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P ražští radní jsou vůči Číně
nekompetentní. Řekl Lubo-
mír Zaorálek. Reagoval

tak na rozhodnutí magistrátu od-
stranit ze smlouvy o kulturní spo-
lupráci mezi Prahou a Pekin-
gem větu, kterou Praha uznává
jednotnou Čínu včetně okupova-
ného Tibetu a dosud svobodného
Tchaj-wanu.
Úmyslem odstranit tuto větu,

kterou do smlouvy před lety vpa-
šovala primátorka Krnáčová
(ANO) na nátlak Hradu a Číny,
spáchal zřejmě magistrát hrdelní
zločin urážky žlutého majestátu
a Čína zařičela touhou po trestu.
Jak si představuje Čína zacháze-
ní s těmi, kdo mají svůj názor? Po-
miňme his master voice preziden-
ta Zemana a citujme samého císa-
ře Siho: Každého, kdo nás chce
rozdělit, rozdrtíme, kosti semele-
me a prach vyfoukneme do po-

větří! Nemyslel tím arciť Prahu,
ta je příliš vzdálená a bezvýznam-
ná, vypovídající je to ale dost.
Chápu, že pro pana Zaorálka

musí být snaha magistrátu odstra-
nit onu větu nekompetentnost
sama. Muž, který před několika
málo lety zorganizoval tak oblud-
ně ponižující čelobití České repub-
liky pod nohama císaře Siho jen
proto, že si český ministr v Praze
dovolil setkat se s tibetským dalaj-
lamou, nemůže uvažovat jinak.
Jenže co to máme za ministra

či ministry, kteří nechápou zásad-
ní důležitost důstojnosti, hrdosti
a svébytnosti v politice? U nás na
Slovácku máme přísloví „na po-
chcaného aj prší“. Pokud se to ně-
komu zdá příliš brutální, uvedu
příklad salonní: za druhé světové
války hostil v Londýně Winston
Churchill šéfa francouzského od-
boje generála de Gaulla. Generál

měl zpočátku doslova holý zadek,
byl zcela závislý na donoru Chur-
chillovi. A ten mu jednou vyčítal,
že je neústupčivý, hašteřící se
o každé slovo, odmítající kompro-
misy. I odvětil mu de Gaulle:
Jsem příliš slabý, než abych si
mohl dovolit ustupovat!
Nemyslím si, že jsme tak slabí,

abychom museli hrát oblíbenou
českou hru na vychytralost.
Magistrát zajisté mohl počkat,
až smlouva doběhne. Shledal-li
však, že ona věta ve smlouvě o kul-
turní spolupráci nemá co dělat,
bylo jeho suverénním právem
spustit jednání o jejím odstranění
ze smlouvy. Že Čína ji nakonec vy-
pověděla sama, je toliko důkaz
toho, že suverenitu přiznává jen
sama sobě a už nikomu na světě.
Kdo by se odvážil, toho rozemele
na prach, recte císař Si.
Doufám tedy, že na nás už pr-

šet nebude, jak se to stalo při ná-
vštěvě čínského císaře u preziden-
ta Zemana před pár lety. Kdy čes-
ká policie brala v ochranu čínské
agenty strhávající českým demon-
strantům protestní transparenty
a kdy v servilní přičinlivosti strhá-
vala tibetské vlajky, nalepené
v oknech.
Vůči Číně jsme malí a slabí,

to fakt. Avšak právě proto prodá-
vat vlastní suverenitu a důstoj-
nost za miliardy slíbených, a na-
víc nikdy nerealizovaných inves-
tic nelze. Hrad si myslí, že ano.
Já ne, neboť na prodej by být ni-
kdy neměly.

Před několika dny zemřel
ve věku 94 let Josef Říman,
vynikající vědec, dlouholetý
ředitel Ústavu molekulární
genetiky ČSAV a předseda
předlistopadové
Československé akademie
věd (v letech 1976–1989).
Podle autora vzpomínky
patřil k těm členům
komunistické strany, kteří
činili lidem ve svém okolí
život snesitelnějším.

M
nozí na osob-
nost prof.
MUDr. Josefa
Římana, DrSc.,
hledí hlavně

jako na „normalizačního“ činite-
le, člena Ústředního výboru KSČ.
Mezi vědeckými pamětníky je
však oceňován jako průkopník
studia onkogenních virů, který se
před zhruba 50 lety se svými spo-
lupracovníky pohyboval na světo-
vé špičce a měl blízko k tematice,
která byla později odměněna No-
belovou cenou.
Jsem přesvědčen, že byl svým

srdcem skutečně především vě-
dec. Svědčí o tom i to, že když
v roce 1991 skončil ve svých
65 letech ve funkci ředitele ústa-
vu, odešel zpět do laboratoře
a tam ještě 15 let vlastníma ruka-
ma pracoval na výzkumu nádoro-
vých buněk. Osobně jsem se
s ním znal, a proto bych na něj
rád veřejně v dobrém vzpomněl.
Josefu Římanovi v podstatě

vděčím za to, že jsem se vůbec
mohl věnovat vědě. V letech
1973–77 jsem dělal tzv. vědec-
kou aspiranturu (obdoba dnešní-
ho doktorského studia) na Příro-
dovědecké fakultě UK. Šlo mi to
velmi dobře a velice jsem toužil
tam zůstat a pokračovat ve vědec-
ké kariéře. To bylo ovšem podmí-
něno vstupem do KSČ, na což
jsem neměl žaludek.
Nakonec se ukázalo, že to byla

moje velká výhra: zkusil jsem to
v Římanově ústavu, kde tyhle po-
litické věci hrály jen minimální
roli. Ale hlavně – podmínky pro
vědeckou práci byly v Ústavumo-
lekulární genetiky (ÚMG) mno-
hem lepší než na fakultě. Brzy po
mém nástupu do ústavu se za
mnou zastavil tehdejší předseda

ústavní organizace KSČ a téměř
s ostychem se mě zeptal, jestli
bych nechtěl vstoupit do KSČ.
Když jsem řekl, že ne, omluvně
řekl cosi jako „žádný problém“
a odešel. Po takovýchto zkušenos-
tech jsem dalek toho odsuzovat
každého, kdo do té strany vlezl.
Mnozí to dělali z čirého kariéris-
mu, někteří ze své pozice otravo-
vali život jiným, ale bylo i hodně
takových, kteří své pozice v systé-
mu využívali pozitivně a činili
tehdejší život nám ostatním snesi-
telnějším. Josef Římanmezi tako-
vé určitě patřil, stejně jako tehdy
velká většina straníků v našem
ústavu.

Do ciziny navzdory průšvihům
Jako ředitel se Josef Říman po-
měrně úspěšně snažil udržet
v ústavu snesitelnou politickou at-
mosféru a držet na uzdě ty nejhor-
ší „soudruhy“. V ÚMG bylo cel-
kem běžné, že mladí badatelé vy-
jížděli (po mnoha byrokratických
peripetiích) na postdoktorální po-

byty „na Západ“. Na většině ústa-
vů se ředitelé báli pouštět lidi na
takové pobyty, ale i na konferen-
ce či vydat souhlas se soukromou
cestou. Pokud se totiž takový člo-
věk z pobytu nevrátil a emigro-
val, měl i ředitel problém „naho-
ře“. V našem ústavu k takovým
případům docházelo celkem pra-
videlně. Vždy po prázdninách
jsme se ptali: „Tak kdopak nám
chybí?“. Jen málokdy nechyběl
nikdo... Akademik Říman ale měl
pozici tak silnou, že i přes takové
„průšvihy“ nadále zahraniční ces-
ty umožňoval.
Největší problémy měli tehdy

ti, kdo měli nějaký větší „škra-
loup“ – například byli vyloučeni
z KSČ v prověrkách začátkem
70. let, nebo se snad dokonce an-
gažovali disidentsky v té „norma-
lizační“ době. V našem ústavu to
ale i v tomto směru bylo lepší. Pů-
sobil tam například dr. Vladimír
Fučík, o kterém bylo známo, že
aktivně působí v katolickém di-
sentu (dokonce za to v roce 1988

strávil několik měsíců ve vězení).
Takový člověk by byl všude jinde
bez milosti propuštěn z práce. Ne
tak v Římanově ÚMG.
Trochu podobnou zkušenost

jsem měl i já. V únoru 1989, po
týdnu demonstrací na Václav-

ském náměstí, byl zveřejněn ote-
vřený dopis vědeckých pracovní-
ků za propuštění politických věz-
ňů; jména signatářů každý večer
předčítala rozhlasová stanice Svo-
bodná Evropa. Byl jsem jedním
ze čtyř lidí z našeho ústavu, kteří
to také podepsali. Den po podpisu
jsem odjel na vědeckou konferen-
ci do Vídně. Hned po návratu
jsem byl předvolán do ředitelny.
Akademikmě přijal s nevrlým vý-
razem a pravil: „Soudruhu dokto-
re – nebo tedy vlastně pane dokto-
re…“ – degradoval mě tedy ze
„soudruha“ na „pána“. A začal mě
„tepat“ – že on se snaží u politiků
dosáhnout něčeho pro naši vědu
a já mu teď jeho práci kazím. Řekl
také: „Takové věci podepisují tři
typy lidí – jednak ti, kdo podepí-
šou třeba i hajzlpapír. Potom naiv-
ní idealisté, což jste možná vy.
A potom ti, kdo si stelou nový pe-
lech.“ To poslední mě tedy ani ve
snu nenapadlo, ale on, člen ÚV
KSČ, už jistě uvažoval i o možnos-
ti nějaké zásadní změny...

Když asi po čtvrthodině skon-
čil, měl jsem pocit, že již nemohu
nic ztratit. Takže jsem mu úplně
otevřeně (a dosti naštvaným tó-
nem) řekl, jak to vidím já. Pově-
děl jsem mu, že jsem po celý ten
týden demonstrací chodil na Vác-
lavské náměstí, viděl jsem, jak
brutálně se chovala policie, a že
tak je to špatně. V Sovětském sva-
zu běží perestrojka a něco podob-
ného by se podle těch demonstran-
tů i podle mě mělo dít i u nás.
A skončil jsem: „Když něco tako-
vého podepíše nýmand jako já,
nic to neznamená – ale vy byste
to měl podepsat. To by mohlo
něco změnit.“
Myslel jsem si, že se mnou vy-

razí dveře, ale stalo se něco pře-
kvapivého. Na chvíli se odmlčel
a začal se mnou mluvit úplně ji-
ným tónem: „Dobrá – vy to vidíte
takto, já mám ale jinou strategii.“
Najednou se mnou hovořil zcela
otevřeně a přátelsky. Když jsme
rozhovor končili, zeptal se: „Plá-
nujete letos ještě nějakou cestu
do zahraničí?“ Odpověděl jsem,
že na podzim bych chtěl jet na mě-
síc do londýnské laboratoře, s níž
jsme trochu spolupracovali. On
na to přívětivě: „Ano, podpořím
to, ale příště se se mnou poraďte,
až budete chtít něco takového po-
depisovat.“
Musím říci, že od té doby jsem

na něj nedal dopustit.

Několik vět a věci dříve
nemyslitelné
Oměsíc později se objevil otevře-
ný dopis Několik vět. Ten jsem
také podepsal, ale s ním jsem to
pochopitelně nekonzultoval. Ná-
sledně jsem se dozvěděl, že jsem
vypadl ze seznamu potenciálních
budoucích vedoucích výzkum-
ných týmů, ale už mi to bylo jed-
no. Lidé se už přestávali bát a za-
čínaly se dít věci dříve nemyslitel-
né. V ústavu jsme se například do-
mlouvali na tom, aby do výboru
naší odborové organizace nebyli
zvoleni žádní komunisté a aby se
předsedou stal onen jediný aktiv-
ní disident z našeho ústavu. Ředi-
tel o těchto snahách věděl a nic
proti tomu nedělal.
Přede dvěma lety vydal Josef

Říman (se spoluautorem Františ-
kemHoudkem) memoárovou kni-
hu Od pluhu do senátu a zpátky
nabitou mnoha zajímavými detai-
ly jak z jeho vědeckého života,
tak z několika desítek let zákulis-
ního dění v československé vědě
– stojí za to si ji přečíst.
Závěrem – jsem přesvědčen, že

se Josef Říman v těžkém období
výrazně zasloužil o českosloven-
skou, resp. českou vědu a že by-
chom na něj měli vzpomínat
v dobrém.

Jako ředitel se Josef
Říman poměrně
úspěšně snažil udržet
na ústavu snesitelnou
politickou atmosféru
a držet na uzdě
ty nejhorší
„soudruhy“
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Kurdové si zaslouží
svůj vlastní stát
Ad LN 15. 10.:
Kurdové přijali Asadovu podporu

Odsuzuji tureckou invazi na úze-
mí dnešní Sýrie, která je namíře-
na především proti samotným
Kurdům. Právě Kurdové si za-
slouží svůj vlastní stát, neboť sta-
tečně bojovali proti Islámskému
státu. Dodnes jsou mučeni a nená-
viděni tureckým režimem dokon-
ce i na tureckém území!
Jejich řeč a kultura je dodnes

pranýřována, stát bez státu nadále
trvá, zato chaos, který způsobuje
turecká armáda, je trestuhodný.
Turecký stát je také v historii

zodpovědný za genocidu Armé-
nů! Turecko je nebezpečný stát,
jenž zároveň vydírá Evropskou
unii, že pošle ještě více migrantů
na území Evropy, a to bez pohra-
ničních kontrol!
S tureckou invazí na syrské úze-

mí hrozí uprchnutí zajatých fanati-
ků a teroristů Islámského státu.
Dokonce hrozí, že se dostanou do
Evropy snadno a rychle.

Kurdové si zaslouží svůj vlast-
ní stát, jejž na základě svého svě-
domí předem uznávám, neboť reži-
my na Blízkém východě naprosto
selhaly, a to ve vlastních řadách.
Václav Kovalčík, Zlín

Návrat k normálu
Ad LN 15. 10.:
Opozice má v Budapešti „Vánoce“

Nadšení kritiků maďarského pre-
miéra Viktora Orbána z výsledků
nedělních komunálních voleb
bych trochumírnil. Fakt, že kandi-
dát opozice Gergely Karácsony
porazil dosavadního starostu Bu-
dapešti z Orbánova Fideszu, zna-
mená jen návrat k jakémusi nor-
málu v maďarské metropoli.
Vždyť v letech 1990–2010 stál
v čele tamní samosprávy liberál
Gábor Demszky. Mezi Budapeští
a zbytkem země je možná ještě
větší rozdíl než mezi Prahou
a zbytkem Česka.
Břetislav Kašpar, Praha

POSLEDNÍ SLOVO

Předseda ČSAV. Podle dobové popisky ČTK byl Josef Říman (1925–2019) „hrdina socialistické práce“, podle autora článku především vědec a slušný člověk. FOTO ČTK
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Zasloužil se o českou vědu


