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Kultura

pozvánky
FILOSOFICKÁ DÍLNA

Účastníci kurzu se ve vzájemné
diskusi pokouší hledat odpovědi
na základní filosofické otázky.
Máte zájem o témata
jako například:
• Pravda
• Ontologické principy
lidského bytí
• Problém svobody
• Podstata mravnosti a principy
nerelativizované etiky
• Boží existence
• Problémy evoluce, nesmrtelnosti,
smyslu života, duše
Navštivte kurz, který bezplatně
probíhá každé pondělí od 18 h.
v čítárně Občanského institutu,
v druhém patře
Emauzského kláštera
Vyšehradská 49, Praha 2.
Seminář probíhá pod vedením
Jiřího Fuchse.
Akademia film Olomouc:

Vědět jinak

Ve dnech 15.–20. dubna 2008 proběhne v Olomouci již 43. ročník nejvýznamnějšího středoevropského
festivalu věnujícího se populárně-vědeckému a dokumentárnímu filmu.
Jeho hlavním cílem je fundovaně
a invenčním způsobem zmapovat jak
přírodní, tak humanitní a sociálně
vědní obory v kontaktu s audiovizuálními médii a nabídnout tak tvůrčí
a otevřenou platformu pro setkávání
vědy a umění. AFO pořádá Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava.
Pestrá dramaturgie festivalu je
rozdělena do několika základních tematických bloků: „1968 – Globální
revolta“ o studentských bouřích a pokusech o nové společenské uspořádání na celém světě, „Evoluce nebo zázrak?“ o sporu o vzniku vesmíru
a života, „Příběhy detektivů“, „Věda
naruby“ nahlížející na vědecké omyly a kouzlo nechtěného, retrospektiva
věnovaná průkopníkovi podmořské
kinematografie Jeanu Painlevému
a každodenní projekce pro děti, například 3D Dinosauři.
/dk/

Čeští restaurátoři vytesali
nejlepší sněhovou sochu
Pokračování ze strany1

Všichni členové týmu jsou absolventi
restaurátorské školy v Litomyšli.
Sochy vznikaly ze čtyřmetrových bloků
o základně 3x3 m v průběhu čtyř dnů.
Druhou cenu získal domácí francouzský
tým a o třetí cenu se rozdělily týmy
z Holandska a Velké Británie.
/dk/
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niha Nejistý plamen autorů
Václava Cílka a Martina Kašíka upoutá pozornost hned dvakrát. Zaprvé svým zajímavým námětem. Pojednává totiž o fenoménu ropy
v moderní civilizaci a komplikacích,
které nastanou, až ropa začne docházet, a snaží se tuto problematiku postihnout z mnoha různých pohledů.
Druhým důvodem může být jeden
z autorů – Václav Cílek; dobře známý
svými enviromentalistickými články
především v Respektu. Dá se tedy
očekávat, že kniha bude další ekologistickou agitkou? Naštěstí (či bohužel?) je toto očekávání kritického čtenáře uspokojeno jen zčásti.
Velkou část knihy zaujímá naprosto věcné vyprávění o tom, co je ropa,
kde a za jakých podmínek vzniká
a kde se nalézá. Překvapující může
být fakt, že se autoři neztotožňují s vizí rychlého vyčerpání ropy. Jejich odhady se například snaží zohlednit obrovské zásoby vázané v ropných
píscích v Kanadě. Pokud by se je podařilo průmyslově zpracovat, může se
horizont katastrofických odhadů posunout o notný kus dále. A i kdyby se
žádný technologický zázrak v nalézání, těžbě či zpracování ropy nekonal
(názor autorů je takový, že vše podstatné již bylo v oboru vynalezeno)
můžeme s ropou vystačit ještě relativně dlouho. Vysokou informační hodnotu mají také údaje o tom, že ropa,
i přes neustálý nárůst ceny, vlastně
stojí pořád stejně, nebo dokonce ještě
zlevňuje – započítáme-li fakt, že dolar, v němž se s ropou obchoduje, výrazně klesá, nehledě na další důležitou
skutečnost, že životní úroveň spotřebitelů ropy neustále roste.
Dalo se očekávat, že autoři nezůstanou u popisu a odhadů budoucího

vývoje těžby ropy, ale pokusí se postihnout také důsledky, které z faktu
konečnosti ropných zásob plynou. Za
iluzorní považují představy ekonomů,
že klesající a komplikovanější těžba
povede k růstu ceny a tím i snížení
poptávky, a ropa bude coby zdroj
energie nahrazena nějakým substitutem. Zde čtenář narazí na první problém – autoři sice odmítají argumenty
ekonomů, ale nejsou příliš ochotní se
s nimi systematicky poprat a vysvětlit,
proč by ekonomické zákonitosti právě

AGORA

let“). Jenže ne každá elektrárna je stavěna stejným stylem a tempem jako
Temelín. A i kdyby byl energetický
přínos atomové elektrárny jen čtyřnásobně vyšší než náklady na stavbu, jak
tvrdí autoři, pořád se ještě vyplatí.
Druhým příkladem malování strašáka
může být skepse vůči solární energii.
Ano, už se ví, že z ní nikdy nezískáme
tolik, kolik bychom potřebovali, ale
autoři přidávají moudra o vysoké
technické složitosti systémů solárních
panelů, jako kdyby to byl nějaký těž-

Nejistý plamen
u ropy neměly fungovat. Představa ropy jako nezastupitelného (dostupností, cenou, možnostmi transportu) zdroje energie je bohužel úzce spjatá
s katastrofickými scénáři vývoje lidstva, které patří do arzenálu ekoaktivistů. To je rovina, která je autorskému tandemu pravděpodobně velice
blízká.
V podstatě existují dva možné přístupy: Buď začnete vyzývat k úsporám a k hledání alternativních zdrojů,
nebo jste k šancím lidstva skeptičtí
a žádný substitut ropy nevidíte. Autoři kombinují obojí – ropu sice dokážeme nahradit, ale jen částečně, protože
ostatní zdroje mají jen samé nevýhody. Alespoň tak to vypadá v jejich podání. Otázkou je, zdali lehce nepřibarvují realitu. Například při líčení
nevýhod jaderné energie poukazují na
vysoké náklady i na fakt, že stavba jaderné elektrárny trvá nejméně 15 let
(zatímco o pár stránek dále píší „až 15

ko překonatelný problém. Vzhledem
k tomu, že mám známé, kteří již panely úspěšně instalovali, vím, že v tomto směru lidstvo na žádné zásadní
technické problémy nenarazilo.
Vedle skepse vůči některým náhražkám ropy překvapí optimismus,
s jakým autoři líčí pěstování jakýchsi
rychle rostoucích plevelů coby energeticky výnosných plodin a navádějí
čtenáře, aby prolézali staré kravíny
a zkoušeli zprovozňovat desítky let rezavějící krmivářské a granulovací linky. Se stejným zápalem potom líčí životní úspěchy některých Američanů,
kteří si stáhli z internetu a úspěšně doma uplácali solární vařič. Že by najednou využívání solární energie nebylo
tak technicky složité, jako o pár kapitol dál? Možná by také stálo za zamyšlení, proč solární vařiče doma vyrábějí příslušníci nejbohatšího národa
na světě, který smí používat velice levnou (protože daněmi tolik nezatíže-

Nejistý plamen,
Václav Cílek, Martin Kašík,
nakladatelství Dokořán, Praha 2007,
192 str., cena 250 Kč.

nou) ropu. Třeba těm chudým to přijde jako plýtvání časem a energií (tentokrát lidskou, jejímuž ocenění se autoři úspěšně vyhýbají).
Čtenář si musí uvědomit, že čte dílo kombinující přírodovědecké poznatky, domněnky, odhady a ideologii. Kniha je v důsledku toho velmi
nevyvážená, navíc občas působí dojmem, že byla šita doslova žhavou
jehlou. Vřele doporučuji se nad každou stránkou zastavit a porovnat příval úvah a informací se svými vlastními závěry. Potom může čtenáře
skutečně obohatit. Jak řekl William J.
Bennet při projevu na Gonzana College: „Nemějte ale hlavu otevřenou tak,
že vám vypadne mozek.“

Rambo IV – do pekla a zpět
Od Ramba se toho mnoho neočekává, ale jeho poslední díl překonal
všechna očekávání. Mrtvol je více,
postavy mluví méně a nepřítel je
brutálnější než v předchozích dílech.
Od dob filmu „Zachraňte vojína Ryana“ se zkrátka filmaři naučili předvádět utržené nohy a ruce natolik realisticky, že slabší povahy to
v kinech nemají snadné.
Příběh je pravda plošší než jeho
předchůdci, ale stejně jako u jeho
předchůdců se za drsnou střílečkou
skrývá nějaké poselství. V prvním
díle šlo o trauma vietnamských veteránů, kteří se ve vlasti setkali s nepochopením. Ve druhém díle zachraňoval John Rambo americké zajatce,
držené i po válce ve Vietnamu. Ve třetím díle pomáhal afghánským mudžáhidům v boji proti sovětské okupaci.
Ve čtvrtém díle zachraňuje spolu se
skupinou žoldáků americké misionáře, kteří odjeli pomáhat do Barmy
horskému národu Karenů, decimovanému barmskou vojenskou juntou.
Sylvester Stallone, který film sám režíroval a napsal scénář, si sice s něja-

kým hlubokým vysvětlením 60 let trvajícího zápasu Karenů s centrální
vládou starosti nedělal, ale i tak odvedl slušný kus práce pro barmskou
opozici. Ať je film jakýkoliv, poukázal na brutalitu barmského režimu
a k tomu se zatím nikdo jiný v Hollywoodu nemá.
Je nicméně s podivením, že se
člověk dočká od Stallona i po skoro
třiceti letech zkušeností s natáčením
akčních filmů takových nesmyslů,
jako že žoldáci teprve na místě své
mise zjišťují, kdo má nějaké výbušniny. A John Rambo si na misi nejprve musí osobně vykovat tu správnou
dýku. Do boje pak jako správný romantický hrdina vyrazí jen s dýkou
a lukem, ale v průběhu akce přece
jen dokáže palebnou převahu půlpalcových kulometů, když sám jedním
z nich postřílí takové množství
barmských vojáků, že mnohonásobně překročí standardní koloniální poměr ztrát 1:10.
Film tak trochu zklamal. Nikdo
sice od Ramba neočekává víc než
pořádnou střílečku, kde drsní chlápci

postřílejí stovky zlosynů a přitom
ještě pomáhají utlačovanému horskému národu v boji proti jedné z nejbrutálnějších světových diktatur,
ale… Postavy jsou díl od dílu čím
dál šablonovitější. V podstatě nám
jejich charaktery unikají. Rambo je
standardní drsňák, který skrývá duši
dobráka a v podstatě zabíjet nechce.
Jenže dobru nelze vždycky pomoci
bez násilí, takže se přemůže a jde do
akce. Misionáři to myslí dobře, ale
jsou standardně naivní. Nepřítel je
v podstatě anonymní. Jen páchá zločiny, opíjí se a znásilňuje, než je sám
nevyhnutelně zabit. Barmští důstojníci jsou chladní zabijáci s černými

brýlemi, kteří kouří doutníky, zatímco jejich vojáci plamenomety vyhlazují karenskou vesnici. Kde jsou časy předchozích dílů, ve kterých
můžeme příběh sledovat i z perspektivy Rambových nepřátel. V Rambovi IV se záporné postavy ani nenamáhají říct více než jednu větu:
„hoďte ho prasatům“ (myšleno samozřejmě zajatce)... Sám Rambo také skoro nemluví a když už, tak natolik drsným hlasem, že mu na to
snad museli operovat hlasivky. Herecké výkony v tomto filmu jaksi
chybějí.
Matyáš Zrno

kulturní barometr
❤❤❤❤ ❤ Diana Krall:The Very Best Of Diana Krall, hudební CD,
75:33 min., vydavatel Universal. Kanadská jazzová zpěvačka a klavíristka vydala v roce 2007 „výběrové“ album The Very Best Of Diana
Krall. Mnoho hudebních kritiků se pozastavilo nad samotným složením alba, jelikož D. Krall zvolila odlišnou metodu při výběru písní,
než jiní muzikanti. Nezařadila na album ty nejopěvovanější písně, ale
spíše ty, které kritika moc dobře nepřijala. Nejvíce jsou zastoupena alba
The Look Of Love a When I Look In
Your Eyes. Naopak nejméně prostoru
dala Diana nejvíce opěvovanému „All
For You“. Pro své the best nenahrála
žádnou novinku. Mezi velice vydařené skladby patří rytmická Frim Fram
Sauce či pomalejší Lets Face The Music And Dance. Ve všech písních dominuje samozřejmě klavír a Dianin
hluboký sametový hlas. Pro ty, kteří
mají rádi jazz, stojí album rozhodně
za poslech.
Teréz

