PÁTEK–NEDĚLE

24.–26. DUBNA 2020

www.denikn.cz

I

Současná situace
nás nutí ptát se
po hlubší podstatě
lidské existence
FILIP VOSTAL
filozof a sociolog

S

oučasná situace už nepotřebuje více epidemiologických modelů, ale nabádá
ke zkoumání hlubších problémů sociologického a filozofického charakteru. Například: co mám
dělat, když mám buď spoustu času,
žádný čas, nebo jsem stále něčím
přerušovaný.
Dějinná křižovatka, na které stojíme, otevírá staré a složité otázky:
Jak mám žít? Co znamená dobrý život? Je možný jiný svět než ten, který
je teď z velké části pozastaven? Osaháváme si novou utopii, ve které budeme mít větší kontrolu nad vlastním časem?

MYSLET JINAK
Koncept utopie, ať už je používán jako synonymum nesmyslu, osočení
z dětinské naivity, nerealistického
uvažování, neřku-li plánování, si zaslouží být v současné situaci připomenut. Britská socioložka z univerzity v Bristolu Ruth Levitasová, která
se pojmem a významem slova utopie zabývá více než 40 let, nepřestává zdůrazňovat, že pojem utopie má
v dějinách myšlení pozitivní, progresivní a emancipační asociace, které
se dají vyjádřit jako hledání lepšího.
V našich každodenních životech
většina z nás hledá na nějaké úrovni
něco lepšího – plat, práci, vztah(y), já,

odpuštění, přátelství, smysl i svobodu, nejen tu ekonomickou.
Pojem utopie má velmi dlouhé
dějiny. Hovořil o něm už Platón, ale
do obecného povědomí se dostal díky knize Utopie z roku 1516 z pera
Thomase Morea, britského humanisty a státníka. Moreova ikonická kniha kritizuje poměry v tehdejší Británii a je místy poměrně humorná.
Rafael Hythloday, portugalský cestovatel, smyšlený hrdina knihy ztvárňuje objevitele lepšího světa, šťastného ostrova Utopie.
Narazil na místo odpojené od
všech ostatních cest, se sociální organizací zajišťující jejím obyvatelům maximum možného štěstí, ve
všech aspektech jejich životů. A právě jeden z těchto aspektů maximalizace štěstí v U/utopii je skutečnost,
že obyvatelé mají čas na aktivity, které preferují, vyhledávají, které je naplňují, vnáší do jejich životů smysl,
rozvíjí jejich fyzické a/nebo mentální kapacity.
V situacích, kdy má část obyvatelstva více času, se aktivizuje altruismus, přátelství, solidarita, sounáležitost, jakýsi pocit sdíleného, společného, kterého se nejspíš dotkli hippies
v 60. letech – a toto všechno je znát
i nyní. Pro nemalou část obyvatelstva začalo zároveň podobné období volného času, troufnu si dodat

Možná
objevíme
něco, co je teď
nemyslitelné,
možná i na
hraně přijatelné
představivosti,
ale co nám
radikálně
pomůže
změnit životy
k lepšímu.

období podivně volného času. A ta
podivnost může být často vážná, nebo mít vážné dopady na jejich životy. Ať už z důvodů, že byli propuštěni z práce, jsou na nucené dovolené,
nebo na tzv. home office.
Pro menší část obyvatelstva znamená současná pandemie nebývalé
nasazení, přepracovanost, houževnatost a žádný volný čas: záchranářky, zdravotnice, doktorky, lékárnice,
hasičky, prodavači, IT specialistky,
řidiči a řidičky kamionů, lidé pracující ve velkých výrobních provozech
a na úřadech a řada dalších, kteří
udržují bazální „krevní oběh“ společnosti. Jejich nasazení si zaslouží obrovské uznání, které tímto autor vyjadřuje a smeká před nimi.
Zároveň však současná bezprecedentní nejistota z toho co (ne)bude,
co se (ne)děje, rozmetala naše pečlivě
připravené plány a znervóznila nás.
Je složité se soustředit – naše pokusy práce z domova, home office, jsou
pohlceny jinými aktivitami jako například péčí o chod domácnosti, děti, rodiče, prarodiče, rodinu. Zároveň místo práce na dálku hyperaktivně klikáme na internetu, snažíme
se vyznat v přehršli informací o viru,
hledáme předpovědi, kdy bude lék
a vakcína.
Nečekaně rychlý nástup „společnosti (podivně) volného času“ (přes-

něji řečeno, celá společnost se touto
charakteristikou zdaleka nevyznačuje, ale její majorita nejspíše ano)
znamená, jak říká Petr Fischer, že
„[č]ím větší bude ticho a prázdno ve
fyzickém veřejném prostoru, tím více budeme také přicházet na to, že
tady, a ne u obrazovky se děje všechno tvořivě podstatné, že teprve tady,
a ne v továrně nebo na židli u počítače, se utvářejí a rostou lidé“. Je však
třeba dodat, že řada z nás v továrně
a na židli u počítače pracuje, a pracovat musí, aby se zkrátka uživila.
Principiálně se v ideji nebo konceptu „společnosti volného času“
skrývá jistá představa o lepším životě, lepším světě, kde se bude moci, jak říká Fischer, člověk sebe-poznat, sebe-rozvíjet, poznávat okolí,
hledat porozumění v blízkých a jinak
signifikantních vztazích – nebude
už nadále odcizený od práce, od toho, co v práci produkuje, od druhých
a od podstaty své vlastní existence. A hlavně: bude mít kontrolu nad
svým časem, bude ho moci vyplnit
svými autentickými preferencemi.
V takovéto společnosti bude člověk schopen realizovat jakési pravé a autentické „já“. Pokud přistoupíme na tuto definici, tak jednu ruku opatrně strkáme do ideálního,
avšak prozatím hodně neznámého
a nezmapovaného místa pro život
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KONTEXT
člověka. Místa, do značné míry rozpuštěného v pěně dní, zatlačeného
za horizont běžné imaginace, která
je jinak pohlcená prací, nákupy, péčí o rodinu; v případě lidí „čtvrtého
světa“ (chudoba třetího světa bublající pod povrchem toho prvního) jde
o denní boj o holou existenci. Osaháváme si místo chtěné, smysluplné, místo pro lepší život jedince, pro
lepší a přátelštější vztahy mezi lidmi,
ale i místo lepších vztahů mezi člověkem a přírodou.
Mnoho z nás, v jinak dramatické
situaci pandemie, paradoxně chvilkami „pluje“ kolem ostrova Utopie.
Mnohdy se i přiblížíme, šmátráme
v neznámém (ne)existujícím místě,
které nám tak chybí: jsme s dětmi,
hrajeme na hudební nástroj, malujeme, zpíváme, píšeme, přemýšlíme,
doháníme dlouho odložené projekty, které nesouvisí s tím, co nás živí.
Myslíme – máme na to čas.
A jak říká přední český filozof Miroslav Petříček, myslet vždy znamená myslet jinak; jinak i o světě ve
kterém chceme žít, nebo o statu quo.
Na tom současném – tedy předkoronavirovém – není nic přirozeného,
právě naopak, je plný bizarních úkazů, cynismu, ignorance, napětí, rozpojování.

„BULLSHIT JOBS“
Jsme tak trochu jako soutěžící v pořadu Pevnost Boyard, když strkají ruku někam, ale neví přesně kam.
Šmátrají a hledají místo, kde se skrývá „indicie“ pro otce Furata či další
klíč k pokladnici (pravda, někdy narazíme na šváby a pavouky, ale bez
toho to asi nejde).
Pokud odhlédneme od všech
strastí, kterým teď čelíme na různých politických, sociálních, kulturních a psychologických úrovních, je
třeba zdůraznit jeden dějinný fakt.
Každá krize – lépe na naši situaci možná sedí to, čemu sociologický
klasik Émile Durkheim říkal anomie
(rozpad jednoznačných sociálních
pout, trhliny ve sdílených pravidlech,
pukání sociálna) – v sobě nese svoje
protiklady. Může nás současná anomie postrčit k tomu, abychom znovu, třeba i radikálně, promysleli, co
dnes znamená práce a pracovní čas?
Nechme stranou průzkumy
z předkoronavirových časů indikující, jak málo volného času máme a jak
některé korporace „alokují“ svým zaměstnancům více volného času jen
proto, aby byli v důsledku produktivnější (např. někteří zaměstnanci
bank se mohou po obědě krátce prospat, dát si tzv. power-nap).
Nechme též stranou to, že jedním
z pilířů úspěchu v řadě zaměstnaní
je schopnost neustále prokazovat,
že jste „busy“ – pomocí různých timesheetů, výkazů, sebehodnocení
nebo prostě tím, že jste v kanceláři,
aniž tam vlastně být chcete; zbytečný meeting střídá smysluplný meeting, nesmyslně přísný deadline střídá přibližný deadline.
Podle Davida Greabera považuje drtivá většina obyvatel globálního Severu svoji práci za nesmyslnou
a zbytečnou – je to pro ně „pouze“
zdroj obživy. Toto není Greaberova
intelektuální arogance, ale vyhodnocení výzkumu, kde se ptal celé řady
pracovníků v nových odvětvích „společnosti vědění“, zda považují svoji

práci, či dokonce profesi za smysluplnou a užitečnou, která mění svět
k lepšímu nebo přispívá k nějaké
dobré věci.
Otázka práce – placené práce –
však zůstává v utopii mnohem komplexnější, než se může na první pohled zdát. Max Weber tvrdil, že skrze
práci „protestantský“ člověk realizuje svůj potenciál, smysluplně do ní
vtěluje svůj um a kompetence a jen
na základě systematického, disciplinovaného, až asketicky pojatého
„povolání“ (původně bohem) může
skončit jako vyvolený – a to ho drží v módu neustálé až patologické
askeze.
Tato protestantská etika stála dle
Webera u zrodu ducha kapitalismu
a spekulativně lze říci, že do nějaké
míry platí i dnes. Protestantská etika
je tatam, ale přelila se do stavebních
základů kapitalismu.
Nový duch kapitalismu, jak ve své
stejnojmenné knize píší Luc Boltanski a Eve Chiapellová, má však jinou podobu. Má manažerskou, hierarchickou a korporátní povahu a je
prorostlý „bullshit jobs“.
Kapitalismus, tak jak ho známe,
se svými nesmyslnými joby a permanentním shonem – aktivity, které se mohou v důsledku vyprofilovat
jako ztráta času – se však momentálně mění. V Itálii se dostal do karantény, ale jinde velké fabriky a mnoho
firem fungují, produkce nadhodnoty musí pokračovat, alespoň částečně. Avšak velká obchodní centra jsou
z velké části zavřená, a tak vlastně
není pro koho vyrábět. Konzumerismus – pominu-li nakupování na internetu – má pauzu.

ekonomiky. Lze se inspirovat myšlenkami nedávno zesnulého amerického sociologa Erika Olina Wrighta,
které představil ve své knize Envisioning Real Utopias.

PRAKTICKÉ
A PROVEDITELNÉ
NÁPADY

EKONOMIKA PRO KOHO?
Bez nadsázky lze říci, že globální kapitalismus, je v kvazi karanténě. Základna, tj. ekonomika hnaná výrobou
a spotřebou hmatatelných komodit
nebo službami, má nasypán ve svém
soukolí písek.
Na tom, že ekonomika tvoří základ společenské dynamiky, se paradoxně shodnou nepoctiví čtenáři
démonizovaného Marxe (ten viděl
vztah mezi základnou a tzv. nadstavbou – umění, věda, ideje, myšlení –
mnohem komplexněji a sofistikovaněji, než jak je běžně prezentován)
a neoliberálové donekonečna hájící
tržní fundamentalismus, kterých je
například u nás pořád celá armáda.
Někteří myslitelé jako například
italsko-britská ekonomka Mariana
Mazzucatová nebo vlivný novinář,
spisovatel a filmař Paul Mason tvrdí,
že po této epoše koronaviru už kapitalismus nikdy nebude to, co býval.
Se zděšením jsem v nedávném vydání HN četl krátký apel Máme na
to, zachraňovat životy za každou cenu? s podtitulem Je riziko koronaviru opravdu tak velké, aby opravňovalo zásahy do ekonomiky? Měli bychom myslet i na ty, kteří budou žít,
až epidemie odejde.
Text je z pera dvou bývalých guvernérů ČNB a o to větší si zaslouží pozornost. Vycházejí z předpokladu, že se vláda soustředí na zachování zdraví svých občanů a posílení
zdravotní péče a nebere v potaz „společensko-ekonomické důsledky přijímaných drakonických opatření“ (slovo společensko- lze vynechat, neboť
text vůbec o společnosti není a není

Jak říká přední český filozof Miroslav Petříček, myslet vždy znamená myslet jinak; jinak i o světě, ve kterém chceme

Mnoho
z nás, v jinak
dramatické
situaci
pandemie,
paradoxně
chvilkami
„pluje“ kolem
ostrova Utopie.

jasné, co mají tímto pojmem autoři
na mysli).
Chytnu se jejich truismu, že „kvalita života by měla být po zásahu (asi
státu, pozn. autor) lepší než před
ním“. Lze jej totiž interpretovat dvěma protichůdnými způsoby.
Zaprvé, může být příkladem sociálního darwinismu, ne-li jakési
nové „ekono-eugeniky“, tj. snahy
o geneticky, ale i socioekonomicky
podložené pokusy o zušlechtění lidstva. Tržní fundamentalismus a neoliberální, deregulovaná ekonomika
má tak plnit, v pojetí Tůmy a Hampla, roli eugenické síly.
Zachraňme ekonomiku – pro ty
co „zbydou“ (tento pojem v textu v jiné gramatické formě figuruje), na
úkor lidských životů. Podle nich totiž „v zájmu ochrany života ekonomika mezitím zemře“. Ale pro koho
a k čemu pak bude ekonomika, když
zemře například obrovské množství
globální populace? Tento scénář ne-

lze vyloučit, a pokud čtenář dovolí lehkou spekulaci: pokud by v rozhodovacích funkcích seděli Tůma
a Hampl, nejspíše by k tomu snad
i došlo. Gratuluji pánům k jednomu
z nejdystopičtějších scénářů, které
jsem zatím četl.
V jiném místě textu čteme: „Přijatá drakonická opatření budou mít
drakonické následky. Nepůjde jen
o […] ztrátu v podobě HDP, ale o významný zásah do ekonomiky mnoha domácností v podobě významného výpadku příjmů a nárůstu nezaměstnanosti a neschopnosti splácet
závazky.“
Když odhlédnu od toho, že toto
vše se dělo i bez koronaviru a s ním
spojených opatření, především od
posledního bodu (v ČR, kde stále
vládne státem podporované exekuční podnikání), napadá mne: proč by
měl být člověk neustále podřízen
ekonomice, pro drtivou většinu lidí abstraktní entitě, která ve své po-

žít, nebo o statu quo. 
sedlosti prognózami krutě selhala
v roce 2008? Není snad v intelektuálním periskopu moderního člověka vymýšlet nová progresivní řešení a způsoby jak žít – obzvláště uprostřed krizí?
Proč se vracet k regresivnímu socioekonomickému systému, který
v podstatě selhal v rozdělování bohatství (např. situace s dostupností
bydlení, prekarizace práce) a rozmetal planetární biosystém? Kdy naposledy byla v ČR delší „plnohodnotná“
zima s haldami sněhu?
Druhá interpretace kýžené věty
je dle mého nadějnější, neboť se v ní
skrývá příležitost a utopie; utopie,
ke které nemusíme „plout“ a fyzicky cestovat, ale utopie „uvnitř“ našeho společenského systému. K tomu
však může dojít za předpokladů, že
se nebudeme vracet nostalgicky do
minulosti, do předkoronavirové ekonomiky, ale minimálně promyslíme
nové parametry postkoronavirové
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Už minimálně od 60. let sociologové intenzivně diskutují o tom, jak
nástup postindustriální společnosti, technologicky prošpikované (převážně na globálním Severu/Západě)
rozváže modernímu člověku ruce,
nebude muset (tolik) pracovat a bude moci zkrátka, dle ekonomické racionality, „mrhat časem“ při procházkách v lese nebo pletení.
Jak neekonomické, neefektivní,
jak iracionální, už slyším apoštoly
zamrzlého a nikdy nefungujícího trhu bez přívlastků! Jde přeci o to, aby
si každý člověk nalezl místo na dobrý život, ne o abstraktní růst HDP
a to, jak ČR bude hodnotit ta nebo
ona zdiskreditovaná ratingová agentura. Wright v tomto ohledu nabízí
několik velmi praktických a proveditelných nápadů.
V prvé řadě navrhuje opustit posedlost růstem a přistoupit k ekonomice nulového růstu. Důvodů je
hned několik. V současnosti musí
růst globální ekonomika o 3 % ročně,
jak uvádí přední sociální geograf, jeden z nejprogresivnějších následovníků Marxe, David Harvey. A to je
z dlouhodobého hlediska neudržitelné – což se projevuje už nyní.
Kapitalismus už od průmyslové
revoluce nenávratně drancuje přírodu a její přirozené rytmy a cykly, jak
píšou John Bellamy Foster a Brett
Clark ve své knize The Robbery of
Nature.
Přírodní zdroje jsou v modernitě
postupně kolonizovány, rozebrány,
zabaveny – kácení lesů v brazilské
Amazonii, v jihovýchodní Asii, velká
část světové půdy je ve vleku agrární
a potravinářské globální lobby. Film
Darwinova noční můra je zdrcujícím svědectvím o lidském zásahu
do přirozených přírodních procesů
a následných ekologických i socioekonomických katastrofách.
Ekonomické rozhodování, například na úrovni měst, by mohlo být mnohem více participativní.
Zástupci obyvatel městských nebo
obecních celků by mohli diskutovat
a spolurozhodovat při formování
rozpočtových požadavků s radnicemi v rámci „hybridních fór“, do kterých by mohli být přizvaní i odborníci na danou problematiku, vědci,
podnikatelé a jiní relevantní aktéři.
Budoucí – záměrně neříkám současné – způsoby vlastnictví podniků by měly podléhat demokratizaci
a diskusi v otázce rozvoje, postupů,
metod produkce se zástupci zaměstnanců. A tím nemyslím jinak potřebnou práci odborů. V budoucnu by
mohly být firmy zakládány tak, že
zaměstnanci by měli být minimálně přizvaní do rozhodujících procesů, které se budou dotýkat jejich práce a životů.
Toto je samozřejmě úkol nejtěžší, protože se dotýká nedotknutelného: současného pojetí soukromého
vlastnictví. Ale i soukromé vlastnictví, jak připomíná Václav Bělohradský, je ve finále veřejný statek, kte-

rý podléhá mantinelům nastaveným
zákony. Podnikatelé jsou koneckonců zcela klíčovými aktéry ve veřejném životě.
Podniky by však mohly fungovat
podobně jako družstva – existuje velmi efektivní družstevní vlastnictví
bytů, proč by nešlo v nějaké inventivní formě i u podniků? Družstevnictví nemá v našich krajích dobrou pověst, ale není čas po čtvrtstoletí znovu pojem promyslet?
Případ baskického družstva Mondragon, které uvádí Wright, může
být inspirativním. Existuje už více
než 70 let, jde o největšího zaměstnavatele v Baskicku a sedmého největšího ve Španělsku, zaměstnává
40 tisíc vlastníků-pracovníků v odvětvích, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, potravinářství, výroba spotřebičů. Vrcholový management je
volen pracovníky a zásadní rozhodnutí jsou přemetem spolurozhodování pracovníků-vlastníků. Převažuje názor, že družstevní podniky jsou
malé podniky – Mondragon tuto
představu boří. Jde však o komplexní
vztah práce a kapitálu, který na tomto prostoru nelze rozvíjet.
Dalším opatřením postkoronavirové ekonomiky by mohl být nepodmíněný nebo též univerzální základní příjem (anglicky zkracováno UBI).
Belgický ekonom a politický filozof
Phillippe Van Parijs, přední myslitel o UBI, jej definuje jako „příjem,
který je vyplácen politickým společenstvím, všem jeho členům na individuální bázi, bez zkoumání majetkových poměrů a jakýchkoliv požadavků souvisejících s prací či
zaměstnáním“.
Základní příjem tedy nemá a nesmí mít vazbu na další příjmy. Je
určen všem – chudým i bohatým.
V tomto ohledu se zásadně liší od
sociálních dávek, tj. podpora v nezaměstnanosti, příspěvky na bydlení
či ošetřovné člena rodiny. V případě základního příjmu odpadají také
všechny podmínky vyplácení dávky.
Základní příjem je v podstatě hotovostní transfer vyplácený jednotlivci, nikoliv domácnosti nebo rodině, a při jeho vyplácení se nečiní mezi lidmi žádné rozdíly: všichni
rezidenti dané země či území, mladí, staří, muži, ženy, zdraví, nemocní,
dostávají stejnou částku. A je jedno,
jestli příjemci pracují, zda jsou toho
času v domácnosti, nebo nepracují vůbec.
Důležité však je, že základní příjem nenahradí veřejné financování
sociální a zdravotní péče. Takzvanou
negativní daň, což je ve své podstatě UBI, navrhoval „šéf Chicago Boys“
Milton Friedman a později i americký prezident Richard Nixon s tím
rozdílem, že by toto opatření bylo
doplněno kompletním řízeným rozkladem sociálního státu.
Utopie, kterou si osaháváme, je
samozřejmě plná ambivalencí, protikladů a složitých otázek. Home
office je oxymóron, protimluv – buď
jsme doma, nebo v práci. Obojí v drtivé většině profesí nelze. Vztahová
dynamika v domácnostech je dalším
problémem – je otázkou, jestli se
naučíme řešit spory a třenice, když
jsme více spolu, nebo se například
zvýší rozvodovost. Čas ukáže.
Pokud však budeme vnikat do nové utopie jako potápěč do svého ne-

oprenového obleku tak, jak navrhuje Wright, ale i například další vlivný
myslitel Roberto Mangabeira Unger
ve své knize Democracy Realized,
bude nejspíš třeba, aby toto pronikaní podléhalo jisté míře synchronizace a symetrii na mezinárodní úrovni. Jednotlivé státy zmůžou málo –
i když vezmeme v potaz, že v Macau,
na Aljašce a několika dalších místech, tj. lokálně, funguje UBI (mnohdy dlouhé) roky.
Umíme však využít současné situace k tomu, jak říká Petříček, že
budeme myslet jinak? Nebo jsme až
příliš srostlí s tím, co je (bylo?) přirozené? Korporátní nadnárodní kapitalismus, kdy většina z nás prodává
svůj čas těm, kteří na něm vydělávají, je normální; logika neoliberálního
schématu kolonizující veřejné instituce jako například univerzity probíhá též bez velkého dotazování (ty
jsou pak nuceny být ziskové).
Je však normální a přirozené to,
k čemu se chtějí vrátit Tůma a Hampl,
například i přes důkazy environmentálních vědců jednoznačně a neprůstřelně představující, že
kapitalismus tak, jak dnes funguje,
(z)ničí planetu?
Umíme myšlenkově vystoupit
z nové „normalizace“ a otevřít se novým směrům organizace společnosti, nebo už je příliš pozdě a kapitalismus se stal realismem, který zcela
zkolonizoval lidskou představivost,
jak tvrdil nedávno zesnulý britský filozof a intelektuál Mark Fisher?

UMĚNÍ TRÁVIT ČAS
Jsem si vědom toho, že tato esej nabízí více otázek než odpovědí, ale
dobře formulovaná hrstka otázek
vydá za stovky odpovědí. Myslím si,
a tím se vracím k problematice času, že středobodem představivosti
a pátrání po utopii je to, jak umíme
pracovat s časem, kolektivně i individuálně.
Neexistuje samozřejmě žádné objektivní měřítko smysluplnosti, ale
mezi otázky, které smysl dávají, patří ta, jak trávíme čas a jak čas trávit
chceme. A když už teď nějaký ten čas
na uvažování máme (samozřejmě
ne všichni), zeptejme se sami sebe:
existuje ve společnosti prostor pro
utopické přemýšlení o lepším životě a lepším světě, který ještě není –
třeba v těch intencích, o kterých píšu výše?
Zkusme pro forma slovy Hartmuta Rosy více rezonovat sami se
sebou, svými preferencemi, přáními, svým okolím, osobním, sousedským, komunitním životem, s přírodou. Ale apeluji i na ty, co času dnes
moc nemají: myslím, že dává smysl
se ptát po nějaké hlubší podstatě lidské existence, našich činností a světa
kolem nás a v nás; existence ve světě, který se neopírá o ekonomické
pojetí svobody, konzumní mentalitu
a „bullshit jobs“. Troufnu si tvrdit, že
situace, ve které se nacházíme, nás
k tomu lehce nutí nehledě na individuální časové dispozice.
Buďme realisté – přejme si nemožné, osahávejme (novou) utopii,
lezme do ní pomalu a někdy ztěžka,
jako do neoprenového obleku. Možná objevíme něco, co je teď nemyslitelné, možná i na hraně přijatelné
představivosti, ale co nám radikálně
pomůže změnit životy k lepšímu. ■

