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Úvodem
Člověk by si měl nechat
odstranit srdce z těla
stejně uvažuje mozkem
a srdce jenom trpí, sténá
a potom zajde smutkem, ne infarkt
srdce je vůbec v této době zbytečné
technika nahrazuje i naše mozky
řekněte mi pánové, co s malým slizkým  
    srdíčkem
i tak velký cit, kterému se říká láska
z mozku vyplynul a srdíčko pouze svírá
když ukájíme svou potřebu tělem na těle
co z toho, že objekt lásky sténá
když malé, tikající srdíčko, pouze       
buch, buch, buch!   
Luděk Zlesák

Z Velikonoc v naší společnosti zbyly jen střípky lidových zvyků.
Ježíšovo ukřižování je jedním z typů hříchů, které stále opakujeme - za dva tisíce let jsme
pronásledovali a pozabíjeli miliony nevinných. Kdy se přestaneme rozdělovat na My
a Oni? Kdy uvěříme Ježíšovi, že každý člověk je dítětem Božím? Františkovo políbení
nohou politikům ze Súdánu je dějinnou událostí pro církev, která se nerada vzdává mocenského postavení. Solidarita s Francouzi na obnovu vyhořelé katedrály má společenský,
kulturní, politický a evropský smysl, ale mrzí mě, že nemáme stejný sociální smysl třeba
pro Ukrajince, kteří brání svou zem a svobodu. Často jsme více investovali do kamení než
do lidí. Bůh nebydlí v kostelích, ale chce přebývat v nás a uprostřed nás.  
Před třiceti roky jsme velice chtěli „patřit do Evropy“. Už nás to přešlo? Co by nám řekli
parašutisté, kteří popravili R. Heydricha, Masaryk nebo Komenský? Co děláme pro Evropu? Bude taková, jakou si ji vytvoříme. Půjdeme k volbám?  
Jaro je naplněné krásou.    
Jen co malinko sprchlo a tráva trošku povyrazila, už chlap se sekačkou stříhal zahrádku dohola.                                                                                                                                 /v
UDĚLEJTE JÍ RADOST!
Komu? No přece Ježíšově Matce, a to nejen
v máji, ale vždycky, když   jdete ke Stolu
jejího Syna. Neříkejte nikdy, že  mše je zpřítomnění Kalvarie! Na to má ona děsivé vzpomínky: Tělo úplně obnažené, pokryté krví,
hmyzem a výkaly, zmítané prudkou křečí. To
by si měla připomínat? Tohle chcete zpřítomňovat? Víte vůbec, co to říkáte? Štěstí pro naše děti, že jsou dnes kříže od té hrůzy odmocněny; jsou malované, ba dokonce pozlacené.
Mše je zpřítomnění Poslední večeře, kterou   Maria připravovala spolu se ženami,
jak svědčí Talmud. Zde se nám Kristus dal
(a dává)   navždy, a co řekl ústy, to potvrdila a zpečetila  na Velký pátek Kalvarie. Tuto
jeho večeři   máme konat na jeho památku.
Toto je kalich jeho krve, která se má prolévat
do našeho hrdla - a tím je nám vše odpuštěno. Ba daleko víc - budeme žít navěky! Teď,
zde, v tomto našem kalichu, je krev mystického Krista:  průzračná, vonící, sladká; krev
úplně jiná než na  popravišti. Krev jako víno!
Kristův stůl, prostřený pro nás,   je přáním
Matky nás, lidí:  jezte a pijte ŽIVOT!  
Udělejte jí radost!
Jan Rybář

Jakub Guziur, jednou větou:
Jak říkával Ezra Pound, otrok je člověk, který
čeká, až někdo přijde a osvobodí ho.
Samé řeči o vlastenství; lásku ke státu jsem
nikdy nepocítil; vlast pro mě znamená jazyk,
krajinu a rodinu.
Moc odhaluje: získá-li jedinec moc nad
ostatními, brzy se ukáže, co se v něm skrývá.
Všude samé „já“, hydra domácí.
Místo ikony v horním rohu místnosti zaujala
„bezpečnostní“ kamera.
Turecko opět masakruje Kurdy; čteme si
o tom v novinách.
Schází-li chrám, uctíváme peníze a zbraně.
Červ prožírá plod.
Ve vetešnictví visí vedle sebe šest krucifixů.
Vidím, díky tomu vím o světle.
Od „znát“ k „rozumět“ bývá hodně daleko.

Mluvil

jsem k Hospodinu, svému Bohu:   
„Ach, Bože veliký a nevýstižný, který dbáš
na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě
milují a dodržují tvá přikázání!
Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme
svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých slov
a tvého učení.   
A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu
lidu země.
Na tvé straně, Bože, je spravedlnost, na nás je
zjevná hanba až do tohoto dne; je na každém
judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma,
na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve
všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili.
Na tobě, Bože, závisí slitování a odpuštění,
neboť jsme se bouřili proti němu a neposlouchali jsme tebe, Hospodine, našeho Boha,
a neřídili se jeho slovy, která nám sděloval
skrze své služebníky proroky.
Celý Izrael přestoupil tvou Smlouvu s námi,
odchýlil se a neposlouchal tebe. My jsme
se svými hříchy propadli do prokletého zla,
před kterým jsme byli varováni skrze Mojžíše, Božího služebníka.
Neprosili jsme tebe - Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých
nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho
pravdy.
Nyní, Pane, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou, a tak
sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili
jsme, byli jsme svévolní.
Nyní tedy, prosím tě, Bože náš, slyš modlitbu
svého služebníka a jeho prosby o smilování.
Usměj se na nás.
HLUBOCE OTŘESEN A ZAHANBEN
Klaus Mertes
Dopis Klause Mertese, ředitele jezuitského
gymnázia Canisius-Kolleg
v Berlíně, z 29. ledna 2010
Milí bývalí žáci a žákyně,
v minulých letech mne někteří z Vás vyhledali, aby mi oznámili, že se na naší škole
stali oběťmi sexuálního zneužívání ze strany
jednotlivých jezuitů. Šlo o případy z let sedmdesátých a osmdesátých. Hluboce otřesen
a zahanben jsem se dovídal o těchto nikoli
ojedinělých, nýbrž systematicky páchaných
strašných přečinech. Oběti se v minulosti
setkávaly rovněž s tím, že Canisius-Kolleg
a jezuitský řád, jejichž povinností vlastně
bylo postižené chránit, věc ignorovaly. Už
jen proto se zneužívání týká nejen pachatelů
a obětí, nýbrž celého ústavu a související práce s mládeží. Z téhož důvodu tímto nejdříve
prosím jménem Canisiova gymnázia všechny
postižené bývalé studenty o odpuštění toho,
co na nich bylo spácháno.
Rozhovory s některými z obětí mi umožnily
lépe pochopit, že sexuální zneužívání zane-

DOPIS
   Bratře ve víře - známý můj z Třebechovic
- píšu ve věci apoštola Pavla. Jedná se o Starý a Nový Zákon. Ten Starý nejdřív: Adam
zhřešil, Bůh ho vyhnal, nebe se zavřelo a musel přijít Vykupitel, aby smírnou zástupnou
obětí zaplatil Adamův dluh, utišil Boží spravedlnost a otevřel nebe  a otevřel nebe svou  
krvavou obětí.
Tomuto hebrejskému mýtu my dodnes dáváme přednost před  Ježíšovým evangeliem.
Nebereme vážně Ježíšovo slovo   o totálním
odpuštění bez krve. Pavel bohužel neznal vůbec Ježíšova podobenství u Lukáše - viz Gal.
1,17-23. Boží odpuštění je tam zřetelně zdarma, naprosto a navždy, jinak by to nebyla
láska, ale obchod:  krev za hříchy (vy- koupení).  V Ježíši, Kristu, se nám Bůh představil
jako partner  náš - i když od počátku věděl,  
že důkazem jeho lásky k člověku bude muset
být smrt, vrcholný  úkon jeho lásky.
Biblický Adam   je tedy nadčasový symbol  
situace, v níž se lidstvo stále nachází: Adam
-  v překladu pozemšťan - tedy já - tedy každý člověk.
      Zdraví		
Jan Rybář (88)
Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři
své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne
pro své spravedlivé činy ti předkládáme své
prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.
Pane, slyš, Pane, odpusť! Pane, pozoruj
a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým
jménem.                               Daniel 9: 4-19
chává v životě mladých lidí hluboké rány
a může zatemnit a poškodit život člověka na
celá desetiletí. Zároveň jsem od obětí slyšel,
jak osvobozující je, mohou-li začít o svých
zkušenostech mluvit, a to i tehdy, jde-li o zážitky dávno minulé. Existují totiž zranění,
která čas neléčí.
Jménem naší školy bych vás chtěl upozornit na to, že jezuitský řád zřídil v roce 2007
speciální místo, na něž se oběti zneužívání
ze strany jezuitů a pracovníků jezuitských
institucí mohou obracet. Paní Ursula Raueová, právnička a mediátorka, která dlouhá léta
vedla německou sekci mezinárodní organizace „Innocence in Danger“, bojující proti
zneužívání dětí na internetu, je kompetentní
osobou nejen pro hlášení aktuálních případů
podezření a zneužívání. Je k dispozici i všem
obětem z minulosti, pokud chtějí znovu navázat kontakt s řádem nebo se školou. Paní
Raueová je oprávněna a povinna spojit se
s řádem, zprostředkovat obětem komunikaci a spolupracovat při vzájemné konfrontaci.
Veškeré informace, jež jí budou poskytnuty,
smí předat jiné osobě pouze s výslovným
svolením oběti.
Respektuji samozřejmě, jestliže se postiže2

ní na základě své zkušenosti rozhodli styky
s řádem a s katolickou církví přerušit. Na
druhé straně bych chtěl ujistit všechny, kdo
mají v úmyslu se školou a řádem kontakt
znovu navázat, že jsme tomu otevřeni. Mohou se obrátit na paní Raueovou, ale přirozeně také na kohokoli, kdo je ve spojení se
školou nebo s řádem a k němuž mají důvěru.
Provinciál jezuitského řádu v Německu informoval už před nějakou dobou, že k případům zneužívání mladistvých obou pohlaví
jednotlivými jezuity v minulosti nepochybně
docházelo. Jeho sdělení se spolubratrů velmi
dotklo. Naší reakcí ovšem nemůže být pouze
stud a šok, způsobený závažností jednotlivých případů a jejich dosud známým počtem.
Naším úkolem je nezavírat před problémem
oči, neboť tím bychom se stávali spoluviníky.
Začíná to už ve chvíli, když prohlásíme, že
o věci nechceme nic vědět, přestože cítíme,
že bychom jí vlastně měli věnovat velkou
pozornost. To je výzva jednak k osobní občanské odvaze, jednak ke kontrole struktur
v institucích. Vnucuje se totiž otázka, které struktury na školách, v práci s mládeží
i v katolické církvi napomáhají tomu, že ke
zneužívání dochází, a jak je možné, že je de
facto zakrýváno. Tady narážíme na problémy, jako jsou chybějící struktury pro podávání stížností, nedostatečná ochrana důvěry,
přestupky v oblasti pedagogiky a pastorace,
neschopnost sebekritiky, tabuizace a obsese
v církevní sexuální pedagogice, využívání
moci, závislost ve vztazích. Na tato témata
jsme v našem řádu i ve škole v posledních letech zaměřili a budeme se jimi zabývat i nadále. V této souvislosti děkuji obětem, které
měly odvahu promluvit a celou problematiku
otevřít. Prokázaly tím službu škole i řádu.
Můj dopis má vyjádřit postoj školy a přispět
k tomu, aby bylo mlčení prolomeno a postižení jednotlivci a ročníky mohli spolu hovořit. Hluboce otřesen a zahanben se tímto ještě jednou všem obětem zneužívání ze strany
jezuitů na Canisiově gymnáziu omlouvám.
přeložila Helena Medková
Getsemany 4/2019

ZNEUŽÍVÁNÍ A JEHO KOŘENY
rozhovor s Klausem Mertesem
Thomas Binotto
Klaus Mertes SJ (64) je renomovaný odborník na problematiku zneužívání v církvi.
Ještě jako ředitel jezuitského gymnázia Canisius-Kolleg v Berlíně napsal v lednu 2010
asi šesti stovkám někdejších studentů školy dopis, který na další léta určil směr jeho
života i práce. Předtím se mu totiž někteří
z bývalých žáků školy v důvěrném rozhovoru
svěřili, že se v minulosti stali oběťmi sexuálního zneužívání.
Dnes je Klaus Mertes ředitelem gymnázia
Kolleg St Blasien ve Schwarzwaldu. Do zmíněné problematiky zahrnuje v současnosti
kromě sexuálního i duchovní zneužívání.
Kořeny znepokojivého stavu vidí mimo jiné
ve strukturách katolické církve. Ke změně
těchto struktur vyzval spolu s osmi dalšími
osobnostmi otevřeným dopisem adresovaným
předsedovi Německé biskupské konference
kardinálu Reinhardu Marxovi.
Následující rozhovor se uskutečnil krátce
před zahájením konference o sexuálním zneužívání, která se konala se v únoru 2019 ve
Vatikánu.
Pane Mertesi, přestože jste před devíti
lety přispěl k tomu, že se oběti zneužívání
domohly svého práva, stále Vám ještě některé církevní kruhy vyčítají, že poškozujete pověst církve. Rozčiluje Vás to?
Ano. Ale jakmile se začnou věci vážně odhalovat, vyvolá to nevyhnutelně nejrůznější
reakce. Mně se vytýká, že kálím do vlastního
hnízda, jiní mě chtějí využít jako nástroj pro
vlastní cíle, rádi by se svezli, aniž by něčím
přispěli, jsem veřejně napadán, a to i některými oběťmi. Naprosté panoptikum. Ale těší
mě, že se něco pohnulo.
A co se tedy v církvi pohnulo?
Podle mého názoru skutečně mnoho. Mluvím
teď o katolické církvi v Německu, protože
tu znám nejlépe. V oblasti osvěty se toho
udělalo hodně. Je pozoruhodné, kolik seriózních studií mezitím vzniklo. To jsou důležité kroky, máme-li se s problémem poctivě
vypořádat.
… a co ochrana obětí?
I ve vztahu k obětem se toho udělalo mnoho,
ale prezentovat to veřejně není úplně snadné,
protože tato oblast vyžaduje pochopitelně
maximální diskrétnost. Velmi mnoho bylo
vykonáno na poli prevence. Církevní instituce se změnily, a to nejen po vnější stránce.
Tedy nejenže kněží podepisují prohlášení
a chodí na školení, celá základní nálada v pedagogice prochází proměnou. Zaměřujeme se
cíleně na bdělou reflexi problematiky - říká
se tomu „kultura pozornosti“. Nedávno jsem
mluvil s pracovnicí z jisté necírkevní organizace na ochranu obětí. Říkala mi, že když se
obrací s tématem zneužívání na církevní školy, je vítána, zatímco dveře necírkevních škol
jí zůstávají většinou zavřené. Ale přes tyto
pozitivní změny je toho samozřejmě ještě
dost, čím se musíme zabývat.

Co myslíte konkrétně?
Během posledních let jsem kromě sexuálního
zneužívání narazil na nové případy zneužívání, které nejsou nutně spojeny se sexuálním násilím. Shrnuji je pod pojem duchovní
násilí. I tohle zneužívání moci mě přivádí
k zuřivosti.
Proč je tak důležité začít mluvit i o duchovním zneužívání?
Především: Pojem sexuální zneužívání je
nepřesný. Musíme mluvit o sexualizovaném
násilí. V jádru nejde o sexualitu, ale o moc.
Pachatelé mají jistě problém se sexualitou,
ale jejich problémem je hlavně moc - a možnosti, které z ní plynou. Velmi často to souvisí s narcistní strukturou jejich osobnosti.
Jde tedy o víc než o sexualitu. Proto jsem
začal mluvit také o duchovním zneužívání. Lidé, kteří se stali oběťmi v duchovních
společenstvích, mi vyprávěli, jak duchovní
zneužívání, a to i když nebylo spojeno se
sexuálním násilím, ničilo jejich osobnost.
Případ takového utrpení popisuje Doris Wagnerová v knize Nicht mehr ich (To už nejsem
já). Duchovní zneužívání znamená izolaci,
totální kontrolu, otrockou práci, ponižování,
pokořování - a může dohnat člověka až k sebevraždě. Tuto zkušenost mi v osobních setkáních potvrdily i oběti z jiných podobných
církevních skupin.
Stále ještě se najdou biskupové, kteří
k tomuto tématu přistupují - mírně řečeno
- s dobromyslnou lehkověrností. Nedávno
vzbudil pozornost případ ve švýcarském
městě Riehen, kde basilejský biskup souhlasil s tím, aby na pozici faráře kandidoval už jednou trestaný pedofilní kněz.
Tenhle konkrétní případ neznám. Ale znám
srovnatelné případy z Německa a mohu zcela obecně říct: Mají zničující dopad nejen na
oběti, nýbrž i na mnoho lidí v církvi, kteří
konají vynikající každodenní práci na střední úrovni řízení a proti zmíněným poměrům
vystupují. Takové případy církev diskreditují. A veřejnost si hned pomyslí: „V katolické
církvi se nezměnilo nic!“ Jedná-li církev stále ještě nebo už zase podle starých schémat,
poškozuje tím snahy o „kulturu pozornosti“.
A ti, kdo o ni usilují právě v oblasti církevní
pedagogiky a sociální práce, pak nutně propadají únavě a rozmrzelosti.
Basilejský biskup argumentoval mimo jiné tím, že chtěl dát pachateli možnost, aby
se znovu začlenil. Co si myslíte o argumentu „druhá šance“?
Nad tímhle způsobem argumentace já vždycky znovu žasnu. Co znamená „druhá šance“
v případě zneužití? Doposud to byla pro pachatele především příležitost k dalším přestupkům. Když biskup dosazuje faráře, dosazuje ho na pozici, která vyžaduje, aby nesl
odpovědnost za druhé lidi, především za ty,
kdo potřebují ochranu. Toto privilegium je
člověku propůjčováno na základě mimořádné důvěryhodnosti. Při pastoraci se lidé obracejí na faráře s velkou důvěrou. O to větší
je jeho odpovědnost. U privilegií neexistuje
právo na další příležitost. Příležitost lze totiž
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promrhat. A pak je tu také další riziko pro
potenciální oběti, navíc před očima lidí již
jednou postižených, kteří takové poskytnutí „druhé šance“ musejí pociťovat jako výsměch a odvržení.
Kromě kléru, kromě církve jako instituce se dostává pod palbu kritiky také katolická sexuální morálka.
Církevní sexuální morálka, tak jak ji v současnosti formuluje učitelský úřad církve,
a zneužívání - to jsou dvě strany jedné mince. Abychom si to uvědomili, stačí číst zprávy obětí. A proto je tato morálka kritizována
právem. Pro mnoho lidí jsou její četná tabu
překážkou na cestě k psychosexuální zralosti.
Jestliže se katolická církev řídí svou vlastní
sexuální morálkou, pak musí morálně odsuzovat v podstatě 99 % toho, co lidé v oblasti
sexuality dělají. A proto se jí lidé neřídí - a to
ani praktikující katolíci. Například: Když ve
vztahu dvou mladých lidí, kteří berou věrnost tak vážně, že svůj vztah chtějí dovršit
manželstvím, tedy když v tomto vztahu dojde
k sexuálním styku, pak je to pro katolickou
církev podle její morálky totéž jako one-night-stand, tedy náhodný, nezávazný sexuální akt. Přísloví říká, že v noci jsou všechny
kočky černé. V temné noci katolické sexuální
morálky to rozhodně platí.
Neměla by se církev, místo aby hájila
svoji sexuální morálku, raději snažit formulovat rozumnou sexuální etiku?
Samozřejmě. A klíčem k tomu je podle mne
Ježíšovo učení o manželství. On je přece
koncipoval v souvislosti s kritikou mocenských vztahů mezi pohlavími: Manželství
není vlastnický vztah, jde v něm o stejnou
důstojnost muže a ženy. Jedině platí-li tato
rovnost, lze také sexualitu praktikovat eticky
správně. Tento etický impuls evangelia je relevantní dodnes, a to i mimo církev. Při zkoumání sexuálního násilí se ostatně zřetelně
ukázalo (a platí to v celé společnosti, nejen
v církvi), že sexuální akt nemůže být eticky
správný jen proto, že s ním oba partneři souhlasili. To je důležitý poznatek, vycházející
ze zkušenosti, že postižený trpí, když mu pachatel tvrdí, ty jsi s tím přece souhlasil, tys to
také chtěl - takže to přece bylo v naprostém
pořádku! Mocenský rozdíl mezi sexuálními
partnery není v pořádku ani v patriarchálním
manželství, ani ve vztahu mezi dospělým
a nezletilým.
Často slyšíme, že za zneužívání může celibát. Někdy se rovnou tvrdí, že celibát lidi
deformuje. Jaký je Váš názor?
Žít v celibátu tak, jak to chápe církev, včetně
sexuální zdrženlivosti, je samozřejmě možné, je skutečně možné nevést dvojí život,
a přitom si zachovat kreativitu a schopnost
milovat. Tohoto nároku se ani já ve svém
celibátním životě nevzdávám. A proto takové paušalizování považuji za diskriminující.
Celibát přesto s problematikou zneužívání nepřímo souvisí, protože má v současné
společenské situaci a v podmínkách církevní
sexuální morálky jistou přitažlivost pro lidi,
kteří se nechtějí se svou sexualitou důkladně

zabývat.
Vy se k problematice zneužívání vyjadřujete velmi jasně, a přesto nikdy neužíváte
pojem „nulová tolerance“. Proč?
Nemám ten pojem rád. Za prvé musí být přece samozřejmé, že zločin nelze tolerovat. Za
druhé: Byla snad  někdy v dějinách katolické
církve doba, kdy jsme chtěli být ke zločinům
tolerantní? A za třetí: Postihne nulová tolerance hlubší příčiny vytěsňování a zamlčování problému? Jsem přesvědčen, že nikoli!
Pojem nulová tolerance se vůbec netýká systémové slepoty organizace. Pouze odpovídá
vžitému klišé „čistoty“. Takhle schematicky
o ní zase nedávno mluvil biskup Gänswein.
To pak slyšíme věty jako: „Když je v domě
špína, musí se uklidit.“ - „Církev musíme
očistit.“ - „Zlo musíme vytrhat i s kořeny.“
Zní to bojovně, ale nic se tím neřeší. „Nulová
tolerance“ je zjednodušující formule, která se
aplikuje na pekelně složité téma. Problém totiž nevyřešíme prostě tím, že odstraníme pachatele. A kdo si myslí, že vymyslel perfektní
systém, který zabrání jakémukoli zneužívání,
ten je na nejlepší cestě vytvořit předpoklady
pro nové zneužívání.
Proč je tak důležité zabývat
se nejen jednotlivými případy
zneužívání, nýbrž i selháním
církve jako instituce?
Smyslem institucí - nejen církve
- je ochrana slabších proti silnějším. Přesně tuto ochranu církev
neposkytla. To je jádro institucionálního selhání. Přesně v tomto
bodu církev jako instituce svůj
účel nenaplnila. Papež František
už před svým zvolením mluvil
na konkláve o pokušení k institucionálnímu narcismu. Instituce, jejíž hodnota je právě v tom,
že může chránit slabé, vyvyšuje sama sebe nad svůj úkol.
A to způsobuje, že přestává plnit
přesně ten účel, který opravňuje
její existenci. Zajímavé a poučné
je, že kvůli této otázce se dostal
do sporu s náboženskými autoritami své doby už Ježíš. I on pranýřuje sebevyvyšování
instituce, jehož následek je zneužívání moci.
A jak se dá bojovat proti institucionálnímu narcismu?
Problém rozhodně nevyřešíme tím, že na
vrchol instituce postavíme novou „světlou
postavu“. Kdo si myslí, že otcovská postava
dobrého papeže nebo biskupa je řešení, je
slepý, protože nevidí strukturální problémy.
Řešením ale není ani vzdát se prostě moci.
To by bylo naivní, protože moc bude existovat vždy, např. na ochranu slabších před silnějšími. Jde o to, aby se v instituci zacházelo
s mocí jinak, jde například o rozdělení moci
a transparentnost.
Mezitím se ale do nesnází dostala i „světlá postava“, jakou je František.
Bude napínavé sledovat, jestli František pochopí, že součástí problému je i on – nikoli
jako osoba, nýbrž skrze svůj úřad. Přinej-

menším od svého selhání v Chile už prostě
nemůže jen nadávat na pachatele a na biskupy, kteří problém zametali pod stůl. Pro něho platí stejně jako pro všechny, kdo mluví
o zneužívání: Kdo se k tomuto tématu vyjadřuje z pozice spravedlivého, dokazuje tím,
že stále ještě nepochopil, oč jde.
Tenhle „postoj spravedlivého“ můžeme
pozorovat dokonce u biskupů, kteří se prezentují jako bojovníci proti zneužívání.
Když se před devíti lety začaly odhalovat
případy zneužívání, vyvolalo to kněžskou
krizi. Mezitím se z ní stala biskupská krize.
Kdo pronáší velká slova o očistě církve, sám
zaujímá postoj spravedlivého mezi nespravedlivými. A to ho dělá nevěrohodným - alespoň v mých očích. Navíc katolický lid už
není ochoten nést kolektivní odpovědnost za
selhání biskupa. Situace mi připomíná dobu
reformace. Stačí, aby se objevil nějaký Luther, a lidé budou houfně utíkat pryč, protože už nemohou snášet, že instituce, k níž
patří, ztratila věrohodnost, a nejsou ochotni
se kolektivně stydět za zneužívání, jehož se
nedopustili.
Mně se zdá,
že ztrátou věrohodnosti církve
trpí stále více
i starší katolíci
a katoličky, kteří po celá desetiletí patřili k jejím nejvěrnějším
přívržencům.
Mám tentýž dojem. I angažovaní katolíci, jejichž
odpovědnost
v rodinách, společnosti i církvi je
velká, kteří chodí na bohoslužby a udržují život
obce, dokonce
i oni mezitím říkají, že celý systém jim připadá prohnilý. Šedesátníkům až
osmdesátníkům, věrným návštěvníkům kostela, už dochází trpělivost. A když se zamýšlejí nad vlastním příběhem, náhle i v něm
objevují zkušenosti se zneužíváním mocí, ne
sice ve formě sexuálního násilí, ale v jiných
formách klerikalismu.
Jste ředitelem gymnázia. Jak se dosavadní práce na problematice zneužívání
projevila ve školní praxi?
Prevence přispěla k podstatnému zlepšení
v oblasti pedagogiky. Dnes si klademe otázky, které by nám před rokem 2010 možná
připadaly zbytečné. Tak například: Jak je
zorganizovaný postup při podávání stížností? Přitom je třeba uvážit, že v případě oznámení sexuálního přestupku nebo srovnatelně
závažného činu se ředitel školy nutně ocitá
v konfliktu loajality. Musí vycházet z věrohodnosti oběti a její zprávy, zároveň je ale
povinen chránit práva obviněného, na což
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ho osazenstvo školy právem upozorňuje.
Potřebuje tedy nezávislé kontrolní instance.
Dále jsme se zabývali normami upravujícími
blízkost a odstup mezi osobami, a to velmi
podrobně: Je například vhodné, aby učitelé komunikovali se žáky na facebooku? Jde
tedy o celou řadu velmi konkrétních otázek.
Mimo jiné i o vytvoření společné řeči. Na
naší škole rozlišujeme například mezi překročením meze, přehmatem a zneužitím. To
je důležité, aby si učitel nařčený z toho, že
překročil mez, nemyslel, že je obviněn ze
zneužívání. A konečně se také musíme domluvit, jak budeme na násilí reagovat. To se
týká sexuálního násilí, ale také šikany a sexualizovaného násilí mezi dětmi navzájem.
Pokud ke všem těmto bodům přistupujeme
otevřeně a jsme ochotni se učit, pak prevence
vede k proměně pedagogické kultury ve škole. A to je podle mne veliká příležitost.
Takže neplatí, že učitelství je rizikové
povolání, že učitel je automaticky podezírán z násilí?
Společnost bez učitelů je nemyslitelná. A být
učitelem je stále ještě jedno z nejkrásnějších
a nejdůležitějších povolání vůbec. Jenže s sebou nese velkou odpovědnost. Kdo ji přebírá,
nemůže ji používat naivně. Věčné fňukání,
že jsem jako učitel obecně podezřelý (což
ostatně slýchám i od některých kněží), tohle
fňukání považuji za obranný postoj.
Ale na druhé straně není ani nutné, aby
se učitel bál projevit empatii.
Naopak! Kultura pozornosti znamená posilování empatie. Musíme být schopni empatie
a zároveň kompetentně reflektovat vlastní city a vlastní chování.
Vraťme se ještě k duchovnímu násilí.
V souvislosti s ním voláte církev k odpovědnosti.
Ano, protože církev má zcela speciální odpovědnost: Lidem, kteří hledají Boha, nabízí
odpověď. Tato nabídka je spojena se značnou
odpovědností-– církev totiž nesmí lidské hledání Boha instrumentalizovat pro své vlastní
zájmy. Taková instrumentalizace ze strany
instituce, která se míchá do lidského hledání
Boha, vede k vytváření sektářských skupin,
a to i uvnitř církve. To je duchovní zneužívání, jak o něm mluví Doris Wagnerová: Lidem
hledajícím Boha se neponechává prostor, aby
sami nacházeli odpovědi a rozhodovali dle
vlastního uvážení, zda nabídku přijmou.
Při duchovním zneužívání hraje asi důležitou roli jazyk.
Ano. Duchovní zneužívání - ať už spojené se
sexualizovaným násilím, nebo ne - je prohřešek proti přikázání: Nebudeš zneužívat Božího jména … k tomu, aby ses přiblížil lidem
… abys nad nimi získal moc … abys je ponížil. V církvi se tedy musíme ptát: Jak máme
mluvit o Bohu, aniž bychom zneužívali jeho
jména? Máme-li se vypořádat s duchovním
zneužíváním, k tomu potřebujeme zkrátka
a především moudrou, reflektovanou teologii. Tato naše krize je zároveň šancí, protože
nás znovu vrací k otázce, jak mluvit o Bohu.
Co přitom pomáhá Vám?

Bible. Bible se ostýchá užít slovo Bůh jako
podmět věty. Proto v Bibli stojí: „Posvěť se
jméno Tvé“ a ne „Posvěť svoje jméno“. Už
samo slovo „Bůh“ nebo „ty“ bychom měli
vyslovovat jen s největší opatrností. Často si
připomínám Augustina, který řekl - zhruba toto: To, že mluvím o Bohu, ještě neznamená, že jsem ho pochopil. A pokud si myslím,
že jsem ho pochopil, tak jsem ho nepochopil.
A konečně by bylo velmi užitečné, kdyby
církev začala uplatňovat evangelium sama
na sebe.
Jak velká je vaše důvěra, že se církev
může uzdravit?
Moje důvěra je obrovská, protože evangelium má sílu obnovit církev zevnitř. To ovšem nebude možné bez mohutných roztržek
a průlomů.
Takové rozpory je dnes vidět i mezi hierarchií.
A to je dobře! Konflikt má totiž hluboké systémové příčiny, takže vede také ke stále hlubšímu rozdělení. Právě v Německu se to ukazuje stále zřetelněji. Máme tu rozkol uvnitř
kléru a mezi biskupy. Vezměme téma homosexualita. Jedni dodnes tvrdí: Teplouše vyházet, pak přestane zneužívání. Druzí říkají:
Ne, problém je právě v tabuizaci homosexu-

ality. Tohle tabu se musí zrušit, aby homosexuální duchovní mohli o své sexualitě mluvit
otevřeně. Protože to je předpoklad, aby mohli
sexuálně dozrát. V této otázce i v řadě jiných
jde o věcný spor, který vyžaduje rozhodnutí.
A tahle diskuse, probíhající i v nejvyšších
patrech církve, se teď vede způsobem viditelným pro všechny.
V nejbližších dnech proběhne ve Vatikánu setkání představitelů biskupských
konferencí na téma zneužívání. Toto téma
už se dávno stalo problémem pro celou
církev.
Latinskou Ameriku zasáhla krize spojená se
zneužíváním naplno. Jmenuji jen skandál kolem kongregace Kristových legionářů, systém zneužívání v Peru (Sodalicio), v Chile,
v Argentině, kde se sám papež dostává do defenzivy. Teď se začínají zveřejňovat už několik let staré zprávy o zneužívání žen a řádových sester především v Africe. Jsou odhalovány případy masového zneužívání. V Indii
se biskupové musejí zodpovídat ze zneužívání jeptišek. A to dávno ještě není konec.
Čeho se v souvislosti s nadcházející konferencí obáváte nejvíc?
Že biskupové budou konferenci chápat jen
jako informaci o církevněprávních opatře-

ních a na konci setkání slíbí, že je budou
v budoucnu dodržovat. Pak bych se jich musel zeptat: To jste až do teď neznali církevní
právo? Jestli je jim nutno v roce 2019 vysvětlovat jejich odpovědnost, pak tohle jako téma
konference je otřesné přiznání, že své povinnosti dosud neznali, nebo je trestuhodně
opomíjeli. To by potom vlastně museli skoro
všichni odstoupit.
… a vaše největší naděje?
Zázraky nečekám. Ale přál bych si, aby biskupové dali jednomyslně najevo, že toto je
pro církev strukturální problém, a ne nějaké
- ať skutečné či údajné - „vypařování víry“.
A že je proto nutné mocenské poměry v církvi nově teologicky promyslet a také nově
uspořádat.
Jste už třicet let učitelem a stále ve službě. Jakou roli hraje pro vás osobně skutečnost, že se zabýváte těmito tématy?
Zcela zásadní, protože největším úkolem při
práci s mladými lidmi je najít jazyk, kterému
rozumějí, a přitom nebagatelizovat složitost
problémů. To je intelektuální výzva – a moje
každodenní radost.
přeložila Helena Medková
Getsemany 4/2019

VŠE, CO TEĎ BEREME JAKO
SAMOZŘEJMOST, BUDE MINULOSTÍ
Profesor Hans Joachim Schellnhuber
vystoupil 5. dubna v Praze na debatním setkání pořádaném Svazem moderní energetiky.

Zároveň zřejmě planeta brzy dosáhne klimatických „bodů zvratu“, což je pojem, který
jsem do globální debaty vnesl já. Jde například o roztání ledovců v Grónsku nebo částí Západoantarktického ledového příkrovu,
známky možné destabilizace vidíme i ve východní Antarktidě. Hladina moře kvůli tání
ledu vzroste o dva až tři metry, což už nepůjde napravit. Získáváme stále víc důkazů, že
tento proces již začal.
Stále však ještě můžeme „zatáhnout za
brzdu“ a zastavit emise skleníkových plynů.
Obvykle předpokládáme, že Země v takovém případě zůstane „zaparkovaná“ dejme tomu na dvoustupňovém oteplení. Ale
proč by měla? Může díky přírodním procesům buď sklouznout zpátky, třeba k oteplení
o pouhý stupeň, což by bylo skvělé, nebo se
vydat opačným směrem. Existuje spousta náznaků, že právě to se stane – klimatický systém růst teploty naopak dále urychlí.
Na jaké místo světa byste nás vzal, abyste
nám ukázal, že se tygr už probouzí?
Začněme Grónskem. Povrchové tání tamních
ledovců lze už snadno změřit a je to proces,
který urychluje sám sebe: Ledový příkrov
Grónska má průměrnou tloušťku 2000 metrů. Představte si, že nejsvrchnější vrstva odtává, výška ledovce se zmenšuje, ubývá ledu,
takže ledovec se dostává do jiného režimu.
Ledovec o mocnosti 1900 metrů taje snáze
než 2000 metrů silný ledovec, ledovec o dalších 100 metrů slabší mizí ještě rychleji a tak
dál. Zrychlující se tání ovlivní systém oceánských proudů včetně Golfského; ten tvoří
slaná voda, která klesá na dno oceánu a teče
pak podél pobřeží Ameriky. Pokud k pobřeží

Grónska stéká z ledovců více vody sladké,
Golfský proud se formuje hůře. Spočítali
jsme, že již zeslábl o 15 procent.
Vydat se můžeme také k Velkému bariérovému útesu, největšímu korálovému útesu
v tropech. Ten je teď poškozen asi ze 40
procent. Pokud udeří další silný jev El Niño,
odumře pravděpodobně celkem 60 nebo 70
procent útesu. Normálně by se během 1020 let zotavil, jestliže teď ale vlny rychlého
ohřátí oceánu přicházejí každé tři nebo čtyři
roky a stále sílí, pak se útes neuzdraví a nakonec odumře celý.
Celkem jsme klasifikovali 13 bodů zvratu,
a když se rozhlédneme po světě, všude vidíme, že krize přichází. Bojím se, že o dva
stupně Celsia se oteplí už zhruba do roku
2050, do konce století to pak budou tři nebo
čtyři stupně.
Co to bude znamenat?
Mám jedenáctiletého syna, takže tu otázku
si kladu i kvůli němu. Pokud se ocitneme
na dráze ke tří nebo čtyřstupňovému oteplení, pak vstoupí do hry scénář Země-skleníku (vědecký termín, angl. Hothouse Earth),
který může v delším časovém horizontu vést
k oteplení až o osm stupňů. To je ovšem
globální průměr, přičemž oceány se ohřívají
mnohem pomaleji než kontinenty, takže na
pevnině se oteplí ještě mnohem víc. Představte si tedy, že průměrná teplota v České
republice bude o deset stupňů vyšší než dnes.
V létě přijdou vlny téměř padesátistupňových
veder. V podstatě žádný strom, který tu teď
roste, nové podmínky nepřežije.
A lidstvo jako celek?
Kdybychom cestovali zpět v čase o tři miliopokračování na str. 11

Přežije civilizace globální oteplení? Přední
světový klimatolog Hans Joachim Schellnhuber z Postupimského ústavu pro výzkum
dopadů klimatických změn tomu moc nevěří.
„Vše, co teď bereme jako samozřejmost svobodu slova, život v míru, rozsvícení lampy
po stisknutí vypínače, bezpečí - to všechno
bude minulostí,“ varuje. Naději vidí leda
v probuzení mladé generace a v dramatickém zlevnění energie z obnovitelných zdrojů.
Loni v prosinci jste na klimatickém summitu v Katovicích řekl, že působíte v klimatologii 25 let, ale nikdy jste se nebál
budoucnosti víc než nyní. Proč?
Klimatický systém je divoká šelma, a pokud
ji rozzlobíte, zareaguje jako tygr, nepředvídatelně a divoce. Doporučoval bych chovat
se k tomuto divokému zvířeti velmi opatrně,
což ale neděláme. Po několika letech stagnace způsobené zpomalením světové ekonomiky globální emise skleníkových plynů
opět rostou. Koncentrace oxidu uhličitého
v ovzduší dosáhly asi 412 ppm, což výrazně překonává vše, co planeta zažila během
posledních několika milionů let. U nás ve
výzkumném ústavu máme jedny z nejlepších
počítačových simulací na světě, díky nimž
dokážeme rekonstruovat klima třeba 50 nebo
100 milionů roků zpět do minulosti. A vidíme, že nynější oteplování je stokrát rychlejší
než kdykoli během této doby.
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AKTUALITY
Výstava v orlickém kostele bratři akad. malíř Matěj a akad.
sochař Jakub Lipavští nám půjčili své obrazy. Po bohoslužbě 26.
května si s nimi popovídáme.
Svatojánská pouť na Kopečku
Otevřeno:   sobota   9.30 - 16 hod.
	   neděle        do 16 hod.
Bohoslužby:
  -   ve středu 15. května, v předvečer svátku
                             sv. Jana Nep., v 18 hodin.
  -   v neděli 19. května:
         7.15  h. v kostele sv. Václava
         9       h. na Kopečku
       10.15  h. na Kopečku
Víkend rodin 24.-26. května  v klášteře
                             na Hedeči v Králíkách.
Výstava „Lidové kroje“
                    v Městském muzeu do 12. června.
Výstava „Svatba aneb jak šel čas“
- šaty ze soukromé sbírky
  Nikoly Melicharové.
    Městské muzeum - do 19. května:
         po - pá   8 - 11  11.30 - 15 hod.
         so - ne  13 -17 hod.
Vstupné: 40 Kč / 30 Kč snížené.

Přátelství Boha
křtem přijali
   21.4.    Kateřina Nohelová
   28.4.    Beata Dostálová
              Ella Voňková

Ke vzkříšení
jsme vyprovodili
     6.4.   Václava Mikysku         90 let
     6. 5.  Vlastu Dolečkovou       88 let
POMÁHAT MÁ SMYSL
   Výstava „Adopce na dálku“ pro nás byla
povzbuzením.
    Diecézní charita Hradec Králové od roku
2000 propojuje dárce a chudé indické děti.
Za 18 let se dostalo vzdělání přibližně 6500
indickým dětem. Z některých se stali učitelé,
zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři.
Mě nejvíve zaujala slova jednoho indického
děvčete: „Nebýt mého dárce nemohla bych
studovat. Rodiče by mě v 11 nebo 12 letech provdali a dnes bych byla negramotnou
matkou tří nebo čtyř dětí. Díky mému dárci
mohu dál studovat na vysoké škole. Chci být
zdravotní sestrou, abych mohla pomáhat chudým a nemocným.“
   Naše farnost umožňuje vzdělání 12-ti dětem. Někteří lidé si sami pořídili „adoptivní
dítě“ - to za pouhých 6.500 Kč může studovat celý rok. Více informací najdete na webu:    

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - LETOHRAD 2019
30. ročník
Sobota 1. června na Tvrzi Orlice:
-   19.30 h.   Předání cen Města Letohrad,
předání ceny Grand prix
-   20 h.  Slavnostní zahajovací galakoncert
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Předprodej vstupenek v IC Letohrad
(vstupné v předprodeji 150 Kč, na
místě 190 Kč).
-  21.45 hod. rybník pod Tvrzí Orlice - Vodní
a ohňostrojová show k oslavě festivalového
jubilea, komponovaná show na hudbu B.
Smetany - Vltava (Má vlast).
			
Vstup zdarma.
Neděle 2. června
v kostele na Orlici v 10.15 h.
Varhanní mše - C. Schmiedlin
(Švýcarsko)		
Vstup zdarma.
    17 h. Aula PdF Univerzity Karlovy  
Koncert k jubileu J. Snížkové - členové
FHK a pedagogové PdF UHK
			Vstup zdarma
Středa 5. června
20 h. - kostel ve Výprachticích
Chvála varhan – H. Gwardak (PL/Finsko)
Vstupné: 50 /slevy 30 Kč.

NA ZELENÝ ČTVRTEK
     Každý rok při liturgii čteme: „Jestliže já,
váš Učitel, jsem vám umyl nohy, i vy máte
jeden druhému nohy umývat.” Ježíšova slova nás ovlivňují;  nohy při liturgii nemyjeme,
ale  každý rok děkujeme řadě těm, kteří nezištně slouží druhým. Děkujeme jim osobně
a zároveň za všechny ostatní, kteří take pomáhají jiným. Letos jsme děkovali:
Paní Janě Pichnerové za všechny obětavé
maminky. Paní Janě Liebichové a manželům
Anně a Zdeňkovi   Moravcovým za letitou
péči o starě a nemocné maminky. Děkovali
jsme pracovnicím naší Charity: paní Marii
Maříkové - vedoucí pečovatelské služby,
paní Renátě Prokopové - vedoucí domácího hospicu a paní Evě Pecháčkové mzdové
účetní.
Paní Marušce Mikyskové - za slovo pro děti
při nedělních bohoslužbách. Paní Janě Čandové za službu agapé na Orlici a paní Ludmile Holancové - za službu agapé v Mistrovicích. Skautům - Kláře Dostálkové a Patriku
Peťovskému. Paní Ivě Markové vděčíme za
28 let Okénka, za krásné rozhovory s farníky a dalšími lidmi. Za významnou pomoc
při opravách našich kostelů děkujeme pánům
-   Ladislavu Šponarovi a Lukáši Šejnohovi
a za administrativní práci s granty paní Janě
adopce.hk.caritas.cz.  
   Děkujeme za výstavu „Adopce na dálku“,
Charitě Hradec Králové, autoru výstavy a fotografu panu Vojtěchu Homolkovi, paní Markétě Drmotové a všem, kteří jí pomáhali      /v
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Čtvrtek 6. června
20 h. - kostel Jablonné n. Orl.
Multižánrové oratorium MissaLaetare Sopotnická filharmonie, FamiliaCantorum
Vstupné: 50 / slevy 30 Kč.
Pátek 7. června 20 h. kostel Horní Čermná
M. Muck - varhany (SRN)
Vstupné: 50 / slevy 30 Kč.
Sobota 8. června
18.30 h. klášter Králíky   Královéhradecké
kvarteto, M. Arutnunova - varhany (SRN)
Vstupné: 50 / slevy 30 Kč.
21 h. kostel Lukavice - koncert při svíčkách
- Královéhradecké kvarteto, F. Rosca varhany (Rumunsko)
Vstupné: 50 / slevy 30 Kč.
Neděle 9. června 14 h. nový hřbitov
Položení květin u hrobu F. L. Věka, pak
    průvod k pomníčku vedle kostela
    sv. Václava.
15 h. kostel sv. Václava v Letohradě
Závěrečný galakoncert BONI PUERI Český chlapecký sbor - Lubomír Brabec,
kytara.             Vstupné: 50 / slevy 30 Kč.
Kalouskové.  
      Na Zelený čtvrtek jsme také představili děti, které poprvé přijmou pozvání k Ježíšově Hostině: Julianu Andrášovou, Jana
Bernarda, Lucii Čechovou, Johanu Formánkovou, Jiřího Hlaváčka, Ondřeje Kalouska,
Jitku Krejsovou, Lukáše Kristka, Jana Kubového, Natálii Maříkovou, Marii Novotnou,
Růženu Poláčkovou, Tomáše Stejskala,                
Vojtěcha Šítka, Benjamína Šulce, Jakuba
Třetinu, Josefa Vychytila a Árona Zamazala.
Dětem přejeme, aby objevovaly bohatsví,
které nám Ježíš za jeho Hostinou - na pohled
nepatrnou - nabízí. Rodičum přejeme, aby se
jim dařilo své děti do Ježíšova záměru uvádět. 				    /v
PODĚKOVÁNÍ
      Děkujeme paní PhDr. Jiřině Šiklové za
přednášku „Rovnoprávnost žen a mužů, gender, volby do Evropského paralamenu“.  
     Děkujeme panu faráři Václavu Vackovi za
přednášku „Nejčastější chyby v manželství“.
     Za naše manželství a rodiny jsme děkovali při bohoslužbách v neděli 5. května.
Děkujeme všem, kteří v předvečer státního svátku 8. května připravili na Kunčicích
„Večer u Kateřiny“. Vzpomínali jsme oběti světových válek a připomenuli si místní
události po zřízení protektorátu v roce 1939.
Děkujeme muzikantům. Děkujeme za besedu
a občerstvení.  
     Děkujeme všem, kteří s námi slavili Velikonoce, děkujeme vám, kteří jste pomáhali
slavit.

     Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku - čeká nás celková oprava soklu, vnějších
omítek ambitů a dodatečné pořízení podokapních žlabů. Opuka soklu se už dávno začala rozpadat (to je trápení s místní opukou)
a naši předkové před válkou sokl omítli cementovou maltou. Vzniklý beton je velice
kvalitní, ale voda, která se dostala do zdiva
s mrazem, betonovou omítku odchlipovala
a kameny se dál rozpadaly. (Pamětníci vědí, že listí ze stromů zalesněného Kopečku
ucpalo odtokové kanály pod nádvořím a voda v 70. letech způsobila zřícení částí zdí ve
sklepě a propadnutí části nádvoří.) Odborníci
rozhodli poslední vnější vrstvu kamenů soklu vyměnit za opuku, která nevětrá. To bude
veliká a nákladná operace. Letos by měla být
opravena jižní strana soklu - ta je nejvíce poničená. Celkový zbytek opravy areálu si vyžádá asi 6 mil. Kč. Oprava bude trvat několik
roků - podle výše získaných peněz.

Po této opravě pak začne restaurování interiéru vlastní kaple (omítek a jejich výmalby,
mobiliáře a dveří).
Znovu uvádím, že po opravě bude celá stavba převedena na Město Letohrad. Dále bude
sloužit svému účelu, svatojánským poutím,
ale Město má plán vytvořit zde Památník barokních poutí - to by byla skvělá a ojedinělá
expozice v celé zemi.  
Krásně opravené ambity a nádvoří budou letos přístupné veřejnosti. Na léto plánujeme
v tomto prostoru několik kulturních akcí.
Máme se tedy z čeho těšit a co nového návštěvníkům Letohradu ukázat.  
      Kostel sv. Václava, včetně vstupní brány k věži, potřebuje generální opravu vnější
omítky.   K tomu potřebujeme asi 5 milionů
Kč, proto bude oprava rozložena na několik
roků. Letos plánujeme opravu vrchní části
průčelí nad koronální římsou (restaurování
štuků, fresek sv. Josefa a Václava a kamenných prvků). Ta si vyžádá 1 milion Kč.
(S opravou omítky zvonice počítáme až po
celkové opravě fasády kostela.)
      Každý rok ve farnosti podnikáme příslušné kroky k další etapě oprav. Vypracovat
plány, zajistit závazná stanoviska památkářů,
rozpočty, žádosti o granty, zajistit firmy, atd.
vyžaduje veliké úsilí. (Kdo opravoval dům
nebo třeba i jen maloval byt, ten ví, jak náročná je příprava.) Bez ochotných a schopných spolupracovníků by se mně opravy
nepodařilo zorganizovat. Znovu jim velice
děkuji!
Pokaždé také děkuji za spolupráci Ministerstvu kultury, Pardubickému kraji a Městu
Letohrad. Se všemi mám velice dobré zkušenosti.    			  Václav Vacek

PŘÍBĚH PAVLÍNKY
Je krásný jarní den. Služebně jedu pár kilometrů naší vysočinou. Nedalo mi nezastavit se na malém hřbitově. Procházím mezi
pomníky, ozdobenými jasnou zelení. Chvíli
postojím u hrobu Pavlínky, mé známé ze
sousedství. Má hrob hned vedle svých rodičů.   Svoji maminku pomáhala před lety
ošetřovat…
Slunce již dávno zapadlo, ale vzpomínky na
Pavlínu a její osud ve mně celý večer zůstávají. Otevírám knihu Přísloví, kapitolu 23.,
čtu verš 13 - 14. Přemýšlím o tom, kam až
může vést mateřská láska? Měli jsme skoro
stejně staré děti. Pavlína velmi brzy ovdověla
a na výchovu dvou kluků zůstala sama. Pocházela z početné katolické rodiny. Vždycky
mi říkala, že u nich doma nikdy neexistovalo,
aby si rodiče půjčovali nebo něco kupovali
na dluh. Rodiče pro ni byli autoritou a tuto
jejich zásadu dodržovala Pavlína celý život.
Starala se o děti, později se seznámila s Karlem. Oba byli pracovití lidé, nastěhoval se
k ní a pomáhal jí s dětmi. Nevdala se již,
aby jí zůstal vdovský důchod po zemřelém
manželovi. Její druh Karel na vzpurnou povahu mladšího syna však nestačil. Pavla se
vždycky snažila svému mladšímu synovi
Toníkovi vynahradit to, že záhy ztratil otce.

Nikdy ho také netrestala fyzicky, ale vždy se
mu snažila věci rozumně vysvětlovat.   Byl
to inteligentní kluk. Pokud měl prsty v nějaké té lumpárně, slýchala jsem větu: „To by
náš Toník nikdy neudělal!“. A později říkala
stále častěji: „Toníku, ty mne umučíš!“ To
se táhlo celým jeho dětstvím a dospíváním.
Byl to chytrý a nadaný hoch, ale mámu šidil.
Postupně ho financovala na třech školách,
žádnou z nich však nedodělal. Vždy si však
chodil k mámě pro peníze…
Nakonec se osamostatnil, našel si družku
a za Pavlínou začal vozit vnoučata na hlídání. Pavlína se radovala z dětí a byla ráda,
že se Toník usadil… Syn začal podnikat, ale
po svém. Nepoctivě, s okrádáním, podvody
a následnými půjčkami. Byl před ním soud
a reálná hrozba nepodmíněného trestu. Přišel za mámou, aby si vzala půjčku nebo, že
ho zavřou…
Pavlína měla slušný plat. Svoje úspory však
investovala spolu s Karlem na zakoupení
bytu, který byl nyní v jejich  podílovém spoluvlastnictví.   Pár nocí nespala, ale potom
si půjčku vzala. Toník slíbil, že bude „svůj
dluh“ pravidelně splácet a toto vše je jen
chytrá a nezbytná formalita, aby si z máminy půjčky zaplatil nebezpečnou pohledávku.
Brzy však došlo k roztržce. Syn matce peníze

     Děkujeme všem hercům za pašiovou scénu na náměstí, zvláště paní Aleně Moravcové
za režii a paní Janě Skalické za scénář a organizaci.  
     Děkujeme za dokonalé pohoštění při společné snídani v Orlovně, zvláště Čandovým
a Plívovým. Také Kateřina Nohelová, která
byla uprostřed nás křtěna, děkuje vám všem
za vaše přijetí.   
Děkujeme vám, kteří jste vítali pohoštěním
návštěvníky kostela sv. Václava a na Kopečku při „Bráně památek dokořán“.             /v

LETOŠNÍ OPRAVY
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VZPOMÍNKA
NA JARMILU STEJSKALOVOU
Jarmila se narodila 30. října 1928
v Dolní Čermné
Augustinu a Marii Markovým,
měla dvě sestry
a bratra. V roce
1946 se přestěhovali na zemědělskou usedlost
do Dolního Třešňovce. Bohužel během kolektivizace jejich
hospodářské budovy ovládnul Státní statek
Lanškroun pro chov prasat - to byl to špatný
hospodář, a její rodiče se s tím těžce vyrovnávali. Po ukončení školní docházky pracovala
v zemědělství a v Tesle Lanškroun.
V roce 1958 se provdala za Jaroslava Stejskala z orlické kovárny čp. 77, kde také bydleli.  V roce 1960 se jim narodil syn Jaroslav
a za tři roky Miroslav. Spokojené manželství
netrvalo dlouho - v roce 1972 Jarmila náhle ovdověla.   Na na podzim 1973 s velkým
štěstím přežila tragickou nehodu autobusu
s rychlíkem na přejezdu na Orlici.
V roce 1975 se přestěhovala se syny do nového bytu na sídlišti U dvora. Mnoho let pracovala jako kuchařka v závodní jídelně OEZ
a v důchodu vařila v mateřské školce.
Její celoživotní zálibou bylo pěstování květin
a práce na zahradě. Ráda se zúčastňovala turistických výletů s důchodci a také pomáhala
s úklidem kostela sv. Václava v Letohradě.
V lednu 2009 ji postihla mozková příhoda,
a ochrnula na pravou polovinu těla. Od léta 2009 žila u syna na Orlici. Přestože byla
10 let upoutána na invalidní vozík, navštívila řadu míst v okolí: tvrz na Orlici, Dolní
Čermnou, Dolní Třešňovec, Lanškroun, Mariánskou Horu, Suchý vrch, Hedeč, Pastviny,
Neratov, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Klopoty, Mítkov nebo hrad Bouzov. Radovala se ze
tří vnoučat a dvou pravnoučat.
V roce 2018 zemřel ve věku 58 let její syn
Jaroslav. Jarmila zemřela při poskytnutí veškeré péče v ústecké nemocnici 25. března
2019. I když její srdce bylo slabé, bylo vždy
láskyplné, obětavé a otevřené pro všechny.
na splátky dluhu nedával a ke svému závazku
se neznal. Vnoučata přestala jezdit…
Pavlína měla na krku půl milionový dluh
u banky a byla na to sama. Karel se odmítl
podílet. Měl už Toníkova chování dost. A tak
Pavlína chodila do práce a přivydělávala si,
jak jen mohla… Potom onemocněla.   Nemohla splácet. Po půl roce, od chvíle kdy jí
diagnostikovali zákeřnou nemoc, zemřela.
Umírala důstojně. Kamarádka jí zařídila poslední čas v hospici. Na rozloučení s Pavlínou přišla do obřadní síně celá vesnice. Byla
to hodná společenská paní, pracovala řadu let
pro obec. Zahráli tři anglické písně, proslov
se nekonal, ani kondolování - rodina si to nepřála… Do dneška tu atmosféru cítím - to nedokončené rozloučení. Její sourozenci potom

v tichosti zařídili uložení do hrobu v místě jejího rodiště. Vše zaplatili, hrob je udržován.
Příběh však pokračoval. Řešila se pozůstalost. Dědictví bylo především o nezaplacených dluzích Pavlíny. Synové dědictví odmítli a pro Karla nastala bezvýchodná situace.
Aby uchránil byt před exekutorem - sám si
musel vzít půjčku a dluhy Pavlíny zaplatit.
Jinak by v bytě nemohl ani zůstat.  Pomohli
mu vlastní příbuzní a byt se mu později podařilo prodat.
Sám nyní žije v domě s pečovatelskou službou. Dluhů se zbavil, ale s dětmi své družky
se nestýká. Ani její synové své rodiště nenavštěvují.
Na Pavlínině hrobě jsem však zahlédla krásné keramické výtvory z dílny dětských rukou. Vnoučata na svoji babičku nezapomínají…				   JF
ZVEME VÁS NA DEMONSTRACI
29. března desítky tisíc lidí na 105 místech
po celé zemi demonstrovaly proti odvolání
ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a jeho
nahrazení Marii Benešovou den poté, co byl
obžalován premiér a jeho rodina z podvodu
podezřelého čerpání evropských dotací ke
stavbě privátního sídla Čapí hnízdo.
Máme vážné obavy, aby nebylo ohroženo
nezávislé vyšetřování. V Letohradě se nás na
náměstí sešlo přes 150.
Podruhé se demonstranti sešli 6. května
v Praze. Další demonstrace bude v pondělí
13. května. V Letohradě se sejdeme na Václavském náměstí v 18.30 hod. Svobodu a demokracii je nutno hájitt. Je důležité projevovat svou občanskou odpovědnost dříve, než
jsou demonstrantům zkrvavovány hlavy.     /v
MÁJOVÉ MENTOROVÁNÍ
Pilně si poznamenávám, co mne v budoucnu
čeká. Nemyslete, nejsem tak plánovitá, je to
jen čím dál důležitější opatření na pomoc mé
paměti. Zlobí, ač ji pořád napomínám.
Květen, to zas bude! Pravidelná setkání s několika vrstvami spolužáků. Kopeček se otevírá. Kopečková pouť. Pozor pozor, zajistit
vstupenky na hudební festival! A volby do
Evropského parlamentu!
Těmi bych asi měla začít. Pídím se po debatách s nominovanými adepty na naše zástupce do Evropy. Moc se mi líbila jedna z prvních debat, v níž hovořili ti úplně nejmladší
nominanti. Když zapomenu na to, co papouškovali zástupci KSČ a SPD, těšila mne frází
zbavená řeč mladých z ostatních stran. Chuť,
elán, to bylo z té řeči na dálku cítit. Radovala jsem se, dokud   jsem si neuvědomila, že
právě tihle mladí budou na kandidátkách figurovat někde vzadu a že los padne na staré,
ostřílené, dobře placené harcovníky, co v tom
umějí chodit, o jejichž účinkování a výkonu
právě proto tak málo víme.
Přesto, ty volby by měly být starostí každého z nás, protože to my jsme ta Evropa. Dá
to určitě fušku, udělat si ji takovou, jakou si
ji přejeme. Být rovný s ostatními. O to nám
přece při vstupu do EU šlo.

Ostatně, to je dávný
ideál, Masarykův ideál. To on mluvil o tom,
že státy se zachovávají
na ideálech, na nichž
vznikly.
Československá republika na začátku 20.
století předvedla světu
prosperující stát s hrdou občanskou společností. Nejen že se vyrovnala okolním státům,
v mnohém je předběhla. Tehdejší mládí přijalo budování vlastního státu za své. To naši
dědové a otcové chtěli být vzdělaní, schopní, současně spolehliví, slušní, odpovědní.
Chtěli se vyrovnat   ideálu, který spatřovali
v postavách hrdinů té doby - legionářů, prezidenta... Ti čněli nad celým národem, ale
nablízku byly vzory velmi účinné: uznávaní
učitelé, obětaví lékaři, spolehliví řemeslníci,
slušní podnikatelé, nepsaná, ale dodržovaná
pravidla, která překročit znamenalo ze společnosti se vyloučit.
V našem světě zmítaném tolika nepředstavitelnými špatnostmi, o nichž se neuvěřitelnou
technikou dozvídáme v ten ráz, ve světě pádícím jako splašený kůň bůhvíkam technickými vymoženostmi, v němž to, co jsme se
včera naučili, dnes neplatí, je snadné ztratit
půdu pod nohama. A když se k tomu rozkolísání jistot nedostává spolehlivých a důvěryhodných vůdců, na jejichž charakter je
možno vsadit, když našeptávači nedůvěry
a zlomyslných nepravd mají volný prostor,
když média přinášejí (ovšem, je to jejich
úkol) zprávy o disfunkci úřadů, můžeme se
divit hořkosti a zmalomyslnění?
Proto je tak strašně důležité mít oporu ve
vlastní fungující rodině, nalézat jistotu mezi
přáteli ať to jsou muzikanti nebo fotbalisti,
sdružovat se, debatovat, navrhovat lepší řešení problémů a vykonávat společně také to,
co těší i ostatní. Copak jsme s potěšením netleskali místnímu Big bandu nejen za skvěle
zvládnutý koncert - ostatně jako vždy - ale
i za to, jak se s vtipem vypořádal s organizačními problémy? Copak jsme s potěšením
nesledovali předvedení pašijí na našem náměstí? Co to dalo práce a zabralo volného
času, co přemýšlení o kostýmech, jak vybudovat scénu, vybrat hudbu, a jak se nakonec
náramně zadařilo!
Nejsme sami v tom podivně rozkolísaném
světě. Joe Biden, který ohlásil kandidaturu
na dalšího prezidenta USA jde do volebního
boje s heslem „Chci vrátit duši Americe“.
Nevím přesně, co tím pan Biden myslí. To
heslo se mi líbí.
Americká společnost je podobně rozdělená
jako u nás a trápí se podobnými problémy.
Ztráta hodnoty vzdělání. (A to se v USA za
vzdělání platí, studenti sice mohou získat
půjčku, ale dlouhá léta dluh splácejí.) Slávu
nezískává usilovná příprava a práce, naopak,
slávu získá kdejaká rychlokvaška - plane
pár měsíců v médiích, uhasne okamžitě. Trh
a zisk, to jsou zlatá telata, jimž se má společnost klanět. Nemůže, protože podíl na zisku
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Hnízdo a vítr
   Tu noc přišla vichřice. Vichřice vyvracela stromy. Vysoké
smrky, staré desítky let, které
nesou jen mělké kořeny, ležely
vyvráceny jak sirky vysypané
z krabičky.
    Vichřice lámala stromy
a z útrob jejich kmenů čněly několikametrové třísky.
   Vichřice trhala vikýře ze střech. Těžká okna, která připevňovali silní muži kovovými
vruty, odlepil vítr jak list papíru.
   Na vrcholcích stromů trůnily jako cizokrajné květy igelitové pytle, které tam vzdušné
poryvy vynesly odkudsi ze skládek a popelnic.
    Vichřice trhala tašky ze střech. Krytina,
kterou pokládali opálení muži v žáru slunce,
a přitloukali ocelovými hřeby, válela se na
zemi jako rozházené karty.
   Vichřice nastlala na silnice hustý koberec
zlámaných silných větví.
   Ale hnízdečko přečkalo tu vichřici bez újmy. Malinké hnízdečko, které stavěly drobné
zobáčky a ještě drobnější drápky. Malinké
hnízdečko, jehož stavitele vyvažovalo při
práci třepetání křídel lehkých jako pírko,
a v hrudi jim maličkaté srdíčko odměřovalo
jejich nepatrný život. Ptáčci vklínili svůj domov mezi větve stromu tak, že s ním nepohne
ani vichřice, která láme mohutné stromy.     M
má jen její nepatrná část. Jsi-li kdesi na vrcholu a chybuješ, nevadí, stejně tě při odchodu odmění, protože tak to stojí ve smlouvě.
A pravidla, zákony dodržovat nemusíš. Ale,
jsi-li v dolních patrech, zákonům neutečeš.
Podle mého vrátit duši zemi, národu, znamená znovu přesně rozlišovat to, co je slušné, co
za čárou. Co je čestné a co naopak potřebuje
odsoudit. Co je statečné a potřebuje oslavit.
Co je skromné, užitečné, potřebné a potřebuje úctu. A ještě - co je a co není účinné soucitné konání. A vrátit se k pokornému vnímání toho, že jako jedinci můžeme nárokovat
stejná práva, ovšem s tím, že   jako jedinci
jsme skutečně individuality s různou mírou
nadání, schopností fyzických i psychických
a podle toho i ohodnotitelných výkonů. V té
navrácené duši by měl být i staronový postoj
- žena je především nositelka života - pak
všechno ostatní, od volebního práva přes
uplatnění až k výši odměn. Rodina je to, co
formuje novou generaci, škola jen rozevírá
dveře dalším příležitostem. A nakonec to nejdůležitější: nelze se chovat jsme tu teď a po
nás potopa.
Můžeme a nemusíme věřit v Boha. Protože si
přes veškerý vědecký a technický pokrok ve
skutečnosti nevidíme dál než na špičku svého
nosu, měli bychom se jako malé a nepatrné
částečky Vesmíru chovat ke všemu kolem sebe i v sobě s převelikou pokorou. Pak se nám
možná podaří duši nalézt a probudit.
K tomu nám dopomáhej rozum, cit a Bůh.
Teď jenom nevím, mohu-li si tu předchozí
větu dovolit.  A volit jdu, je to mé právo.   EN

DVĚ TŘETINY LIDÍ
JSOU VŽDYCKY OVCE
rozhovor Přemysla Houdy
s psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem
Dnes se často říká, že společnost je rozdělená. Je to pravda?
Společnost se opravdu atomizovala. Nové
technologie dovedly lidi k tomu, že komunikují přes sociální sítě, ale přestávají komunikovat spolu. Už jen málo lidí si dnes sedne a pokecá jako za starých časů. Jedli, pili,
hodovali, dobrou vůli spolu měli, je výrok
jako z diluvia.
Budeme teď tady spolu nějakou dobu hovořit
a můžeme si třeba při našem povídání i vynadat do velkých blbců, ale důležité je, že naši
komunikaci budeme moci v průběhu společně stráveného času vyladit a staneme se nakonec, alespoň v to můžeme doufat, pro toho
druhého o něco menšími blbci. To vyladění
je mimořádně důležité. Pouhé psaní je mnohem náchylnější k dezinterpretaci. A vůbec
nejdůležitější na přímé komunikaci je, že dostaneme od druhých zpětnou vazbu. Nemůžu
se pak naparovat jako holub - nebo můžu, ale
budu to mít o dost těžší.
Máte na jednom webu blog s ikonou
označenou slovem „diskuse“ …
A tu já už dávno nečtu.
Kdybyste ji ale četl, mohl byste o tom, co
na svůj blog napíšete, dostat zpětnou vazbu docela rychle.
Jenže o takovou zpětnou vazbu nestojím, navíc ji můžu snadno ignorovat, což s radostí
činím. V přímém kontaktu ale zpětnou vazbu
ignorovat nelze, a pokud jsem aspoň trochu
kritický, nemohu nikdy nakvést do narcismu,
do nějž snadno nakvetu na sociální síti, protože tam se mé druhé já předvádí jako utržené z řetězu.
Společnost přece nerozdělují nové technologie, byla rozdělená vždy. Politici koneckonců potřebují nepřítele, aby mohli
srotit své stoupence.
Řekl bych to trochu jinak. Diktátorské tlupy, které máme v čele, potřebují společnost
rozdělit a v rozdělení udržovat, aby ji mohly
ovládat.
To není nic nového.
Už Hitler měl své Židy a tah s nimi mu mimochodem vyšel. Po válce nebylo možné
Německo úplně denacifikovat, neboť by skoro všechny Němce museli pozavírat. Dnes je
to v principu stejné.
Třeba náš prezident je neuvěřitelně vynalézavý v tvorbě vylučovacích nálepek těm,
co ho nežerou a jeho narcismus neadorují.
Jednou je nazve pražskou kavárnou, podruhé
lepšolidmi. Nic nového pod sluncem. A když
už mluvíme o rozdělené společnosti a manipulačních technikách našich diktátorských
tlup, připojil bych ještě jednu oblíbenou,
navíc velice funkční manipulační techniku
– modré lži.
Co jsou zač?
Máme takzvané bílé lži - to jsou ty dětí, které přijdou na to, že rodiče nejsou vševědou-

cí, a prostě to zkusí. Řeknou třeba „To on si
začal!“ nebo „To sežrala kočka!“. Pak máme černé lži. To jsou každodenní lži, jimiž
se vylháváme z běžných problémů. A pak
jsou modré lži. Název má původ v modrých uniformách policistů v meziválečných
USA, kteří si dosvědčovali, že všechno, co
udělali, bylo košer. Když třeba někoho brutálně umlátili, vůbec to nevadilo, protože si
mezi sebou potvrdili, že nikoliv oni, ale on
si začal!
A rány na zádech si způsobil sám…
Když padal a zavadil o ústřední topení.
Uveďte nějaký příklad modré lži v současné politice.
Třeba všechny ty Trumpovy kecy o Clintonové. Ne že by Clintonová byla o něco lepší
než on, na tom teď nesejde. U těch jeho keců
všichni - i ti, kdo ho adorují - moc dobře vědí, že je to blbost, ale stejně se k nim přihlásí.
Proč se k té modré lži lidé přihlásí, když
vědí, že je to blbost?
Protože modrá lež tmelí skupinu.
Proč se lidé potřebují srocovat pod nějaký prapor?
Dvě třetiny lidí potřebují vůdce.
Jsou to vždy dvě třetiny?
Ano, tak to je. S tím neudělá nikdo nic. Dvě
třetiny lidí neunesou svobodu.
Kde se ty dvě třetiny vzaly?
To je z Milgramova pokusu, kdy se 66 procent lidí nechalo „autoritou“ laboranta z Yaleovy univerzity ukecat, aby do svých bližních napralo 450 voltů. A to se zopakovalo
po celém světě; vyjma Německa, kde jich
bylo 80 procent.
Nepotřebujeme všichni autoritu? Třeba
napíšu, že o věci, jíž se právě zabývám, něco napsal už Michel Foucault. Zmíním ho
přece proto, abych svou tezi zaštítil nezpochybnitelnou autoritou.
Michel Foucault pro vás ale bude autoritou
jen v jedné konkrétní oblasti, v níž se na něho odvoláte. U lidí, kteří neunesou svobodu, to funguje jinak. Potřebují autoritu vždy
a všude – ve všech otázkách, které ve svých
životech řeší. Jinak jsou ve světě, ve kterém
si navzdory svému strachu ze svobody myslí,
že mohou dělat všechno, úplně ztracení.
Nedávno jsme mimochodem měli konferenci, na niž jsem se bohužel nedostal a na které
se debatovalo, zda může věda dělat všechno,
co si usmyslí. To je velký otazník. Zejména
dnes, v čase, kdy tak nakvétá narcismus - ve
světě ho za uplynulých 50 let přibylo o 40
procent - a kdy se začíná těžce nedostávat toho, čemu se kdysi říkalo křesťanská pokora.
Vy jste se s ní v minulosti někdy někde
setkal?
Nesetkal, ale přece jen byla nějaká mez, která tu teď už víceméně není. Všichni jsme
nabubřelí a chceme, aby nám svět naši nabubřelost potvrzoval, protože narcismus, ale
to neříkám nic nového, není nic jiného než
vnitřní nejistota. Narcis moc dobře ví, že to,
co prezentuje, není on, ale jeho přifouklý sebeobraz.
Myslím si, že navzdory tomu, co říkáte,
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jsou vámi zmíněné modré lži pro fungování společnosti důležité.
Proč?
Právě proto, co jste řekl - tmelí společenství, dávají mu mytologii, k níž se mohou
lidé upnout a získat jistotu.
Jenže za cenu lži, což je nepoctivé, a v konečném důsledku to společnost destabilizuje,
protože je to lživé. Chceme být společností
občanů, nebo se chceme srotit za diktátorem?
Nebo se snad s dnšní podobou politiky a politického systému chcete spokojit?
Když se sejdu s kamarády, jsme všichni
v distanci vůči systému, problémem je, že
víme, že si lžeme, protože všichni se v tom
systému pohybujeme a pracujeme v něm.
Sice si nalháváme, že jsme se od jeho břehů odrazili, ale na druhý břeh nějak ne
a ne doplout a ani příliš nevíme, kde jej
hledat.
V tom systému existovat musíme. Nejde to
jinak. Dnes už není možné sbalit si svých pět
švestek a odstěhovat se na Západ. Tak lehké
už to není.
Můžeme však být v systému více, nebo
méně.
Mám pocit, že na mě jdete podobně, jako šli
farizejové na Ježíše. Přišli za ním s tím, jestli platí daně, když tak pěkně mluví k lidem.
Ježíš jim ale odpověděl: A kdo je na té minci
zobrazen? Císař. Tak to, co je císařovo, dejte císaři, co je božího, bohu. Tuto distanci si
mohu stále zachovat i v této společnosti - co
je císařovo, dám bez problémů císaři. A co
má být? To mě nedělá horším.
Nejsme ještě v situaci, ve které jsme byli třeba před 30 lety, ale kdyby se něco takového
stalo - a pamatujme, jak rychle se z první republiky stala druhá - máme krásnou pasáž ze
Škvoreckého Miráklu. Když jedna z postav
v tomto románu přemýšlí, co dělat ve chvíli,
kdy vstoupila „spřátelená“ vojska, zmiňuje,
že byli dva druhy křesťanů - jedni se nechali
sežrat lvy, zatímco druzí ve dne chodili do
Jupiterova chrámu, ale v noci do katakomb,
a křesťanství pronesli dál. Dilema, jak se
chovat ve špatném prostředí, bylo vždy.
Proč řešit, jak funguje systém? Třeba
stačí mít dobré kamarády.
To jsme u Bradburyho a jeho 451 stupňů Fahrenheita. Těch, kteří zůstali věrni knihám,
bylo pár, nosili je v hlavě a čekali, až to Bradburyho hasiči podělají natolik, že půjdou od
válu, a knihy se vrátí. Nevím, je-li to cesta,
ale v knize je moc zajímavá pasáž, kdy kapitán Beaty vykládá, jak všechno vzniklo,
protože hasiči přece dřív byli ve společnostech od toho, aby hasili požáry, a ne aby pálili knihy. A Beaty říká: Ty knihy přece měly
myšlenky. Nelíbí se bělochům Chaloupka
strýčka Toma? Tak tu knihu spalte! Nelíbí se
černochům černoušek Bimbo, tak to spalte!
To je tendence moci.
A já bych dodal, že je to tendence moci, ať
ji má kdokoli.
Čím tmelit společenství, když ne modrou lží?
Modrými pravdami! Mělo by jich být vždy

Není tedy nutné, aby na vrcholu seděl
aspoň dvakrát tolik co modrých lží.
Lze něco dělat s dvěma třetinami společ- psychopatický gauner?
nosti, o nichž říkáte, že se bojí svobody? Ne. Psychopat to v drtivé většině případů bude, ale gauner být nemusí.
Jak je přesvědčit, aby si mysleli…
Co rozhoduje, bude-li psychopat slušný,
Oni si nechtějí myslet vůbec nic! Dvě třetiny
společnosti jsou lidé, kteří se chovají podle nebo neslušný? Výchova?
hesla „třeba na jatka, ale hlavně že nás ve- Těžko říct. Třeba víme, že jistého psychopata, který se jmenuje Andy McNab, našli
dou“.
Proč potom chtít demokracii? Není ni- jako dvoudenní dítě na schodech kostela
čím jiným než zneužitím statistiky, jak v igelitové tašce. Jeho život do 16 let naříkával už argentinský spisovatel Jorge značoval tradiční kariéru gaunera. Vypadalo
to, že skončí v kriminále, jenž e v 16 letech
Luis Borges.
Demokracie je pořád nejsvobodnější uspořá- zatoužil létat. Dal se k armádě, a když ho už
jako člena elitních britských SAS jednotek
dání, které máme.
Na celém světě se teď s využitím tohoto shodili za války v Perském zálivu někam do
vašeho nejsvobodnějšího uspořádání, jež zázemí, dopadl na místo, poblíž kterého seděl
máme, dostávají k moci lidé, kteří ho chtě- nějaký pasáček koz. Ti, které vysadili s ním,
řekli: Podřízneme ho! McNab ale odpověděl:
jí významně omezit.
Nesouhlasím. Ti, kteří přicházejí, nechtějí Jsme SAS, nejsme SS. Nikoho podřezávat
zničit demokracii. Lépe řečeno, nejsou o tom nebudeme! Jak je možné, že se z psychopata
přesvědčení a vlastně jim to je jedno. Chtějí Andy McNaba stal slušný člověk, nevíme. Je
moc. Moc je nejlepší droga - je lepší než al- to záhada. Navíc do těch svých šestnácti žil
v obrovské nuzotě a protloukal se, jak to šlo,
kohol, sex i peníze.
Položme si jinou otázku, která má dnes zá- a ne zrovna slušně. Nevíme proto, zda platí,
sadní význam: Co jsou základní psychoso- že nuzota z lidí lotry činí. Možná, že je někde
ciální potřeby standardního člověka a jak na počátku spíš víc testosteronu, sadismu,
jsou v současnosti naplňovány? Standardní agresivity…
Je psychopat geneticky zvýčlověk potřebuje za prvé
hodněn?
jistou míru uznání, za druJe. Tlupa makaků má 45 člehé jistý počet podnětů a za
nů, tlupa šimpanzů 65 a tlupa
třetí strukturu času, hodnot
lidí 96 členů a na ni připadá
a vztahů. Uznání dnes dojeden psychopat. Psychopati
stane, v tom problém není.
jsou jedním procentem určePodněty se také neustále
ným k vládnutí nad tlupou.
stupňují. Srovnejme třeba
Nejde nastavit systém, aby
filmy, které se točily před
se do vedení psychopati ne30 lety, s filmy, které se todostávali?
čí dnes. Dnešní filmy mají
Ne.
trojnásobné tempo. Stručně
Není divné řešit problém
řečeno, stimulů má člověk
rozpadající se společnosti,
dost.
když se máme materiálně
Problém nastává, když si
Varšava srpen 1944
nejlépe, jak jsme se kdy
člověk v tom současném
měli?
úžasném ekonomickém boomu poplete přání s realitou. Přání totiž nikdy nemohou být To mi divné nepřijde ani trochu, protože manaplněna. Miska s nimi je příliš hluboká. Po- teriálně jsme na tom dobře, ale duchovně
třeby dnes můžeme sytit celkem pohodlně, jsme v troskách.
Proč?
přání, to je jiná! To však mnoho lidí nedokáže pochopit. A to proto, že nemají strukturu Není tady žádný étos, není tu nic, co by nás
hodnot. Ta se totiž rozpadá a to je důvod, sjednocovalo. Mám pocit, že poslední, co nás
sjednotilo, bylo Nagano.
proč jsme na tom tak mizerně.
Kde dnes vzít něco jako étos?
Jsou-li dvě třetiny lidí ovce, co se stane,
jsou-li neustále konfrontováni s reklama- Nikde. Vyhrál konzum.
Není nanejvýš logické, že se lidé čelící
mi, které jim sdělují, že jejich přání může být splněno třeba jediným kliknutím? chaosu bez jistoty, o niž by se mohli opřít,
Tito lidé dnes nemají moc šancí být dob- upnou k někomu, kdo chaos odmítne a vyrými ovcemi. Budou to nejen pitomé, ale zve k řádu? Dnes všichni noví vůdci říkají
v podstatě totéž: Pryč s chaosem! Vraťme
i škodlivé ovce.
Od toho, aby si neškodily příliš, máme zby- se ke starým hodnotám, selskému rozumu
lou třetinu, jež na všechny ty reklamní kecy či třeba k tomu, že muž je muž a žena je
žena.
neskočí a může je korigovat.
Jak je může korigovat? Ovce, je-li jich Je tu vskutku prostor pro predátory, kteří
většina, budou volit tak, že menšina nebu- teď vystupují jako konejšitelé. Vracejí lidem
jistotu. Tváří se, že je starosti lidí zajímají
de mít šanci nic korigovat.
Neměli bychom zapomínat, že existují kladní a že naslouchají. Přitom chtějí jen poslušnost
a moc. Teď jde jen o to, kolik je těch, kteří je
psychopati, a i ti se mohou dostat na vrchol.
poslouchat nechtějí.
Kladní psychopati jsou záchrana?
Co mají dělat ti neposlušní?
Zní to divně, ale možná to tak je.
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Pracovat bez ohledu na výsledek. Bude to
znít jak o klišé, ale musíme zapracovat na
kritickém myšlení. Ono totiž i v člověku,
který nerad přemýšlí, protože to bolí, lze rozvinout a udržet určitou metodu. Teď to bude
znít, že mluvím úplně z cesty, ale není to tak.
Nedávno jsem zažil příšernou věc. Sedl jsem
do vlaku na Brno a za mnou se ozval tón té
debilní věci, mobilního telefonu, a nějaká dáma začala s kýmsi hovořit, že jí někdo právě
teď ukradl peněženku a že tam měla i lístky.
Že se na ni někdo mačkal při nástupu do vlaku a kdesi cosi. A teď se s tou osobou na druhém konci drátu dohadovala, má-li vystoupit,
když nemá ty lístky. Pomalu z toho vylézalo,
že tam měla i občanku a bankovní karty.
A já jsem si v duchu říkal: Ty krávo, prosím
tě, už vylez, jdi za policistou a zablokuj si tu
kartu! Jak se mohou lidé zachovat správně
v těžších, pro společnost zásadních situacích,
pokud nejsou schopní řešit takové banality?
Profesor Rubeška, autor první učebnice pro
báby porodní a pupkořezné, každému kladl
zásadní otázku: Co nejdřív ze všeho udělá
bába porodní a pupkořezná, přijde-li do chaloupky k rozjíždějícímu se porodu? Co myslíte, k čemu profesor Rubeška radil?
Netuším, asi k uklidnění rodičky.
Chyba! Profesor Rubeška trval na tom, že
správná bába porodní a pupkořezná obrátí
svou mysl k Bohu. To je geniální nápad! Totální soustředění. Píšeme rok 1900, Pánbůh
ještě existoval a porodní báby na něho věřily,
protože jim zatraceně pomáhal. Soustředění a zamyšlení se nad věcmi dnes absolutně
chybí, a také to není třeba, protože dnes už
se nepíše rok 1900 a máme miliony nesmyslných návodů a lákadel.
Jeden můj známý má náctileté děti a vyprávěl mi, jak se jim rozhodl pustit Kurosawova Rašomona. Dopadlo to fiaskem.
Nedodívali se. Nešlo se na to podle nich
dívat, protože se tam nic nedělo.
Teď už se na takové filmy nekouká. Opravdu
to chce zpátky si spolu sednout. Začít fungovat jako člověk s člověkem, ne že si budeme
u stolu posílat SMS.
Jestli to není mluvení do mraků. Lidé
jsou na nových přístrojích a technologiích
docela závislí.
Slovo závislost nemám rád. Svede se na ni
leccos. Nazval bych to zlozvykem. Jen se
koukněte, kolik je závislostí, že je na tom
člověk uvázán jako pes u boudy - a ono,
když chce, stačí 14 dní absťáku, aby to prokousal a vypadl z toho. Je ale pohodlnější
zůstat v závislosti, zejména když ji nazveme, jak se to dnes běžně dělá, chorobou. To
slovo z vás snímá vinu zlozvyku, neboť jste
nemocný člověk, tak jakýpak copak - léčete
mě a mlčte!
Člověk ale musel do závislosti nějak
vplout. Vina - minimálně počáteční - zůstává.
To ano, ale role nemocného vinu přes to vše
snímá. Dobře, játra sis prochlastal, ale teď
už jsi nemocný, a proto s tebou budeme zacházet jako s někým, kdo dostal nezaviněně

žloutenku - vše rovno.
Pokud si prochlastal játra, pak bychom
s ním asi měli jednat jako s někým, kdo
dostal nezaviněně žloutenku, asi mu nemůžeme říci: Ty jsi pěkný blbec, můžeš si
za to sám a teď si běž umřít domů, nebo
si to zaplať!
V těchto koncích je to opravdu o něčem jiném, tam už mu nemůžu s takovým klidem
vynadat do blbečků. Ale i tak bych nerad
závislost strkal mezi choroby. Závislost je
špatné slovo pro daný jev. Nabízí výmluvu
a to je špatně.
Nejsem si jistý, zda to, co v našem rozhovoru říkáte, není spíše starým světem, jenž
se už nikdy nevrátí.
Nevím, možná, že to tak je. Někdo mi říkal,
že se dnes dokonce přepisují i verneovky do
moderní podoby. Já ten přepis neviděl, ale
pokud opravdu existuje, zajímalo by mě, jak
vypadá. Jako dítě jsem totiž verneovky hltal,
takže bych chtěl vědět, jestli ti přepisovatelé jen zmodernizovali jazyk, nebo verneovky i nějak urychlili, aby byly v dnešní době
„čtivější“.
Blbneme?
Strašně.
Ale optimistou zůstáváte?
Ano, jsem optimista. Pořád je přece lepší
společnost rozdělená než jednotná. Tu bych
vážně nechtěl. Pořád můžeme mluvit, i když
s vrchností nesouhlasíme. Teď se ale začalo
mluvit, že by urážka majestátu měla být trestná, a to už se mi nezdá. V takové společnosti
bych žít nechtěl.
Jenže ten majestát byl zvolen lidem.
V minulosti šlo majestátu vytknout demokratický deficit, teď už se o nic takového
opřít nelze.
Já se mám o co opřít! Vždyť ta současná garnitura se snaží popírat právo toho samého lidu, o kterém tak ráda mluví, sejít se na ulici
a říct, že se mu něco nelíbí.
Mluvíte o dvou stranách rozdělené společnosti. Nemáte někdy pocit, že k rozdělenosti přispívají obě strany?
Pochopitelně, že přispívají. Každý si trvá na
svém. Tlak budí protitlak. Brněnský teatrolog
Ivo Osolsobě vymyslel krásný neologismus ostenze. To jsou případy, kdy se dvě figury
na jevišti potkají a jedna té druhé něco ostentativně nabízí. Karkulka jde do lesa a ostentativně nabízí své panenství… A já se s tou
vládní politikou dostávám do kontroverze,
protože mi nabízí něco, co odmítám akceptovat. Tím ji štvu, takže na mě tlačí a já tlačím
na ni. To je zákon setkávání.
LN, 27.4. 2019
pokračování ze str. 5
ny let, o 15 milionů, uvidíme, že vládl totální
klimatický chaos. Pouze posledních 12 tisíc
let panovalo velmi stabilní podnebí. Proto
jsme mohli vynalézt zemědělství, hospodaření, chov dobytka. Vše, co jako lidé děláme
- způsob, jakým stavíme domy, pěstujeme
plodiny na polích, získáváme vodu, udržuje-

me zahrady - je výsledkem tisíců let kulturní
adaptace na klimatické podmínky. Pokud se
tyto podmínky radikálně změní během pouhého století, budeme muset začít znovu.
Kromě toho si musíme uvědomit, že třeba počet obyvatel Afriky má z důvodů, které s klimatem nesouvisejí, do konce století vzrůst
z dnešní miliardy na čtyři miliardy. Pokud
se k tomu přidá oteplení v rozsahu, o jakém
mluvíme, kam všichni ti lidé půjdou? Dlouho
před tím, než uvidíme vzrůst hladiny moří,
přijdou sociální problémy, povstání, občanské války. Jsme na cestě ke světu plnému násilí, chaosu, krve, válek a strachu. Naše děti
vstoupí do temného věku. Vše, co teď bereme jako samozřejmost - svobodu slova, život
v míru, rozsvícení lampy po stisknutí vypínače, bezpečí - to všechno bude minulostí.
Jsme tedy odsouzení ke zkáze?
Neřekl bych, že je nevyhnutelná. Ještě můžeme leccos zkusit a omezit tím oteplení aspoň
na dva stupně Celsia, víc není reálné. A věřit,
že se klimatický systém nevymkne a nepromění Zemi ve skleník. Musíme pro to udělat
všechno, opravdu všechno v každém státě
na Zemi. Pokud ale v tomto století teplota
stoupne o tři nebo čtyři stupně, skleníku se
nevyhneme.
Vlastně jsem dnes o něco málo optimističtější než v Katovicích. Na summitu jste si mohli
všimnout mladé dívky Grety Thunberg, která tam mluvila k plenárnímu zasedání, což
tehdy působilo prostě jen sympaticky. Jenže od té doby se z toho stalo globální hnutí.
Studenti stávkují za ochranu klimatu každý
pátek. S Gretou jsem nedávno mluvil, ptala
se mě na vědecké důkazy a poznatky o klimatu. Celkem strávila v našem ústavu asi
tři hodiny.
Nedávno jsem také obědval s kancléřkou
Angelou Merkel a zdá se mi, že změna je
ve vzduchu. Do debaty se vkládá i katolická
církev - papež František, jehož jsem klimatickým poradcem, vydal encykliku „Laudato
si“. Nejkonzervativnější síla světa, katolická církev, a mladí lidé se tedy spojují, aby
zachránili planetu. Možná to přichází příliš
pozdě, ale přinejmenším nám to dává úplně novou perspektivu. Jistě, říkám si, radil
jsem německé vládě, Evropské unii, Tonymu
Blairovi, Baracku Obamovi - a emise stále
rostou. Na druhou stranu si veřejnost začala
uvědomovat, že se blíží náraz do zdi. Nemáme moc času: Musíme kompletně dekarbonizovat ekonomiku do roku 2050 a ani to
nebude stačit.
Nefrustruje vás, že pro zastavení emisí
neděláme dost?
I tady lze nalézt pozitivní známky. Nemluvme o Číně, ta sice dramaticky investuje do
obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň financuje uhelné elektrárny v dalších zemích.
Oblast Pekingu se stává čistší, ale Vietnam,
Indonésie a další země i kvůli Číně dál sázejí na uhlí. Ale mohu zmínit dvě jiné věci:
V Německu jsem byl členem uhelné komise,
se kterou jsme prosadili, že uhlí v Německu
úplně skončí do roku 2038, možná o něco
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dříve. Byla to těžká debata, ve které se argumentovalo pracovními místy, zisky uhelného
průmyslu a podobně. Doufal jsem v ještě
lepší výsledek, nicméně tohle je opravdu nepřekročitelné datum, dokdy musí uhlí zmizet.
Již teď v Německu uhlí vyklízí pole a jaderná
energie také končí. Z obnovitelných zdrojů
už vyrábíme více než 35 procent elektřiny,
především ze slunce a větru, a jejich podíl
strmě vzrůstá. Myslím proto, že v energetice
se Německo zbaví uhlí dokonce dříve, než
stanoví verdikt uhelné komise.
A druhá pozitivní věc?
Nedávno jsem viděl zprávu, podle které téměř tři čtvrtiny veškerých uhelných elektráren ve Spojených státech vyrábějí energii
dráž, než to v témže regionu zvládnou obnovitelné zdroje. A do roku 2025 budou v Americe dražší prakticky všechny uhelné elektrárny. V Texasu, kde je velmi konzervativní
samospráva, mají fantastické úspěchy s větrnou energií. V Nevadě, v Las Vegas, si každý
dává na střechu solární panely. Ačkoli v Bílém domě sedí Donald Trump a říká nesmysly o návratu uhlí, dokonce i americká uhelná
asociace přiznává, že uhlí je na ústupu.
Nakonec podle mě bude rozhodovat čistě jen
ekonomika. Díky technologické revoluci vedené Německem a Čínou cena za výrobu sluneční a větrné energie během uplynulých 15
let klesla o nějakých 95 procent. Navíc když
provozujete uhelnou elektrárnu, musíte se
zabývat prachovými částicemi, emisemi síry,
oxidů dusíku, rtuti a podobně. Spalování uhlí
se kvůli tomu stává extrémně drahým. Všude
ve světě včetně České republiky nebo Polska
jsou obnovitelné zdroje jednoduše zdravější,
levnější a v konečném součtu spolehlivější.
Nebude konec uhlí znamenat velký otřes
na pracovním trhu?
Když padla berlínská zeď, pracovalo ve východním Německu v uhelném průmyslu sto
tisíc lidí. Dnes je to pouze osm tisíc. Pokles
nemá nic společného s klimatem, zařídily
ho čistě tržní síly. V sektoru obnovitelných
zdrojů přitom v Německu máme už 360 tisíc
pracovních míst a rychle jich přibývá. Je tedy
směšné, když odborové svazy stále obhajují
těch osm tisíc zaměstnanců, a přitom prakticky nemají žádné členy v zelené energetice.
Očividně sázejí na špatného koně. Ptal jsem
se jich proč, ale oni jsou prostě už příliš staří,
jsou obětí setrvačného myšlení.
Setrvačnost myšlení je v Česku dost
rozšířená. Čím zdejší veřejnost a politiky
přesvědčit, že obnovitelné zdroje jsou výhodné i ekonomicky?
Jsem si celkem jistý, že v Evropě bude vypouštění uhlíkových emisí postupem času
čím dál dražší, například kvůli tomu, že se
zpřísní mechanismus obchodování s emisními povolenkami. Země jako Německo, Francie nebo Dánsko tomu jednoznačně fandí.
Uhelné elektrárny budou jednoduše vytlačeny z trhu, takže kdo má aspoň špetku strategického myšlení, investuje do obnovitelných
zdrojů. A kromě ekonomiky je také třeba vzít
v úvahu, že generace dnešních mladých lidí

se už opravdu nenechá dál podvádět. Kdo to
nepochopí, riskuje nějakou novou revoluci.
V Německu se pátečních stávek účastní už
300 tisíc mladých a začínají je podporovat
nejen jejich rodiče, ale i vědecká komunita
- petici na podporu stávkujících podepsalo
v Německu 23 tisíc akademiků.
V Česku se jich přidalo jen asi 100.
Byl jsem ve vaší zemi mnohokrát na nejrůznějších vědeckých konferencích a pochopil
jsem, že zdejší akademická sféra je velmi
konzervativní. Geologové vám řeknou, klima
se měnilo miliony let, tak co na tom. Pokud
ale vezmeme v úvahu zranitelnost lidstva
a rychlost změny, pak i jim musí být jasné,
že se nacházíme v krizi.
Co by tedy vědci měli dělat?
Kdybych byl virolog a zjistil, že je tu nějaký nový typ viru mnohem infekčnější než
HIV a že se rozšíří během dvou týdnů po celé planetě, napsal bych o tom jen článek do
vědeckého časopisu, nebo bych rychle běžel
varovat šéfy vlád? Já jsem nyní ve stejné situaci. U nás v ústavu v Postupimi jsem nějakou dobu pracoval v kanceláři po Albertu
Einsteinovi a on by byl dnes první, kdo by
šel s mladými do ulic. Protože my, kteří toho
víme nejvíc, se musíme ozvat. Byl by to zločin, kdybych já jako známá postava našeho
oboru mlčel.
Proč se tedy vědci neozývají víc?
Může to mít co do činění s tím, jak s nimi
zacházely totalitní režimy, fašismus nebo stalinismus. Zneužívaly je pro ideologii, a oni
se teď proto snaží být maximálně objektivní – považují za etické jen něco konstatovat,
napsat o tom vědecký článek, a dál držet
pusu. To je v pořádku, pokud bádáte na poli
starých babylonských jazyků, ale ne pokud
zjistíte, že civilizaci hrozí zánik. V Německu už si to vědci uvědomili. Připomíná mi to
šedesátá léta.
Česká vláda nyní vidí řešení spíše než
v uhlí v dalším budování jaderných elektráren. Nebudou nakonec jako bezemisní
zdroj potřeba? Většina Čechů si myslí, že
u nás není dost slunce a větru na to, abychom vsadili jen na zelené zdroje.
Energetiku je třeba vnímat v kontextu společného evropského trhu. Nic nebrání v tom
zelenou energii dovážet ze zemí, kde jsou pro
slunce nebo vítr příhodnější podmínky. Ale
hlavně - a to jsou základy fyziky – kolikrát
myslíte, že je sluneční záření intenzivnější na
Sahaře než v Česku?
Těžko říct - dvakrát?
Přesně tak. Jen dvakrát. To přece nic není,
stačí jen nasadit dvakrát víc solárních panelů. Když se procházím Prahou, je evidentní,
že toto už není chudá země a může si dovolit
solární energii sklidit. A pokud jde o jádro,
to je dnes úplná hloupost. Nikde na světě

neseženete privátní pojišťovnu, u které by
šla taková elektrárna pojistit - riziko, že někde dojde k další havárii jako ve Fukušimě,
je moc velké. Pokud by riziko vzal na sebe
stát a chtěl emise oxidu uhličitého snížit o 20
procent - tedy ne zcela odbourat, ale jen snížit - musely by po světě vyrůst tisíce nových
jaderných elektráren během několika let. To
je naprosto nemožné, když vidíte, jaké průtahy mají třeba ve Finsku. Čili jaderné elektrárny jsou nesmírně drahé, potřebujete na ně
obrovské státní subvence a jejich stavba trvá
neúnosně dlouho. Investovat stejné peníze
do solárních panelů dává mnohem větší ekonomický smysl, a kdo to popírá, prostě lže.
Jaderné reaktory jsou ale přece mnohem
výkonnější než solární panely či větrné
turbíny. Pokud potřebujeme tisíce reaktorů, kolik by místo nich muselo být obnovitelných zdrojů?
Dám vám ještě jednu lekci ze základů fyziky.
Sluneční paprsky, které dopadají na Zemi,
nesou asi tisíckrát víc energie, než kolik činí
spotřeba globální ekonomiky. Stačilo by postavit solární park uprostřed Sahary ve tvaru
čtverce, jehož jedna strana bude měřit 200
kilometrů - byl jsem tam několikrát a věřte
mi, vešel by se - a tento park by mohl pohánět úplně celý svět. Tak proč stavět tisíce jaderných bloků? Mimochodem, uran je surovina, které není nekonečné množství. Slunce
je navěky.
Skutečně si umíte představit, že by průmyslové země jako Česko nebo Německo
fungovaly kompletně na zelené elektřině?
Německo k tomu směřuje. Jediná oblast, která představuje slabé místo, je těžký průmysl.
Pro ten potřebujete, aby zelenou energii šlo
lépe skladovat nebo lépe přepravovat z míst,
kde se vyrábí, do míst spotřeby. Ale síť potřebujete i na jadernou energii. A technologie pro skladování už vznikají. Domácnosti
budou brzy ve spotřebě energie zcela autonomní, přinejmenším v rodinných domech.
Solární či větrnou energii půjde konvertovat
například na vodík a použít později, nebo vodíkem pohánět auto. V tom jsem optimista;
paradox je, že energetická transformace asi
proběhne, na záchranu planety to ale možná
bude už pozdě.
Vědci varují před důsledky klimatických
změn už déle než 30 let a najednou vidíme,
že je možná pozdě. Neselhala tu demokracie i trh? Jsou to systémy, které dokážou
takovou výzvu zvládnout?
Zpátky ke komunismu bych se nevracel,
v Číně bych se také neinspiroval. Demonstrace a stávky mladých lidí by byly v nesvobodném politickém zřízení jistě potlačeny.
A tržní ekonomika stojí na inovacích - potřebujeme prostředí, kde vznikne tisíc nápadů,
z nichž 900 sice zapadne, ale 100 nás posune

vpřed. To lze nejefektivněji zařídit právě ve
svobodné společnosti. Demokracie je křehká věc a stabilita klimatu také. Řekněme, že
bych rád zachoval obojí.  Respekt, 15.2. 2019
Hans Joachim Schellnhuber (68)
Zakladatel a emeritní ředitel Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických
změn. Přední vědecký autor IPCC, je „otcem“ konceptu, podle kterého by lidstvo
mělo zabránit ohřátí planety o více než dva
stupně Celsia - přišel s ním už v roce 1995.
Radil například Evropské komisi, německé
kancléřce, americkému prezidentovi, britskému premiérovi nebo papeži. Do Prahy přijel
na mezinárodní kulatý stůl pořádaný Svazem
moderní energetiky.
K PŘÍPRAVĚ NA BOHOSLUŽBY
O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH
neděle 12.5.

4. velikonoční
sbírka na bohoslovce
   7.15 h. Letohrad            Sk 13,14-52     Ž 100
  8.45 h. Mistrovice       Zj 7,9.14b-17
10.15 h. Orlice               J 10,27-30
                  slavnost dětí - poprvé ke Stolu Páně
středa 15.5. předvečer svátku sv Jana
Nepom.           18 h. Kopeček
sobota 21.5.                   19 h. Mistrovice
neděle 19.5.
5. velikonoční
                            v Letohradě svatojánská pouť
  7.15 h. Letohrad             Sk 14,21b-27   Ž 145
  9     h. Kopeček          Zj 21,1-5a
10.15 h. Kopeček           J 13,31-35
sobota 25.5.                    19 h. Lukavice
neděle 26.5.
6. velikonoční
  7.15 h. Letohrad              Sk 15,1-29    Ž 67
  8.45 h. Mistrovice           Zj 21,1023
10.15 h. Orlice                  J 14.23-29
čtvrtek 30.5.

Slavnost
Nanebevstoupení Pána

sobota 1.6.                     19 h. Lukavice
neděle 2.6.
7. velikonoční
7.15 h. Letohrad	           Sk 7,55-60    Ž 940      
  8.45 h. Lukavice            Zj 22,12-20
10.15 h. Orlice	           J 17,20-26
  sobota 8.6.  vigilie svatodušní  
		
21 h. Letohrad    
neděle 9.6. Slavnost Seslání Ducha
			
Svatého
  7.15 h. Letohrad            Sk 2,1-11    Ž 104  
   8.45 h. Mistrovice         1 Kor 12,3b-7.12-13
10.15 h. Orlice 	       J 20,19-23
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