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Rok nad propastí

r
očenek rekapitulujících uplynulých 12 mě‑
síců se vždy na přelomu dvou let objeví
řada. Speciál, který držíte v ruce, má však
i další ambice než jen shrnout hlavní dění
roku, kterému dominovala pandemie covi‑
du‑19. Díky spolupráci s renomovaným de‑

níkem New York Times přinášíme texty autorů glo‑
bálního věhlasu, kteří sledují hlavní trendy a nové
myšlenky, upozorňují na klíčové okamžiky a snaží
se ukázat, jak aktuální dění ovlivní budoucnost.
První magazín vzniklý ve spolupráci s New York

Times jsme v Hospodářských novinách připravili
před dvěma lety. Nesl titul Obrana demokracie. Ně‑
která nebezpečí, která se na konci roku 2018 vyno‑
řovala, mezitím nabyla až nepříjemně konkrétních
obrysů. „Dostali jsme se skoro na hranu zániku
našich udržovaných demokratických práv, podíva‑
li jsme se do propasti a jen jsme odhadovali, co by
mohlo být na jejím dně,“ shrnuje laureát Nobelovy
ceny a ekonom Joseph Stiglitz situaci Spojených
států na konci Trumpova prezidentského období.
kdo by si uměl ještě před několika lety představit,
kam tato velká, tradiční a zdánlivě neotřesitelná de‑
mokracie může dospět?
„Demokracie může přežít jen v případě, věří‑li

dnešní poražení, že mají slušnou šanci stát se zítřej‑
šími vítězi,“ připomíná známý bulharský politolog
a publicista ivan krastev. Jeho pohled i příspěvky
dalších autorů – Václava Štětky, Luďka Sekyry, ka‑
roliny Wigury a Jarosłava kuisze – tuto přílohu
Hospodářských novin obohatily díky spolupráci
s nadací Sekyra Foundation a vnášejí na následující
stránky středoevropskou perspektivu.
Dnes jsme zavaleni zprávami o pandemii covi‑

du‑19 a není málo těch, kteří pod tlakem existenč‑
ních potíží podléhají beznaději. Svět se změnil, ale
o to větší platnost má citát připomenutý v závěru
jedné z esejí: „Nikdy nedopusť, aby z vážné krize ne‑
byl nějaký užitek.“

Přeji inspirativní čtení

Luděk Vainert
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Návrat ke slušnosti
Posun ameriky k autoritářskému režimu za Donalda Trumpa
znamenal skutečné nebezpečí.

Covid‑19 ženám zasadil ránu
Ženy se musí vyrovnávat s doposud nepředstavitelným stresem.
Jejich pracovní a pečovatelská role se dostávají do přímého
konfliktu.

Jak opravit trhliny v demokracii
Senátor Lee absurdně tvrdí, že přílišná demokracie není naším
cílem, protože ohrožuje svobodu, mír a prosperitu.

Svět v zajetí populisttainmentu
Populisté udělali z politiky doplněk zábavného zpravodajství
a showbyznysu.

Naše oceány, naše budoucnost
Díky vypátrání nových rostlin a živočichů v oceánech můžeme
dospět k přelomovým objevům v medicíně.

Epidemie polarizuje společnost
Potřebujeme formulovat tradiční i nové etické principy, jejichž
prioritou bude kontinuita humanity.

brexit: Co jsme si mysleli?
Nutnost čelit vnější síle Evropy je v britské mytologii
opakujícím se tématem.
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Poslouchejte každý týden na:
www.aktualne.cz/podcasty

Rozhovory s inspirujícími osobnostmi
v podcastu Petra Viziny
Na dotek

5:48 25:17
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Plán na záchranu světa
Vivienne Westwoodová tvrdí, že kapitalismus je prolezlý
korupcí jako shnilé jablko a nejlepší časy už má za sebou.

Trump je varováním Evropanů
Nejlepším vysvětlením toho, proč Donald Trump odmítá uznat
volební porážku, je apokalyptický pohled na budoucnost.

Šance pro kvalitní žurnalistiku
Pandemie přinesla změnu vzorců v konzumaci informací.
Vítězem se stala veřejnoprávní média.

Proč je tričko levnější než sendvič?
Módní průmysl upadl do hluboké krize, vyvolal zavírání
obchodů na Západě a ohrozil živobytí dělníků na Východě.

Rok radikálních politických
představ
Smrt George Floyda, černocha, kterého spoutal a brutálně
udusil policista v Minneapolisu, vyvolala demonstrace
po celém světě.

Vědci upravili genom
v lidském těle
Osmnáct věcí, které se v roce 2020 staly úplně poprvé.
a co nás čeká?
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je pryč. ani bidenovo prezidentství ty časy nevrátí.
Spojené státy se role globální mocnosti číslo jedna
vzdaly a Rada bezpečnosti Organizace spojených ná‑
rodů je neefektivní – pandemie odhalila, že svět nemá
lídra. bariéry, které virus vztyčil, se jen tak odstranit
nepodaří. Nezmizí ani závislost ekonomiky na práci
z domova, doprovázená potenciálně ničivými psycho‑
logickými dopady z pocitu osamělosti.
Západní společnosti čelí trvalému tlaku na své de‑

mokratické uspořádání ze strany vzmáhají‑
cí se Číny s jejím represivním státním sys‑
témem a také Ruska prezidenta Vladimira
Putina, pro něhož je liberalismus naprostá
zbytečnost, protože předpokládá, že „mig‑
ranti mohou beztrestně zabíjet, drancovat
a znásilňovat“.
Masová migrace, slabiny technologií, s vi‑

rem spojené ekonomické problémy a osla‑
bování střední třídy vytvářejí podmínky,
v nichž se bude dařit nacionalismu a hledá‑
ní nových obětních beránků. Tyto podmín‑
ky budou dál posilovat neliberální hnutí,

která vedou například Donald Trump, Vladimir Putin
či Viktor Orbán. Hlavní výzvou pro liberální demo‑
kracie bude vytvoření adekvátní odpovědi, jejíž sou‑
částí se musí hned od začátku stát i nabídka širších
ekonomických a vzdělávacích příležitostí, stejně jako
rovnost ve fiskální oblasti. beztrestnost pro bohaté
a rozevírající se sociální a ekonomické nůžky narušily
společnost, chápanou jako komunitu, která má spo‑
lečné zájmy.
Ve Spojených státech přetrvává sociální propast

mezi městskými elitami a zbytkem země. Dvaase‑
dmdesát milionů hlasů pro Trumpa není pouze dů‑
sledkem okázalého bušení se do prsou a vykřiková‑

P
rezident Donald Trump sice ještě neodešel
z funkce, je ale oslabený, bez moci a vlivu.
americkou demokracii Trump zpochybnil
přímo v jejím srdci – v respektu k pravdě –,
ale odolala. až se Joe biden v lednu ujme úřa‑
du jako 46. prezident Spojených států, dojde

k zásadnímu morálnímu posunu, do bílého domu se
vrátí slušnost. Diktátoři z celého světa už si nebudou
moci bez povšimnutí dělat, co chtějí.
Joe biden získal 306 hlasů volitelů, tedy

stejný počet jako v roce 2016 Donald Trump,
který tehdy svou výhru nazval „drtivým
vítězstvím“, a tak i bidenovo vítězství lze
jen těžko zpochybnit. Veškerými protesty
a urážkami nemůže Donald Trump zastřít
fakta. Prezidentovo odmítání porážky se
nejeví až tak překvapivě, americký národ si
od něho na podobné urážky už zvykl. Přesto
Trumpovo chování potvrzuje závažnost jeho
snah rozvrátit instituce a demokratické tra‑
dice.
Posun ameriky k autoritářskému režimu

za Donalda Trumpa znamenal skutečné nebezpečí.
Ve snahách o obranu právního státu a lidských práv
se Evropa cítila osamocena. Ten zrádný, pisklavý, na‑
říkavý hlas, přetékající posedlostí sebou samým, kte‑
rý zněl z oválné pracovny, se vyryl do hlavy každému.
Politická genialita Donalda Trumpa spočívá v tom, že
dokáže skvěle vycítit temné stránky lidské povahy
a využít svou divokou, sociálními médii poháněnou
energii. Jeho hlas už ale nezní tak silně, zdá se, že noč‑
ní můra je pryč. Najednou se naskytl prostor k nové‑
mu zamyšlení.
a nabízí se spousta témat, o kterých lze přemýš‑

let. Pozice ameriky jako světového lídra po roce 1945

S tím, jak do propadliště dějin pomalu mizí podivná Trumpova éra, neměly by se
Spojené státy pokoušet o navrácení starých vazeb a vztahů, ale o jejich znovuvytvoření.
Text: © 2020 The New York Times Company and Roger Cohen, Foto: angela Weiss / agence France‑Presse — Getty images a Erin Schaff /
The New York Times

Návrat ke slušnosti

Roger Cohen byl od roku
2009 sloupkařem listu New
York Times a od prosince

2020 vede pařížskou
pobočku tohoto deníku.

Do Timesů nastoupil v roce
1990, působil v nich jako
zahraniční korespondent

a redaktor.
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dlouhodobými spojenci ve světě; vzkřísit pravdu tak,
aby slovo ameriky mělo zase svoji váhu; a odmítnout
Trumpův přístup „nulového součtu“ v zahraničním
obchodě, který nedokázal využít vzájemných výhod
volného obchodu a globálního řádu založeného na ob‑
chodních pravidlech.
Joe biden se na Středním východě odvrátí od dosa‑

vadní Trumpovy bezvýhradné podpory izraele a zvolí
vyváženější americký přístup v konfliktu izraele s Pa‑
lestinci. bude také hledat způsoby, jak oživit írán‑
skou jadernou dohodu. Vlastně se bude snažit vrátit
do původního stavu všechny akutní politické pro‑
blémy, které Trump řešil po svém. V neposlední řadě
bude chtít dořešit zatím chaotickou reakci ameriky
na pandemii koronaviru.
Všechny tyto očekávané bidenovy kroky jsou správ‑

né a rozumné, jenže svět se změnil a cílem preziden‑
tova snažení by neměl být „status quo ante bellum“,
tedy stav, ve kterém se nacházely Spojené státy, než
se ujal moci Trump. Jeho agresivní přístup, ale také
brexit podnítily Evropu, aby se vydala směrem, jejž
francouzský prezident Emmanuel Macron nazval
„strategickou autonomií“. Poprvé v historii povoli‑
lo Německo federalizaci evropského dluhu, což unii

ní sloganu „america First“. barack Obama nedávno
v rozhovoru pro magazín The atlantic řekl: „Ve Spo‑
jených státech vstupujeme do krize poznání (epis‑
temologické krize).“ bývalý prezident si všiml, že
američané ztrácejí schopnost odlišit pravdu od lži.
a za takových podmínek demokracie selhává.
Selhává i jazyk samotný, liberálové a ostatní ameri‑

čané, kteří mají rozdílné názory, si přestávají rozumět.
a Donald Trump, vychytralý hochštapler, v tom roz‑
poznal politický prostor, který se tu pro něj otevřel.
Nostalgicky začal vzpomínat na časy, kdy byla ame‑
rika velká, na časy, kdy vládli bílí bohatí muži, ženy
nepracovaly, zůstávaly doma a globální dominanci
Spojených států nikdo nezpochybňoval. Získával po‑
litické body kvůli nejistotě a pocitu ponížení, které
s sebou přinesla rychlá demografická změna i měnící
se ekonomické podmínky. Je nepravděpodobné, že by
Trump odešel. Pokud ano, půjde možná do vězení. ale
trumpismus tady nejspíš zůstane dál.
Joe biden zcela jistě dokáže některé věci vyřešit

rychle: připojit se zpátky k Pařížské dohodě o klima‑
tické změně; znovu stvrdit význam amerických hod‑
not, včetně obrany demokracie a lidských práv; ob‑
novit pošramocené vztahy s Evropskou unií a dalšími
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umožnilo, aby si půjčila finanční prostředky ob‑
dobně, jako si je půjčují vlády jednotlivých zemí.
a to je důležité vykročení směrem k silnější, inte‑
grovanější Evropě. Přišel čas, aby Evropa uzavřela
se Spojenými státy „New Deal“ (Nový úděl), který
bude brát v potaz evropskou emancipaci i posun
amerických priorit a zároveň upevní společné hod‑
noty i často shodné zájmy obou stran.
Posun Evropy je evidentní v otázce vztahů s Čí‑

nou, jež bývaly postaveny na čistě obchodní bázi.
Jenže teď je expanzivní Čína pod vedením Si
Ťin‑pchinga považována za systémového rivala.
Evropská unie kritizuje chování Číny v oblasti

dodržování lidských práv, zavedla proti ní sank‑
ce jako reakci na čínské represe v Hongkongu
a je oprávněně nedůvěřivá k čínskému chlubení
se skvěle zvládnutou pandemií. Evropské státy
přesto chtějí s Čínou nadále spolupracovat. až se
bidenova administrativa ujme úřadu, bude jednou
z největších výzev pro Západ nalezení kompromi‑
su, jak při jednání s režimem Si Ťin‑pchinga trvat
na dodržování zásad a zároveň se vyhnout přímé
konfrontaci s Čínou.
Čína představuje pro západní liberální demo‑

kracii přímou hrozbu, kterou je nutné si uvědomit
a dokázat jí čelit. Například čínské technologie ani
zdaleka nejsou neutrální. Přeposílají informace
do Pekingu. Jenže Čína je zároveň integrální sou‑
částí globální ekonomiky. a z její naštvané reakce
typu „Čína především“ nebude mít prospěch nikdo.
Nesmyslná a houževnatá útočnost Donalda Trum‑
pa zbytečně zkomplikovala již tak obtížné vztahy
mezi nejsilnější zemí světa a velmocí, která by ji
na prvním místě mohla nahradit.
americké volby byly bodem obratu. Znovu po‑

tvrdily, že ti, kdo odepisují demokracii, tak činí
na vlastní nebezpečí. Demokracie reagují pomalu,
často i těžkopádně, v podstatě chaoticky. Jsou ale
také nepoddajné, a jsou‑li vyprovokovány, umí být
rozhodné. Vědí, že autokratická diktatura je neslu‑
čitelná s hledáním lidské důstojnosti a svobody.
umí se vzchopit, aby dokázaly říci tyranovi: „Máš
padáka!“ – slova, která Donald Trump nechce sly‑
šet ani za nic. Díky tomu je tu znovuzrozená nadě‑
je, jakkoliv slabá, pro 21. století.
Vakcína proti covidu‑19 tu může být už brzy. Sluš‑
ný americký prezident už tady je.
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fliktu. katherine Goldsteinová, moderátorka podcastu
The Double Shift (Dvojitá směna), to nedávno vystihla
slovy: „Mám pocit, že by se všechny matky měly domlu‑
vit na novém pozdravu. Místo aby se ptaly ,Jak se máš?‘,
měly by spíš říkat ,už jsi dneska brečela?‘.“
Po sedmi měsících trvání pandemie se nám v podcas‑

tu Pracující ženy magazínu Harvard business Review,
který spolumoderuji, svěřily tři ženy, jež letos ztratily
práci, jak to všechno zvládají.

Veronika vyprávěla, že předloni konečně
udělala změnu, na kterou se dlouho chystala.
Opustila kariéru webové designérky a začala
se věnovat své vysněné práci – masážní tera‑
pii. ale pandemie přinutila studio, ve kterém
pracovala, aby zavřelo. a Veronika se teď sna‑
ží vrátit zpátky k webovému designu. Podnik‑
la nezbytné kroky, aby se přizpůsobila nové
skutečnosti, a dělá, co se dá, aby si zajistila
obživu.
Svěřila se nám také Emily, umělkyně, jejíž

zaměstnavatel – operní společnost – musel
v březnu také zavřít. Emily už mnoho měsíců

nevystupovala na jevišti. „Ten boj není ani tak o tom,
že nemám práci. Je to spíš o hledání smyslu toho vše‑
ho,“ řekla nám. „Jsem vlastně vůbec zpěvačka, když
teď nezpívám?“ Pro některé z nás, jejichž sebevědomí
je neoddělitelně svázáno s prací, může být fakt, že o ni
přijdeme, velkou existenciální ranou. Socioložka aliya
Hamid Raová napsala: „To, zdamáte, nebo nemáte práci,
se stalo vnitřním ukazatelemmorální hodnoty člověka.“
Naše nová realita je sice krutá, přináší s sebou ale také

několik malých pozitiv. Miliony z nás se teď nemusí po‑
týkat s problémy souvisejícími s dojížděním do zaměst‑
nání. Pracoviště se stala mnohem flexibilnějšími. a to je
trend, který bude nejspíš pokračovat.

n
ení nic nového na tom, že pracující ženy musí
během pandemie zvládnout někdy i dvě či tři
směny denně. Plní‑li každodenní úkoly v práci
a zároveň na nich spočívá skoro veškerá péče
o rodinu i domácnost – jak to ostatně příliš
mnoho žen opravdu zažívá – půjde brzy do tu‑

hého. V poslední době to potvrzuje jedna studie za dru‑
hou.
Ta loňská, Ženy na pracovišti vypracovaná konzultač‑

ní firmou Mckinsey a neziskovou organizací
Lean in, popisuje daň, kterou si pandemie
doprovázená zpomalením ekonomiky vybrala
ve Spojených státech: v případě žen, zvláště
těch barevné pleti, je nejpravděpodobnější, že
během pandemie mohou přijít o práci. a po‑
kud práci ještě mají, rozpadla se jim organi‑
zace chodu domácnosti, jež mnohým z nich
doposud umožňovala skloubit zaměstnání
s péčí o rodinu. když například školy přešly
na distanční nebo střídavou výuku, donutilo
to mnoho zaměstnaných matek, aby kromě
plnění svých pracovních povinností zároveň
fungovaly jako asistentky učitelů.
Podle zmíněné studie jedna ze čtyř žen ve Spojených

státech nyní zvažuje, zda svou pracovní kariéru nepři‑
brzdí, nebo dokonce neodejde z práce úplně. Nemělo by
nás to překvapovat. Jenže tyto trendy hrozí ztrátou veš‑
kerého pokroku v postavení žen na pracovištích, které‑
ho jsme dosáhli během minulých let.
ale čísla neříkají všechno. Ženy se musí vyrovnávat

s doposud nepředstavitelným stresem. byly sice zvyklé
„žonglovat s mnoha míčky najednou“, teď jim ale pravi‑
delně padají na zem. a to proto, že jejich obvyklé role –
pracovní a pečovatelská – se hodinu co hodinu, někdy
dokonce minutu co minutu, dostávají do přímého kon‑

Až si zase jednou budeme zvykat na práci v kanceláři, pojďme se přitom zbavit
některých zastaralých norem chování.
Text: © 2020 The New York Times Company and amy bernstein, Foto a ilustrace: Rebecca Conway / The New York Times, Diana Ejaita,
Maggie Shannon / The New York Times

Covid‑19 nám, pracujícím ženám, zasadil ránu.
Může nás to posílit?

Amy Bernsteinová je
od roku 2011 editorkou
magazínu Harvard

Business Review. Zároveň
spolumoderuje podcast

Harvard Business Review
nazvaný Pracující ženy.



– 1 3 –

r o k o č i m a s v ě t o v ý c h o s o b n o s t í

Přesto nelze ignorovat skutečnost, že i když nemu‑
síme dojíždět do zaměstnání, odpracujeme více hodin.
a tyto přesčasy nám nikdo neproplácí. Nová, větší fle‑
xibilita představuje větší výzvy pro udržení rovnováhy
mezi pracovním a soukromým životem. a nutí nás při‑
znat si, že některé normy i pravidla již zastaraly.
Dlouhodobé uctívání „ideálního zaměstnance“ dostá‑

vá nyní na frak. Názor, že nejlepší je ten, který odpracuje
nejvíce hodin, je vždy k dispozici a práci staví nade vše,
většině zaměstnaných žen nikdy nedával moc smysl.
Ostatně to byly vždy právě ony, kdo musel vyvažovat
a zvládat své povinnosti v práci i doma.
Joan C. Williamsová, zakládající ředitelka Centra pro

pracovní právo na Hastingsově právnické fakultě ka‑
lifornské univerzity, loni ve svém článku pro magazín
Harvard business Review napsala, že koncept ideální‑
ho zaměstnance je závislý na modelu „živitel – pečo‑
vatelka o domácnost“, který je reliktem starých časů,
kdy průměrný muž chodil většinou do práce a průměr‑
ná žena se starala o domácnost. Williamsová uvedla,
že „standard ,ideálního zaměstnance‘ již dlouho klade
mnohem vyšší požadavky na ženy – ty totiž musí kaž‑
dý den zvládat nejen pracovní povinnosti, ale očekává
se od nich, že zvládnou všechny povinnosti týkající se
rodiny a domácnosti“. „Jestli byla někdy pravá chvíle
definitivně se zbavit této staromódní představy ideál‑
ního zaměstnance, pak je to právě nyní,“ dodala Willi‑
amsová. kéž by se tak stalo.
Stále více si také uvědomujeme skutečnost, že hodno‑

ta nás samotných nezávisí na tom, zda máme formální
zaměstnání. Tim O‘brien, ředitel programu Vedení pro
21. století (Leadership for the 21st Century) na kennedy‑
ho fakultě pro veřejnou správu Harvardovy univerzity,
tvrdí, že když své postavení v práci slučujeme s tím, jak
sami sebe vnímáme, ztrácíme nadhled a negativně to
ovlivňuje náš úsudek. a tento problém se zhorší, když
začnete zaměňovat své pracovní postavení s hodnotou
sebe samého, když si o sobě budete myslet, že jste jen
tak cenní a užiteční, jako je role, kterou formálně plníte.
Operní zpěvačka Emily si tento postoj, zdá se, bere

k srdci. „Vůbec nevím, kdy budu zase moci vystupovat,“
řekla nám. „Myslím, že si prostě musím dál připomínat,
že nejsem jen tou, kterou ze mě dělá má práce. To pře‑

Díky vypátrání nových rostlinných druhů a živoči‑
chů v oceánech, bychom mohli dospět k přelomo‑
vým objevům v medicíně.
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ce nejsem celá já.“ když teď nemůže
dělat to, co ji naplňovalo posledních
15 let, začíná se na sebe dívat jiným
pohledem.
Také mnoho dalších žen přinutily

poslední měsíce k tomu, aby začaly
na věci hledět jinak. Lisa, podnikatel‑
ka ve zdravotnictví a třetí host naše‑
ho podcastu, nám řekla: „když udeřil
covid, všechno se zastavilo. Mohla
jsem vypadnout z pracovního kolo‑
toče a vlastně mi to pomohlo. i když
všechno bylo velmi těžké, osobně mi
to přineslo i něco dobrého, dokázala
jsme na tom negativním najít i něco
pozitivního.“
Také doktorka aliya Hamid Rao‑

ová z London School of Economics
ve svém výzkumu dokázala, že mno‑
ho žen, které přišly o zaměstnání, se
stalo odolnějšími a odhodlanějšími.
„Ženy taková situace přinutí si pro‑
myslet, za jakých okolností se chtějí
znovu vrátit do pracovního procesu,“
potvrdila mi. „Přemýšlejí o určení
vlastních podmínek: ,Chtěla bych
mít to, co dělám, více pod kontrolou.
Možná si otevřu soukromou praxi
nebo se stanu konzultantkou a budu
pracovat sama na sebe‘.“
Nechci tady malovat věci na rů‑

žovo, rok 2020 byl opravdu tvrdý
a nemilosrdný. Mnoho žen bude mít
co dohánět v profesním postupu či
výši platu, možná se ani nedostanou
na původní úroveň. ale řada dalších
žen třeba najde nové možnosti, jak
se pohnout kupředu, které je budou
více uspokojovat. bylo by to skvělé.
Z krize roku 2020 bychom si všich‑

ni měli vzít ponaučení – nastala
chvíle, aby si ženy uvědomily vlastní
očekávání a touhy, a to nikoliv podle
nějakého zastaralého vzoru. a za‑
městnavatelé by to měli respektovat.
Zpátky „do normálu“ už se nevrátíme.
a to je určitým způsobem dobře.

P
odobně jako spousta mých spoluobčanů
jsem byl konsternován, když se prezident
Trump odmítl zavázat k pokojnému předání
prezidentské moci, pokud by měl ve volbách
3. listopadu prohrát. a naznačil to již v říjnu,
v době, kdy v průzkumech veřejného mínění

trvale zaostával za konečným vítězem, bývalým vice‑
prezidentem Josephem R. bidenem.
a aby toho nebylo málo, senátor Mike Lee z utahu,

republikán, který zasedá v soudním výboru Senátu
Spojených států, následně zveřejnil tento tweet: „De‑

mokracie není naším cílem. Naším cílem jsou
svoboda, mír a prosperita. Chceme, aby se
život lidí zlepšoval. a přílišná demokracie
to může ohrozit.“ Přílišná demokracie? Je‑
diným pozitivem na takovém prohlášení je
to, že republikánský politik je ve svých zámě‑
rech alespoň upřímný. Toto prohlášení by se
mohlo stát jakýmsi bodem obratu v historii
i dalším směřování naší země.
Pokud nedojde k pokojnému ani hladkému

předání moci, lidé jako senátor Lee prosadí
svou a my se k demokracii obrátíme zády,
naše životy i naše vnímání Spojených států
jako bašty podílu lidu na vládnutí a respek‑
tování lidských práv se navždy změní.

Před více než rokem jsem v knize Lidé, moc a zisky:
Progresivní kapitalismus pro věk nespokojenosti pře‑
mýšlel o dilematu, jemuž čelí Republikánská strana. Ta
obhajuje politiku, která je v rozporu s názory většiny
američanů, již vyjádřili svůj názor na všeobecný přístup
ke zdravotní péči, lepší dostupnost vzdělání, zvýšení

Normy bořící prezident nás naučil,
že bychom neměli brát naše pravidla
za garantovaná.
Text: © 2020 The New York Times Company and Joseph E. Stiglitz,
Foto: Doug Mills / The New York Times

Šance opravit trhliny
v demokracii

Joseph E. Stiglitz je
ekonom, politický
analytik, profesor

Kolumbijské univerzity
v New Yorku a hlavní
ekonom liberálního

neziskového think‑tanku,
Rooseveltova institutu.
Je nositelem Nobelovy
ceny za ekonomii za rok

2001.
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když jsem vyrůstal ve městě Gary v indianě, učili
jsme se ve škole o síle americké demokracie, o našich
systémech kontroly i vyvažování a o právním státě.
Hovořili jsme o demokracii, v níž je jasně vnímán hlas
většiny, ale zároveň jsou respektovány menšiny. Ne‑
hovořili jsme o důvěře – ta byla brána jako samozřej‑
most – nebo o institucionální slabosti či křehkosti,
která trápila banánové republiky. Na státy, v nichž pe‑
níze poskvrnily politickou kulturu, jsme hleděli spat‑
ra. To jsme ještě neměli rozhodnutí Nejvyššího soudu
jako v případě kauzy Citizens united versus Federální
volební komise, které potvrdilo úlohu a vliv korpo‑
rátních dolarů v naší politice. a neuměli jsme si ani
představit, že ameriku bude trvale ovládat politická
menšina, jež nemá žádný respekt k právům většiny.
Posledních několik let jsme měli prezidenta překra‑

čujícího normy. Naučil nás, že normy nemůžeme brát
za zaručené a nepřekročitelné. a dal jasně najevo, že
bychom tyto dlouho zavedené normy chování – jako
je respektování role generálních inspektorů, vyvaro‑
vání se konfliktům zájmů nebo zveřejňování daňo‑
vých přiznání – měli transformovat do zákonů.
Doufám, že se tyto klíčové momenty v našem ná‑

rodním diskurzu nestanou bodem obratu ve směřová‑
ní národa. Historie napovídá, kam by mohlo vést, po‑
kud budou ti, kdo pohrdají demokracií, jako prezident
Trump a senátor Lee, dál hrát na tuto notu. určité
náznaky už jsme viděli. Únos mírumilovných demon‑
strantů nedostatečně identifikovatelnými pracovníky
federálních bezpečnostních agentur v neoznačených
automobilech letos v létě v Portlandu ve státě Oregon
nám evokuje ošklivé asociace a přináší s sebou závan
kyselého zápachu potu Hitlerových „hnědých košil“.
a stejně tak působí i prezidentovy poznámky, že je
zjednodušeně řečeno nad zákonem nebo nad výsled‑
ky svobodných a spravedlivých voleb.
Za předpokladu, že naše demokracie přežije, může

nás tento bod obratu nasměrovat zcela jiným smě‑
rem: budeme čelit mnohem náročnější, ale zároveň
stimulující výzvě, abychom usilovali o posílení naší
demokracie. Viděli jsme její slabiny, křehkost její
struktury. Viděli jsme destruktivní sílu peněz v poli‑
tice, to, jak podkopávají důvěru a vytvářejí prostředí,
jež prohlubuje společenskou nerovnost. Viděli jsme,
jak tento proces vede k ještě větší polarizaci, jak
deformuje férový systém kontroly a vyvážení a ústí
v chaos a konfrontaci.

minimální mzdy, zpřísnění zákonů týkajících se drže‑
ní zbraní a podobně. Proto jediný způsob, jak se může
Republikánská strana udržet u moci, je provádění anti‑
demokratické politiky. Což může spočívat ve zbavování
práva volit (vylučováním některých voličů), takzvaném
gerrymanderingu (účelném manipulování s hranicemi
volebních obvodů, aby došlo ke zvýhodnění politické
strany, která úpravu prosadila), nebo ve vyvíjení tlaku
na Nejvyšší soud ve snaze omezit pravomoci prezidenta
či demokraty ovládaného kongresu.
Všichni vidíme, jakých nepřiměřeností jsou republi‑

káni ve skutečnosti schopni, ačkoliv neustále mávají
vlajkami a odvolávají se na Ústavu uSa. Nyní začali
otevřeněji hovořit o svých záměrech. Proto se tedy,
doufejme, můžeme konečně začít bavit o tom, jakou
zemí by amerika měla být. Souhlasíme se závěry se‑
nátora Leea? Platí, že účel světí prostředky? Jsme
ochotni vzdát se naší demokracie, abychom dosáhli
svých cílů? a když se demokracie vzdáme, opravdu
nám to pomůže cílů dosáhnout? Historie rozhodně
nabízí mnoho varovných příkladů.
uplynulé čtyři roky upozornily na to, jak moc křeh‑

ké jsou naše instituce. Zvláště ty, které mají zajišťovat
rovnost, politickou svobodu, kvalitní státní služby,
svobodný a aktivní tisk a právní stát. když jsem byl
před nějakými 20 lety hlavním ekonomem Světové
banky, učili jsme různé země vytvářet dobře fungující
instituce – v té době jsme na Spojené státy nahlíželi
jako na model a vzor. Nebyli jsme si sice jistí, jak se
dobré instituce vytváří. Nebyli jsme ani schopní defi‑
novat, co termín „dobrá instituce“ přesně znamená.
ale když něco takového vytvoříte, poznáte to. Týká se
to přitom jak norem, tak zákonů. Dobře fungující spo‑
lečnosti mají obojí – právní stát je sice nezbytností,
ale normy, které respektují všichni občané, jsou zase
mnohem pružnější. Do zákonů se vše, co by se dalo
popsat jako „dobré chování“, zahrnout nedá. Tento
pojem je příliš komplexní a stále se proměňuje.
O něco později jsem byl předsedou mezinárodní in‑

stituce nazvané komise pro měření ekonomické vý‑
konnosti a sociálního pokroku. Naším cílem bylo po‑
soudit zdravé ekonomiky, ve kterých se jejich občané
těší vysoké úrovni blahobytu, a přijít na to, co ved‑
lo ke vzniku a rozkvětu těchto společností. Jednou
ze složek, na niž jsme se soustředili, a jež do té doby
stála stranou zájmu předchozích analýz, byla důvěra
občanů jeden v druhého a ve společné instituce.
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Pokud nedojde k pokojné‑
mu a hladkému předání
moci, naše životy i naše
vnímání Spojených států
jako bašty podílu lidu
na vládnutí a respektování
lidských práv se navždy
změní.

Snaha obnovit vzájemnou dů‑
věru a pocit sociální soudržnosti
nebude úspěšná, pokud se ne‑
dokážeme postavit čelem našim
vzájemně propleteným rasovým,
etnickým a ekonomickým nerov‑
nostem. Ty nás nevyhnutelně roz‑
dělují a zároveň podkopávají po‑
žadavky na vybudování solidární
demokracie.
Znovuobnovení demokracie

bude náročné, může nás ale někam
posunout. Demokracie nespočívá
jen v tom jít jednou za čtyři roky
k volbám. Úspěšný demokratický
systém vyžaduje širokou občan‑
skou angažovanost s řadou insti‑
tucí občanské společnosti. a ko‑
lektivní jednání není jen věcí vlády
a veřejných institucí, nelikviduje
individualitu či svobodu, může je
naopak posilovat a umožňovat
všem, aby z něj měli užitek.
Dostali jsme se skoro až na hra‑

nu zániku našich udržovaných de‑
mokratických práv, podívali jsme
se do propasti a jen jsme odhado‑
vali, co by mohlo být na jejím dně.
Tato děsivá vize by se však mohla
stát potřebnou hybnou silou pro
probuzení takové národní solida‑
rity, kterou americký lid potřebuje
k obnově své demokracie.
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typickou směsí zábavy a politiky. Neliberální politici
jako Jarosłav kaczyński a Viktor Orbán velmi dobře
pochopili, že v době po druhé světové válce se světová
politika v dříve nevídané míře stala typem zábavy.
Neměli bychom se však domnívat, že tento druh

zábavy skutečně baví publikum. Je to spíše zábava
zvráceného typu. Ve skutečnosti nás radikální výroky
neliberálních politiků často mohou pobuřovat. Nemě‑

li bychom zapomínat, že tyto výroky rovněž
mají přitažlivou formu, což znamená formu
vyhovující současné povaze masových médií.
Zábava nemusí znamenat, že se nás někdo
snaží rozesmát. Mnohem důležitější je schop‑
nost upoutat a udržet si zájem a pozornost
publika. Tato schopnost často představite‑
lům neliberální politiky přináší volební vítěz‑
ství. V zemích, kde zvítězí, potom pokračují
s mediální podívanou, přičemž zároveň de‑
montují základní prvky liberální demokracie:
právní stát, dělbu moci a svobodná média.
Zábava v politice nicméně není nový jev.

Slogan „panem et circenses“ (chléb a hry) po‑
chází z antiky. už mnoho staletí lidé požadují

materiální statky a zábavu. ani největší tyrani větši‑
nou nezapomínali těmto očekáváním vyhovět – což
bylo i v jejich zájmu. Zábava byla také tématem filo‑
zofických úvah. Například v sedmnáctém století blaise
Pascal prohlásil, že zábava je jediná věc, která vysoce
postaveným lidem umožňuje, aby přemýšleli o něčem
jiném než o svých ubohých životech. Ve dvacátém sto‑
letí se totalitární Německo a Rusko snažily přitáhnout
pozornost občanů pomocí neustálé mobilizace. Též

v
krásné autobiografické knize Svět včerejška
píše rakouský autor Stefan Zweig o své tou‑
ze vrátit se do zlatého věku jistoty a bezpečí,
jímž pro něj byla habsburská říše. Ze spiso‑
vatelova líčení nejdramatičtějších událostí,
jichž byla jeho generace svědkem – zejména

osudného vlivu třetí říše na jeho zemi a celou Evropu –
však postupně vysvítá, že návrat ke starému dobrému
Rakousko‑uhersku není možný. Zweigova
generace se musí s touto skutečností vyrov‑
nat a vydat se vstříc zcela neznámé a obtížné
budoucnosti.
V určitém smyslu jsme dnes Zweigovi

současníci. Neliberální populismus hlubo‑
ce ovlivňuje světovou politiku. Někteří lidé
se domnívají, že porážka Donalda Trumpa
v uSa znamená návrat k řádu nastolenému
s koncem studené války. Ve skutečnosti se
však před námi otevírají zcela odlišné scé‑
náře. V Evropě neliberální populisté ani zda‑
leka nepřicházejí o moc a význam. To platí
zvlášť pro oblast střední a východní Evropy.
Jarosław kaczyński v Polsku, Viktor Orbán
v Maďarsku a úspěchy hnutí aNO v Česku nám připo‑
mínají, že liberalismus už nepředstavuje jedinou mož‑
nou cestu vývoje. Jestliže liberálové chtějí, aby jejich
vidění světa v dlouhodobém horizontu zvítězilo, musí
nejen nabídnout správnou diagnózu příčin současné
situace, ale rovněž se naučit účinnou formou podávat
to, co říkají.
Vzdor vážným důsledkům koronavirové pandemie

byla světová masová média také v roce 2020 zaplněna

Liberálové nikdy nebudou schopní své populistické soupeře porazit,
pokud se od nich nepoučí ohledně toho, jak komunikovat.
Text: karolina Wigura, Jarosłav kuisz

Svět dneška: od infotainmentu přes
politainment k populisttainmentu
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špatně fungující systémy reformovat. Takřka úplný
zákaz potratů, o němž v říjnu rozhodl ústavní soud,
vyvolal masivní demonstrace v polských městech
a tlačil lidi k tomu, aby se ve stavu morální paniky
chvatně rozhodli, na kterou stranu se postaví. ukáz‑
kovým příkladem této taktiky byl kaczyńského pro‑
slov k řadovým členům strany, v němž přes sociální
média vyzýval k obraně katolické církve „za každou
cenu“.
Tentokrát nicméně populistické metody tak úplně

nefungují. Vznikla nová politická zlomová linie a kac‑
zyński ani nemá pod kontrolou konečný výsledek, ani
nemůže vrátit džina zpátky do láhve. Nemělo by však
smysl, aby liberálové vyčkávali, než populistům dojde
energie úplně. Náš hlavní argument zní tak, že ačkoliv
existuje mnoho důvodů, proč si populisttainment ošk‑
livit, liberálové nikdy nebudou schopni své populistic‑
ké soupeře porazit, pokud se od nich nepoučí ohledně
toho, jak komunikovat.
Musí si nejen dávat pozor, aby říkali věci založené

na pozitivním a věcném programu a strategii. Nadto je
musí říkat přitažlivým způsobem. Vítězství Joea bide‑
na v amerických volbách dokázalo, že toho liberálové

mohou dosáhnout a zvítězit „za časů chole‑
ry“. Také u demokratů ve východní Evropě
už lze zahlédnout jisté známky optimistic‑
kého vývoje. komunální liberální politiko‑
vé ve Varšavě, budapešti, Praze a bratislavě
v poslední době uplatňují některé účinné
komunikační strategie. iniciativa jménem
Pakt svobodných měst, již podepsali čtyři
starostové a primátoři – Rafał Trzaskowski,
Gergely karácsony, Zdeněk Hřib a Matúš Va‑
llo –, se stala platformou sloužící nejen k vy‑
budování chytřejších a přátelštějších měst
a ke vzájemné podpoře v žádostech o evrop‑
ské finance, ale také k obrodě liberálníchmy‑
šlenek pro 21. století.

klasičtí liberální myslitelé jako John Stuart Mill tvr‑
dili, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svo‑
boda druhého člověka. Toto pravidlo stále platí, ale už
nestačí populistům jenom nadávat. Jejich označování
za fašisty už na mnohé voliče nedělá žádný dojem. Ma‑
jí‑li liberálové zvítězit, musí si osvojit zábavné nástroje
a zároveň obnovit a chránit ideologické jádro liberál‑
ní politiky: pluralismus, toleranci, důvěru, pospolitost
a právní stát.

v demokratických zemích byly po roce 1945 podniknu‑
ty různé pokusy, jak popsat dopady zábavy na občany.
V šedesátých letech se dostal do módy pojem „spo‑
lečnost spektáklu“, zavedený francouzským filozofem
Guyem Debordem. V devadesátých letech vznikl k po‑
pisu tohoto fenoménu nový termín „infotainment“.
Ten označuje zpravodajství založené na zábavě. když
po určité době politickým analytikům, kteří se snaži‑
li vystihnout nové vztahy mezi politikou a masovými
médii, přestal termín „infotainment“ stačit, vynořil se
pojem „politainment“.
Nové stadium tohoto vývoje představuje „popu‑

listtainment“. Jeho novost je záležitostí míry. Demo‑
kratičtí politikové posledních desetiletí používali
zábavu k tomu, aby si vylepšili image, aby působili lid‑
štěji. Zábava byla doplňkem ideologie a tradičně chá‑
pané stranické politiky. To všechno populisté pře‑
vrátili vzhůru nohama a udělali z politiky doplněk
zábavného zpravodajství a showbyznysu. Právě to činí
z populisttainmentu nový politický jev. Jeho příklady
najdeme v itálii Silvia berlusconiho, prvního politika,
který vlastní stranu Forza italia založil na svých třech
televizních stanicích a dalších společnostech. Struktu‑
ry strany Forza italia spravovali lidé z ber‑
lusconiho médií, zejména reklamní agentury
Publitalia, která vybírala kandidáty na po‑
slance – což byli skoro vždy byznysmeni,
často zaměstnanci společností patřících me‑
diálnímu magnátovi berlusconimu. Příběh
úspěchu českého premiéra andreje babiše
a jeho hnutí aNO bychom měli v celém jeho
rozsahu srovnávat s tímto precedentem.
Je pravda, že pandemie koronaviru odhali‑

la některé meze neliberální správy státu. Vi‑
rus působil jako katalyzátor, byť v různých
částech světa různými způsoby. V zemích
jako Polsko a Maďarsko jsou současné re‑
žimy z velké části založeny na mechanismu
jedné strany a jednoho politického vůdce a na ostré,
černobílé propagandě. Tyto prostředky se nyní ukáza‑
ly jako neúčinné, neboť doba covidu‑19 vyžaduje stra‑
tegie opírající se o dobře zorganizované zdravotnické
systémy, důvěru, spolupráci a sociální kohezi. když
Polsko na podzim 2020 čelilo rozvratu zdravotnictví
a vzdělávacího systému, rozhodl se Jarosław kaczy‑
ński raději uchýlit k pospulisttainmentu a odvést po‑
zornost společnosti jinam, než aby se vůbec pokoušel

Jarosłav Kuisz je
šéfredaktorem

polského politického
a kulturního

týdeníku Kultura
liberalna a odborným

asistentem
na Právnické

a správní fakultě
Varšavské univerzity.
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rozdíly v bohatství, které zatěžují naše společenství.
i když tyto skutečnosti byly už dříve alespoň někte‑
rým z nás zcela zjevné, mnozí jiní potřebovali obrovský
otřes způsobený pandemií, aby si toho také všimli.
Pandemie nám rovněž pomohla uvědomit si krásy

přírody. Jak se covid‑19 na jaře šířil po celé zeměkouli
a nutil státy postupně přijímat přísná protiepidemická
opatření, příroda se rychle začala prosazovat: špinavé
benátské kanály se pročistily, smog nad hollywoodský‑

mi kopci se rozplynul. Ze silnic zmizela auta,
což vedlo k významnému, i když jen dočas‑
nému snížení emisí oxidu uhličitého. Všech‑
ny tyto důsledky byly povzbudivé, ukázaly,
že i velmi dramatické změny jsou možné
a existuje naděje, že se nakonec dočkáme ze‑
lenější budoucnosti.
Ovšem jak pandemie pokračovala, způso‑

bila také prudký nárůst spotřeby jednorá‑
zových plastů. Popelnice jsou teď plné ige‑
litových sáčků a latexových rukavic. Použité
roušky a respirátory pohozené na ulicích
jsou splachovány do kanálů a pak do vod‑

ních toků. a ohrožují tak život v moři. ať si to uvědo‑
mujeme, nebo ne, vyhozené plasty dusí život v našem
ekosystému.
Znečištění životního prostředí i pandemie mají jeden

společný znepokojivý znak: mechanismy a procesy,
které jsou jejich základem a podstatou, zůstávají větši‑
nou pouhým okem nepostřehnutelné. a tak nevidíme
plastové mikročástice, jež polykáme, když jíme potra‑
viny z moře. Stejně jako nevidíme kapénky či aerosol
s koronavirem, když přelétávají z jednoho člověka
na druhého. kvůli této skutečnosti se uvedené hrozby
mohou jevit jako obzvláště zdrcující a neporazitelné.
V bojích s těmito hrozbami však nejsme sami. Nikdo

b
ez oceánu není života.“ Vzhledem k tomu, že
se jmenuji Cousteau, je tato zpráva v podstatě
zapsaná v mé DNa. a jako ochránce životního
prostředí ji hlásám do světa už roky.
Vzhledem k zoufalému stavu našich oceánů

je ale jasné, že se tato zpráva zatím k většině
lidí nedostala.
když bilancujeme rok 2020 – ze sociálního i vědecké‑

ho pohledu jeden z nejobtížnějších roků v nedávné his‑
torii – a zvažujeme možnosti, jak se pohnout
kupředu, je důležité uvědomit si prostý fakt:
bez zdravého oceánu nikdy nedocílíme zdra‑
vé budoucnosti.
Mnozí z nás zažili kouzlo a krásu, které

oceán nabízí. Přesto jeho zásadní propojení
s našimi každodenními životy – tedy to, ja‑
kým způsobem dodává planetě kyslík, jejž
dýcháme, a vyživuje plodiny, které jíme – zů‑
stává poměrně velkou neznámou.
Měl jsem tu možnost – a privilegium – strá‑

vit nepřetržitě 31 dní v podvodní vědecké
laboratoři, což mi dalo jedinečnou možnost
uvědomit si skutečnou hodnotu oceánu jako primární‑
ho systému podpory života. Pravda je, abych parafrá‑
zoval arthura C. Clarka, že naši planetu by bylo příhod‑
nější nazývat Oceánem než Zemí. Nebýt vody, zůstala
by Země pouze jednou z mnoha miliard kamenných
hroud bez života plujících inkoustově černou prázdno‑
tou vesmíru.
Jak můžeme změnit naše vnímání významu oceánu

pro planetu Zemi? Začněme tím, že si vezmeme po‑
učení z roku 2020. koronavirus způsobil velké utrpení
a tragédie, zároveň ale upozornil na některé nepříliš
zřetelné jevy, jež se staly součástí našich každodenních
životů – od rasové nespravedlnosti až po extrémní

Abychom zvládli obě navzájem provázané krize – epidemii covidu‑19 a klimatickou
změnu –, musíme začít po malých krůčcích, ale mít přitom velké sny.
Text: © 2020 The New York Times Company and Fabien Cousteau, Foto: Fabien Cousteau Ocean Learning Center via The New York Times

Naše oceány, naše budoucnost

Fabien Cousteau je
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jeho jméno.
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kud ovšem dokážeme aplikovat a přijmout opatření,
jež nás učí věda. Včetně toho, že budeme schopní při‑
znat si tvrdou pravdu – pokud zareagujeme příliš poz‑
dě, škody budou nedozírné. Musíme se naučit, že být
na straně přírody znamená být na straně lidstva.
Nyní, více než kdykoliv dříve, potřebujeme naději.

Nesmíme však jen čekat, že se dostaví sama od sebe,
musíme jít naději naproti.
Jedním ze způsobů, jakými se snažím spolupracovat

při hledání naděje pro budoucnost a pomoci při řešení
naléhavých problémů, jimž nyní čelíme, je vybudování
stanice Proteus, nejmodernější podmořské výzkumné
základny a laboratoře. První z plánované sítě podmoř‑
ských stanic Proteus bude umístěna necelých 20 met‑
rů pod hladinou karibského moře u ostrova Curacao.
bude sloužit v podstatě jako mezinárodní „vesmírná“
základna pro průzkum oceánu, umožní vědcům a vý‑
zkumníkům z celého světa žít týdny a nakonec i mě‑
síce pod hladinou moře. Díky tomu budou schopni
odhalit další tajemství oceánu. Protože je z oceánů
zatím prozkoumáno jen asi pět procent, existuje na‑

z nás není přirozeně imunní vůči viru nebo dopadům
znečištění a klimatické změny. Můžeme ale dokázat
velké věci, pokud budeme jednat společně.
Zdánlivě malé, každodenně se opakující činnosti mo‑

hou pomoci v boji se znečištěním stejně jako s virem.
Například nošení pratelné a znovupoužitelné roušky je
snadným způsobem, jak ochránit zdraví vašeho souse‑
da a zároveň zajistit, že méně plastů skončí v oceánu.
abychom ještě více chránili naše vodní toky, měli by‑
chom se vyhýbat nákupu zboží v plastových obalech,
což pro změnu sníží celkovou poptávku po takových
produktech.
Žijeme v uzavřeném systému. Vlastně nemůžeme

věci jen tak vyhodit „pryč“. Plasty, které vyhodíme
do odpadků, často končí v tělech mořských živočichů
a následně si najdou cestu zpátky do našich zažívacích
ústrojí.
Stejně jako můj dědeček Jacques‑Yves Cousteau vě‑

řím, že chráníme to, co milujeme, a milujeme to, čemu
rozumíme. Máme schopnost uřídit závažnost epidemie
koronaviru nebo velikost dopadů klimatické krize, po‑

Protože je z oceánů zatím prozkoumáno jen asi pět procent, existuje naléhavá potřeba jim lépe porozumět.
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t
rend k polarizaci moderních společností mů‑
žeme pozorovat v posledních letech jak na ná‑
rodní, tak na mezinárodní úrovni. Příčin je
více, kromě nástupu sociálních médií a ano‑
nymní digitální komunikace je to prohlubující
se propast nerovnosti, která sužuje nejen libe‑

rální reflektivní společnosti citlivé na tento problém,
ale rovněž ty neliberální, pokud jsou založené na trž‑
ních vztazích. Důsledkem je destrukce středních vrs‑
tev, které jsou předpokladem společenské soudržnosti.
Globální rozměr polarizace pak dokresluje konfron‑

tace rostoucích asijských modelů založených na ko‑
lektivní identitě a respektu k autoritám se západním

důrazem na lidská práva a liberální akcenty
v politice. Reakcí na ekonomickou globaliza‑
ci je pak návrat k etnicitě, k volání po silném
národním státu často v nejjednodušší podo‑
bě xenofobního populismu.
Epidemie covidu‑19 tyto polarizující faktory

ještě zvýraznila. Různé země, odlišné reakce,
utajování proti otevřenosti, disciplína proti
větší svobodě a autonomii jedince. Stále čas‑
tější argumentace, že direktivní režimy jsou
efektivnější než ty liberální a konsenzuální,
však pokulhává. Zejména když je zřejmé, že

počáteční cenzura informací vedla k nekontrolovatelné‑
mu šíření viru – ne náhodou se proto hovoří o „čínském
Černobylu“. Nicméněmůže se zdát praktické, že o příka‑
zech a řešeních se v Číně nediskutuje. Rovněž je výrazně
jednodušší uzavřít provinční Wu‑chan než multikultur‑
ní metropoli jako New York. Při veškeré úctě ke konfu‑
ciánské etice, která má mnoho paralel s tou aristotelov‑

Epidemie nás jednoho dne opustí,
přejme si, abychom v té době již nebyli
za horizonty svobody, aby nás neopustil
liberální model.
Text: Luděk Sekyra, Foto: Shutterstock

Epidemie společenské
polarizace a naděje

léhavá potřeba, a nyní také ideální
příležitost, lépe porozumět tomu,
jak oceán ovlivňuje změny klimatu
a co nás může naučit o čisté energii
a potravinové udržitelnosti.
Samozřejmě je tu i úžasná bio‑

diverzita oceánu. Jaké přelomové
objevy v medicíně bychom mohli
udělat díky objevení nových rost‑
linných a živočišných druhů?
V první laboratoři Proteus, kte‑

rá by měla být dokončena v roce
2023, bude také videostudio, což
umožní milionům lidí na celé pla‑
netě stát se svědky zázraků života
pod mořskou hladinou. Díky Pro‑
teovi pochopí více lidí sílu naší
jednoduché myšlenky: bez oceánu
není života.
každý další den, kdy se nám ne‑

podaří nalézt řešení klimatické
krize, je dnem, kterým se blížíme
ztrátě dalšího živočišného druhu
kvůli oteplující se planetě. kli‑
matická změna nezpomalí sama
od sebe, boji s ní budeme muset
přizpůsobit naše priority.
Přesto cítím, že je tu naděje. Vý‑

zkumná stanice jako Proteus je
zásadní pro ochranu našich vod –
a pro zajištění naší budoucnosti.
Věřím, že mořské prostředí může
obsahovat přírodní složky, jež by
pomohly zvládnout tuto nebo ně‑
kterou příští epidemii.
Historicky, v časech velkých krizí,

se lidstvo vždy dokázalo spojit, aby
sdílelo nápady, zavádělo odvážná ře‑
šení a našlo nové způsoby, jak pře‑
žít. Nyní je ta správná doba na po‑
dobný čin. když pohlížíme do roku
2021 a k dalším letům, je jasné, že
budeme muset přijmout kroky ne‑
zbytné k ochraně oceánů. Spoleh‑
neme se přitom na vědecký pokrok
a sílu lidské vynalézavosti. budou
na tom záviset naše životy.

Luděk Sekyra je
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společnosti, která je zdrojem eroze kolektivní svobody,
sounáležitosti a tradiční myšlenky obecného blaha.
Dle zřejmě největšího myslitele moderní doby im‑

manuela kanta „svoboda je vnitřní podstatou světa“.
Týká se všech, podobně jako epidemie, která v rukou
těch, kdo chtějí omezit autonomii jedince, je ideálním
nástrojem. Ostatně „epi demos“ v řečtině označuje jev,
který doléhá na všechen lid. Francouzský filozof Mi‑
chel Foucault to vystihl slovy, že „epidemie je snem
mocných“, neboť „umožňuje kontrolovat lid“. Epidemie
je zřejmě největším nepřítelem svobody, protože vy‑
chyluje běžná pravidla, sociální i hygienická. Zejména
v prostředí s křehkou strukturou institucí mohou být
lákavé pokusy změnit nouzový stav či jeho elementy
v trvalou výhodu.
uzavření společnosti je jedním z nejbolestivějších

dopadů covidu‑19. Střední Evropa, která kulturně
a nábožensky patří k Západu, byla nezřídka opomíje‑
ná a ponechávaná napospas velmocenským ambicím
Východu či autoritářským choutkám svých politických
vůdců. Napětí, které se do ní více či méně pravidel‑

skou, jež zrodila naši kulturu ctností, není možné učit
se stabilizovat společnost tam, kde svoboda, zejména ta
negativní, svoboda od státu, není politickou hodnotou.
Covid‑19 má totalitní charakter; každého může za‑

sáhnout a vše pohlcuje. Zdraví i veřejný diskurz. Obavy
z nákazy či ztráty obživy pak kolonizují veřejný pro‑
stor i soukromé životy. Existenciální strach dále ato‑
mizuje svět i národní společenství. Globální virus tak
paradoxně posiluje deglobalizační tendence. Epidemie
je ze své podstaty antisociální – omezuje fyzický i spo‑
lečenský kontakt, což má fatální důsledky především
u starších lidí, u nichž má osamění a ztráta kontaktu
s blízkými zvlášť negativní vliv na psychiku a průběh
onemocnění. To vede k depresím a růstu počtu sebe‑
vražd, tedy k tomu, co americký politický komentátor
a bloger Ezra klein přiléhavě nazval „sociální recesí“,
v níž se komunita rozpadá.
Sociální dimenze epidemie je do značné míry v ru‑

kou státní autority, která omezuje individuální svo‑
bodu, zejména interakci a pohyb osob. To spolu s pře‑
vahou digitální komunikace vyvolává další atomizaci

Je majitelem rodinné kavárny PIKOLA v centru Šumperku,
kde vám naservíruje skvělou kávu z vlastní pražírny. Nedáv-
no otevřel také espressobar PIKOLA v Olomouci. Kavárník
Jiří Giesl vytvořil pomocí moderních technologií a internetu
vlastní online svět, kde se všechno točí kolem kafe. A daří se
mu v něm víc než dobře.

V Pikole je vedle kvalitní kávy samozřejmostí i kvalitní připojení k internetu. „V dnešní době se žádná kavár-
na bez stabilní wifi neobejde,“ říká Jiří a zároveň dodává, že internet v kavárně přestal vnímat jako pouhý
doplněk: „S příchodem covidu nás online zachránil. Založili jsme e-shop, ‚šlapeme‘ do sociálních sítí,
vybudovali jsme si komunitu fanoušků. Ti od nás nakupují a přijíždějí k nám z celé republiky.“

S příchodem pandemie se musel rychle adaptovat. Ke kavárně přibyla pražírna, pekárna, hotelový pokoj, zmí-
něný e-shop, magazín nebo web s blogem. Prakticky veškerá komunikace se zákazníky a aktivity kolem Pikoly
se přesunuly do online světa. „Dělali jsme třeba live streamy na Instagramu (@kafepikola) a Facebooku,
abychom lidemdali vědět, že fungujeme a co chystáme,“ vzpomíná Jiří. Rozjel dokonce podcast na Spotify:
„Mám kolem sebe řadu zajímavých lidí. Tak jsem je začal zvát na kafe a u toho si povídáme.“

Online se tak pro Jiřího stal hlavním byznysem: „Přes internet jsme začali kafe prodávat i nakupovat.
Kdybychom to neudělali, nepřežijeme.“ Nároky na připojení jsou proto vysoké, nejen kvůli pohodlí
zákazníků, ale především kvůli bezproblémovému chodu e-shopu, sociálních sítí nebo rezervačního systému.
Nekvalitní internet už Jiří řešit nechce. Proto přešel na Gigabit internet od Vodafonu: „Při tom všem, co
děláme po internetu, si nemůžeme dovolit mítmalou kapacitu.“

Co by Jiří Giesl v současné době vzkázal ostatním podnikatelům, jako je on sám? „Mějte vždy záložní plán,
umožní vám to adaptovat se v případě krize. I z našeho plánu B se stal plán A.“

HN058794

Tenhle podnik je jiné kafe

Podrobné informace o Gigabit internetu
od Vodafonu se dozvíte na vodafone.cz/gigabitprofirmy

I N Z E R C E
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ně vracelo, vyvolalo i oba světové válečné konflikty
s osudnými historickými důsledky.
Středoevropský meziprostor byl často „unášen“ po‑

litiky, které maďarský intelektuál istván bibó nazval
„falešnými realisty“, ti zpravidla vytlačili idealisty zá‑
padního typu. Mnozí vyrůstali na vlně lidových bouří
existenciálního strachu a politické hysterie a zejména
pak přízemního nacionalismu, který od obrození for‑
muloval politické priority těchto zemí často na úkor li‑
berálních snah. kvůli nim rozjitřená poválečná epocha
vyústila v totalitu.
Touha po otevřenosti však v této „laboratoři Zápa‑

du“ zůstala jako silný orientační bod. V realitě totality
se nositelkou otevřenosti stala generace „otřesených“,
reprezentovaná jmény jako Václav Havel, adam Mich‑
nik či György konrad, a ukázala směr dalšího pohybu.
Jejich základní charakterovou výbavou byla odvaha,
možná jediná nezpochybnitelná veřejná ctnost, moti‑
vovaná ideou Západu, ideou lidských práv a respektu
k lidské důstojnosti.
Posttotalitní transformace byla většinově vítána. Čas

však ukázal, že některé nezbytné a dobře míněné kro‑
ky vedly k nečekaným důsledkům. Tak jako privatizace
vyústila v oligarchizaci, kdy každý relevantní hráč hájí
své ekonomické zájmy v mocenské sféře, ale nikdo ne‑
hájí veřejný prostor. Političtí reprezentanti pak v tom‑
to prostředí preferují vlastní mocenské ambice před
veřejným zájmem. Namísto soudržnosti jsme svědky
štěpení a despektu k odlišným názorům a postojům.
Úspěšného jedince v této rozporuplné době velké pro‑
měny nazval ruský sociolog Jurij Levada přiléhavě
„lstivým člověkem“ (lukavyj čelověk / wily man). Jed‑
ná se o adaptabilní osobu, jež se přizpůsobuje novým
poměrům, ale zároveň v nich hledá mezery, které by
mohla využít. Nejenže toleruje neférovost a podvodné
jednání, ale je jí vlastní parazitující mentalita včetně
posedlosti vlivem, a to nejen stínovým.
Polarizující populisté se snaží rozdělit národ, získat

jeho větší část, prosadit se jako jediní strážci národ‑
ních zájmů a vymezit se proti multikulturním tren‑
dům, proti těm, kdo nesdílejí jejich rétoriku. Původní
touha po otevřenosti se mnohde změnila v izolují‑
cí národovectví a nadšení z přijetí demokratických
ústav vystřídal odpor k vládě práva. Zrodila se nová
politická figura „pokrytecký xenofob“, který se vyme‑
zuje proti všemu, co přichází zvenčí, a umně využívá
sliby a sociální benefity ke korupci vlastního elek‑

torátu. To umožňuje především prosperita plynoucí
ze svobodných vazeb s vyspělými ekonomikami Zá‑
padu, avšak politicky mu vyhovuje uzavřenost, pro‑
středí covidu‑19, které mimo jiné výrazně omezilo jak
shromažďovací právo, tak kultivované projevy nespo‑
kojenosti.
Příčin váznoucí emancipace občanské společnosti

v naší části Evropy je více, některé lze hledat v neukot‑
vené liberální tradici či v přetrvávajícím odchodu elit
z regionu, jiné v devastaci mediální krajiny politický‑
mi a oligarchickými zájmy. Epidemie nás jednoho dne
opustí, přáním je, abychom v té době již nebyli za hori‑
zonty svobody, aby nás neopustil liberální model.
Liberální veřejný prostor je hodnotově mnohavrs‑

tevný a patří všem. Politická dimenze je pouze tou
nejviditelnější, ale jsou i paradigmata hlubší, kulturní,
environmentální či náboženská. Pandemická dimenze
pak ukazuje, že zdravotní, existenciální hrozby doká‑
žou převážit vše ostatní. Nová zkušenost mění naše
postoje v nároku na ohleduplnost k ostatním, k přírodě
i k budoucím generacím. Vzhledem k rozvoji biotech‑
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ký otřes lze vnímat také jako šanci na spolupráci.
Západní křesťanská tradice zrodila pojem morální

osoby, osobnosti disponující vnitřním hodnotovým
řádem, jenž ji integruje do společenství a umožňuje
pochopit vnější souvislosti její existence. Zjišťujeme,
že život nespočívá na exaktně kalkulovatelných fak‑
tech, ale na neměřitelných hodnotách jako sounále‑
žitost, reciprocita, spravedlnost, altruismus či plane‑
tární odpovědnost. Pokud takové hodnoty existují,
morálka existuje také. Tím se dostáváme k největší
ambici západní filozofie, snaze uvést do souladu řád
politický s řádem mravním. S imperativem nežít
po zvířecku okamžikem, ale otevřít se celku světa.
Reflexe současného globálního otřesu znamená pro‑
citnutí, pochopení, že život v antropocénu není bez
rizik, že zásadní rozpor mezi civilizací a přírodou je
impulzem k hledání nové rovnováhy. V tomto smyslu
věřím, že rok 2021 bude rokem naděje, pokud probí‑
hající pandemie ukáže, že není vyloučený soulad mezi
úsilím o záchranu kolektivního zdraví, mravními ide‑
ály a politickou realitou.

nologií, umělé inteligence a dopadu moderního způso‑
bu života na změnu klimatu můžeme osud budoucích
generací ovlivnit výrazněji, než ty minulé mohly for‑
movat život náš. Covid‑19 ukazuje, že civilizační rozvoj
může mít překvapivé limity i konsekvence. To, co nám
schází, je normativní reflexe rychle se měnícího světa,
potřebujeme jak interpretaci tradičních, tak v jistém
smyslu formulaci nových etických principů, jejichž pri‑
oritou bude kontinuita humanity.
Pandemie jako epidemie velkého rozsahu se sta‑

la ústředním tématem veřejného prostoru, zrodil se
doslovně i obrazně pandemický veřejný prostor, ten
dle mého názoru nabízí nejen konflikty mezi těmi,
kdo roušky nosí a kdo je odmítají, či polarizaci mezi
striktním čínským a liberálním švédským modelem.
ukázalo se, že lokální strategie se různí a mají odliš‑
nou účinnost, nicméně bez nadnárodní spolupráce,
předávání informací, edukace či vývoje a distribuce
vakcíny boj s pandemií není možný. Společně žijeme
v paralyzovaném světě, avšak i v něm lze sdílet pozi‑
tivní zkušenosti a účinné léčebné postupy. Pandemic‑

Při pandemii je výrazně jednodušší uzavřít provinč‑
ní Wu‑chan (na snímku) v autoritativní Číně než
multikulturní metropoli jako New York.
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V reakci na odhalení cesty Cummingsových se v bri‑
tánii znovu objevil starý virus polemiky o brexitu, ov‑
šem s nově zmutovanou energií: mezi těmi, kteří si
přáli setrvání británie v Evropské unii, takzvanými re‑
mainers, bylo mravní odsouzení Dominica Cummingse
otázkou celostátního významu. Voliči, kteří hlasovali
pro odchod, s tím takový problém neměli. Na jedné
věci jsme se ale shodli všichni – od této chvíle už nikdo
nebudeme brát pravidla lockdownu vážně.
„Geografie je osudem,“ řekl údajně odvěký úhlavní

nepřítel británie Napoleon. a je to tak. V případě bri‑
tánie nelze ignorovat fakt, že leží na ostrově.
a protože není územně propojená s pevnin‑
skou Evropou, mohou být její spojení s kon‑
tinentem pouze politická či ideová. Tyto
vazby navíc byly vždy tak trochu nucené. Tr‑
valo opravdu hodně dlouho, než se dosáhlo
pokroku v plánované výstavbě podmořského
tunelu mezi anglií a Francií. a když budová‑
ní Eurotunelu (britové mu říkají Channel Tu‑
nnel) konečně počátkem 80. let začalo, pro‑
vázela projekt taková řada těžkostí, že by se
to z dnešního pohledu mohlo zdát jako pro‑
jev nevědomého přání zachovat mezi dvěma
národy, jež si pěstují vzájemnou animozitu,
přirozenou překážku.
Nutnost čelit zvnějšku síle Evropy je v brit‑

ské mytologii opakujícím se tématem, se všemi těmi
obléháními, invazemi, čestnými porážkami a nepopu‑
lárními kolaboracemi. Na druhou stranu každý vnitř‑
ní konflikt v dějinách naší země byl ztlumen britským
třídním systémem. britové se ale už dlouho nechovali
jeden ke druhému s takovým opovržením a zuřivostí
jako během dramatu okolo brexitu. Jasně, král karel i.
byl v roce 1649 připraven o hlavu (po porážce v občan‑
ské válce proti vojsku anglického a skotského parla‑

r
ozumíme už konečně, čtyři roky po referendu
o brexitu, skutečnému významu tohoto slov‑
ního křížence? Exit, čili odchod británie z Ev‑
ropské unie, který se uskutečnil koncem led‑
na loňského roku, bývá popisován jako návrat
k nacionalismu, jako tvrdý úder snům o globa‑

lismu. Jak ale můžeme nahlížet na ideály centralizace
a federalismu, když svět navždy změnil koronavirus –
skutečně globální síla, která je svým způsobem tajem‑
ná i futuristická, celosvětová i mikrobiální?
Společenské trhliny, které obnažilo referendum v roce

2016, byly nakrátko zahojeny, pak se ale na za‑
čátku loňského roku přivalila mlha covidu‑19.
Tváří v tvář této hrozbě se stala britská zdra‑
votní služba NHS (National Health Service)
de facto matriarchálním idolem. Symbolizo‑
vala opětovně nalezenou národní jednotu se
vší její vznešenou ženskostí královny Viktorie
nebo jedné či druhé alžběty. Mohlo se to zdát
jako nějaký druh orwellovského rituálu, ale
lidé každý čtvrtek v osm hodin večer vychá‑
zeli na práh svých domovů či na balkony, aby
neorganizovaným, bizarním, ale dobře myšle‑
ným vyjádřením solidarity vzdali poctu všem
pracovníkům ve zdravotnictví.
Tyto falešně sentimentální projevy ovšem

zmizely, když se v květnu provalilo, že Do‑
minic Cummings, pravá ruka premiéra borise John‑
sona a hlavní architekt kampaně Vote Leave (Volte
odchod), navštívil svou rodinnou farmu stovky kilo‑
metrů daleko v severní anglii. Stalo se tak na konci
března, ve chvíli, kdy on i jeho manželka onemocněli
covidem‑19. V době, kdy Cummingsovi podnikli výlet
z Londýna na sever, většina britské veřejnosti dodržo‑
vala přísná karanténní opatření s takřka náboženským
odhodláním.

Neobviňujte pracující třídu z toho, že hlasovala pro opuštění Evropské unie.
Vinu svalujte na politickou stranu, která ji zradila.
Text: © 2020 The New York Times Company and Russell Brand, Foto: Andrew Testa / The New York Times

brexit: Co jsme si mysleli?

Russell Brand je komik
a herec, autor knihy
Recovery: Freedom

From Our Addictions
(Znovunalezení:

Osvobození od závislostí).
Každý týden moderuje
podcast Under the Skin
(Pod kůži), ve kterém

zpovídá vědce a osobnosti
populární kultury

a umění.
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reprezentace běžným britským občanům. Především
přeměna Labouristické strany v 90. letech pod vede‑
ním Tonyho blaira v jakousi neoliberální, tradiční par‑
taj, která je součástí establishmentu. V té době se cíle
britské levice posunuly od snah o dosažení ekonomic‑
ké emancipace dělnické třídy k určitému strojenému,
prázdnému optimismu, který maskuje ideovou kapitu‑
laci před ekonomickým konzervatismem.
Domnívám se, že v důsledku této zrady vedla nostal‑

gická touha dělnické třídy po spravedlnosti k oživení
nacionalismu – a nakonec k podpoře brexitu. Strany,
které vznikly proto, aby hájily zájmy pracujících, na‑
jednou začínají dělnickou třídu vyzývat, aby se zbavila
vlajek a symbolů britství, které byly předtím vztyčová‑
ny (jakkoli to bylo někdy dost cynické), aby inspirovaly
k obětem. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč
byla kampaň Remain neúspěšná. To, že se labouristé
soustředili spíše na kulturně‑sociální rovnost namísto
ekonomické, způsobilo, že dělnické třídě nezbylo nic
jiného než se připojit k táboru „brexiteerů“ – zastánců
brexitu.
Sám jako produkt dělnické británie nevěřím, že by tito

lidé byli fanatici nebo hlupáci, jak je často démonizují
některé instituce. Cítím, že si prostě uvědomují, že jim

mentu vedeného Oliverem Cromwellem a za údajný
pokus o zrušení konstituční a zavedení absolutní mo‑
narchie), ale to byla legrace jen chvilku, o jedenáct let
později jsme dosadili zpátky na trůn jeho syna a prav‑
děpodobně právě proto, že jsme britové, jsme se omlu‑
vili za způsobené nepříjemnosti.
My obvykle „neděláme revoluce“. a pokud k nim

přece jenom dojde, děláme jen takové, po nichž nedo‑
chází k radikálnímu přerozdělení moci, spíše k jejímu
upevnění. Rolnické povstání v roce 1381 skončilo po‑
pravou jejího vůdce, výsledkem tzv. slavné revoluce
v roce 1688 nebylo nic jiného než předání moci zahra‑
niční šlechtě, která věřila v Ježíše trochu jiným způso‑
bem než domácí aristokracie. a průmyslová revoluce
pouze „zmechanizovala“ způsob vykořisťování dělnic‑
ké třídy. Na vrstvy rozdělená společnost nás udržuje
v daných mantinelech. Na první pohled by se mohlo
zdát, že referendum o brexitu voličům nabídlo jedno‑
duchou volbu, zda opustit Evropskou unii, nebo v ní
zůstat. Ve skutečnosti byl brexit považovaný za příleži‑
tost hlasovat buď pro stávající establishment, nebo mu
ukázat vztyčený prostředníček.
Tomuto poněkud zjednodušenému vnímání referen‑

da předcházelo a tím jej usnadnilo odcizení politické

Brexit byl považovaný za příležitost buď hlasovat pro stávající establishment, nebo mu ukázat vztyčený prostředníček.
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někdo vrazil nůž do zad. Vzhledem
k tomu, že současná politika staví
hlavně na názorech – důležitější je
to, co říkáte, než to, co děláte – roz‑
voj globálních komunikačních plat‑
forem dal vzniknout úžasné digitál‑
ní „kvasné kádi“, ve které mohou
nespokojenost a rozdělení společ‑
nosti nechutně rychle vzkypět. Je
tak snadné někoho odsoudit, s ně‑
kým se pohádat, urazit ho nebo mu
něco zošklivit.
Nynější pandemie společně

s rychlou sociální fragmentací,
jejímž zářivým příkladem je vý‑
voj v británii po brexitu, ukazují,
že nadále už nemůžeme žít v cen‑
tralizovaných systémech, které
usilují jen o zachování stávajících
hierarchií a slouží těm, kteří stojí
na vrcholech těchto hierarchií. ať
už jsou svou orientací absurdně
populističtí či liberálně‑techno‑
kratičtí. Obojí je předzvěstí toho,
že za ně bude třeba hledat reál‑
nou politickou alternativu. a že
je nutné dosáhnout skutečných
změn, nejen povrchních gest, kte‑
rá umožňuje stávající systém dvou
stran.
Možná že už před příchodem ko‑

ronaviru a před brexitem jsme se
všichni zavřeli do karantény vlastní‑
ho individualismu – do izolace, kte‑
rá je mnohem toxičtější. byli jsme
zavření a osamělí ve vězení vlast‑
ních dočasných identit, neměli jsme
žádnou víru, nestarali jsme se o nic
jiného než o rychlé naplnění našich
vrtkavých přání. To je příkop, který
budou muset britové překonat, aby
mezi nimi mohl existovat skutečný
pocit jednoty. Nakonec je to ostrov
uvnitř nás samotných a my se mu‑
síme rozhodnout, zda jej opustíme,
nebo na něm zůstaneme nadále
uvěznění.

O covidu a nalézání útěchy v umění
během lockdownu mi nejvíc chyběla muzea, galerie
a divadlo, jež jsou v mém životě nejdůležitější.
Minulou zimu jsem ve Vídni navštívila tři výstavy děl

velkých mistrů: Jana van Eycka, Caravaggia a albrech‑
ta Dürera. Před každým z obrazů jsem stála v úžasu,
nikdy jsem nic takového neviděla.
Caravaggiův obraz David s hlavou Goliáše z roku

1607: taková spontánnost, živelnost. Na Dürerově vý‑
stavě černým inkoustem na zeleném papíru nakresle‑
ný Nahý autoportrét, ukazující, jak tento německý ma‑
líř viděl sám sebe v zrcadle – to je doslova nahá pravda!
a van Eyckova Madona u fontány – obraz Panny Marie
držící v náručí Ježíška, který ji objímá kolem krku, až
se mu z toho dělají na zádech faldíky. Někdy na ten ob‑

raz myslívám při usínání, ztělesňuje pro mě
absolutní mír na Zemi.
Pandemie nás vrací zpátky k osobním zdro‑

jům inspirace. Pro mě je umění nadčasové,
dokáže zastavit čas. Je to vskutku zpodob‑
nění skutečnosti. a opravdové, velké umění
má pro současnost stejný význam, jaký mělo
v době, kdy bylo vytvořeno.

O politice a globální ekonomice
kapitalistického politika považuji za člověka,
který nevnímá utrpení. korupce je globální

jev a kapitalismus je prolezlý korupcí jako shnilé jablko,
už roky má své nejlepší časy za sebou. Existuje pouze
jediný způsob, jak se vyhnout zkáze – kapitalismus je
třeba nahradit spravedlivým rozdělením bohatství.
Půda by neměla být v soukromém vlastnictví, jejími

správci se musí stát vlády. a jejich opatrovnictví musí
být řízeno podle zásady, že pro ekonomiku je dobré to,

Text: © 2020 The New York Times Company and Vivienne Westwood,
Ilustrace: Vivienne Westwood, Foto: Andreas Kronthaler a Tom
Jamieson pro The New York Times

Vivienne
Westwood má plán
na záchranu světa

Vivienne
Westwoodová je
módní návrhářka

a aktivistka.
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Jako aktivistka jsem vytvořila mnoho grafik a plakátů,
jež upozorňují na některé problémy z oblasti politiky
a ochrany životního prostředí, a ty jsem pak přepraco‑
vala do podoby balíčku hracích karet. a ejhle! V kartách
je odpověď, kompletní plán na záchranu světa: na jedné
je znázorněn slogan „kupuj méně věcí“, na druhé „Pře‑
staňme podporovat průmyslový rybolov“, na další „Dej‑
me dětem vzdělání“ a podobně. Na našich webových
stránkách jsme zveřejnili manifest, ve kterém popisu‑
jeme potřebu odklonit naši společnost od kapitalismu.
a to směrem k něčemu, čemu říkám „Země nikoho“ – je
to vize světa, v němž by nikdo neměl mít právo vlastnit
půdu. Ta by měla patřit všem.

O módě a udržitelném rozvoji
Omezuj spotřebu, věci používej opakovaně, recykluj
(v angličtině termín 3R – reduce, reuse, recycle). Pouhá
recyklace ke zpomalení klimatické změny stačit nebu‑
de. když ale omezíme spotřebu a věci začneme použí‑
vat opakovaně, můžeme toho dosáhnout více. Jednou
z nejdůležitějších věcí, které jsem kdy řekla, bylo: „ku‑
puj méně věcí a dobře si je vybírej, ať vydrží dlouho.
Důležitá je kvalita, nikoliv kvantita.“
Dnes se nosí strojově vyráběné sportovní oblečení

a laciné hadříky ušité někde v indonéské nebo čínské
manufaktuře, která vykořisťuje své zaměstnance. Je tře‑
ba, abychom se vrátili k nošení kvalitních oděvů. Jako
spotřebitelé, kteří rozhodují o tom, co si koupí, máme
obrovský vliv na směr, jímž se vydá módní průmysl.

O poučení z historie
Největší radost mi přináší četba. aristoteles ztotožňo‑
val štěstí s naplněným životem. Je‑li náš život naplně‑
ný, staneme se tím, kým opravdu jsme – podobně jako
se žalud stane dubem. a právě to mi umožňuje četba:
naleznete při ní sami sebe, protože zapomenete na to,
kým se cítíte být. Četba vám pomáhá stát se někým
jiným. Je to nejlepší způsob, jak může člověk pochopit
svět a objevovat lidskou přirozenost.
Založila jsem čtenářský klub intelektuálové se spo‑

jují, který má propagovat čtení. Člověk čte noviny, aby
držel krok s dobou, ale kromě toho potřebuje znát i mi‑
nulost. Velká literatura je nadčasová. Doporučuji kla‑
sická díla, protože ta prošla sítem času a umožní nám
vhled do historických období, o kterých pojednávají.
Svět nemůžeme pochopit, pokud nebudeme znát udá‑
losti, které se odehrály, než jsme se narodili.

co je dobré pro naši planetu. k tomuto úhlu pohledu
dospějeme ale jen tehdy, když se změní svět.

O aktivismu
už od začátků punku v 70. letech jsem jako aktivist‑
ka vystupovala proti válce a za ochranu lidských práv.
Chci, aby si každý uvědomil, že kapitalismus a krutost
jsou spojené nádoby. Využívám k tomu svou webo‑
vou stránku klimatická revoluce. Na sociálních sítích
se každý týden oblékám do modelů, jež jsem navrhla
pro své Páteční proslovy. Vlastní módu tak využívám
k tomu, abych lidi „zaháčkovala“ do politiky. když poli‑
tika bude všem lhostejná, jak potom dokážeme zbavit
svět korupce a zastavit klimatickou změnu?

O klimatické změně
Měnící se svět bohužel pozorujeme dalekohledem,
do něhož se díváme z opačné strany. Pokud lidstvo da‑
lekohled neobrátí, hrozí mu vyhynutí. klimatická změ‑
na dosáhne bodu, ze kterého už není návratu.
Právě proto jsem založila web klimatická revoluce,

abych ve spolupráci s neziskovými organizacemi chráni‑
la životní prostředí. Naším cílem je hovořit jednohlasně.
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„Kupuj méně věcí a dobře si je vybírej, ať vydrží dlouho. Důležitá je kvalita, nikoliv kvantita,“ tvrdí Vivienne Westwood.
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cie může přežít jen v případě, věří‑li dnešní poražení,
že mají slušnou šanci stát se zítřejšími vítězi.
Jinak řečeno, nejdůležitějšími volbami jsou v de‑

mokracii ty příští. Proto, jak zní známé klišé, volební
kampaň začíná hned po zveřejnění posledních voleb‑
ních výsledků. Místo toho, aby vyrazili do ulic anebo
se zabarikádovali ve svých kancelářích, poražení raději
přetavují své zklamání do příprav na další kolo. Tento
způsob ovládání politické frustrace však zjevně vyža‑
duje, aby poražení měli důvěru, že se budou moci vrátit

a bojovat dál. bez očekávání odvetného zápa‑
su hrozí, že se rozčarování poražených vylije
mimo zákonně stanovené postupy a vyvolá
davové násilí nebo byrokratický převrat.
Proč tedy Trump odmítl uznat zřejmou

volební porážku? Proč prostě neprohlásil, že
bude znovu kandidovat v roce 2024? konec‑
konců letos dostal víc hlasů než před čtyř‑
mi lety. Vlastně dostal druhý největší počet
hlasů ze všech prezidentských kandidátů
v dějinách Spojených států. Pokud si chtěl
zachovat tvář a zajistit, aby jeho voliči zůsta‑
li aktivní, nestačil by sebejistý slib, že bude
kandidovat v příštích volbách a vyhraje?

Nejlepším vysvětlením toho, proč Trump odmítá
uznat skutečnost, je podle mě temný, dokonce apo‑
kalyptický pohled na budoucnost, který sdílí se svými
početnými skalními příznivci. Tento apokalyptický
způsob myšlení charakterizuje přesvědčení, že „demo‑
grafie je osud“, a nejlépe jej vystihuje Trumpův výrok
z doby před volbami v roce 2016, jak ho v článku Trump
says 2016 is the GOP’s last chance to win zpravodajské‑
ho webu The Hill citoval Harper Neidig: „Myslím si, že
tyhle volby jsou poslední, které republikáni můžou vy‑
hrát, protože přes hranice bude proudit příliv imigran‑

k
dyby Niccolo Machiavelli žil v době morové
epidemie a kdyby tehdy měli Netflix, jsem si
jistý, že by horlivě sledoval spíše dánský seriál
Vláda než Dům z karet.
autor Vladaře nikdy nechápal politiku jako

jednoduchou cynickou hru, kterou hrají zlé
postavy starající se jenom o vlastní moc. Je tudíž velmi
pravděpodobné, že by Machiavelli byl fenoménem Do‑
nalda Trumpa sice znechucený, ale že by na něj nijak
nezapůsobil. Teoretici demokracie bohužel čtyři roky
Trumpovy vlády a to, že odmítá uznat vo‑
lební porážku, nemohou prostě ignorovat.
Nejnovější politická krize v uSa nás vybízí
k přezkoumání záhady, jež leží v samém srd‑
ci demokratických politických systémů: proč
ti, kdo prohráli ve volbách, zejména stojí‑li
právě u moci, jsou ochotni přijmout porážku.
Podle adama Przeworského je demokracie

„systém, ve kterém vládnoucí politici pro‑
hrávají volby a po porážce odcházejí,“ jak
píše v knize Crises of Democracy (Cambridge
university Press, 2019). Zůstává ale nejasné,
proč po porážce odcházejí, zejména když je
výsledek těsný, společnost je silně polarizo‑
vaná a když jejich voliči vnímají vítězství druhé stra‑
ny jako národní katastrofu. bojí se, že by odmítnutím
výsledků voleb mohli rozdmýchat násilí? Mají strach,
že zahraniční nepřátelé budou těžit z nejistoty vzešlé
z nastalého zmatku? Dělají si starosti s tím, jak jejich
činy budou hodnotit historici?
Nejpřesvědčivější odpověď je tato: vedle jistoty, že

po návratu do civilního života nepřijdou o osobní svo‑
bodu a bohatství, vede sesazené politiky k uznání po‑
rážky realistické očekávání či naděje, že se v poměrně
krátkém časovém horizontu vrátí do sedla. Demokra‑

Demokracie může přežít jen v případě, věří‑li dnešní poražení, že mají slušnou
šanci stát se zítřejšími vítězi.
Text: Ivan Krastev, Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Trumpův případ by měl Evropany varovat před
politikou ovládanou demografickými obavami

Ivan Krastev je bulharský
politolog. Vede sofijské
Centrum pro liberální
strategie a píše články
pro list The New York
Times. V roce 2017
vydal knihu After

Europe, ve které reaguje
na referendum o brexitu.
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a dělnická třída získala možnost hlasovat. Došlo k tomu
rovněž v izraeli, když se tam po skončení studené války
přistěhovalo velké množství Židů z bývalého Sovětské‑
ho svazu, kteří se stali občany izraele a tím změnili po‑
dobu tamní politické scény. Ve střední nebo východní
Evropě se tento fenomén projevuje ještě v jiné podobě.
Odstěhovaly se odtamtud miliony lidí, hlavně směrem
na západ, což vedlo k poklesu moci tamních liberálních
sil, jelikož k emigrantům patří mnoho jejich voličů.
Strach, že se ocitnete v menšině, je v politice hluboce

zakořeněný. Zvlášť silný je v demokratické politice, kde
být v menšině znamená být přehlasován. V demokracii
je nejdůležitější mít většinu. Vzdor obecně přijímanému
mínění existuje u demokratických režimů větší riziko,
že provedou etnické čistky, než u režimů autoritářských.
To, že na začátku 21. století roste důležitost většino‑

vého postavení, je paradoxně způsobeno ústřední rolí,
již v liberálních představách 20. století hrála politická
právamenšin. „Překvapením není, že jenmálo demokra‑
cií je liberálních,“ tvrdí ve stati The Political Economy
of Liberal Democracy (2019) Dani Rodrik, politický eko‑

tů, protože budou přicházet ilegální imigranti, kteří
pak získají legální status a budou mít možnost hlaso‑
vat, a až se tohle všechno stane, tak bude po všem.“
Je‑li demografie osud a patříte‑li ke zmenšující se vět‑
šině, plyne z toho, že už nemůžete mít důvěru v to, že
demokracie bude bránit vaše zájmy a hodnoty.
Trumpův případ by měl Evropany varovat před váž‑

nými riziky politiky ovládané demografickými obava‑
mi. V demokracii záleží na číslech. když se čísla změní,
politická moc přejde do jiných rukou. Demografické
změny formují politickou moc stejně, jako voda formuje
kámen. Demokratický narativ trvá na tom, že moc pře‑
chází do jiných rukou proto, že se mění názory voličů.
Ve skutečnosti však k tomu může dojít také tehdy, když
se změní složení obyvatelstva. Například může dosáh‑
nout plnoletosti nová generace, která má silné sdílené
preference, jako tomu bylo u západních demokracií
v šedesátých a sedmdesátých letech. anebo se může
k politickému společenství připojit početná skupina
nových voličů, která jej přetvoří. To se stalo v mnoha
zemích, když bylo zavedeno všeobecné volební právo

„Je to pro nás skvělá zpětná vazba o tom, jak se snažíme dělat
svou práci. Jsme velmi hrdí na toto ocenění, které mimo jiné
odráží náš přístup k podnikání. Jsme také hrdí na naše zaměst-
nance, kteří společně a odpovědně pro HELUZ pracují a zásadním
způsobem přispívají k úspěchům společnosti. A v neposlední
řadě cítíme závazek. Každé takové ocenění je impulzem k další
práci, protože dostat se na špici je těžké, ale mnohem důležitěj-
ší je se na ni udržet,“ komentoval zisk ocenění Ing. Jan Smola,
MBA, generální ředitel společnosti HELUZ a dodal:„Jakožto ryze
česká firma, které propůjčili své jméno její majitelé, máme svou
strategii postavenou na prozákaznickém přístupu, dlouholetém
budování dobrého jména a na produktech s vysokou mírou
přidané hodnoty. Je vidět, že se vyplatilo zvolit si vlastní cestu,
trochu jinou než jiné firmy v oboru, a upřednostnit perspektivu
před rychlým ziskem.“
Program BMC byl založen v roce 1993 v Kanadě a od té doby je
nejvýznamnějším podnikatelským oceněním svého druhu. Nyní
se uděluje již ve 20 zemích světa. Firmy v programu Czech Best

Managed Companies posuzuje nezávislá porota složená ze sed-
mi odborníků. Společnosti musí splňovat požadovanou úroveň
ve čtyřech hlavních pilířích – Strategie, Produktivita a inovace,
Řízení a finanční výkonnost a Firemní kultura.
Z rodinné firmy HELUZ se stal největší český výrobce komplet-
ního cihelného stavebního systému, který udává trendy ve sta-
vebnictví na českém trhu a úspěšně se prosazujete na okolních
trzích. Tomu odpovídají i další plány rozvoje společnosti pro
nejbližší roky.„Naším cílem je především udržet si svou pozici ve
stavebním sektoru. Je nám jasné, že zlepšování se je nikdy ne-
končící proces a stále nacházíme nové a nové oblasti, které je tře-
ba posouvat dál. Mimo to jsme do naší skupiny vminulých letech
získali další společnosti. V rámci diverzifikace oboru jsme koupili
dřevovýrobu s automatickou linkou na výrobu palet. Budujeme
sportoviště v Šindlových Dvorech u Českých Budějovic, kde pro-
vozujeme nejen sportovní a výcvikovou střelnici, ale nově i golf
driving range. Majetkově jsme vstoupili do online agentury X
Production a mezi naše poslední akvizice patří odkoupení 100%

podílu ve společnosti CIKO s. r. o., která patří mezi přední vý-
robce komínových systémů. Nyní se potřebujeme soustředit na
integraci nově získaných aktiv do skupiny HELUZ, najít vhodná
propojení a maximalizovat synergické efekty. Máme ale připra-
veny i jiné, zcela nové projekty, o kterých ale zatím nemohu více
hovořit,“ dodává Ing. Jan Smola, MBA, generální ředitel společ-
nosti HELUZ.

HELUZ patří mezi nejlépe
řízené české firmy
Česká rodinná společnost HELUZ získala certifikát nejlépe řízené firmy v prvním
českém ročníku celosvětového programu Best Managed Companies (BMC). V pro-
gramu, který detailně hodnotí přihlášené soukromě vlastněné společnosti dle
přísnýchmezinárodní parametrů, ocenila společnost Deloitte deset českých firem.

I N Z E R C E
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nom z Harvardu, „ale spíš to, že liberální demokracie vů‑
bec existují.“ Podle jeho definice se liberální demokracie
vyznačuje tím, že dokáže hájit tři druhy práv současně:
vlastnická, politická i občanská. Vlastnická práva chrání
majitele a investory před vyvlastněním ze strany státu
nebo jiných skupin. Politická práva zaručují svobodné
a spravedlivé volby a dovolují jejich vítězům vládnout.
Občanská práva zaručují rovnost před zákonem a zabra‑
ňují diskriminaci v poskytování veřejných statků, jako
jsou spravedlnost, bezpečí, vzdělání a zdraví. Vlastnická
práva jsou výhodná hlavně pro bohatou, majetnou elitu,
takže jejich realizace je zajištěna silou peněz.
Politická práva jsou výhodná pro většinu, tedy orga‑

nizované masy, takže je ochraňuje síla množství. Opro‑
ti tomu občanská práva prospívají těm, kdo obvykle
nemohou těžit z výhod privilegií nebo moci – etnic‑
kým, náboženským nebo ideologickým menšinám –,
a sama možnost, že je někdo bude hájit, existuje jen
za předpokladu, že si většina občanů neustále předsta‑
vuje sebe samotné jako budoucí menšiny.
aby umožnili existenci liberální demokracie, teoretici

demokracie ve dvacátém století zdůrazňovali křehkost
většinového postavení. Heslo liberálních demokracií
znělo „Všichni jsme menšiny“. být menšinou však také
znamenalo být ohrožený. „Moderní věk je židovský věk,
a především dvacáté století je židovské století,“ napsal
historik Yuri Slezkine. Podle něj bylo dvacáté století
židovské proto, že „modernizace spočívá v tom, že se
všichni stěhují do měst a stávají se pohyblivými, gra‑
motnými, výmluvnými, intelektuálně sofistikovanými,
úzkostlivými v péči o tělo a přizpůsobivými ve volbě
povolání. … Jinými slovy modernizace spočívá v tom, že
se každý stává Židem,“ píše v knize The Jewish Century
(Princeton university Press, 2004). Dvacáté století ale
bylo židovské také proto, že umožnilo, aby si všechny
etnické, společenské nebo politické skupiny představo‑
valy, že to, co se stalo Židům, se může stát i jim. „Proč
bych měl být menšinou ve tvé zemi, když ty můžeš být
menšinou v mé zemi“ – to bylo hlavní téma řady občan‑
ských válek, které ve 20. století vypukly.
Trumpova éra poskytuje Evropanům dvojí znepoko‑

jivé poučení: zaprvé, demografický pokles, s nímž se
potýkají etnické většiny v řadě evropských společnos‑
tí, bude nadále udržovat zájem o nativistickou politiku.
a co je ještě znepokojivější: když většiny začínají vě‑

řit, že jejich demografické vyhlídky jsou beznadějné,
přestávají ctít pravidla demokracie.
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Když většiny začínají věřit, že jejich demografické vyhlíd‑
ky jsou beznadějné, přestávají ctít pravidla demokracie.
I tomu vděčil Donald Trump za svůj úspěch.
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mací. Data z výzkumů mediálního chování ve Velké
británii i v různých dalších zemích světa potvrzují, že
během jarního lockdownu prudce stoupla intenzita
konzumace zpravodajství napříč mediálními typy; vy‑
soký nárůst zaznamenaly především sociální sítě a st‑
reamovací služby, ale také klasické televize. Skutečným
vítězem – vedle Netflixu – však byla veřejnoprávní mé‑
dia. V prvních týdnech pandemie podle výzkumu agen‑
tury Havas Media vzrostla sledovanost zpravodajství

bbC na dvojnásobek běžných hodnot a bbC
byla suverénně nejužívanější zpravodajskou
značkou pro informace o koronaviru. „bbC
prožívá dobrou pandemii,“ komentoval
s nadsázkou týdeník The Economist 25. dub‑
na 2020 rekordní statistiky, které se týkaly
nejen sledovanosti, ale rovněž proklamované
důvěry diváků ve zpravodajství „tetičky“, jak
britové bbC familiárně přezdívají, na téma
koronaviru; jako důvěryhodné je označilo
dvakrát více diváků než zprávy jejího nej‑
většího konkurenta – komerční Sky News.

Ve světle těchto dat i všeobecné spokojenosti s rolí
bbC během pandemie někdejší politické útoky či vo‑
lání po zrušení veřejnoprávního modelu během roku
do značné míry utichly, a ačkoli je budoucnost jejího
financování stále nejasná, politická pozice bbC je dnes
znatelně silnější než před rokem.
bbC ovšem nebyla zdaleka jedinou veřejnoprávní

stanicí, která v té době profitovala z nárůstu zájmu
i důvěry publika. Podobný trend byl patrný také v ji‑
ných evropských zemích. Podle údajů Evropské vysíla‑
cí unie (Ebu) stoupla během jara doba, po kterou lidé
sledovali veřejnoprávní kanály, v průměru o 14 procent

Z
ávěr roku 2019 zastihl britskou veřejnoprávní
stanici bbC pod nebývalým tlakem. během vy‑
ostřené volební kampaně, poznamenané mimo
jiné bezprecedentní záplavou dezinformací
a politických manipulací na sociálních sítích
i mimo ně, se stanice a její novináři stali terčem

nevybíravých útoků z obou pólů politického spektra.
andy McDonald, stínový ministr dopravy za Labouris‑
tickou stranu, obvinil – v návaznosti na drtivou voleb‑
ní porážku labouristů – bbC z „vědomé stra‑
nickosti“ a z „démonizování“ jejich předsedy
Jeremyho Corbyna během kampaně. bbC ob‑
držela rekordní počet diváckých stížností
na pokrytí voleb – více než 24 tisíc, ovšem vět‑
šina z nich pocházela od konzervativních vo‑
ličů, kteří si stěžovali na stranění labouristům
(a také na předpojatost ohledně brexitu). Nej‑
větší ohlas nicméně vyvolala reakce ze strany
vůdce konzervativců borise Johnsona, který
bezprostředně po nástupu do funkce premi‑
éra nařídil přezkoumání systému televizních
a rozhlasových poplatků, a tedy de facto otevření cesty
k jejich potenciálnímu zrušení. V kombinaci s dlouho‑
dobými strukturálními problémy, zejména pokud jde
o pozvolný odliv diváků a neschopnost přitáhnout k ob‑
razovkám mladou generaci, pro kterou je bbC symbo‑
lem informačního světa jejich rodičů a prarodičů, se tak
počátkem roku 2020 zdálo, že nejstarší a nejprestižnější
veřejnoprávní vysílatel světa stojí na prahu krize, která
může ohrozit jeho samotnou existenci.
Přišla však zcela jiná krize – pandemie koronaviru –

a s ní nejen změna politických priorit nové konzerva‑
tivní vlády, ale také změna vzorců konzumace infor‑

Potřeba pravidelného přísunu hodnověrných zpráv a faktů naplno obnažila
propastné kvalitativní rozdíly mezi nositeli informací.
Text: Václav Štětka, Ilustrace: Shutterstock

Pandemie jako pohroma, nebo šance
pro kvalitní žurnalistiku?

Václav Štětka
působí jako

sociolog médií
na Loughborough

University
ve Velké Británii
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a divácký dosah večerního zpravodajství se zvýšil až
o polovinu. Na stejné vlně se svezla i Česká televize,
jejíž zpravodajský kanál ČT24 v březnu sledovalo nejví‑
ce diváků od vzniku stanice, a současně byla podle vý‑
zkumu agentury kantar pro lidi nejčastějším zdrojem
informací o koronaviru.
Není přitom pochyb o tom, že za (znovu)nalezenou

oblibou veřejnoprávních médií u diváků napříč Evro‑
pou v období lockdownu nestály jen ritualizované pře‑
nosy tiskových konferencí členů vlády a lékařských
kapacit, přinášejících čerstvé zprávy z boje proti ko‑
ronaviru a současně – v duchu myšlenek mediálních
teoretiků Daniela Dayana a Elihu katze o integrativ‑
ním potenciálu televize při živém přenosu výjimečných
„mediálních událostí“ – stmelujících národní komunitu
poselstvími o společně sdíleném břemeni a výzvami
ke vzájemné solidaritě. Neméně důležitou roli hrál jistě
i předpoklad, že právě na obrazovkách veřejnoprávních

médií – a na jejich webových stránkách – lidé naleznou
ty nejpodstatnější a zároveň spolehlivé informace, kte‑
ré jim pomohou se v komplikovaném a nejrůznějšími
mýty a dezinformacemi nabitém tématu pandemie do‑
statečně zorientovat.
Potřeba pravidelného přísunu hodnověrných zpráv

a faktů, stejně jako reálná, život ohrožující rizika spo‑
jená s šířením dezinformací o covidu‑19 (ke kterým se
dnes přidávají neméně škodlivé mýty a konspirační te‑
orie ohledně vakcíny) tak naplno obnažila propastné
kvalitativní rozdíly mezi kurátory informací v dnešním
mediálním ekosystému. Dezinformace a „fake news“
jsou součástí našeho digitálního světa po řadu let, aniž
by rostoucí povědomí o jejich hrozbách pro svobodu
a demokracii podněcovalo většinovou populaci k ně‑
jakým radikálním změnám v preferenci informačních
kanálů. aktuálně probíhající příliv dezinformací týkají‑
cích se koronaviru – označovaný Světovou zdravotnic‑
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kou organizací za „infodemii“ – však představuje zcela
jiný, mnohem hmatatelnější typ rizika, jehož důsledky
jsou patrné prakticky okamžitě a které dnes ovlivňuje
téměř všechny aspekty našich každodenních životů.
Dezinformace, kolující ve virtuálním prostoru (ale zda‑
leka nejen v něm), tak na sobě nesou – snad poprvé
od nástupu sociálních sítí – cedulku s viditelnou cenou
za to, že jim člověk uvěří. Jak víme, může jí být i pří‑
slovečná cena nejvyšší; a přestože nemalý počet lidí se
ani těmito skutečnostmi nedá od konzumace dezinfor‑
mací odradit (nejčastěji proto, že takovému varování
zkrátka nevěří), je pravděpodobné, že větší množství
čtenářů toto riziko motivuje k aktivní snaze se „fake
news“ vyhnout a vyhledávat kvalitnější informační
zdroje.
Takovými zdroji samozřejmě nemusí být pouze ve‑

řejnoprávní média. Dostupná data ukazují, že v prů‑
běhu jara došlo k výraznému nárůstu čtenosti řady
„mainstreamových“ periodik, která jsou tradičně
vnímána jako bašty kvalitní žurnalistiky. Například
britské The Times během prvního jarního lockdownu
téměř zdvojnásobily čtenářský zásah a deník The New
York Times za první tři měsíce od nástupu pandemie
navýšil počet digitálních předplatitelů o 600 tisíc.
Je jistě pravda, že vydavatelů, kteří dokázali příliv
čtenářů úspěšně monetizovat, nebylo mnoho, a cel‑
kově – jak upozorňuje Evropská asociace novinářů
a další profesní organizace – představuje probíhající
pandemie dramatické prohloubení již tak velmi ne‑
utěšené ekonomické situace, ve které se celý sektor
od nástupu internetu a digitálních platforem dlou‑
hodobě nachází. Lze nicméně argumentovat, že na‑
vzdory ekonomické krizi nebyla příležitost k obratu
a reformě stávajících modelů fungování tradičních
zpravodajských organizací větší než právě dnes. Ras‑
mus kleis Nielsen, ředitel oxfordského Reuters insti‑
tute for the Study of Journalism, v této souvislosti
předpokládá, že spíše než „masového vymírání“ – jak
se ho obává řada komentátorů a mediálních manaže‑
rů – budeme díky pandemii svědky urychlení procesu
„kreativní destrukce“, kterou mediální byznys tak či
onak musí projít, má‑li přežít i v digitálním věku. Je
zřejmé, že ne všem se to podaří. Údaje o rostoucí při‑
tažlivosti etablovaných zpravodajských značek tváří
v tvář pandemii a infodemii však naznačují, že jedním
z podstatných třídících kritérií může být právě novi‑
nářská kvalita, reputace a schopnost přesvědčit pub‑

likum, že konzumace jejich obsahu (a platba za něj) je
tou nejlepší informační výbavou pro život a orientaci
v postpandemické, ale o nic méně – slovy německého
sociologa ulricha becka – rizikové společnosti.
Není současně pochyb o tom, že budoucnost kvalit‑

ní žurnalistiky, ať už provozované pod hlavičkou ve‑
řejnoprávních, nebo soukromých médií, nezávisí zda‑
leka jen na ochotě konzumentů přijmout tezi o jejím
přínosu – pro ně samotné i pro společnost –, ale také
na podmínkách, které budou pro její provozovatele
v rámci širšího mediálního systému vytvořeny. V pří‑
padě veřejnoprávních médií je klíčovou strukturální
podmínkou přežití ochrana jejich politické i ekono‑
mické nezávislosti, bez níž, jak ilustrují data z rostou‑
cího počtu zemí střední a východní Evropy, se důvěra
publika (a tedy i podpora pro existenci veřejnopráv‑
ních médií) rychle vytrácí, případně zůstává omezena
jen na tu část veřejnosti, která se ideologicky více‑
méně překrývá s elektorátem vládnoucích stran, jak
vidíme na příkladu Polska či Maďarska. Pro soukromá
média se pak jako zásadní předpoklad jejich prospe‑
rity (a tím i nezávislosti) jeví potřeba nastolení féro‑
vých podmínek na mediálním trhu, momentálně de‑
formovaném faktickým duopolem dvou nejsilnějších
hráčů, společnostmi Google a Facebook, kteří v řadě
zemí ovládají až tři čtvrtiny trhu s digitální reklamou
(v Česku je tento podíl o něco nižší kvůli konkurenci
Seznamu). Tlak na narovnání těchto podmínek pro‑
střednictvím intenzivnější regulace digitálních platfo‑
rem ze strany národních států a především Evropské
unie bude v roce 2021 jistě dále narůstat; a byť je jeho
výsledek nejistý, i v tomto případě lze poukázat na to,
že lepší politická příležitost ke zkrocení platforem –
nyní všeobecně pokládaných za hlavní přenašeče
koronavirové infodemie – nejspíše hned tak nenasta‑
ne. Médiím, novinářům i regulátorům uvědomujícím
si vážnost situace a hodnotu toho, co je v sázce, tak
nezbývá mnoho jiného než řídit se známou poučkou
Rahma Emanuela, vedoucího štábu prezidenta barac‑
ka Obamy, pronesenou v kontextu globální finanční
krize z roku 2008: „Nikdy nedopusť, aby z vážné krize
nebyl nějaký užitek“ („You never want a serious crisis
to go to waste“). krize z roku 2008 stála u zrodu eko‑
nomických problémů mnoha kvalitních médií v řadě
zemí světa; pokud využijí nashromážděný symbolic‑
ký kapitál v podobě nárůstu důvěry, může být krize
z roku 2020 šancí na jejich revitalizaci.
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ze Sin‑ťiangu do továren, kde museli pracovat, nemohli
odejít a byli pod neustálým dohledem.
Podle všeho přesídlování ujgurů pokračovalo také

v roce 2020, i když země čelila pandemii. V červenci
pak koalice mezinárodních organizací s názvem End
uyghur Forced Labour (konec vynucené práce ujgurů)
zveřejnila názvy módních značek, o nichž se domnívá,
že přijaly adekvátní kroky k zajištění toho, aby jejich
dodavatelské řetězce nebyly spojeny s nucenými prace‑
mi ze Sin‑ťiangu. Je přitom dobré vědět, že asi 85 pro‑
cent čínské bavlny – což představuje téměř 20 procent
celosvětové produkce – pochází ze Sin‑ťiangu.
Dělníci v asijských textilkách přitom nejsou jediní,

kdo bojuje. britský list The Sunday Times
v červnu zjistil, že pracovníkům v továrně
v Leicesteru vyrábějícím oblečení pro malo‑
obchod s ultrarychlou módou boohoo bylo
vypláceno pouze 3,50 libry za hodinu. V bri‑
tánii je přitom minimální mzda pro lidi nad
25 let 8,72 libry za hodinu. Podle nezisko‑
vé organizace bojující za práva pracovníků
s názvem Labour behind the Label (Práce
za značkou) zůstalo několik továren na odě‑
vy v Leicesteru během pandemie otevřeno,
navíc se v nich příliš nehledělo na povinná
distanční opatření. Někteří zaměstnanci do‑

konce uvedli, že jim bylo řečeno, aby šli do práce, i když
měli pozitivní test na covid‑19.
Obecně mají pracovníci s nízkými příjmy dost po‑

chmurné vyhlídky, obzvlášť když svět stále bojuje se
smrtící chorobou. Studie vědců z londýnské imperial
College naznačuje, že v zemích s nízkými a středně níz‑
kými příjmy chudí jedinci umírají na covid‑19 mnohem
častěji než lidé bohatí. Ve Spojených státech ekono‑
mické dopady pandemie zase nejhůře postihly dospělé
s nízkými příjmy.
V roce 2016 se nizozemská prognostička Li Edelkoor‑

tová na setkání inovátorů v módním průmyslu organi‑

s
vět musel loni čelit dvěma monumentálním
výzvám: covidu‑19 a ekonomické spoušti, kte‑
rou po sobě virus zanechal. Obě si vybraly vy‑
sokou daň na nejchudších dělnících, kteří jsou
nejzranitelnější a už před covidem se potýkali
s nízkými mzdami i velmi malými sociálními

jistotami. Jejich situace opět ukázala na velkou ne‑
rovnost prostupující globalizovaným světem – včetně
módního průmyslu.
Ekonomické tlaky vytvořené pandemií navíc uká‑

zaly, jak je móda závislá na levné pracovní síle a jak
zničující může být tato vzájemná závislost v době kala‑
mity. S varováním Světové banky, že až 150 milionů lidí
by mohlo do konce roku 2021 kvůli pandemii
upadnout zpět do extrémní chudoby, nelze
tento problém ignorovat.
Počátkem loňského roku, kdy se covid‑19

začal šířit a svět se kvůli němu na čas za‑
stavil, tím utrpěly miliony nedostatečně
placených oděvních pracovníků v rozvojo‑
vých zemích. Narušeny byly módní dodava‑
telské řetězce, zmrazeny platby a zrušeny
objednávky a kromě nejchudších to pocítili
pochopitelně také majitelé továren ve Vi‑
etnamu, kambodži, indii či v bangladéši.
Své zaměstnance poslali domů bez výplaty
a uprostřed staleté celosvětové zdravotní krize je po‑
nechali svému osudu.
Jak covid‑19 dál zuřil, aktivisté v oblasti lidských práv

také upozornili na roli módního průmyslu při podně‑
cování represí vůči ujgurské populaci v čínské oblasti
Sin‑ťiang. Největší muslimská etnická menšina v zemi,
ujgurové, se stala terčem represivní kampaně vládnou‑
cí komunistické strany. až milion lidí bylo zadrženo,
nuceno opustit svůj tradiční způsob života a podřídit
se donucovacím pracovním programům. Podle zprávy
australského institutu strategické politiky bylo v Číně
v letech 2017 až 2019 přesídleno nejméně 80 tisíc lidí

Covid‑19 ukázal, nakolik je módní průmysl závislý na využívání levné práce.
Text: © 2020 The New York Times Company and Imran Amed, Foto: Munir Uz Zaman / Agence France‑Presse — Getty Images,
Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Jak může být tričko levnější než sendvič?

Imran Amed je
kanadsko‑britský módní

expert, zakladatel
a šéfredaktor časopisu
The Business of Fashion.

V roce 2017 získal
Řád britského impéria
za zásluhy o módu.
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zovaných pod hlavičkou The business of Fashion ptala:
„Jak je možné, že je oděv levnější než sendvič? Jak může
zboží, jehož základ je třeba nejprve zasít, vypěstovat,
sklízet, česat, spřádat, plést, řezat a sešívat, být hotové,
potištěné, označené, zabalené a přepravované jen za ně‑
kolik eur?“ Tato otázka se mě od té doby drží.
bavlnářský, textilní a oděvní průmysl byly spojené

s pracovním vykořisťováním dlouho před tím, než co‑
vid‑19 odhalil všechny jejich temné stránky. Módní prů‑
mysl je již dlouho součástí systému, který vyplácí lidem
mzdu, za niž prakticky nelze žít, aby maximalizoval svůj
zisk. Tento obchodní model, zaměřený na prodej hor ob‑
lečení za dlouhodobě neudržitelné nízké ceny, tak dává
stále méně lidem, kteří ho vytvářejí.
Vezměte si bangladéš, který je domovem čtyř milionů

pracovníků v oděvní výrobě. Mnozí z nich vydělávají jen
o málo více, než je minimální mzda stanovená vládou:
osm tisíc taka, tedy méně než dva a půl tisíce korun
měsíčně. aktivisté za spravedlivou mzdu tvrdí, že pro
pohodlný život dělníků by byl zapotřebí alespoň dvoj‑
násobný plat.
i ty nejvznešenější módní firmy se přitom podílejí

na vykořisťování nejzranitelnějších pracovníků v jejich
dodavatelských řetězcích. Luxusní značky jako Dior
a Saint Laurent se podle New York Times často obracejí
na subdodavatele v indii, kteří pro ně vyrábějí složité

výšivky a ozdoby za nižší náklady. Tamní vysoce kvali‑
fikovaní řemeslníci dostávají za svou práci malé peníze
a zprostředkovatelé potom zajišťují finální uzpůsobení
oděvů v Evropě, díky čemuž může zboží nést označení
„Made in italy“ nebo „Made in France“.
Říká se, že skutečný charakter člověka se projeví v do‑

bách krize. Totéž lze říci o globálním módním průmyslu
za 2,5 bilionu dolarů a výzvách, kterým čelí. Pandemie
vedla k výraznému poklesu tržeb, vlně bankrotů malo‑
obchodníků a nejistotě spotřebitelů. Společná zpráva
organizace The business of Fashion a poradenské Mc‑
kinsey & Co, které jsem byl spoluautorem, odhaduje, že
se výkon celého odvětví do konce loňského roku snížil
až o 30 procent.
bude módní průmysl schopen těžit ze současné nalé‑

havé situace a změní se k lepšímu?
bude pro něj důležité převzít větší odpovědnost

za přepracování svého obchodního modelu, který teď
vede k nespravedlnosti. Řešením přitom není zrušit
smlouvy na Východě, přesunout výrobu do našich tová‑
ren a nahradit při tom lidi roboty. Východisko spočívá
spíše ve věnování smysluplných zdrojů na zlepšení pra‑
covních podmínek pro ty nejdůležitější v tomto odvětví:
dělníky, kteří vyrábějí naše oblečení. Módní firmy by je
měly mít na paměti, když teď plánují svou dlouhou ces‑
tu k zotavení.

Módní průmysl je již dlouho součástí systému, který vyplácí lidem mzdu, za niž prakticky nelze žít.
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Matter, jejíchž demonstrací se v týdnech následujících
po Floydově smrti podle průzkumů veřejného mínění
zúčastnilo ve Spojených státech 15 až 26 milionů lidí.
Hnutí black Lives Matter bude mít v roce 2021 i v le‑

tech následujících zásadní vliv na to, jak nahlížíme
na spravedlnost. Ta v sobě musí zahrnovat spravedl‑
nost rasovou, ale také ekonomickou, genderovou a en‑
vironmentální. Masová sociální hnutí v roce 2020 nás
naučila myslet holisticky (celostně) a zároveň intersek‑
cionálně (z pohledu jednotlivých skupin: rasy, třídy,
genderu, etnicity, národnosti, sexuality), klást zásadní

otázky a snít o lepší budoucnosti.
Loni jsme začali přemýšlet o zásadně od‑

lišných cestách, na které by se mohla vydat
naše civilizace: Co když radikálně přehodno‑
tíme pohled na bezpečnost veřejnosti? Neu‑
kázalo by se být výhodou, kdyby do našich
životů zasahovala policie mnohem méně
než doposud? Neměli bychom přesměrovat
prostředky a zdroje, které dostává policie,
na financování programů pomáhajících li‑
dem žijícím na okraji společnosti a předat
část zodpovědnosti za vymáhání práva soci‑
álním pracovníkům namísto policie? Co kdy‑
bychom zrušili policii, instituci, která zcela
ztratila naši důvěru, a nahradili ji nějakou

jinou, odpovědnější sociální organizací? komu vlastně
slouží policisté? a koho chrání? Chrání mě? Je stále
potřeba zavírat lidi do vězení? Dokázal stávající vězeň‑
ský systém někoho doopravdy napravit? Není využí‑
vání v podstatě bezplatné práce vězňů určitou formou
otroctví? Dokážeme si představit život bez policie, ži‑
vot bez vězení?
Vlády, zvláště ty, které mají autokratické sklony, za‑

reagovaly na odvážně radikální politické úvahy svých
občanů nervózně. Prezident Donald Trump označil ak‑
tivisty usilující o sociální spravedlnost za „teroristy“

v
roce 2020 nás nezasáhla jen globální pan‑
demie, ale také policejní obušky. Sledovali
jsme, jak demonstranti po celém světě lapají
po dechu ve vzduchu nasyceném slzným ply‑
nem, jak jsou oslepování gumovými projekti‑
ly, jak jsou mučeni a někdy dokonce zabíjeni.

Zoufale jsme se snažili nalézt naše blízké mezi zatče‑
nými a uvězněnými za účast na pokojných protestních
akcích.
byl to rok radikální politické představivosti: rok

2020 nám přinesl výzvu, abychom začali brát naše sny
vážně, a inspiroval nás k tomu, abychom sni‑
li o lepší, alternativní budoucnosti.
byla jsem aktivní členkou antiautoritář‑

ských, feministických a LGbTQ komunit
od roku 2007. když jsem v roce 2011 spoluza‑
kládala aktivistickou hudební skupinu Pussy
Riot, mohla jsem jen snít o časech, kdy se
v Rusku začne feministickým a queer komu‑
nitám dařit, a kdy se do našich protestních
akcí proti kremlu zapojí i mainstreamoví
umělci. Globální aktivisté toho ale v po‑
sledních letech dosáhli opravdu mnoho. Mé
zatčení a uvěznění společně s další členkou
Pussy Riot v roce 2012 a zároveň naše tvr‑
dohlavé odmítnutí ustoupit nátlaku a pod‑
dat se, povzbudilo naše kolegy umělce a hudebníky
k tomu, aby se zapojili do politiky. Naučila jsem se, že
i když ke změně nemůže dojít přes noc, lze i s pomocí
malých akcí dosáhnout něčeho trvalého a hlubokého:
policisté mohou jeden po druhém měnit názor, nebo
být vyměňováni, dokud nenastane den, kdy se už ne‑
zopakuje usmrcení neozbrojeného muže, ženy nebo
nebinární osoby rukou policie.
Tragická smrt George Floyda 25. května 2020 vedla

ke vzniku jednoho z největších sociálních hnutí v his‑
torii ameriky. Zažehla vznik iniciativy black Lives

Hromadné protestní hnutí změnilo postoj světa k sociální spravedlnosti.
Text: © 2020 The New York Times Company and Naděžda Tolokonnikovová, Foto: Sergey Ponomarev / The New York Times,
Bryan Denton / The New York Times

Rok radikálních politických představ

Naděžda
Tolokonnikovová je ruská

aktivistka, umělkyně,
zakladatelka feministické

hudební skupiny
a protestního uměleckého
sdružení Pussy Riot. Je

autorkou knihy Read and
Riot: A Pussy Riot Guide

to Activism.
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a prohlásil, že je „zkrotí“. Ruský prezident Vladimir Pu‑
tin věří tomu, že pokud jste k němu kritičtí, stáváte se
nepřáteli státu a je třeba vás umlčet.
V mé zemi, v Rusku, jsou represivní orgány již sko‑

ro deset let zaměstnány snahou dostat členky Pussy
Riots do vězení. Naše hudební klipy poukazují na poli‑
cejní násilí, a to jak doma, tak v zahraničí. a to proto,
že věříme, že jde o široce rozšířený problém, který je
možné vyřešit pouze společným úsilím aktivistů z celé‑
ho světa. V únoru 2015 jsme zveřejnili naši první píseň
v angličtině i Can‘t breathe (Nemohu dýchat) věnova‑
nou památce Erica Garnera, který zemřel rok předtím
– podobně jako loni George Floyd –, poté, co ho uškrtil
„v kravatě“ policejní důstojník, když se Garnera snažil
zpacifikovat.
V srpnu se ruská vláda pokusila zavraždit, respekti‑

ve otrávit, opozičního lídra alexeje Navalného, mého
přítele. Ve stejné době organizoval režim prezidenta
alexandra Lukašenka, přítelíčka Vladimira Putina,
zatýkání, mlácení a mučení pokojných demonstrantů
– což ještě více posilovalo jejich odhodlanost. když
vlády reagují přemrštěnou silou, což se děje po celém
světě, protože se jim nedaří zvládat pokojné demon‑
stranty, vždy to oprávněně vyvolává ještě větší odpor.
během roku 2020 vypukly protivládní demonstra‑
ce a vznikla masová hnutí proti policejnímu násilí
v Hongkongu, Chile, Libanonu, Mexiku, Velké británii
nebo Francii.
Covid‑19 obnažil nedostatky politických elit ve svě‑

tě a přiměl nás přemýšlet o ekonomických, rasových
a genderových nerovnostech, které provázejí naše ži‑
voty. Způsob, jakým vlády vedly boj s pandemií, přinu‑
til mnoho z nás bojovat za své ekonomické a fyzické
přežití. Ve Spojených státech dostali milionáři a miliar‑
dáři od vlády štědré daňové úlevy, zatímco příliš velký
počet obyčejných lidí neměl přístup ke zdravotní péči
nebo dostatek peněz na zaplacení činže.
Virus možná někdy omezil naši schopnost protesto‑

vat v ulicích, zároveň jsme se ale naučili nové způsoby,
jak dostát našim občanským povinnostem, a stali jsme
se efektivnějšími digitálními aktivisty. Majíce na pa‑
měti možné škody, které mohou způsobit sociální mé‑
dia našemu mentálnímu zdraví, začali jsme pracovat
na něčem, co nazývám „internetová hygiena“, což je
vlastně cílené a zásadové užívání digitálních nástro‑
jů. Dnes mají videa a fotografie distribuované on‑line
neuvěřitelnou schopnost čelit propagandě, takzvaným

fake news a aroganci moci. a to jednoduchými, ale
pádnými vizuálními důkazy a fakty. Například v bě‑
lorusku hrál klíčovou roli v organizování protestních
akcí proti Lukašenkovu autokratickému režimu kanál
Nexta v populární aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.
Mediální agentura Mediazona skupiny Pussy Riot
nebo youtubový kanál Navalny Live alexeje Navalného
ovlivňují myšlení milionů Rusů zveřejňováním důkazů
o zkorumpovanosti, nekompetentnosti a krutosti Pu‑
tinova politického systému.
Chystáme se psát naši budoucnost. když jako Pussy

Riot tvoříme novou skladbu, ptáme se samy sebe: jak
bude angažovaný punk znít v roce 2030? O čem bude
vypovídat? Letos na jaře plánují Pussy Riot zveřej‑
nit své první studiové album Rage (Vztek). Skladby
na tomto albu se budou dotýkat globálních problémů
jako je veřejná bezpečnost, duševní zdraví a vztahů ob‑
čanů s jejich vládami.
udržitelný, organizovaný, tvůrčí, mírumilovný a in‑

teligentní aktivismus nás v roce 2021 a dalších letech
bude dále posouvat ke zcela demokratickému světu.
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Virus omezil
možnost
protestovat
v ulicích,
zároveň jsme
se ale naučili
nové způsoby,
jak dostát
občanským
povinnostem,
a stali jsme se
efektivnějšími
digitálními
aktivisty.
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3. bělošská rasistická
skupina z Ruska dostala
od amerických úředníků
nálepku globální teroristic‑
ké hrozby
administrativa Donalda Trumpa
v dubnu označila ultranaciona‑
listické Ruské imperiální hnutí
za globální teroristickou hrozbu.
Stalo se tak vůbec poprvé, kdy vlá‑
da takto pojmenovala bělošskou
rasistickou skupinu.

2. Nejvyšší mořskou vlnu
sjela letos na surfu v Portu‑
galsku žena
brazilská surfařka Maya Gabeirová
překonala v únoru v portugalském
Nazaré nejvyšší zdokumentovanou
mořskou vlnu roku 2020 a stala se
tak první ženou, která v této disci‑
plíně získala titul. Výkon Gabeirové
na vlně vysoké 22,4 metru potvrdila
Světová surfařská liga (WSL) a také
zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

1. korejská popová skupina
se poprvé v historii dostala
do čela amerických hudeb‑
ních žebříčků
Jihokorejská chlapecká popová
skupina bTS, ze které šílí fanynky
již od roku 2013, se v září probo‑
jovala na první místo nejprestiž‑
nějšího žebříčku singlů Hot 100
amerického hudebního týdeníku
bilboard. a to s písní Dynamite
zpívanou v angličtině.

Pouť do Mekky zrušil covid‑19, Francie má transgenderovou starostku, německé
a izraelské stíhačky uskutečnily společné cvičení a Čína zahájila misi na Mars.
Text: © 2020 The New York Times Company and Tricia Tisak, Foto: José Sarmento Matos / The New York Times, Marwa Rashad / Reuters,
Valerie Macon / Agence France‑Presse — Getty Images, Lam Yik Fei / The New York Times, Jackson Njehia / Reuters, David Gray / Agence
France‑Presse — Getty Images

18 věcí, které se v roce 2020
staly úplně poprvé

2
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4. Značka Louis Vuitton
představila svůj ochranný
štít. Poprvé v historii luxus‑
ní módy
Vlastní roušky prodávalo v roce
2020 mnoho módních salonů
a značek. Louis Vuitton je ale
první, kdo nabídl ochranný štít
„podle nejnovější módy“. Model,
který má stát 961 dolarů, značka
představila v rámci přehlídky své
kolekce na dovolenou či cestování
(cruise collection) pro rok 2021.
Štít je možné při sociálním kon‑
taktu podle potřeby sklápět nebo
zvedat. Na obrubě a na čelence má
vytištěný vzor složený z typického
monogramu LV.

5. První transgenderová
starostka ve Francii
se ujala úřadu
Rada městečka Tilloy‑lez‑Marchie‑
nnes s asi 600 obyvateli si poprvé
ve francouzské historii za starost‑
ku zvolila trangerderovou osobu.
Marie Cauová, která kandidovala
za platformu prosazující ekologic‑
kou udržitelnost, věří, že uspěla

díky hodnotám, které vyznává
a prosazuje, nikoliv kvůli své gen‑
derové identitě.

6. Snímky z teleskopu po‑
drobně popisují
povrch Slunce
astronomové v lednu zveřejnili
zatím nejdetailnější fotografie
Slunce, které pořídil nový solá‑
rní teleskop Daniela k. inouye.
Zařízení pojmenované po havaj‑
ském senátorovi je největší svého
druhu na světě. Vybudováno bylo

na havajské sopce Haleakala, což
v překladu znamená Dům slunce.

7. Pouť do Mekky, hadždž,
byla poprvé v historii
zrušena
Saúdská arábie loni v červnu
oznámila, že se poutníci z jiných
zemí nebudou moci zúčastnit sva‑
té poutě do Velké mešity v Mek‑
ce, jednoho z nejposvátnějších
islámských míst. byl to bezprece‑
dentní krok, stalo se tak poprvé
v historii. Hadždž, tedy pouť, se
koná pravidelně již od roku 632.
Přestože ji v minulosti postihly
války, špatné klimatické pod‑
mínky a další rány, ještě nikdy
se nestalo to, co loni, kdy svatou
pouť znemožnil oficiální zákaz
cestování do země.

8. Německé a izraelské
stíhačky společně cvičily
v německém vzdušném
prostoru
Německo poprvé v historii uspo‑
řádalo v srpnu společné vojenské
cvičení s izraelem, a to na němec‑
kém území. událost podtrhuje
komplexní a zároveň složité vazby

1

7
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uvnitř lidského těla použita popr‑
vé. Při pokusu navrátit pacientovi
zrak, injektovali mu lékaři do oka
mikroskopické kapky obsahují‑
cí nástroje pro úpravu genomu.
Pacient trpěl vzácnou genetickou
poruchou – jeho tělo neumělo vy‑
rábět protein potřebný pro převod
světelného signálu na nervový
vzruch do mozku.

12. Fotograf černé pleti
nafotil obálku magazínu
Vanity Fair
Dario Calmese se stal prvním
fotografem tmavé pleti v historii
Vanity Fair, jemuž se podařilo pro‑
niknout se svým snímkem na ti‑
tulní stránku magazínu. Fotografie
na obálce Vanity Fair pro měsíce
červenec a srpen zachycuje oscaro‑
vou herečku Violu Davisovou.

10. Japonské létající auto
při zkušebním letu úspěšně
vystoupalo do nebes
Technologická společnost Sky‑
Drive v srpnu v Japonsku zdařile
dokončila první veřejný test léta‑
jícího automobilu. Stroj nesoucí
název SD‑03 obkroužil s řidičem
testovací plochu Toyoty a zhruba
za čtyři minuty přistál na mís‑
tě, ze kterého vzlétl. Společnost
SkyDrive plánuje, že vůz nabídne
na trh v roce 2023.

11. Vědci využili nástroj
pro úpravu genomu
v lidském těle
Nevidomý pacient podstoupil
v březnu ve Spojených státech
zákrok, při němž specialisté vy‑
užili nástroj pro úpravu genomu
CRiSPR. Tato technologie byla

mezi oběma zeměmi, jež sdílejí
hluboce bolestivou historii. Cviče‑
ní se uskutečnilo ve velmi citlivé
době pro německou armádu – ta
usiluje o modernizaci a zároveň
se potýká s obavami, že do ně‑
meckých ozbrojených sil pronikly
extrémně pravicové nálady.

9. Hongkongská policie
poprvé zatýkala na zákla‑
dě nového kontroverzního
zákona
Sotva den poté, kdy v červnu začal
v Hongkongu platit nový bezpeč‑
nostní zákon, využila ho tamní
policie k prvním zatčením. kritici
tvrdí, že zákon podkopává územní
autonomii Hongkongu a dává čín‑
ské vládě větší pravomoci ke zpřís‑
nění restrikcí namířených proti
tisku i protestům v regionu.

9
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jde o první potvrzenou diagnózu
maligního nádoru u dinosaura.

15. Cena zlata překonala
hranici 2000 dolarů za unci
kvůli nejistotě způsobené pan‑
demií covidu‑19 hledají investoři
bezpečnější příležitosti, kam
investovat své peníze. Ceny zlata,
považovaného za „bezpečný
přístav“, tak v létě 2020 dosáhly
rekordních hodnot a překroči‑
ly úroveň 2000 dolarů za unci.
Prudký nárůst cen zaznamenaly
také další drahé kovy jako stříbro
či platina.

16. Čína zahájila misi
na Mars a podařilo se jí
zkušební přistání s prvním
opětovně použitelným rake‑
toplánem
Čínská státem ovládaná společ‑
nost China aerospace and Tech‑
nology Corporation zahájila svou
první samostatnou misi na Mars.
k rudé planetě vypustila sondu

14. V kosti dinosaura byla
objevena rakovina
Vědci z královského muzea v On‑
tariu a tamní McMasterovy uni‑
verzity objevili v kosti dinosaura
nazývaného Centrosaurus apertus
zhoubný nádor osteosarkom. Ten‑
to býložravec s rohem žil na Zemi
asi před 76 miliony let. Podle
vědecké práce otištěné v medicín‑
ském časopise Lancet Oncology

Calmese uspěl jen krátce poté, kdy
se v uSa rozhořela aféra týkající
se srpnové obálky magazínu Vo‑
gue. Na ní se objevil snímek jedné
z nejlepších sportovních gym‑
nastek v americké historii Simone
bilesové, který vytvořila slavná
fotografka celebrit annie Leibo‑
vitzová. kritici ale Leibovitzové
vytýkají, že fotografie černošky
bilesové nelichotivě zachycuje
odstíny její pleti. a argumentují,
že na fotografování celebrity černé
pleti měl být místo Leibovitzové
najatý černošský fotograf.

13. internetové spojení
v keni zajišťují balony
Pro zabezpečení internetového
signálu v keni byly poprvé v afric‑
ké historii použity balony, které
jsou ve značných výškách napá‑
jeny sluneční energií. Pětatřicet
balonů v červenci vypustila jedna
z dceřiných společností konglo‑
merátu alphabet, pod nějž spadá
i firma Google. balony budou
obstarávat provoz 4G LTE sítě nad
středními a západními regiony
země.

13

15
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Výhled
do roku 2021
První indická vesmírná mise
s posádkou
indie chce v prosinci 2021 usku‑
tečnit první let své rakety do ves‑
míru. Projekt nesoucí název Ga‑
ganyaan se spoléhá na výhradně
indickou technologii. Na týdenní
let by se měli podle indické Národ‑
ní kosmické agentury vypravit tři
kosmonauti a humanoidní robot.

LGbTQ povědomí ve skotských
školních osnovách
každá škola ve Skotsku bude mu‑
set od května 2021 do svých osnov
zahrnout předmět, ve kterém se
budou studenti učit o historii
a současnosti LGbTQ hnutí. Skot‑
sko je prvním státem, který k to‑
muto kroku přistoupil. k legalizaci
sňatků osob stejného pohlaví
v této zemi došlo v roce 2014.

Robotická loď se poplaví
přes atlantik
Výzkumné plavidlo nazvané
Mayflower autonomous Ship
neboli MaS, které bylo loni v září
spuštěno na vodu u příležitosti
400. výročí slavné plavby lodi
Mayflower, která z anglie přivezla
do Nového světa skupinu puritá‑
nů, nyní čekají námořní zkoušky
a testy v rámci příprav na první
velkou plavbu. Vydat se na ni má
v dubnu. Půjde o první cestu lodě
řízené umělou inteligencí a pohá‑
něné solární energií přes atlantic‑
ký oceán. MaS popluje přibližně
po trase své slavné jmenovkyně.

Tianwen‑1. Ta se skládá z přistá‑
vacího modulu a orbitální části
a na palubě nese pojízdnou vě‑
deckou laboratoř. Sonda by měla
přistát na Marsu počátkem tohoto
roku. Loni v září Čínská vesmírná
agentura oznámila další úspěch –
jejímu opětovně použitelnému
raketoplánu se při zkušebním letu
poprvé podařilo úspěšně přistát
zpět na Zemi.

17. bývalý mexický generál
byl v uSa zatčen kvůli
drogám
Generál Salvador Cienfuegos Zepe‑
da, jenž byl několik let mexickým
ministrem obrany, se v říjnu stal
prvním vysoce postaveným před‑
stavitelem tamní armády, který
byl ve Spojených státech americ‑
kých zatčen kvůli drogové krimi‑
nalitě a praní špinavých peněz.
americké úřady generála Cienfue‑
gose, který byl ministrem v letech
2012 až 2018, zatkly v polovině
října, když se svou rodinou přistál
na letišti v Los angeles.

18. Papež prohlásil, že
podporuje civilní svazky
dvou osob stejného pohlaví
Poprvé během vykonávání svého
úřadu naznačil papež František,
že podporuje civilní svazky osob
stejného pohlaví. V rozhovoru pro
dokumentární snímek Francesco,
který měl premiéru v říjnu na fil‑
movém festivalu v Římě, hovořil
František o tom, že gayové mají
právo na rodinu a označil je
za „děti boží“. František je prvním
papežem, který vyjádřil podporu
civilním svazkům.
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