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J edna z populárních pověstí české spor-
tovní mytologie praví, že jsme Rusy
v padesátých letech naučili hrát hokej

– a oni nás pak začali porážet. Američané
si nyní mohou něco podobného říkat o vo-
lebním marketingu.
Americký film z roku 2003 distribuova-

ný u nás pod názvem Akce Jelcin (v origi-
nále Spinning Boris) už dnes sotva někoho
pobaví, byť se záměrně nese v komediál-
ním duchu. Respektive pobaví kouzlem ne-
chtěného, americkému publiku by teď do-
konce přivodil spíše bolení hlavy. Stojí za
pozornost hlavně díky ostrému kontrastu
s přítomností, jež je vlastně jeho zrcadlo-
vým opakem: zatímco v současnosti Ruso-
vé ovlivňují americké volby, před dvaceti
lety tomu bylo obráceně.

Házení špíny na protikandidáta
Snímek režiséra Rogera Spottiswooda vy-
chází ze skutečné události. V roce 1996 si
okolí ruského prezidenta Borise Jelcina na-
jalo skupinku amerických volebních mana-
žerů. Trochu ze zoufalství, neboť Jelcinovy
preference se pohybovaly někde u dna, za-
tímco favoritem nadcházejících prezident-
ských voleb byl komunista Gennadij Zjuga-
nov. Ale fígle politického marketingu im-
portované z Ameriky zabraly, Jelcin zvítě-
zil, demokracii se podařilo zachránit před
revivalem komunismu, praví základní lin-
ka filmu, jehož scénář se opírá též o článek
otištěný v červenci 1996 časopisem Time.
Sama o sobě je (asi nezamýšleně) komic-
ká, zvláště připomeneme-li mladšímu čte-
nářstvu, že Boris Jelcin, ač reformátor, pů-
sobil v sovětské éře dlouhá léta jako vyso-
ce postavený komunistický aparátčík.
Americká mise je však od té doby před-

mětem sporů. Zejména ruské zdroje zdůraz-
ňují, že sice Američané byli angažováni,
leč nepodíleli se na ničem důležitém, ostat-
ně se samotným Jelcinem se nikdy nesetka-
li. I jejich filmoví představitelé komunikují
hlavně s Jelcinovou – tehdy hodně vlivnou
– dcerou Taťánou Djačenkovou. S ní souvi-
sí i snad jediná scéna, která mě opravdu ro-
zesmála, byť nevím, zda v souladu se zámě-
ry tvůrců. Termín voleb se blíží, avšak Zju-

ganov v preferencích stále vede. Djačenko-
vá propadá beznaději. Americká trojice na
ni proto udeří: Nedá se nic dělat, musíme
nasadit negativní kampaň. Což ale Djačen-
ková nekompromisně odmítne: To by otec
nikdy nepřipustil! Házet na někoho špínu!
A i ona s tím má zásadní etický problém.
Ledy morálních zábran prolomí až situace,
kdy se volby ještě o kousek přiblíží, Zjuga-
nov stále vede a báťuška Jelcin (jehož letité
problémy s alkoholem film pouze taktně na-
značí) prodělá infarkt. To už i přísně etická
Taťána (v reálu spíše protřelá intrikánka)
podlehne a americkým hochům řekne: Dej-
te se do toho!
Upřímně řečeno, je celkem jedno, kdo

Jelcinovu kampaň vymyslel a prosadil, jest-
li přizvaní Američané, Djačenková, či kdo-
si z ruského štábu. Každopádně pomohla
úspěšně přesadit prvky západního politické-
ho marketingu na ruskou půdu. I kdyby Ru-
sové americké poradce najali jen jaksi ze
zoufalství (nebo z nějakých skrytých důvo-
dů) a pak je odsunuli na vedlejší kolej, jako

metafora přijetí určitých postupů mohou
posloužit docela dobře.
V jedné věci je ovšem film přece jen leh-

ce prozíravý. Jelcinovo okolí nevěří pouhé,
byť vysoké pravděpodobnosti. Chce od
Američanů slyšet, že stávající prezident ob-
hájí mandát s jistotou. Na jejich nadšené
tvrzení o vysoké pravděpodobnosti (když
se preference začnou obracet v Jelcinův
prospěch) reagují kyselým obličejem. Jelci-
na tak v Kremlu sice udržela „vysoká prav-
děpodobnost“, s Putinem, na jehož první
kampani se mimochodem též podílela Dja-
čenková, ale posléze přišla jistota.

Systém, v němž se občas prohrává
Americký politolog polského původu
Adam Przeworski definuje rozdíl mezi de-
mokracií a diktaturou docela prostě: demo-
kracie je (má být) hra podle jistých (tj. pev-
ně daných) pravidel s nejistými výsledky,
diktatura (diktatura imitující demokracii)
znamená hru s jistým výsledkem podle ne-
jistých pravidel. A demokracie je tudíž dle
Przeworského jednoduše systém, kde vlád-
noucí strany nebo prezidenti občas prohrá-
vají volby. Což se ale samozřejmě mno-
hým nelíbí. I proto si Rusové od roku 2000
s pravděpodobnostmi radši hrají jen na ci-
zích politických hřištích.
Současná kritika ruského vměšování do

evropských či amerických hlasování, je-
jich trollů i jiných potvor je však poněkud
pokrytecká, což – byť opět nechtěně – na-
značuje Spottiswoodův film. Naučili jsme
ruské idealisty i mafiány pár amerických
špinavostí – a svět byl opět zabezpečen
pro demokracii, lze též shrnout jeho poně-
kud cynické poselství. Může se pak ale ně-
kdo divit, když si Rusové chtějí podobně
zabezpečit svět pro vlastní zájmy?
Demokracie je ušlechtilý ideál, skoro ja-

kýkoliv politický marketing do něj však
vnáší prvky manipulace, zjednodušování,
očerňování protivníků, veskrze jen emotiv-
ní apely či přinejlepším metody na hra-
ně zmíněných „nešvarů“. Dávno, dávno
před ruskými trolly. A právě tento rozpor,
nikoliv přímo trollové, může demokracii
zahubit.

J e to jen pár týdnů, co jste se v LN
mohli dočíst, že dvě firmy – obuvní-
ci Prabos ze Slavičína a výrobci ter-

moprádla VÚB – získaly nově certifikáty,
jež uděluje Masarykova univerzita. Poté,
co dané výrobky prověří v polárních pod-
mínkách zhruba dvacítka vědců, obdrží
produkty ochrannou známku Testováno
v Antarktidě. Testy poslouží ve vývoji
i marketingově.
„Máme za sebou první rok testování.

Do premiérového ročníku se nám přihlási-
ly tři firmy. První už známku dostala, dru-
há ji brzy dostane a třetí ne,“ popisoval
LN Pavel Kapler z Geografického ústavu
MU, jenž se stará o projekty české antark-
tické stanice na ostrově Jamese Rosse. Prá-
vě jeho napadlo, že něco takového je pro-
spěšné pro obě strany – firmy si vyzkouší,
co jejich věci zvládnou či co lze vylepšit,
badatelům to zase vylepší rozpočet.
Nyní (ovšem pomnoha letech neoficiál-

ního „testování“) spustí podobný koncept
elitní čeští egyptologové. Ti sice sklízejí
globální obdiv za světové objevy typu
hrobky princezny Šeretnebtej a dalších
tajů starověku, leč do tuzemských škatu-
lek hodnocení vědy jen stěží „nahlásí“ ob-
jevené mumie, mastaby (stavby) či účast
na nejlepších konferencích v oboru.
Proto je nová iniciativa Prověřeno

v poušti, která za jasných podmínek nabí-
zí firmě test a tak trochu i sponzoring,

chvályhodná. Rozumná. Na jedné egypto-
logické „výpravě“ jsem s českými egypto-
logy kdysi byl. V Abúsíru, myslím na pod-
zim roku 2007, objevili Češi hrobku kně-
ze Neferínpua – a být s ním sám v pod-
zemní šachtě byl vzácný zážitek! Pár dní
nato jsme se vydali i do západních pouští,
kamsi k oáze Bahríja. A věřte, pokud
egyptolog či geodet chválí terénní toyotu,
přesně ví, proč to říká. Místní lidé, beduí-
ni, kteří jsou dnes na autech v poušti exis-
tenčně závislí, mi opakovali, jak je spoleh-
livá a že si na ní vše spraví...

J istě, vstřícný krok vědců z Filozofic-
ké fakulty UK vůči byznysovým part-
nerům se patrně nebude líbit všem, na-

jdou se asi i kritici. Proto je důležité, aby
se ze známky Prověřeno v poušti nestal to-
liko „štempl“ pro spřátelené firmy, ale
vskutku náročný a posléze prestižní certifi-
kát, na který dosáhnou jen ti šikovní. Ostat-
ně, polárníci už chystají anglickou verzi.
Jaký bude poměr úspěšných a neúspěš-

ných? Těžko předvídat. Masarykova uni-
verzita má zatím skóre dvakrát ANO, jed-
nou NE, což se jeví jako přiměřený poměr
s tím, že se do podobné prověrky jistě ne-
hlásí společnosti produkující netěsnící
boty či jiný aušus. Egyptologové – podob-
ně jako vědci pracující v Antarktidě – tro-
chu počítají nejen s testováním, ale i apli-
kovaným výzkumem, který by zlepšil
technologie odolné vůči extrémnímu chla-
du nebo dlouhodobému horku a suchu.
A po českých zkušenostech z minulých

dvou týdnů, kdy se z území od Prahy po
Olomouc stala díky změnám klimatu tako-
vá menší Sahara, to není zlý nápad. Tak
hodně zdaru!

JOSEF
MLEJNEK JR.
politolog

MARTIN
RYCHLÍK
redaktor LN

M álokdo se v posledku tak veřejně znemožnil, jako se
to podařilo čtveřici iniciátorů petice proti účasti Kar-
la Gotta na koncertu v Lipsku. Ten měl na podzim

otevřít Rok české kultury v Lipsku, který vyvrcholí tamějším
veletrhem, kde bude Česko hlavním hostem. Čtyři spisovatelé
(Adam Borzič, Petra Hůlová, Ondřej Lipár a Václav Kahuda)
z Asociace spisovatelů usoudili, že Gott není vhodným zástup-
cem české kultury, jelikož je oportunista a představitel pokleslé-
ho vkusu. A požadovali, aby jeho účast byla zrušena, což pak
svým podpisem podpořilo 26 literátů. Jenže se záhy ukázalo, že
žádný koncert se konat nemá, a dokonce, pokud by se konal,
pak by ani neměl s dotyčnými akcemi nic společného.
Stavět se do pozice rozhořčeného morálního arbitra a ani si

nezjistit, že dělám virvál kvůli něčemu, co nebude, je minimál-
ně známka psychické lability. Jenže ono to tím neskočilo, orga-
nizátorům petice totiž vadí i výtvarník David Černý, jenž si sice
s bolševikem nezadal, ale těmhle svazákům též leží v žaludku.
Popouzí je, že by Černého plastika Trabant měla dekorovat

český stánek, čímž by prý byla jejich autorská tvorba znehodno-
cena. Když ale někteří literáti zjistili, jaký dodatek byl do peti-
ce vsunut, svůj podpis odvolali, čímž akce vpravdě nabyla ko-
courkovských rozměrů. Přímo rozkošné pak je, že Hůlové vadí
růžový trabant, kteréžto dílo neexistuje. K vidění je jen zlato-
hnědý trabant na lidských nohách z roku 1990, který symbolizo-
val útěk východních Němců přes Prahu na Západ a jehož origi-
nál vlastní muzeum v Lipsku. Na růžovo natřel Černý sovětský
„lžitank“ na Smíchově v roce 1991. Hůlové prostě sochař vadí,
takže si nepřeje, aby se jeho dílo vystavilo tam, kde bude ona.
Proč? Nevíme, zřejmě jí pije krev, že má kromě talentu i kšefty.
Kdo asi tak bude prokádrován a zakázán příště? Hůlová ovšem
tvrdí, že hlavním problémem je dramaturgie akce a chtěla by se
s kolegy na ní podílet. K tomu lze dodat jediné: ještě že tomu
tak není, protože to, co spolek zřejmě pod velenímHůlové před-
vedl, je dílem komické, dílem trapné. Jana Machalická

A rmáda chystá odvetu. Takto zjednodušeně zněl titu-
lek, který v sobotu večer přinesly zpravodajské weby.
Interpretovaly jím to, co chvíli předtím řekl náčelník

generálního štábu Aleš Opata v televizi. V zemi, jejíž armáda
má cejch „nebojovníků“, taková slova nepadla už sto let. Mož-
ná se jejich potenciální síly zalekl i sám generál.
„Nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghá-

nistánu,“ řekl Opata ve zprávách po 19. hodině a za tím si sto-
jí. Vždyť informace o smrti tří českých vojáků v léčce v Bagrá-
mu rezonuje celou republikou a vyvolala nebývalou vlnu účas-
ti a solidarity. Jenže zároveň mluvil o odvetných opatřeních
patřících k ochraně vojsk a to je spornější novinka.
Slyšeli jsme slova o odvetě, jakými reagují na akce teroristů

izraelští generálové. Stěží je však znají dnešní Evropané s vý-
jimkou Francouzů či Britů. Levicový mainstream Západu od-
vetu kritizuje jako starozákonní a fanatickou. Před sedmi lety
kritizoval likvidaci Usámy bin Ládina americkými vojáky i ra-
dost Američanů nad tím. Když v létě 2014 slavili odvetné nále-
ty na Gazu Izraelci, kteří si oddechli od ostřelování raketami
Kásám, reportérka CNN Diana Magnayová na Twitter napsa-
la: „Izraelci slaví, když bomby padají na Gazu. Póvl.“
Snad proto generál Opata o tři hodiny později opravil sama

sebe, když v Událostech, komentářích řekl: „Nejedná se o od-
vetu, jedná se o spravedlnost.“ Zřejmě se tak pokoušel uhladit
předešlá slova o odvetě, ač každý ví, že doménou spravedlnos-
ti není armáda, ale justice. Přitom na odvetě nemusí být nic
špatného, pouze je v českém kontextu nová a nezvyklá.
Odvetou byl před sto lety čeljabinský incident čs. legionářů

(chtěli zadržet útočníka na svůj vlak). To už je dávná historie.
Jenže ta novější je problematičtější. Zahrnuje „odvetné“ akce
proti německým civilistům včetně dětí na jaře a v létě 1945,
na kterých se podíleli různí pseudovojáci či pseudopartyzáni.
Přichází-li dnes řeč na odvetu, armáda tu má i osvětový úkol:
vysvětlovat, co znamená odveta za teroristický útok, jaké jsou
její důvody, ale i meze v cizí zemi. Zbyněk Petráček
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Je důležité, aby se ze známky
Prověřeno v poušti nestal
toliko „štempl“ pro spřátelené
firmy, ale vskutku náročný
a posléze prestižní certifikát,
na který dosáhnou
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