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ZBYNĚK PETRÁČEK

Lépe už bylo. Aspoň pro
ty, kdo si střeží osobní
údaje jako oko v hlavě.

Jim bylo nejlépe tak před dvace-
ti lety. To už byly pryč relikty
komunismu – třeba razítko za-
městnavatele v občanském prů-
kazu. Ale ještě plně nepropukly
důsledky 11. září 2001, růst rizi-
ka i neurózy ve světě – třeba po-
vinné čipování psů, osobních
dokladů a časem možná i lidí.

Debatu o novém modelu ob-
čanských průkazů razí témata
jako údaj o pohlaví či titulu na
kartičce. Méně se mluví o elek-
tronickém čipu na ní. Dříve li-
bertariáni strašili Řeckem, které
vyžadovalo na OP otisky prstů
a údaj o náboženství. Jenže naří-
zení EU 2019/1157 předepisuje
otisky prstů v dokladech taky,
jen „neviditelně“, elektronicky.

Jádro věci nespočívá v ozna-
čování titulů či pohlaví. Spočí-
vá v tom, co vše bude na čipu.
Zkušenost z epidemie napoví-
dá, že aby se lidé stali občany
„kategorie A“, kteří smí volně
přes hranice či do hospody, udě-
lají pro to vše. Krůček po krůč-
ku se blížíme k tomu, co ukazu-
je film Dvanáct opic: Bruce
Willis coby
muž z nepří-
liš vábné bu-
doucnosti
má na krku
vytetovaný
čárový kód.

Promarněná sázka
na Feriho

Teprve čtyřiadvacetiletý poslanec
Dominik Feri měl být výrazným
volebním trumfem koalice Spolu.
Jenže po jeho sexuálním skandálu
a rezignaci bude muset uskupení
najít jinou cestu, jak získat
mladé voliče. strana 3

Pandemie v Egyptě
je horší
Ačkoli řada Čechů míří na egyptské
pláže, podle českého velvyslance
v zemi Jana Fulíka čas pro turistiku
ještě nenazrál. strana 4
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Dočkáme se posledního
dílu eposu Mycelium?

Celá republika napjatě očekává, zda první dáma české literatury oznámí poslední díl své ságy

Kód na krku

SLOUPEK LN

PRAHA Doyenka české literatu-
ry Vilma Klímová Kadlečková 
dnes slaví významné životní ju-
bileum. Její fanoušci, mezi něž 
patří většina českého národa, 
proto netrpělivě očekávají, zda 
tuto příležitost využije k ozná-
mení vydání posledního díla 
jejího cyklu Mycelium. Toto mi-
mořádné dílo je svým rozsahem 
srovnatelné u nás snad jen s F. L. 
Věkem a ve světové literatuře 
třeba s Hledáním ztraceného ča-
su či velkými čínskými romány. 
Napětí se zvýšilo poté, co minu-
lý týden Poslanecká sněmovna 
jednomyslně schválila rezoluci, 
jíž autorku „srdečně a se vším 
respektem“ požádala, aby své dí- 
lo dokončila co nejdříve. K té se 
od té doby přidala řada význam-
ných státních a kulturních čini-
telů.
V očekávání jejího oznámení 
pak již několik dní obléhají oko-
lí její honosné malešické vily 
stovky fanoušků. „Čekám tu 
již tři dny, dokonce jsem paní 
Klímovou dvakrát zahlédl při 
zahradních pracích,“ sdělil nám 
nadšený fanoušek Zdeněk Ram-
pas, který si před vilou postavil 
stan s kempinkovým stolkem. 
Přestože věrní fanoušci čekali na 
dokončení posledních dílů osm 
let, zvítězila tím v nevyhlášeném 
závodu s G. R. R. Martinem, kte-
rý slibovanou sedmidílnou ságu 
Píseň ledu a ohně začal psát již 
před třiceti roky a dodnes ode-

vzdal prvních pět dílů, kdežto 
české autorce by tak stačilo k do- 
končení série pouhých dvacet 
let, které uplynou letos.
Pracovat na původně pětidílném 
cyklu začala totiž právě před 
dvaceti roky, z části pod vlivem 
událostí z jedenáctého září. V ro- 
ce 2013 po několika letech hle-
dání dostatečně odvážného a – 
jak se později ukázalo – i trpěli-
vého nakladatele vydala v Argu 
první díl Mycelia Jantarové oči. 
Tak se původně měla jmenovat 
celá sága, souhrnný název napa-
dl výtvarníka Tomáše Kučerov-
ského, který k dílu přispěl sadou 
kongeniálních obálek.  
Ohlas Jantarových očí byl mimo- 
řádný, stěží byste v tomto tisíci- 
letí našli recenzovanější dílo. 
Kniha do té míry vyčnívala nad 
obvyklou žánrovou literaturu, že 
bylo takřka nemožné ji přehléd-
nout. 
Další díly již samozřejmě nepů-
sobily jako naprosté a nečekané 
zjevení, ale díky tomu, jak roz- 
šiřovaly autorčino universum  
a prohlubovaly charaktery po-
stav, je Akademie science fiction 
a hororu pravidelně oceňovala  
a hlavně je čtenáři kupovali, četli 
a dožadovali se pokračování.
I pokud by se autorka neodhod-
lala oznámit dokončení své ságy 
dnes, není vše ztraceno. Podle 
informace, kterou nám poskytl 
ředitel jejího PR týmu, chystají 
nadšení Pražané autorce na so-
botu 26. 6. velkolepou oslavu. 
Oznámení posledního dílu by-
chom se tedy mohli dočkat pří-
padně zde.

PRAHA Občanské průkazy do-
stanou punc budoucnosti. Ještě 
letos by se totiž měly průkazy 

totožnosti zavádět s čipem, na 
němž budou otisky prstů a foto-
grafie nositele. Nové občanky už 
nebudou uvádět akademický titul 
a počítá se rovněž s útlumem rod-
ných čísel: jejich zápis na kartičce 
zřejmě skončí s posledním dnem 
roku 2023. A možná přijde ještě 
jedna změna. Na přední straně, 
kam se nyní vypisují údaje o po-
-hlaví, by mohlo zůstat prázdno. 
Pirátský poslanec Ondřej Profant 
totiž navrhuje, aby toto políčko 

bylo nepovinné. Stejně jako je 
dnes možné vyplnit nebo nevy-
plnit údaj o rodinném stavu nebo  
o registrovaném partnerství. 
„Uvádění tohoto údaje způsobuje 
každodenní potíže stovkám
lidí, zejména trans a nebinárním. 
Běžné je prokazování se občan-
ským průkazem například na po-
štách, úřadech a dalších místech. 
Zapsané pohlaví však u žádné 
z těchto agend není podstatné  
z důvodu identifikace,“ uvádí 

Profantova důvodová zpráva k po- 
změňovacímu návrhu. Pro jed-
noznačné ztotožnění daného 
člověka dle něj stačí další údaje, 
tedy především jméno, fotogra-
fie a číslo občanského průkazu. 
Případně zmíněná biometrická 
data. To je i jeden z důvodů, proč 
z občanského průkazu, respek-
tive z kartičky samotné vypadne 
titul. Nenapomáhá určit totožnost 
svého nositele. Právo s genderem 
pracuje Bývalý náměstek minis-

terstva vnitra, právník a součas-
ný předseda Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže Petr Mlsna 
si ale nemyslí, že by byl údaj o 
pohlaví až tak zbytečný. „I v Lis-
tině základních práv a svobod je 
uvedeno, že ženy mají v případě 
těhotenství právo na lepší zachá-
zení a pracovní podmínky. Práv-
ní řád tedy s pohlavím pracuje,“ 
uvádí Mlsna. Stejně tak to platí  
v případě mobilizace. Kdyby byla 
vyhlášena, nastoupí muži.

V posledních letech se pro obrovský zájem novinářů tiskové konference autorky 
z kapacitních důvodů konají pod širým nebem.
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Nové občanky bez titulu a možná i bez pohlaví
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