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Český rozhlas Plus podruhé ve „vědárně“ aneb Weigel vs. Pánek

Vlaďka Buchtová

... ano, už podruhé, a zase na ožehavé téma, jak daly najevo některé posty na facebookové události knihovny. Už sám název akce – 

Migrace: konec krize – nadzvedával mnohé ze židlí. No tak to jsem byla sama zvědavá, jak tahle debata skončí. A taky jsem měla 

skrytou „marketingovou“ radost. Protože když to vypadá, že by mohlo být horko, vždycky je to lepší než líná voda a nudné řeči. Jak 

tedy migrace posledních let změnila a mění Evropu? O tom 14. května 2019 v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v 

Hradci Králové diskutovali více než zajímaví hosté: spisovatelka Radka Denemarková, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon 

Pánek, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigel a Robert Stojanov 

z Mendelovy univerzity v Brně.

Obava ze strany ČRo Plus, že na diskuzi nedorazí dost hostů, se nevyplnila. Sál byl zaplněn do posledního místa. A přímý přenos, 

moderovaný Michaelem Rozsypalem, začal přesně v 18.30 hodin. Vstup byl volný a samozřejmě každý mohl diskutovat. Debatu 

mohli diváci ovlivňovat přímo v sále i pomocí speciálních hlasovacích zařízení.

A už to jelo... Ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigel mínil, že EU v migrační krizi rozhodně neuspěla a momentálně prožíváme 

pouze taktickou přestávku. Opačný pohled měl Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni: „Evropská unie migraci zvládla. 

Velkou roli hrál faktor pašeráckých sítí, protože každý uprchlík znamenal pro převaděče tisíce dolarů. Byznys se výrazně podařilo 

rozbít.“ (...) „Evropa má řídit ekonomickou migraci, nemá být otevřená všem a vždycky...“, bylo další z jeho tvrzení. Viceprezident 

Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar Unii nepovažuje za dokončený projekt, spíš za zvláštní hybrid, a dodal: „Migrační krize byla 

ukázkou toho, že když měla EU fungovat společně, tak nefungovala.“ Radka Denemarková přesně v duchu cítění spisovatelského 

řekla: „Použili jsme ji [migrační krizi] jako virtuální důvod k tomu, abychom dali šanci populistům. Něco, co znamená morální 

povinnost, jsme posunuli do politiky a ekonomie.“ ... a tak dál, a tak dál...

Názory byly – jak mají ve správné debatě být – opačné, více či méně idealistické, nebo naopak realistické, a nikdo se nepopral. Tak 

by asi měl vypadat každý demokratický dialog. Možná že se na první pohled nic nevyřešilo, ale některé teorie rozhodně byly 

k zamyšlení, anebo byly dokonce inspirativní. A pokud si diskutující anebo jenom diskuzi přítomní odnesli další vhled do svých 

aktuálních postojů, je to jen dobře.

S úderem 20. hodiny přímý přenos skončil. Jako obvykle jsme před akcí i po ní řešili drobné technické problémy. Například ten 

s hlášením byl poměrně úsměvný. Kdo navštěvuje naši knihovnu pravidelně, ví, že 10 minut před uzavřením budovy jsou návštěvníci 

na tento fakt upozorněni, a to většinou hodně hlasitě. Protože jsme nechtěli zasahovat do přímého přenosu, požádali jsme dotyčného 

hlásícího, aby ubral na hlase. To se stalo a do přenosu se nedostal žádný rušivý prvek typu „Upozorňujeme návštěvníky, že se za 10 

minut knihovna zavírá“. Nicméně my jsme jeli přes „zavíračku“ a i to se musí technicky zvládnout. Neradi pak lovíme zatoulavší se 

návštěvníky akce po celé knihovně. :-) Ale vše dobře dopadlo.

S ČRo máme dobré zkušenosti už od roku 2017, kdy u nás proběhla první diskuse, a sice s názvem „Jak (vy/pro)hrát volby v Česku“. 

Hosté byli rovněž zajímaví: navštívili nás novináři Jindřich Šídlo a Jaroslav Plesl, ekonom Tomáš Sedláček, politoložka Vladimíra 

Dvořáková a expertka na politický marketing Alžběta Králová. Tehdy byli návštěvníci až na chodbě a my jsme se teprve nyní 

dozvěděli, že jsme byli prvním impulsem pro konání veřejných debat po celé republice, což nás velmi těší. :-) Do budoucna jsme tedy 

odhodláni poskytnout náš sál další diskuzi, ať je její téma jakkoli na ostří nože. Zkušenosti máme zatím jen pozitivní.
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