že jí trpím. 
Oba názory jsou ale absurdní. 
Především proto, že jsem si nikdy 
nepřipadal hezký. To není falešná 
koketérie. Kdyby mě příroda ob-
dařila dokonalou krásou, nikdy 
bych si nestěžoval. Ale krása je 
také otázkou módy.“ Nejspíš měl 
pravdu. Po něm přišli jiní, přišel 
Belmondo, Delon – ideál krásy se 

ZAČÁTKEM 60. LET HO POSTIHLO 
NĚKOLIK BOLESTNÝCH ZTRÁT. 
NEJDŘÍVE MU ZEMŘEL OTEC ALFRED, 
POTOM STARŠÍ BRATR HENRI.

S BRIGITTE BARDOTOVOU 
v době, kdy byla na prahu své hvězdné kariéry
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tři kluků a konali, chudáci, svoji 
potřebu. To bylo na většině lágrů 
stejný. Teprve od roku 1955 se 
na ubikacích stavěly umývárny 
a záchody.

Mezitím ten, kdo měl službu 
zvanou cimerka, přinesl z kuchy-
ně dva kýble s meltou, tomu nápoji 
se říkalo kafe ministerstva vnitra. 
A to byla snídaně. Chleba se faso-
val teprve večer. Pro výkonného 
horníka, který splnil normu, byla 
denní dávka stanovena na třicet 
tři dekagramů chleba. Neplnič se 
musel spokojit s dvaceti dekagra-
my. To byli opravdu chudáci, často 
staří nebo nemocní muklové.

Na ranní šichtu jsme vyráželi 
pochodem, tři čtyři stovky věz-
ňů. Šlo se vždycky v zástupu po 
pěti. Pracovalo se na tři směny. 
Ranní šichta musela být sfáraná 
v šest hodin ráno, odpolední ve 
14 hodin, noční ve 22 hodin. Byl 
to koloběh: týden ranní, týden 
noční a týden odpolední směna. 
Nejdřív jsme fárali my, muklo-
vé, po nás civilisté. Většinu času 
v táboře jsme trpěli zimou. To byl 
taky důvod, proč se člověk vlastně 
do dolu těšil. První tři čtyři patra 
byla stejná teplota jako venku, 
v zimě tam tudíž byly rampou-
chy. Jenže ve spodních patrech, 
kde jsme obvykle kutali, panovala 
příjemná teplota 20 stupňů, pa-
matuji se, že v úplně nejhlubším 
dole, to bylo 1800 metrů pod zemí, 
už měla skála přirozenou teplotu 
42 stupňů.

Neděle
Zásada byla hlásit se na šachtu 
i o volných dnech. Neděle, svátky, 
Vánoce, všechno. Abysme se vy-

hnuli buzeraci, co se odehrávala 
v lágru. Na té si bachaři dávali 
zvlášť záležet. Stojíš hodiny na 
placu v mrazu, vánici, počasí jako 
teď, mezitím dozorci provádějí 
prohlídky na ubikacích. A komu 
na poličce najdou chleba, letí na 
podlahu, komu najdou cukr, roz-
sypou ho po zemi. Zostření trestu 
tomu říkali.

Tehdy se ještě v Československu 
pracovalo i v sobotu, ovšem na 
uranových dolech se zavedla jed-
na volná sobota za měsíc – říkalo 
se jí jáchymovská sobota. Byla 
myšlená jako úleva pro civilní 
horníky, ale pro nás naopak byla 
největší úleva jít na šichtu. O ví-
kendech ustal na dole provoz a my, 
vězni, jsme kromě důkladných 
prohlídek jam prováděli takové 
ty opravy, co za provozu nejdou 
udělat: vyměňovali jsme ventily, 
pokládali koleje a výhybky, které 
vznikaly přes týden za pochodu 
při ražbě, se teď upevňovali tak, 
aby odpovídaly předpisům.

Korekce
Na Vojně jsem zažil nejhorší mo-
menty z celých mých třinácti let za 
katrem. Nebyla mi tu povolena je-
diná návštěva a po většinu pobytu 
jsem měl zakázané i přijímat a po-
sílat dopisy. Šel jsem z průseru do 
průseru. Jednou, 14. srpna 1956, 
se vracíme z odpolední šichty, pro-

cházel jsem touhle branou a oni mi 
řekli: Zítra má vaše matka pohřeb, 
ale nikam nepojedete. Prokurátor 
to nedovolil. Později mě stejně tak 
nepustili na pohřeb táty. To už 
jsem byl na Bytízu. O jeho smrti 
jsem se dozvěděl se zpožděním 
jednoho měsíce. Bratr pokaždé žá-
dal, aby mi byla povolena cesta na 
pohřeb, prokurátor žádosti zamítl.

Dokud ovšem maminka žila, opa-
kovaně bombardovala prezident-
skou kancelář žádostmi o milost. 
A skutečně. Prezident Zápotocký 
mi snížil trest o sedm let. To jsem 
se právě ocitl na Vojně, díky té 
částečné milosti jsem měl najed-
nou už po polovině svého trestu 
a teoreticky mi vyvstávala šan-
ce na podmínečné propuštění za 
dobré chování. I pracovní výkony 
jsem měl dobré, při fárání jsem 
většinou plnil na sto procent. 

Tak na mě udělali boudu. Obvi-
nili mě z přípravy útěku, zavřeli 
mě do korekce, kde jsem strávil 
čtyřicet dní v kuse. A udělali to 
jenom proto, aby mě nemuseli na 
podmínku pustit.

Na korekci jsem byl víckrát, ale 
tenhle pobyt byl nejdelší. Nastu-
poval jsem v únoru, zrovna když 
byly největší mrazy. Když jsem 
z korekce vycházel ven, kvetly 
pampelišky.

Ta budova se zachovala do-
dnes. Jak vidíte, je to dlouhá nudle 
se sedmnácti samotkami zhruba 
deseti místnostmi pro dva nebo 
tři. Hned u dveří se nacházela 
místnost pro strážného a přijímač 
pro trestance. Ten musel ze sebe 
všechno svléct a dostal hadry, kte-
ré se nosily tady: dlouhé plátěné 
spodky, v botách místo ponožek 
onuce, flanelovou košili a kabátek. 
Na spaní dvě deky a prostěradlo. 
Na většině samotek je jen dřevěná 
pryčna, korekce ovšem dispono-
vala i speciální celou pro obzvlášť 
zpupné vězně. V té bylo železné le-
hátko, které se dalo sklopit a za-
mknout, aby si vězeň přes den – 
a podle nálady dozorců třeba ani 
v noci – nemohl odpočinout.

Kultura
Tady je bývalý kulturák. Konala 
se v něm hlavně politická školení. 
Ale byly i doby, kdy byla povole-

ná táborová hudba. Měli jsme na 
Vojně orchestr se známým ka-
pelmajstrem Borisem Masopus-
tem. Ten před zavřením šéfoval 
Československému armádnímu 
sboru. Jeden vězeň, Tomáš Svo-

HORNÍK, KTERÝ SPLNIL NORMU,  
MĚL DENNÍ DÁVKU 33 DEKA CHLEBA. 
JINAK JEN 20 DEKA.

PROCHÁZEL JSEM TOUHLE BRANOU 
A ONI ŘEKLI: ZÍTRA MÁ VAŠE MATKA 
POHŘEB, ALE NIKAM NEPOJEDETE

„Kluci, to je paráda.“ prohlásil František Zahrádka, když se v bývalém lágru spustila hustá vánice

x
x
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Cílem citace je zvýraznit důležité části v článku  
a je umisťován tak, aby čtenáři usnadnil rychlou orientaci 
mezi sloupci. Zarovnává se kresbou textu na střed mezi 
účaří řádky textu nad citací a střední dotažnici textu  
na řádce pod ní. Případně může být dole zarovnána na účaří 
poslední řádky nebo horní dotažnici hlavního textu,  
nachází-li se na řádce první. Časopis používá dva druhy 
citací. Standardní bez podržení a podtržené.



| 22Citace

Omezení
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Nesmí být použita více jak jedna barva v rámci rubriky!
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Citace 2
Počet řádek: 2
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Citace 3
Počet řádek: 3
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Posun účaří: 3,616 pt.
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Myriad Pro, bold, 16/18,5 pt., verzálky

Na praporek
Bez dělení slov

Ochranná zóna
Mezera nad: minimálně 2 řádky  

od textu
Mezera pod: shodná mezera  

jako nad citací

Podtržení
Šířka linky: 2 pt.
Odsazení: 5 pt.
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Popisky obrázků

Popisky k obrázkům lze umisťovat dvěma způsoby. Mohou 
se nacházet umístěné pod obrázkem nebo v obrázku. Pokud 
je popisek tvořen jednou souvislou větou, sází se bez tečky. 
Pokud je tvořenz více samostatných vět, sází se tečka  
na konci obou vět.
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a uvnitř obrázku v rámci článku!
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Myriad Pro, 8/9 pt., semibold, verzálky
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Myriad Pro, 4/11 pt., verzálky

Autor: semibold
Předmět: regular
Na praporek se zarovnáním vpravo
Natočení o 90 ° doleva
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tři kluků a konali, chudáci, svoji 
potřebu. To bylo na většině lágrů 
stejný. Teprve od roku 1955 se 
na ubikacích stavěly umývárny 
a záchody.

Mezitím ten, kdo měl službu 
zvanou cimerka, přinesl z kuchy-
ně dva kýble s meltou, tomu nápoji 
se říkalo kafe ministerstva vnitra. 
A to byla snídaně. Chleba se faso-
val teprve večer. Pro výkonného 
horníka, který splnil normu, byla 
denní dávka stanovena na třicet 
tři dekagramů chleba. Neplnič se 
musel spokojit s dvaceti dekagra-
my. To byli opravdu chudáci, často 
staří nebo nemocní muklové.

Na ranní šichtu jsme vyráželi 
pochodem, tři čtyři stovky věz-
ňů. Šlo se vždycky v zástupu po 
pěti. Pracovalo se na tři směny. 
Ranní šichta musela být sfáraná 
v šest hodin ráno, odpolední ve 
14 hodin, noční ve 22 hodin. Byl 
to koloběh: týden ranní, týden 
noční a týden odpolední směna. 
Nejdřív jsme fárali my, muklo-
vé, po nás civilisté. Většinu času 
v táboře jsme trpěli zimou. To byl 
taky důvod, proč se člověk vlastně 
do dolu těšil. První tři čtyři patra 
byla stejná teplota jako venku, 
v zimě tam tudíž byly rampou-
chy. Jenže ve spodních patrech, 
kde jsme obvykle kutali, panovala 
příjemná teplota 20 stupňů, pa-
matuji se, že v úplně nejhlubším 
dole, to bylo 1800 metrů pod zemí, 
už měla skála přirozenou teplotu 
42 stupňů.

Neděle
Zásada byla hlásit se na šachtu 
i o volných dnech. Neděle, svátky, 
Vánoce, všechno. Abysme se vy-

hnuli buzeraci, co se odehrávala 
v lágru. Na té si bachaři dávali 
zvlášť záležet. Stojíš hodiny na 
placu v mrazu, vánici, počasí jako 
teď, mezitím dozorci provádějí 
prohlídky na ubikacích. A komu 
na poličce najdou chleba, letí na 
podlahu, komu najdou cukr, roz-
sypou ho po zemi. Zostření trestu 
tomu říkali.

Tehdy se ještě v Československu 
pracovalo i v sobotu, ovšem na 
uranových dolech se zavedla jed-
na volná sobota za měsíc – říkalo 
se jí jáchymovská sobota. Byla 
myšlená jako úleva pro civilní 
horníky, ale pro nás naopak byla 
největší úleva jít na šichtu. O ví-
kendech ustal na dole provoz a my, 
vězni, jsme kromě důkladných 
prohlídek jam prováděli takové 
ty opravy, co za provozu nejdou 
udělat: vyměňovali jsme ventily, 
pokládali koleje a výhybky, které 
vznikaly přes týden za pochodu 
při ražbě, se teď upevňovali tak, 
aby odpovídaly předpisům.

Korekce
Na Vojně jsem zažil nejhorší mo-
menty z celých mých třinácti let za 
katrem. Nebyla mi tu povolena je-
diná návštěva a po většinu pobytu 
jsem měl zakázané i přijímat a po-
sílat dopisy. Šel jsem z průseru do 
průseru. Jednou, 14. srpna 1956, 
se vracíme z odpolední šichty, pro-

cházel jsem touhle branou a oni mi 
řekli: Zítra má vaše matka pohřeb, 
ale nikam nepojedete. Prokurátor 
to nedovolil. Později mě stejně tak 
nepustili na pohřeb táty. To už 
jsem byl na Bytízu. O jeho smrti 
jsem se dozvěděl se zpožděním 
jednoho měsíce. Bratr pokaždé žá-
dal, aby mi byla povolena cesta na 
pohřeb, prokurátor žádosti zamítl.

Dokud ovšem maminka žila, opa-
kovaně bombardovala prezident-
skou kancelář žádostmi o milost. 
A skutečně. Prezident Zápotocký 
mi snížil trest o sedm let. To jsem 
se právě ocitl na Vojně, díky té 
částečné milosti jsem měl najed-
nou už po polovině svého trestu 
a teoreticky mi vyvstávala šan-
ce na podmínečné propuštění za 
dobré chování. I pracovní výkony 
jsem měl dobré, při fárání jsem 
většinou plnil na sto procent. 

Tak na mě udělali boudu. Obvi-
nili mě z přípravy útěku, zavřeli 
mě do korekce, kde jsem strávil 
čtyřicet dní v kuse. A udělali to 
jenom proto, aby mě nemuseli na 
podmínku pustit.

Na korekci jsem byl víckrát, ale 
tenhle pobyt byl nejdelší. Nastu-
poval jsem v únoru, zrovna když 
byly největší mrazy. Když jsem 
z korekce vycházel ven, kvetly 
pampelišky.

Ta budova se zachovala do-
dnes. Jak vidíte, je to dlouhá nudle 
se sedmnácti samotkami zhruba 
deseti místnostmi pro dva nebo 
tři. Hned u dveří se nacházela 
místnost pro strážného a přijímač 
pro trestance. Ten musel ze sebe 
všechno svléct a dostal hadry, kte-
ré se nosily tady: dlouhé plátěné 
spodky, v botách místo ponožek 
onuce, flanelovou košili a kabátek. 
Na spaní dvě deky a prostěradlo. 
Na většině samotek je jen dřevěná 
pryčna, korekce ovšem dispono-
vala i speciální celou pro obzvlášť 
zpupné vězně. V té bylo železné le-
hátko, které se dalo sklopit a za-
mknout, aby si vězeň přes den – 
a podle nálady dozorců třeba ani 
v noci – nemohl odpočinout.

Kultura
Tady je bývalý kulturák. Konala 
se v něm hlavně politická školení. 
Ale byly i doby, kdy byla povole-

ná táborová hudba. Měli jsme na 
Vojně orchestr se známým ka-
pelmajstrem Borisem Masopus-
tem. Ten před zavřením šéfoval 
Československému armádnímu 
sboru. Jeden vězeň, Tomáš Svo-

HORNÍK, KTERÝ SPLNIL NORMU,  
MĚL DENNÍ DÁVKU 33 DEKA CHLEBA. 
JINAK JEN 20 DEKA.

PROCHÁZEL JSEM TOUHLE BRANOU 
A ONI ŘEKLI: ZÍTRA MÁ VAŠE MATKA 
POHŘEB, ALE NIKAM NEPOJEDETE

„Kluci, to je paráda.“ prohlásil František Zahrádka, když se v bývalém lágru spustila hustá vánice
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v  internetové Křišťálové Lupě, 
první knižní výbor (vydala Gra-
da) se skvěle prodává a autorovi 
se chystá výstava v Národním mu-
zeu. Je to uchopení naší historie 
z úplně opačného konce než třeba 
seriál České století.

Taškařice pro půl miliónu lidí
Zatímco kvalitní filmy dosahují 
tak mizivé  návštěvnosti,  že  se 
v kinech neohřejí déle než dva 

tři týdny, na lidové taškařice se 
pořád chodí ve velkém. Důkazem 
budiž výsledek Troškova  filmu 
BABOVŘESKY, komedie kritiky 
tradičně  pohaněné,  leč  diváky 
navštívené  tak,  že  je z  toho po 
letech český rekord. Ten Troškův 
opus zaznamenal už po premié-
rovém víkendu, který jej vysadil 
na první místo mezi tuzemskými 
tituly (a osmé, počítáme-li skóre 
filmů zahraničních). Celkově pak 

na něj přišlo přes půl miliónu lidí, 
což lze v době krize kinodistribu-
ce považovat za výsledek takřka 
revoluční.

Kritikova vulgární próza
Literární kritik ONDŘEJ HORÁK 
debutoval jako prozaik. Pod ne-
nápadným názvem Dvořiště  se 
skrývá břitká, vtipná a neuvěři-
telně vulgární próza, jež efektně 
vykresluje duševní svět pozdního 
třicátníka. Vytříbená práce s ja-
zykem, stylová skepse, ironický 
pohled na svět: Co víc si přát.

Slovo roku 2013
Slovem k roku se k našemu pře-
kvapení nestal „t�erk� („t�erk-t�erk� („t�erk-� („t�erk-t�erk-
ing� je poněkud přiblblé potřá-� je poněkud přiblblé potřá-
sání  pozadím  –  pokud možno 
co  nejmohutnějším  –  v  rytmu 

zpravidla dost špatné muziky), 
ale  „SELFIE“,  což  v  angličtině 
značí autoportrét pořízený chyt-
rým mobilem nebo �ebkamerou. 
Narcisové a narcisky celého světa 
se fotí jako o život a vystavují se 
(často polonazí či podroušení) 
na sociálních sítích, sdílejí a laj-
kují. Selfie si v roce 2013 vyb-
lejskli Hillary Clintonová i sám 
papež František a výskyt onoho 
výrazu se od roku 2012 zvýšilo 
o 17 000 %. Slovo roku každoroč-
ně vyhlašuje Oxford University 
Press, vydavatel známého ang-
lickojazyčného slovníku Oxford 
English Dictionary.
 
Menzelova premiéra
Čeští filmoví kritici si už zvykli, 
že pokud je jim tajem nový film, 
většinou za tím vězí nechuť jeho 

ŠEDÁ SEDMDESÁTÁ – NAMÍSTO 
PŮVODNĚ AVIZOVANÉ DRAMATIZACE 
DENÍKŮ JANA ZÁBRANY, DOSPĚLI 
INSCENÁTOŘI K NĚMÉ, MRAZIVĚ 
GROTESCE, RYZE ČESKÉ KAFKÁRNĚ

GRAVITACE – v mnoha ohledech revoluční 
thriller z vesmíru, žhavý kandidát na Oscara
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Fotokredit

Některé obrázky mohou mít fotokredit. Ten se umisťuje 
k vnější nebo vnitřní straně obrázku ke kraji tak, aby byl 
případně na zcela opačném konci než popisek. 
Odsazení od kraje obrázku je 1,5 mm. V případě umístění 
uvnitř obrázku je stejné odsazení i na straně fotokreditu.

Omezení
Nesmí být umístěn vně nebo uvnitř obrázku společně 
s popiskem.
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Pomocné orientační značky

Součástí obsahu časopisu REFLEX jsou orientační značky 
označující pokračování článku na další straně a konec článku.
Jinou značkou je provázena inzerce. Protože je jejich výskyt 
častý, jsou jako objekty uloženy v tzv. knihovně i ve svých 
negativních verzích, a lze je tak jednoduše rozmisťovat do 
jednotlivých stránek.

Šipka pokračování článku
Šipka vpravo, vytvořená z linek ve výšce kresby základního 
písma a šířce 3 mm, označuje pokračování článku na další 
straně a umísťuje se pouze na liché stránce na poslední 
řádku textu, v případě obrázku na poslední řádku sloupce, 
mimo sazební obrazec s odsazením 2 mm od sloupce.  
Je k dispozici i v negativní verzi.

Pro snadné a rychlé pasování je již umístěna v pravém 
dolním rohu rámečku o výšce jednoho řádku a šířce 
zahrnující odsazení, tedy 5 mm.

Čtverec konec článku
Čtverec, označující konec článku, je bílou miniaturou loga 
časopisu o šířce 1 mm, umístěného do černého čtverce 
o délce strany ve výšce kresby základního písma. Umísťuje 
se na účaří poslední řádky textu při pravé straně sloupce, 
v případě obrázku na poslední řádku sloupce při pravé 
straně, do sazebního obrazce. Používá se na konci všech 
článků, pokud nejsou zakončeny jménem autora  
a je i v negativní verzi.

Značka inzerce
Značku tvoří rovnostranný trojúhelník postavený  
na svůj vrchol a nápis „INZERCE” (Myriad Pro, bold, 4 pt.) 
s odsazením 1 mm. Umísťuje se 1,5 mm nad inzertní plochu 
vlevo ke straně v sazebním obrazci. V případě, je-li inzertní 
plocha přes celou výšku strany (sazebního obrazce), značka 
se otáčí o 90 ° doleva, zarovnává k hornímu okraji sazebního 
obrazce s neměnným odstupem 1,5 mm od inzertní plochy, 
a přidává se k její levé straně linka 0,35 mm, umístěná  
na střed značky, s odstupem 1 mm, sahající do spadávky.
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SVĚT REFLEXEKOMENTÁŘ TEXT BOHUMIL PEČINKA KRESBA VÁCLAV TEICHMANN

Svět obletěla fotografie neznámé blondýny. Kdo to je?

Mrs. Gucci a Mr. Obama

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

Během pohřbu 
Nelsona Mandely se 

nejpublikovanější 
fotografií stala 

momentka prezidenta 
Obamy s pohlednou 

blondýnou.

Tajemnou blondýnou je dánská 
premiérka Thorning-Schmidt
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ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?

ŽENOU NA OBRÁZKU byla jedna 
z mála evropských premiérek – 
Helle Thorning-Schmidt.

Dánsko má v její osobě od roku 
2011 vůbec poprvé ve své histo-
rii premiérku. Helle Thorning -
- Schmidt se jí stala jako šéfka 
nejsilnější strany ve vládní koa-
lici – sociálních demokratů. Mla-
dá premiérka přesto určitě není 
typickou sociální demokratkou. 
V zemi se pro ni dokonce ujala 
přezdívka Gucci Helle, protože si 
libuje v drahém oblečení. Když jí 
to jeden z levicových voličů vytkl, 
stroze mu opáčila, že nemůžeme 
přece „všichni vypadat jako h..na“.

Záliba v drahém oblečení není 
jedinou „slabinou“ nové premiér-
ky. Krátce před vstupem do úřa-
du šéfky vlády ji málem politickou 
kariéru stály pochybnosti kolem 
daňového přiznání jejího manže-
la, kterým není nikdo jiný než syn 
bývalého šéfa britských labouris-
tů Neila Kinnocka. Seznámili se 
na elitní evropské škole v Brug-
gách. On nyní pracuje jako ředitel 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku a platí tam z velmi vy-
sokého platu také daně (ve výši 
patnácti procent). A v tom byl prá-
vě kámen úrazu. S manželkou se 
po vypuknutí aféry v roce 2010 ve 
veřejných projevech nemohli shod-
nout, na jak dlouho jezdí manžel za 
ní a dětmi do Dánska, a zda mu tam 
proto nevzniká daňová povinnost.

I za vlády předchozí, středo-
pravicové vlády totiž Dánsko zů-
stalo zemí s nejvyšším zdaněním 
v Evropě, kde někteří poplatníci 
odvádějí až 63procentní daň z pří-
jmu. Není tedy divu, že se takové-
mu zdanění chce každý vyhnout, 
ale velmi pikantně působí, pokud 
takovým člověkem je manžel šéf-
ky sociálních demokratů, ještě 
navíc ve volebním programu pro-
sazovala další zvyšování daní pro 
nejvíce vydělávající občany.

Helle Thorning-Schmidt se 
omluvila za „velkou chybu“ a na-
konec ustála pozici opoziční šéfky. 
Loni se postavila po letech pravi-
cové koalice do čela vlády, přesto-
že její sociální demokracie dosáhla 
nejhoršího výsledku za posledních 
sto let. Dopomohlo jí k tomu po-

sílení stran, které v politickém 
spektru stojí daleko nalevo. Vláda 
draze oblíkané premiérky se proto 
musí v parlamentu opírat i o hlasy 
dánských komunistů. 
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Svět obletěla fotografie neznámé blondýny. Kdo to je?

Mrs. Gucci a Mr. Obama

MINULÝ PÁTEK představovaly 
špičky tří potencionálních vlád-
ních stran konečnou verzi pro-
gramové části své vládní agendy. 
Krátce nato si budoucí premiér 
Bohuslav Sobotka, a hlavně An-
drej Babiš neodpustili útoky na 
lidovou stranu za její požadavek 
tří ministerstev. O co se tady 
vlastně hraje?

Za scénou
Šest týdnů po volbách se politic-
ká situace vyprofilovala tak, že 
zde máme dvojí vládu – na scéně 
a za scénou. Na scéně, jak nám ji 
například zprostředkovává per-
manentní zpravodajství ČT24, 
spolu čile kooperují pracovní a jis-
té skupiny tří stran (ČSSD, ANO, 
KDU–ČSL – dohromady 111 po-
slanců) v duchu optimistické pís-
ničky, že ten chce to a ten za ono, 
a když se spojí, tak toho dokážou 
moc. Straníci tleskají, fotoaparáty 
cvakají a mediální sudičky věští 
krásný život.

V parlamentních chodbách 
malostranských paláců jako by 
fungovala jiná politická gravi-
tace. Především jsme svědky 
úzkého spojenectví Babišova 
ANO a Okamurova Úsvitu (spo-
lečně mají 61 mandátů), což jsou 
mimochodem jediné dvě strany, 
které spolu před volbami pode-
psaly pakt o mediálním neútoče-
ní. K nim se situačně přimykají 
komunisté (ti mají dohromady 
94 poslanců), pro jejichž politic-

Během pohřbu 
Nelsona Mandely se 

nejpublikovanější 
fotografií stala 

momentka prezidenta 
Obamy s pohlednou 

blondýnou.

Tajemnou blondýnou je dánská 
premiérka Thorning-Schmidt

FO
TO

 P
RO

FI
M

ED
IA

.C
Z

ké chování je typické, že zde cítí 
sílu a rozumí síle. A přesně tu 
dnes vidí u Babiše.

Jsou okamžiky, a není jich málo, 
kdy Andrej Babiš má střídavě pod 
kontrolou 91 nebo 94 mandátů, 
čímž je neformálním králem Po-
slanecké sněmovny (proti pade-
sáti hlasům ČSSD). Když se pak 
ozvou lidovci, že chtějí víc, než je 
jim nabízeno, jsou odmrštěni silou 
první, a vlastně i té druhé vlády.

Takže si to zopakujme: po vol-
bách se vytvořila viditelná Sobot-
kova vláda a současně neviditelná 
vláda Andreje Babiše.

Přechodná struktura
Dvojí parlamentní většina vytváří 
i v politických aktérech dojem, že 
zde z taktických důvodů vzniká 

přechodná struktura. Bohuslav 
Sobotka vzhledem k bídnému 
volebnímu výsledku a rozkolu ve 
vlastní straně musí vytvořit tuto 
vládu za každou cenu. jako pro-
tiváhu Babišovi sem od počátku 
vtahuje lidovce. Ti ho však zatahu-
jí do situací, jež ho naopak sbližují 
s Babišem. Typickým příkladem je 
jejich požadavek na ministerstvo 
zemědělství. Držba tohoto úřadu 
je spojena s rozhodováním o ob-
rovském majetku a je obtížena 
skandály, které mohou Sobotkovu 
vládu pohřbít.

Důvodem je nenápadný para-
graf zákona o tzv. církevních re-
stitucích, jenž sem byl vpašován 
na poslední chvíli. Stojí zde, že 
představitelé Státního pozemko-
vého úřadu (podřízeného minis-

terstvu zemědělství) mohou v pří-
padě vydávání majetků odpustit 
církvím, pokud nemají dostatečné 
doklady. Jak se ukazuje z prvních 
měsíců vydávání majetků, lesů 
a polností, je často sporné, o co 
církev přišla už při velké pozem-
kové reformě za první republiky 
a o co až v po únoru 1948.

Mít možnost jmenovat toho, 
kdo o těchto věcech benevolent-
ně rozhoduje, znamená mít sku-
tečnou moc usměrňovat stovky 
miliard korun. I proto se Sobotka 
vzpírá lidoveckému požadavku 
na resort zemědělství. Ti zase 
odmítají přečíslení ve vládě a do 
koaliční smlouvy zapracovali ne-
možnost být na vládě přehlasová-
ni v důležitých momentech.

Menšinový akcionář
A pak je tu nová mocnost české 
politické scény – Andrej Babiš. 
Úspěšný podnikatel, který z duše 
nesnáší postavení menšinového 
akcionáře a v jeho věku se už asi 
jinou roli nenaučí. Vždycky, když 
se totiž do toho postavení dostal 
v éře svého podnikání, záhy se 
stal většinovým vlastníkem nebo 
svůj podíl prodal a šel jinam. Tak 
to zřejmě bude i tentokrát, při-
čemž nejdříve zkusí získat sku-
tečnou vládní většinu.

Celá dohoda vlády na scéně 
je koncipovaná tak, že Babiš má 
rok času na to, aby se rozkoukal 
ve státní správě, a teprve poté na-
vrhne různé strukturální změny, 
které by mohly ze systému dostat 
stovky miliard, jež před volbami 
sliboval. Výměnou za to nebu-
dou dočasně zvyšovány firemní 
a jiné daně. Jinými slovy: reálný 
konflikt příznivců starého a no-
vého systému byl jenom odsunut, 
přičemž se kdykoliv může stát 
důvodem pro pád vlády.

Pak můžeme být svědky tako-
vé situace, kdy se z viditelné vlá-
dy Bohuslava Sobotky může stát 
neviditelná vláda Andreje Babiše. 
A naopak. Straníci tleskají, fotoa-
paráty cvakají a mediální sudičky 
věští krásný život.

Vznikající vláda premiéra Sobotky se profiluje jako přechodná struktura

Viditelná a neviditelná vláda
Ještě žádná vládní 
koalice v den shody 
na Svém programu 
nezačala existenci tím, 
že dva silnější členové 
zaútočí na toho početně 
slabšího. S touto praxí 
začal až Sobotkův 
koaliční kabinet. Proč  
tak brzo?

ŽENOU NA OBRÁZKU byla jedna 
z mála evropských premiérek – 
Helle Thorning-Schmidt.

Dánsko má v její osobě od roku 
2011 vůbec poprvé ve své histo-
rii premiérku. Helle Thorning -
- Schmidt se jí stala jako šéfka 
nejsilnější strany ve vládní koa-
lici – sociálních demokratů. Mla-
dá premiérka přesto určitě není 
typickou sociální demokratkou. 
V zemi se pro ni dokonce ujala 
přezdívka Gucci Helle, protože si 
libuje v drahém oblečení. Když jí 
to jeden z levicových voličů vytkl, 
stroze mu opáčila, že nemůžeme 
přece „všichni vypadat jako h..na“.

Záliba v drahém oblečení není 
jedinou „slabinou“ nové premiér-
ky. Krátce před vstupem do úřa-
du šéfky vlády ji málem politickou 
kariéru stály pochybnosti kolem 
daňového přiznání jejího manže-
la, kterým není nikdo jiný než syn 
bývalého šéfa britských labouris-
tů Neila Kinnocka. Seznámili se 
na elitní evropské škole v Brug-
gách. On nyní pracuje jako ředitel 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku a platí tam z velmi vy-
sokého platu také daně (ve výši 
patnácti procent). A v tom byl prá-
vě kámen úrazu. S manželkou se 
po vypuknutí aféry v roce 2010 ve 
veřejných projevech nemohli shod-
nout, na jak dlouho jezdí manžel za 
ní a dětmi do Dánska, a zda mu tam 
proto nevzniká daňová povinnost.

I za vlády předchozí, středo-
pravicové vlády totiž Dánsko zů-
stalo zemí s nejvyšším zdaněním 
v Evropě, kde někteří poplatníci 
odvádějí až 63procentní daň z pří-
jmu. Není tedy divu, že se takové-
mu zdanění chce každý vyhnout, 
ale velmi pikantně působí, pokud 
takovým člověkem je manžel šéf-
ky sociálních demokratů, ještě 
navíc ve volebním programu pro-
sazovala další zvyšování daní pro 
nejvíce vydělávající občany.

Helle Thorning-Schmidt se 
omluvila za „velkou chybu“ a na-
konec ustála pozici opoziční šéfky. 
Loni se postavila po letech pravi-
cové koalice do čela vlády, přesto-
že její sociální demokracie dosáhla 
nejhoršího výsledku za posledních 
sto let. Dopomohlo jí k tomu po-

sílení stran, které v politickém 
spektru stojí daleko nalevo. Vláda 
draze oblíkané premiérky se proto 
musí v parlamentu opírat i o hlasy 
dánských komunistů. 
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rev, a poněvadž mu bylo líto ji za-
hodit, začal malovat. Ukázalo se, 
že není bez talentu, v dospělosti 
se pak k malování uchyloval často.

Jeho kleptomanie určitě stojí 
za pozastavení. Nespadla jen tak 
z nebe, měla patrně kořen v ge-
netické výbavě zděděné po mat-
ce. Jeho neskonale obdivovaná 
a zbožňovaná matka byla totiž 
profesionální zlodějka. „Pracova-
la“ v klenotnictvích a kožešnic-
tvích, příležitostně i jinde. Dlouho 
to nevěděl, řekli mu, že s těmito 
artikly obchoduje. Když poznal 
pravdu, zatoužil hodně vydělá-
vat, aby mohl matku z její neblahé 
profese vysvobodit. Nikdy se mu 
to nepodařilo úplně. Matka velmi 
často kradla nikoli z potřeby, ale 
ze záliby, pro pocit vzrušení, který 
při krádežích zažívala. Najednou jí 
v obchodních domech dělal „zeď“, 
aby se malér neprovalil.

Rosalie (jak ji nazýval), měla 
ovšem zálib povícero, k jedné 
z nich patřilo i kino. Brávala ma-
lého Jeannota často s sebou, milo-
vala dramata nejrůznějších podob, 
a to nikoli pouze ve filmu, ale i v ži-
votě. Ráda dělala scény, s potěše-
ním volila různé převleky a orga-
nizovala rodinnou zábavu, pokud 

k tomu byla sebemenší příležitost. 
Je zřejmé, že i tuto vlohu, v pod-
statě herecký talent, zdědil po ní.

Disponoval ovšem ještě čímsi 
navíc, vlohu vskutku zázračnou: 
uměl, nač se podíval. Nejenže ma-
loval, dokázal si nastříhat a přes 
noc ušít kostým, aby se v něm 
mohl jít druhého dne představit. 
Dokázal aranžovat. Vymalovat 
a vytapetovat byt a zařídit ho 
s minimální výbavou. Režíroval. 
Samozřejmě šermoval, skákal 

jako akrobat a jezdil na koni. 
V druhé polovině svého života 
dokonce nazpíval desku a napsal 
několik vzpomínkových knih. 
Když se odstěhoval na jih, začal 
se věnovat hrnčířství a keramice, 
vytvářel sochy, zdálo se dokonce, 
jako kdyby na divadlo a na herec-

tví rezignoval. Což bylo ovšem 
pouhé zdání, protože herectví 
bylo pro něj vášní, drogou i neřes-
tí, jak se svěřil v jednom rozhovo-
ru krátce před smrtí. Byl hercem 
a zůstal jím navždy.

Tvá krása ozdobí se křídly
Známe z jeho díla vlastně jen 
malou část. Ačkoli bylo rozsáhlé 
a zahrnovalo širokou škálu po-
stav – od velkých rolí tragických 
přes role milovnické až k rolím 

bezmála burleskním. Vždy mělo 
dvě tváře, jež se navzájem prolí-
naly a doplňovaly: divadelní a fil-
movou. Znali jsme jen tu filmovou. 
Jak jsme se už zmínili, Jean Marais 
se podílel na bezmála osmdesáti 
filmech, ale viděli jsme jich možná 
patnáct. Filmy, na nichž pracoval 

s Cocteauem, po různých klubo-
vých kinech, něco v televizi, ten 
zbytek si promítáme v paměti.

Natrvalo v ní asi zůstane Hrabě 
Monte Christo, mnoho diváků bylo 
okouzleno Hrbáčem, Kapitánem, 
Kapitánem Fracassem, slovem 
romantickými postavami, jimž 
dokázal vtisknout svou tvář zřej-
mě navždy. Estéti možná řeknou 
komerce. Ano, ale přes ni oslovil 
milióny srdcí. A vytvořil pro ně 
obraz hrdiny, který v nich zane-
chal stopu, touhu se mu podobat, 
nebo se jeho příkladu alespoň při-
blížit. Lze si přát víc?

Vděčil za to jistě scénáristům, 
režisérům, producentům, svému 
talentu. Ale nepochybně i svému 
zjevu, jenž byl mimořádný. Byl si 
toho vědom a později a později se 
nad tím zamýšlel: „Krása… Nej-
dřív si všichni představovali, že 
se jí chlubím, později, že jí trpím. 
Oba názory jsou ale absurdní. 
Především proto, že jsem si nikdy 
nepřipadal hezký. To není falešná 
koketérie. Kdyby mě příroda ob-
dařila dokonalou krásou, nikdy 
bych si nestěžoval. Ale krása je 
také otázkou módy.“ Nejspíš měl 
pravdu. Po něm přišli jiní, přišel 
Belmondo, Delon – ideál krásy se 

ZAČÁTKEM 60. LET HO POSTIHLO 
NĚKOLIK BOLESTNÝCH ZTRÁT. 
NEJDŘÍVE MU ZEMŘEL OTEC ALFRED, 
POTOM STARŠÍ BRATR HENRI.

S BRIGITTE BARDOTOVOU 
v době, kdy byla na prahu své hvězdné kariéry

INZERCE



| 25Obrázky

Obrazová část časopisu

Nedílnou součástí časopisu jsou obrázky, které doprovázejí 
text a vytvářejí harmonickou kompozici. Obrázky na titulních 
stranách nemusí vždy souviset s konkrétním obsahem 
článku. Jejich posláním je zaujmout čtenáře a vyvolat emoce.
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Omezení
Nesmí přerušovat „tok” sazby!
Nesmí být umístěny mimo sloupcovou úpravu!

Umístění
Na sloupce
Na spadávku
Kombinovaně

Zarovnání
Obrázek, který má popisek vně, 
se zarovnává na mřížku účaří
Obrázek, který má popisek uvnitř 
nebo je bez popisku, se zarovnává 
spodním okrajem na následující volné 
řádce na úroveň verzálkové dotažnice 
základního písma tak, aby mezi ním 
a první řádkou textu byla opticky 
stejná mezera.
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tvůrců spolknout mizerné kritiky. 
Nejdál to dotáhl JIŘÍ MENZEL se 
svými Donšajny, kdy uspořádal 
premiéru pro jistotu za oceánem, 
v Montreálu. Češi dostali šanci až 
o měsíc později ne projekci v Ru�
dolfinu, což byl přesně ten nápad, 
který dobře vypadá i na papíře, 
ale prakticky postrádá smysl. Di�
váci sledovali malé plátno kdesi 
v dálce, mizerný zvuk a část z nich 
mohla za sloupem pouze odhado�
vat, zda je film opravdu tak dobrý, 
jak psali v kanadských novinách. 
Nebyl.

Topolovo sbohem
Jen několik dní po svých čtyřicá�
tých osmých narozeninách ode�
šel FILIP TOPOL , básník života 
s krvavýma rukama od piana, 
do něhož kdysi tak krásně řezal. 
John Bok na něj v Reflexu zavzpo�
mínal: „Tušil asi, že to, co dříve 
zasel tím, že žil na plné pecky, se 
přihlásí. I bez kmetství ve vzdě�
laného a moudrého muže. Smutek 
přejde a zůstanou vzpomínky, ale 
hlavně muzika, která jde až kamsi 
z hluboko z temnot a zoufalství 
do světla a vysoko, až tam, kde 
se vesmír střetává s věčností.“ 
O týden později se s náčelníkem 
národa Psích vojáků přišly roz�
loučit tisícovky nejrůznějších přá�
tel na Olšanské hřbitovy. Filipe, 
tak ještě jednou, jak jsi recitoval 
v Russian Mystic Pop op. V.: „Na 
ruským kole, říkám si vole, láska 
se děje nahoře dole. Na ruským 
kole oheň jak balet, i vražda můry 
přestane bolet!“

Rok morální paniky
Causa „Řezník má chuť na slaví�
ka“, která na sklonku roku otřás�
la především sociálními sítěmi, 
jasně ukázala, že i národ, jenž 
sám sebe přesvědčuje o své na�
prosté liberálnosti, rád propad�
ne kouzlu morální paniky, když 
k tomu má příležitost. ŘEZNÍK 
mimochodem odkopal ještě dal�
ších pár zajímavých momentů – 
fakt, že Český slavík je nesmyslná 
anketa, která si vysloveně říká 
o „hacknutí“, a její pořadatelé 
poměrně nekompetentní banda 
trotlů. Dále fakt, že debata o tom, 
kde jsou hranice umění, je důleži�
tá, ale těžko ji může vést Richard 
Krajčo, Klára Samková nebo tlupy 
vřeštících maniaků na obou stra�

nách sporu a Facebooku. � nako�Facebooku. � nako�. � nako�
nec i to, jak málo stačí k tomu, se 
proslavit.

Pomník dobrých seriálů
Stojí to strašně moc peněz a lidi 
v tom vypadají jako blbci, co to 
je? Ne, není to kožich ze stříbr�
né lišky. Je to seriál SANITKA 2. 
Pomník toho, co si mnoho lidí 
představuje pod pojmem dobrý 
seriál. Pitomé postavy v ove�
ralech chodí po obrazovce sem 
a tam a předstírají dramata, za�
tímco Filip Renč kolem nich dra�
maticky krouží kamerou, díky 
čemuž nevíte, z čeho se vám se 
chce zvracet víc. K tomu pár roz�
tomile debilních čecháčkovských 
představ o tom, jak to dnes chodí 
ve světě, a máte dílo, jež by bylo 
nádherně pro smích, kdybyste při 
jeho sledování nemuseli myslet na 
to, že stálo 170 miliónů korun, za 
což v Hollywoodu koupíte dva 
baráky. �nebo zrekonstruujete 
vilu Tugendhat. Na kterou se na 
rozdíl od Sanitky 2, rádi podíváte 
i za rok.

Smrt undergroundu
Ve Spojených státech prý zemře 
každých třináct vteřin jeden 
člověk. Letos se tahle nepříjem�
nost přihodila například LOU 
REEEDOVI. Ten pán dokázal být 
podle všeho dost nesnesitelný, 

to, co za svého života vytvářel, 
bylo ale iniciační pro mnoho vliv�
ných i nevlivných lidí. „Lou Reed 
je důvodem, proč dělám všechno, 
co dělám,“ vyjádřil se po zpěvá�
kově smrti na Twitteru Julian Ca�
sablancas, frontman kapely The 
Strokes. V říjnu prostě odešla 
jedna z nejdůležitějších osobností 
rockové historie.

Kupka V Národní galerii
Kupkovská výstava CESTA K AM-
FOŘE v Salmovském paláci na 
Hradčanském náměstí v Praze 
nám mohla alespoň na chvíli (na 
tři měsíce) poskytnout iluzi, že 
Národní galerie je tím, čím by�
chom si přáli, tedy důstojnou in�
stitucí, jež fundovaně rozvíjí a in�
spiruje místní výtvarné prostředí. 
O pár měsíců později se však uká�
zalo, že to byla opravdu jen iluze, 
že šlo jen o jednu výstavu (se skvě�
lými zápůjčkami z největších svě�
tových institucí), výkřik ze tmy. 
Ministryně kultury, tehdy již v de�
misi, �lena Hanáková těsně před 
svým odchodem do věčných lovišť 
odvolala neprůbojného generální�
ho ředitele Vladimíra Rösela a NG 
se vrátila tam, kde se nacházela už 
za časů Milana Knížáka.

Dechovka o kolektivní vině
Jedním z nejsilnějších divadel le�
tošního roku je pro mě Dechovka 

skupiny VOSTO5. V Baráčniké 
rychtě se mohou diváci u piva 
a vlezlé dechovky (kterou hraje 
Sto zvířat!) s pomocí téměř tří de�
sítek herců a hudebníků pohádat 
o českoněmeckém soužití a vy�
rovnání či kolektivní vině, a když 
není zbytí – i servat. Trochu víc 
než divadlo…

Přichází zelená revoluce
Konečně i na našem území se 
objevuje služba se zeleným lo�
gem SPOTIFY, tedy streamovací 
server, který obsahuje velikou 
většinu hudebních nahrávek 
z celého světa (včetně Karla Got�
ta nebo Kašpárku v rohlíku), jež 
jsou k dispozici v digitalizované 
podobě. Během pěti let od svého 
vzniku ve Švédsku se tahle služba 
(existují i jiné obdoby, jako třeba 
Google Play nebo Deezer) rozší�
řila do více než čtyřiceti zemí po 
celém světě. Spotify je jedinečný 
především tím, že pokud jste 
připojeni k internetu, můžete si 
zcela zdarma (v případě, že při�
stoupíte na reklamy) v reálném 
čase pouštět, co vás napadne, jak 
na svém počítači nebo mobilu, 
a pokud se rozhodnete si připlatit 
(asi 160 Kč měsíčně), můžete si 
hudbu i legálně stahovat! Prostě 
iTunes dostalo silného soupeře! 
� že to funguje i jako byznys plán, 
dokládá fakt, že Spotify se dohod�

LOU REED  
ovlivnil rockovou hudbu jako málokdo.  
Zemřel 27. října.
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tři kluků a konali, chudáci, svoji 
potřebu. To bylo na většině lágrů 
stejný. Teprve od roku 1955 se 
na ubikacích stavěly umývárny 
a záchody.

Mezitím ten, kdo měl službu 
zvanou cimerka, přinesl z kuchy-
ně dva kýble s meltou, tomu nápoji 
se říkalo kafe ministerstva vnitra. 
A to byla snídaně. Chleba se faso-
val teprve večer. Pro výkonného 
horníka, který splnil normu, byla 
denní dávka stanovena na třicet 
tři dekagramů chleba. Neplnič se 
musel spokojit s dvaceti dekagra-
my. To byli opravdu chudáci, často 
staří nebo nemocní muklové.

Na ranní šichtu jsme vyráželi 
pochodem, tři čtyři stovky věz-
ňů. Šlo se vždycky v zástupu po 
pěti. Pracovalo se na tři směny. 
Ranní šichta musela být sfáraná 
v šest hodin ráno, odpolední ve 
14 hodin, noční ve 22 hodin. Byl 
to koloběh: týden ranní, týden 
noční a týden odpolední směna. 
Nejdřív jsme fárali my, muklo-
vé, po nás civilisté. Většinu času 
v táboře jsme trpěli zimou. To byl 
taky důvod, proč se člověk vlastně 
do dolu těšil. První tři čtyři patra 
byla stejná teplota jako venku, 
v zimě tam tudíž byly rampou-
chy. Jenže ve spodních patrech, 
kde jsme obvykle kutali, panovala 
příjemná teplota 20 stupňů, pa-
matuji se, že v úplně nejhlubším 
dole, to bylo 1800 metrů pod zemí, 
už měla skála přirozenou teplotu 
42 stupňů.

Neděle
Zásada byla hlásit se na šachtu 
i o volných dnech. Neděle, svátky, 
Vánoce, všechno. Abysme se vy-

hnuli buzeraci, co se odehrávala 
v lágru. Na té si bachaři dávali 
zvlášť záležet. Stojíš hodiny na 
placu v mrazu, vánici, počasí jako 
teď, mezitím dozorci provádějí 
prohlídky na ubikacích. A komu 
na poličce najdou chleba, letí na 
podlahu, komu najdou cukr, roz-
sypou ho po zemi. Zostření trestu 
tomu říkali.

Tehdy se ještě v Československu 
pracovalo i v sobotu, ovšem na 
uranových dolech se zavedla jed-
na volná sobota za měsíc – říkalo 
se jí jáchymovská sobota. Byla 
myšlená jako úleva pro civilní 
horníky, ale pro nás naopak byla 
největší úleva jít na šichtu. O ví-
kendech ustal na dole provoz a my, 
vězni, jsme kromě důkladných 
prohlídek jam prováděli takové 
ty opravy, co za provozu nejdou 
udělat: vyměňovali jsme ventily, 
pokládali koleje a výhybky, které 
vznikaly přes týden za pochodu 
při ražbě, se teď upevňovali tak, 
aby odpovídaly předpisům.

Korekce
Na Vojně jsem zažil nejhorší mo-
menty z celých mých třinácti let za 
katrem. Nebyla mi tu povolena je-
diná návštěva a po většinu pobytu 
jsem měl zakázané i přijímat a po-
sílat dopisy. Šel jsem z průseru do 
průseru. Jednou, 14. srpna 1956, 
se vracíme z odpolední šichty, pro-

cházel jsem touhle branou a oni mi 
řekli: Zítra má vaše matka pohřeb, 
ale nikam nepojedete. Prokurátor 
to nedovolil. Později mě stejně tak 
nepustili na pohřeb táty. To už 
jsem byl na Bytízu. O jeho smrti 
jsem se dozvěděl se zpožděním 
jednoho měsíce. Bratr pokaždé žá-
dal, aby mi byla povolena cesta na 
pohřeb, prokurátor žádosti zamítl.

Dokud ovšem maminka žila, opa-
kovaně bombardovala prezident-
skou kancelář žádostmi o milost. 
A skutečně. Prezident Zápotocký 
mi snížil trest o sedm let. To jsem 
se právě ocitl na Vojně, díky té 
částečné milosti jsem měl najed-
nou už po polovině svého trestu 
a teoreticky mi vyvstávala šan-
ce na podmínečné propuštění za 
dobré chování. I pracovní výkony 
jsem měl dobré, při fárání jsem 
většinou plnil na sto procent. 

Tak na mě udělali boudu. Obvi-
nili mě z přípravy útěku, zavřeli 
mě do korekce, kde jsem strávil 
čtyřicet dní v kuse. A udělali to 
jenom proto, aby mě nemuseli na 
podmínku pustit.

Na korekci jsem byl víckrát, ale 
tenhle pobyt byl nejdelší. Nastu-
poval jsem v únoru, zrovna když 
byly největší mrazy. Když jsem 
z korekce vycházel ven, kvetly 
pampelišky.

Ta budova se zachovala do-
dnes. Jak vidíte, je to dlouhá nudle 
se sedmnácti samotkami zhruba 
deseti místnostmi pro dva nebo 
tři. Hned u dveří se nacházela 
místnost pro strážného a přijímač 
pro trestance. Ten musel ze sebe 
všechno svléct a dostal hadry, kte-
ré se nosily tady: dlouhé plátěné 
spodky, v botách místo ponožek 
onuce, flanelovou košili a kabátek. 
Na spaní dvě deky a prostěradlo. 
Na většině samotek je jen dřevěná 
pryčna, korekce ovšem dispono-
vala i speciální celou pro obzvlášť 
zpupné vězně. V té bylo železné le-
hátko, které se dalo sklopit a za-
mknout, aby si vězeň přes den – 
a podle nálady dozorců třeba ani 
v noci – nemohl odpočinout.

Kultura
Tady je bývalý kulturák. Konala 
se v něm hlavně politická školení. 
Ale byly i doby, kdy byla povole-

ná táborová hudba. Měli jsme na 
Vojně orchestr se známým ka-
pelmajstrem Borisem Masopus-
tem. Ten před zavřením šéfoval 
Československému armádnímu 
sboru. Jeden vězeň, Tomáš Svo-

HORNÍK, KTERÝ SPLNIL NORMU,  
MĚL DENNÍ DÁVKU 33 DEKA CHLEBA. 
JINAK JEN 20 DEKA.

PROCHÁZEL JSEM TOUHLE BRANOU 
A ONI ŘEKLI: ZÍTRA MÁ VAŠE MATKA 
POHŘEB, ALE NIKAM NEPOJEDETE

„Kluci, to je paráda.“ prohlásil František Zahrádka, když se v bývalém lágru spustila hustá vánicex
x
x

y
y
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2/1 dvoustrana střed. panoráma
Na spad:  434 x 290 mm
Na zrcadlo: 410 x 244 mm

1/2 strany na výšku
Na spad:  107 x 290 mm
Na zrcadlo:  95 x 244 mm

1/1 strany
Na spad:  434 x 290 mm
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1/2 strany na šířku
Na spad:  217 x 145 mm
Na zrcadlo:  195 x 122 mm

1/3 strany na šířku
Na spad:  217 x 96 mm
Na zrcadlo:  195 x 80 mm

1/4 strany na výšku
Na spad:  57 x 290 mm
Na zrcadlo:  45 x 244 mm
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1/4 strany na šířku
Na spad:  217 x 73 mm
Na zrcadlo:  195 x 61 mm

1/4 strany
Na spad:  107 x 145 mm
Na zrcadlo:  95 x 123 mm

1/8 strany
Na spad:  107 x 145 mm
Na zrcadlo:  95 x 123 mm


