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ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři,
z technických důvodů toto číslo Lípy vychází v omezeném rozsahu a ná-
kladu. Přes naše úsilí se nám nepodařilo zvýšit počet abonentů a tím i ná-
klad časopisu a při současných finančních těžkostech a jiných problémech
tak nemůžeme dosavadní počet výtisků a počet stran časopisu udržet.
Jakmile se nám podaří celkově situaci ve VNK znormalizovat, vrátíme se
k původnímu nákladu i rozsahu Lípy. Pravda a láska musí zvítězit nad lží
a nenávistí i u nás. Přesto doufám, že se vám i toto číslo našeho čtvrtlet-
níku bude líbit stran jeho obsahu, když už ne jeho rozsahu. Takže příjemné
a zajímavé počtení vám přátelé přeji.

Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa
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Šance levicové kultury
VĚRA BERANOVÁ

Vážené soudružky a soudruzi, milí přátelé. Jménem
Výboru národní kultury děkuji za pozvání na váš aktiv.
Náš spolek, dříve občanského sdružení, je úzce pro-
vázán s levicovými představami o kultuře a umění,
a tedy kulturní politika KSČM stojí zcela přirozeně
v centru našeho zájmu. Dovolte, abych v této souvis-
losti navázala na předcházející kritické vystoupení
Ludvíka Šuldy, vedoucího oddělení pro odborné zá-
zemí, který rekapituloval a především konfrontoval te-
oretická východiska s konkrétní stranickou praxí.
Právě toto vystoupení mě inspirovalo k vyjádření, k za-
myšlení se nad stavem, možnostmi a doslova povin-
nostmi pojetí kultury z hlediska levicových východisek,
z hlediska levicové kulturní politiky. 

Obecně, když se zamyslíme nad stavem věcí u nás,
musíme konstatovat stále se zhoršující společenské
klima, tedy i klima kulturní. Kultura a umění by měly
tradičně nejen mapovat, ale jejich povinností by mělo
být svými prostředky se snažit stav společnosti řešit.
Vždyť máme v našich dějinách tolik doslova excelent-
ních příkladů angažovanosti kultury v dramatických
situacích, jako bylo například období boje proti fa-
šismu, kdy se spojily všechny demokratické síly, kde
levicové chápání kultury a umění neslo stěžejní ideový
program. Právě pro naši současnost je charakteris-
tické nebezpečí nejen vnitřního rozkolu, ale i rýsující
se nebezpečí vnější, mezinárodního konfliktu, a právě
v této situaci, a s plnou razancí by mělo levicové pojetí
kultury poukazovat na tento stav, mělo by prostřed-
nictvím umění, tedy svými prostředky, jej řešit. 

Výbor národní kultury vznikl před více než 20 lety,
a to právě z obavy z možných tlaků na kulturu, jak ide-
ologických, včetně národních, tak i ekonomických. Bo-
hužel tehdejší zakladatelé tohoto občanského
sdružení si i v těch nejdramatičtějších snech nedovedli
představit, kam tato společnost za pouhých dvacet let
dospěje. Nechci tady vyjmenovávat všechny zásluhy
tohoto spolku, musím však konstatovat, že prostor
a tedy i obecné levicové prosazování kultury a umění
se v průběhu těch 20 let podstatně zúžil. 

A tady bych navázala na předřečníka a poukázala
na situaci, která se nás dotýká právě v těchto prosto-
rách, v kterých se uskutečňuje dnešní aktiv. Musíme
konstatovat, že právě tato budova by mohla nabídnout
důstojný přístav různým kulturním aktivitám. Místo
toho, dobře se rozbíhající prodejna knih a časopisů,

která sloužila také
jako výstavní míst-
nost, zanikla, byla
zastavena také čin-
nost pravidelného
rozhlasového vysí-
lání, jež se ve svém
programu zabývalo
mimo zpravodajství
i otázkami kultury a umění, především formou besed.
Idea možného televizního kanálu se stala naprostou
utopií. Muzeum dělnického hnutí, v kterém bylo archi-
vováno množství nenahraditelných uměleckých děl,
předalo své fondy Národnímu muzeu. Tedy místo toho,
aby se v těchto prostorách - je myšlena budova, v níž
zasedá tento náš aktiv - soustřeďovaly kulturní aktivity,
těchto aktivit z objektivních důvodů, přes všechnu
snahu, stále ubývá. Prodejna knih existuje v kanceláři,
kam návštěvník těžko hledá cestu a navíc vyrušuje její
personál. Výstavy probíhají v nedůstojných prostorách
chodby ohraničené čekárnou lékařů a toaletami. Sa-
mozřejmě tuto situaci si můžeme také vysvětlovat tak,
že právě kulturní aktivity mají využívat jiných prostor,
jiných budov, jichž se v Praze nabízí velké množství.
Výbor národní kultury mnohokrát realizoval své aktivity
v důstojných prostorách například Ponrepo, palác Ma-
ceška, Hlahol a jiné. Bohužel stále prudce se zvyšující
ceny pronajímaných místností jsou nad možnostmi
VNK. 

Přes všechny tyto překážky se jak Výbor národní
kultury svými akcemi a čtvrtletníkem Lípa, stejně tak
jako Unie českých spisovatelů s pravidelnou týdenní
přílohou Halo novin LUK (Literatura-umění-kultura)
snaží realizovat levicovou kulturní politiku, být aktuální,
dnešní, zároveň však nezapomínat na ty kulturní
a umělecké tradice, které jsou dnes záměrně ignoro-
vány a potlačovány. Snaží se mimo jiné svou publi-
kační činností pronikat do nejširší veřejnosti, také do
akademického prostředí. Výsledkem spolupráce je na-
příklad udělování cen Unie českých spisovatelů, kde
mezi laureáty můžeme jmenovat takové osobnosti
jako například v posledním období spisovatel a sce-
nárista Zdeněk Mahler, spisovatelka Lenka Procház-
ková, filosof Erazim Kohák, zakladatel Jazzové sekce
Karel Srp, režisér Václav Dvořák, básník Jiří Žáček
a další.
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PROJEV NA AKTIVU KSČM
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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PROJEV NA AKTIVU KSČM
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Jeden ze základů úspěšné kulturní politiky je její
schopnost reagovat na aktuální stav společnosti. Mu-
síme si uvědomit, že situace se od počátku 90. let
velmi změnila. Levicová kultura může právě dnes se-
hrát rozhodující roli v celkovém obecném vědomí spo-
lečnosti. Může se stát jistým „majákem“,
perspektivou, výkladem smyslu současného světa.
Samozřejmě k tomu v dnešním mediálním světě exi-
stuje mnoho cest. Bezesporu je to i cesta materiální,
a nesmíme také zapomenout na cestu organizační,
jako předpoklad uplatňování možného myšlenkového
poselství. 

V této souvislosti nemohu opomenout ty tisíce ak-
térů na všech stupních v těch nejrůznějších organi-
zacích, kteří své umění, svůj intelektuální vklad
poskytovali a poskytují bez finančního ohodnocení.
Tento moment si mnozí garanti levicové politiky
vůbec neuvědomují. Možná, že to také souvisí
s obecným nepochopením smyslu kultury, kulturní
politiky. Bohužel kultura je v tomto prostředí chápána
vždy až na posledním místě a odborníkem se cítí být
každý. Právě tato situace se odráží v zastupitelských
sborech na nejrůznějších úrovních, až po tu nejvyšší.
Možná, že těm nižším trošku křivdím, tam přece jen
existuje stálá konfrontace právě se světem každo-
denní kultury a umění. Na tento fakt by se mělo mys-
let již při výběrů kandidátů do zastupitelských sborů,
tak jako u jiných profesí. Výběr jistě respektuje zdat-
ného právníka, uznávaného ekonoma, kulturu
mnohde zastupuje ten, kterého je těžko zařadit
a s její problematikou se pak seznamuje vlastně až
ex post. Hovořit o kulturní politice by se mělo stát
přímou součástí hovorů o politice obecně, otázky kul-
tury by se měly stát právě tím účinným výstupem po-
litiky obecně, ne tedy jakýmsi přívěskem, něčím, co
zbývá. To samozřejmě předpokládá nejen seriózní
přístup, ale také jisté vzdělání a vzdělávání. Bohužel
příznačné pro tento stav je absence otázek kultury
a umění ve stranickém vzdělávání. Odpověď, že to
zajistí lektoři zabývající se filosofií, je velmi tristní
a hovoří o celkovém nepochopení nejen kultury, ale
celého stranického vzdělání.

Mluvili jsme stále o rovině materiální a organizační,
možná, že jsme měli spíš začít naše zamyšlení nad ro-
vinou obsahovou. Tedy jaké jsou hlavní rysy levicového
chápání kultury a umění. Měli bychom předeslat, že
málokterá země se může pochlubit tak výjimečnými
dějinami levicového chápání kultury, jako ta naše. Je-
jich uplatňování v různých historických souvislostech
je pro dnešek nesmírným inspiračním zdrojem, a to

myšleno jak v pozitivním, tak i negativním slova
smyslu. 

Mohli bychom zde bod po bodu analyzovat ně-
které principy, které se osvědčily, ale také ty, které
byly slepou cestou. Dovolte, abych se zastavila
u dvou, které jsou podle mého názoru, a to především
v rámci kulturní politiky, naprosto stěžejní. Jsou to
dva polární principy: lartpourlartismus (umění pro
umění) a l�art pour societé (umění pro společnost).
Úvodem bych chtěla podtrhnout, že ani jeden z nich
není spásonosný. Umění kulturní politiky, její úspěch
je obsažen právě ve znalostech a schopnostech je-
jich využití v různých situacích, v různém společen-
ském klimatu. Umění pro umění preferuje
autonomnost umění, a tedy i tvůrce, jako jedno-
značný klad, negativní rys tohoto principu je pak spo-
jen s podceněním publika, tedy těch, jimž je umění
adresováno. U druhého principu preferujícího umění
pro společnost je jasně nadřazena úloha vnímatelů
nad záměry tvůrců. Celé dějiny estetického myšlení
jsou prostoupeny střetáváním se těchto dvou pří-
stupů, kulturní politika je pak jejich konkrétním vý-
stupem. Smyslem současné levicové kulturní politiky
by mělo být respektování obou těchto přístupů, jejich
využívání, a tím na jedné straně získávání jedineč-
ných tvůrců, svým způsobem avantgardních, ale také
zároveň respektování potřeb společnosti. Samo-
zřejmě tím nemáme na mysli potřeb pokleslých, jak
jsme tomu dnes svědky. 

Současný propad projevující se v podbízivosti, pre-
ferování toho nejpokleslejšího vkusu nemá v našich
dějinách obdoby. Právě v takové situaci má levicově
orientovaná kultura jednoznačnou šanci reagovat na
opravdové kulturní potřeby. Nepodceňujme vnímatele
obecně, stačí jen letmo naslouchat divákům televize
i těm, kteří v těch hromadách knih hledají dobrou lite-
raturu, stejně jako návštěvníkům divadel a filmových
představení. 

Proč se rozevírají nůžky v návštěvnosti například
výstav prezentujících klasické tvůrce a současnou pro-
dukci? Stále více se šponuje vulgarita, obscénnost,
film už neví, kam by v intimních scénách zašel, aby
přitáhl alespoň nějaké diváky. Kde budou hranice? 

Znovu opakuji, levicové pojetí kulturní politiky má
zde nesmírnou šanci. Má šanci ukázat cestu návratu
k opravdovým kulturním hodnotám. Nemělo by tuto
jedinečnou šanci promarnit. 

(Vystoupení předsedkyně Výboru národní kultury na
celorepublikovém aktivu ke kulturně - politickému za-
měření KSČM, konaném 22. 11. 2014).
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O vymezování a malé schopnosti
vnímat druhé
Martina BITTNEROVÁ

Vážení přátelé, pořád se veřejně probírá, jak to
v současné společnosti za nic nestojí, pořád hle-
dáme ono imaginární zlo, ale ono neexistuje, exis-
tujeme jenom my a náš přístup. Už se dávno
k ničemu moc veřejně nevyjadřuji (kromě knih), leč
nad tím, co píši v níže uvedeném článku, jsem pře-
mýšlela dlouho a musela to (byť narychlo) sepsat.
Odkaz posílám proto, že si myslím, že i Vy denně
narážíte na to, o čem píšu. Přála bych Vám, aby se
tak nedělo. Ale. Ať se Vám daří!

**************************************************
Nevím, jestli jsem jediná v této zemi, ale při pro-

dírání se internetovými podobami deníků i násled-
nými diskusemi mě obvykle přepadává smutek. Na
obou stranách, jak v textech profesionálů, tak pod
nimi, se vyskytuje zvláštní jev a to snaha se proti
všemu ostře vymezovat, ironizovat názory druhých
a také za ně jejich autory napadat.

Novináři přišli na to, a bohužel nevím proč, že je
skvělé vyzdvihovat výroky našeho prezidenta, do-
slova se v nich rochnit a ještě zaplavovat virtuální
prostor stovkami komentářů na téma – distancu-
jeme se proti prohlášením Miloše Zemana. Aniž
bych se našeho nejvyššího představitele chtěla za-
stávat, tohle tahání trik a získávání laciných bodů
na veřejnosti se mi z duše protiví.

Samozřejmě nemusím to číst a snažím se této
myšlenky držet. Obvykle se proto omezuji pouze na
sportovní zprávy, kde ale rovněž debatující čtenáři
často neznají míru a opět mají tendenci se vymezo-
vat vůči trenérům, šéfům reprezentace a ostatně
i sportovcům samotným. Vždycky se uklidňuji tím, že
špičkoví atleti naštěstí postrádají čas na to se zaobí-
rat záplavou veřejných výkřiků svých spoluobčanů.
Rozhodně bych jim to ani za sebe nedoporučovala.
K úspěšným výkonům totiž patří i psychická pohoda
a tu současná média neumí navodit ani omylem,
zvláště když kupříkladu bystrý novinář ukáže už v ti-
tulku na člena týmu, který to tentokrát zvoral.

Člověk dychtivý zpráv si pak musí denně opako-
vat – přelistuj, nevšímej a hledej. Přelistuji proto
občas na novinky z kultury, které jsem dříve pravi-
delně sledovala. V současném světě se však větši-

nou dozvím, kolik které dílo vydělalo peněz, zda měl
daný film dostatečný počet x miliónů diváků, pří-
padně která slavná celebrita chystá nové turné. Ve
všech velkých médií snad opisují od sebe, a když
asi šéfredaktor rozhodne, ať jeho podřízený přijde
s nějakou alternativou, jedná se o alternativu pra-
videlně medializovanou, jako by nic jiného neexi-
stovalo. Ale chápu, jsem divná, protože mě zajímá,
která nevšední představení hrají třeba v regionech,
včetně koncertů, výstav a dalších věcí, jež nevídám
ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.

Když pak otevřu mail, abych se třeba i potěšila,
najdu tam, zřejmě od věčně nespokojených frust-
rovaných jedinců, několik ošklivých a jedovatých
výkřiků, kterými dávají najevo opět své vymezo-
vání. Jsou plni zloby a potřebují ji někde projevit.
A jedinec, jenž se vydal trochu proti proudu
a hlavně svou cestou, se stává velice vítaným
a snadným terčem. Přiznám se, že tyto klenoty,
které dostávám i od zástupců veřejných institucí,
nedočítám a mažu. Na druhou stranu mě rovněž
fascinují lidé, kteří na slušné maily neodpovídají
téměř zásadně, ale pokud oni pošlou mail a nedo-
stanou na něj odpověď nejlépe do 24 hodin, je zle! 

Bohužel málokdo se řídí tím, že to, co požaduje
od svého okolí, měl by v první řadě dodržovat sám.

A tak se mi zdá, že v současnosti je pro všechny
nějak jednodušší se vůči všemu a všem vymezo-
vat, místo toho, aby se snažili respektovat, tolero-
vat jiné postoje a především vůbec poslouchat, co
druzí sdělují. Jen výměna (samozřejmě slušná)
opačných názorů může lidstvo nějakým způsobem
rozvíjet, vést k dalším cílům a rovněž kultivovat.
Život opravdu není jednoduchý, ale tím, že budeme
na sebe vzájemně prvoplánově hnusní, si ho roz-
hodně neusnadníme.

Na začátku nového roku si mnozí lidé dávají
různá předsevzetí. A já bych si proto za sebe přála,
aby si každý pro sebe uložil – budu poslouchat, co
mi ostatní říkají a také o tom klidně a rozvážně dis-
kutovat. Pak se nám všem bude dýchat příjemněji
a volněji, věřte mi…

http://martinabittnerova.cz/
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ZAMYŠLENÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Chvilka k zamyšlení
Předpokládejme, že lidé jsou už takoví, že touží

po příležitosti pustit se svobodně do užitečné
práce. Řekněme, že nestojí o to, aby se jim do toho
pletli technokrati a komisaři, bankéři a magnáti,
šílenci, kteří podrobují psychologickým testům
vůle sedláky bránící své domovy, experti na lidské
chování, kteří nerozeznají básníka od vrtáka
a vůbec nikdo, kdo se snaží naši existenci zbavit
svobody a důstojnosti nebo uvrhnout v zapomnění.

Noam Chomsky

Vážený pane, vážená paní,
týdeník Unie českých spisovatelů LUK se na Vás obrací s otázkou:
Jak se po převratu 89 proměnila česká kultura
prosíme Vás o odpověď v rozsahu do 5 stran a zároveň žádáme o sdělení, jak chcete uvést Vaše

povolání či společenský statut.
S díky za spolupráci redakce LUKu.
Vaši odpověď pošlete prosím poštou do redakce (LUK, Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1) nebo

e-mailem na adresu: karel.sys@futura.cz

Tomáš Hejzlar
PF 2015 z (a)tomovy elektrárny
27. 12. 2014, 10:21:00
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
... ač "nehromadný" e-mail, má přesto stejná

poselství:
By dobro, naděje a jiné pozitivní skutky vládly

světem a ovládaly mysle naše. Abychom i drobnou
mravenčí prací každý z nás dílem jakýmkoli nahlo-
dávali kámen nikoliv mudrců, leč těch malověr-
ných. A aby každý dobrý skutek nebyl jen "po
zásluze potrestán", leč stal se střípkem velkého
zrcadla, v němž se bude moci společnost i každý
z nás bez zkreslení spatřit, jako dítě na hladině
očištěných studánek. Je to magická alchymie, leč
založená na každodenním činění. O to tedy 

očekávanější, potřebnější i záslužnější. A aby-
chom také na kořenech pozitivních skutků dospí-
vali a sílili až ke stínu lípy, jak pravil velký básník
minulosti. A v tom blahodárném stínu uprostřed
"žhavých událostí" aby nám bylo aspoň trochu
dobře, když už ne blaze, tedy abychom byli spjati
s tím nejhodnotnějším...

Osobně Ti přeji hodně radosti z práce a snahu
pomáhat všemu pozitivnímu a dobrému. Zejména
zdar stále ušlapávané dobré kultuře nejen v této
zemi, ale všude na světě!

S pěkným pozdravem
a(tom)
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OSUDOVÝ OKAMŽIK HABERSKA
Vlastimil HLOUPÝ

Přežije český jazyk globalismus? 
JAN POLÁČEK

Čeština je pod vlivem současné éry globalizace,
ať se nám to líbí či nelíbí. Svět se zmenšil a jeho
běh se zrychluje, lidé cestují do celého světa, in-
formace odkudkoliv díky médiím a internetu jsou
ihned k dispozici, kdekoliv se příjemce nalézá. Te-
levize, filmy, tiskoviny, hudba a internet jsou hlavní
místa přejímání cizích výrazů či slov. Zvláště mo-
derní hudba (texty v hip hopu, rocku, ska, hard
core, punku...) a internet spolu s drogovou scénou
a podsvětím mají pak největší vliv na šíření a zdo-
mácnění těchto a dalších výrazů. 

Vedly se, vedou se a budou se vést spory, zda to
znamená obohacení slovní zásoby českého jazyka
nebo jeho prznění či degeneraci. Ale faktem je, že
těchto výrazů z různých zdrojů stále přibývá a ne-
konvenční, nespisovná mluva si své postavení, a to
nejen u mládeže, spíše upevňuje, než aby ho ztrá-
cela. Její pronikání do nové česky psané literatury
je samozřejmostí a těžko tomu zabránit. A to i pře-
sto, že některé výrazy se nakonec neuchytí a po-
sléze zmizí. 

Zda je toto rozšíření slovní zásoby spíš na škodu
českému jazyku jako takovému, je dnes obtížné
říci. Ve svých důsledcích to také ale mimo jiné zna-
mená a bude znamenat třeba nezájem novějších

generací o většinu dříve psané literatury, která jim
bude připadat totálně nezáživná, nudná, zkostna-
tělá, směšně archaická. A to zvlášť v souvislosti
s všeobecným poklesem zájmu o (krásnou) litera-
turu. Pro literáty a psavce to také znamená, že
budou konfrontováni s tímto jazykovým materiálem
i svým okolím a bude jen a jen na nich, v jaké míře
– tedy v jakém množství a jak účelně a s jakým
citem - jej zapracují do svých prací. 

Debaty o obohacování českého jazyka či naopak
jeho prznění možná tak spíš nechme na literárních
kriticích a historicích. Literatura by měla ale přede-
vším odrážet realitu, která nás obklopuje a mluvit
jazykem, jemuž je rozuměno a který je akceptován.
Asepticky psaná literatura, zcela zbavená těchto
současných výrazových prostředků, se pak nejspíš
mine s těmi nejdůležitějšími, se svými čtenáři. 

I když ho současní mocipáni nechtějí nijak
ochránit, a třeba se nějakému tomu šrámu nevy-
hne, náš český jazyk, třebas zaplevelený či oboha-
cený o cizí výrazy (to podle úhlu pohledu) jistě
přežije i éru globalizace. 

Pokud ovšem v budoucnu notorickým požíračům
burgrů a stejků nehrábne a ve své velmocenské
pýše nespustí Armageddon. 

6

ZAMYŠLENÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

U mé rodné vísky Lovčice na Čáslavsku náho-
dou seskočil 26. října 1944 dvanáctičlenný vý-
sadek Mistra Jana Husa pod vedením
sovětského důstojníka V. A. Fomina, k jehož se-
stavení došlo o měsíc dříve, 22. září při ukrajin-
ském štábu partyzánského hnutí ve Svjatošinu
u Kyjeva.

Tehdy to osudově zasáhlo nedaleké spolusou-
sedící vsi Lipovec a Licoměřice, nad něž se do hor-
ských lesů skupina přesunula, a na nichž si Němci
19. prosince 1944 vybili svou zlost kvůli výborné
schopnosti Fominova družstva jim unikat. Odvlekli
všechny tamní muže (bylo jich 106) ve věku od 16
do 70 let a ještě navíc 5 žen do Terezína. Třicet
z nich se už nikdy nevrátilo.

Pět měsíců od jeho seskoku Němci přece jen
tento partyzánský oddíl rozbili. Ovšem jeho podíl
na vystrnadění Němců z Českých zemí před sedm-
desáti léty je nesmazatelný, jejich hrdinství nezpo-
chybnitelné. Vpodvečer 26. března 1945
u Leškovic na Habersku uvízla v lesíku na rozbah-
něné půdě po tajícím sněhu jeho hlavní část. Lesík
se ukázal jako past. Všech 7 členů tam ztratilo svůj
život v nerovném boji proti celkem 270 příslušní-
kům německé branné moci.

Ocitli se tam při přesunu od Ledče nad Sázavou
do staronově zvoleného působiště poblíž Lovčic –
nad Podhořany do Železných hor. Svou základnu ve
Žďárských vrších na Kamenném vrchu museli opus-
tit už dříve, neb 23. ledna obklíčilo gestapo tamní
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DOKONČENÍ ČLÁNKU Z MINULÉHO ČÍSLA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

obec Křížovou a namísto partyzánů ubilo k smrti při
výslechu jednoho rolníka a zatklo 23 obyvatel, které
poslalo do Terezína, kde jedenáct z nich zemřelo.
Svou činnost oddíl Mistra Jana Husa přenesl do šir-
šího okolí, postupně se různě rozděloval a zase spo-
joval. Neshody s komisařem Pichem-Tůmou rostly,
takže už záhy po válce byl šeptandou označován za
toho, kdo přivedl Fomina a spol. na onen svět. Toho
času se nalézal daleko od místa činu, až v Přibyslavi.

Zato u Leškovic mezi sedmi statečnými nechy-
běla zdravotnice kpt. L. A. Smyková. Ano, právě ta,

kterou vítr při seskoku u nás zavál dál a se svými
druhy se shledala až po dvou týdnech. Shledala se
s nimi, aby zde u Leškovic položila život za osvo-
bození naší vlasti. Vše 27. března ve čtyři hodiny
k ránu skončilo, když poslední zbylé náboje party-
záni obrátili proti sobě, aby unikli mučení. 

To, co v průběhu boje postupně zaznamenal Fomin
na tři lístky, má nesmírnou vypovídající hodnotu: 
„26. 3. 45 – Jsme obklíčeni. Vydržíme do konce. Ne-
přítel – 300 německých vojáků. Budeme střílet do
posledního náboje. 4. ukr. front.“Vidíte, jaký měli vý-
borný přehled o počtu protivníků? „Žijeme pro český
národ, za šťastnou budoucnost slovanských národů,
za porážku Němců. Fomin 27. 3. 1945“ Pět partyzánů

bylo ze Sovětského svazu, dva z Čech. Přesto žili pro
český národ! „Nemáme čas prorazit, obklíčili nás.
Kapitán Fomin. Umíráme za vlast.“

Jejich krev zkropila českou zem a navždy jsou
s ní spjatí. Nic na Leškovicích nemění skutečnost
kulky z „milosti“ pro Fomina osobně od jeho „vý-
sosti“ Paula H. Feustela, představitele kolínského
gestapa a velitele protipartyzánského útvaru
v Chrudimi. Čin proběhl na dvoře chrudimské věz-
nice, kam těžce raněného Fomina Němci převezli
v pošetilém úmyslu získání výpovědi. Na Feustela

též došlo, byť se jeho poprava konala až v roce
1972 v NDR.

K desetiletému výročí – v roce 1955 – byl za
humny Leškovic vztyčen mohutný sloup k uctění
památky partyzánů a v roce 1960 přímo na místě
skonu sedmi statečných zbudován pomník. V roce
1981 se u příležitosti Dnů Černigovské oblasti na
Ukrajině celý prostor před mohylou upravil pro
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Stavba krytého řečniště s podúrovňovými prostory
měla od roku 1981 podporovat naši vděčnost
nejen sedmi statečným bojovníkům při vzpomín-
kových shromážděních. Nyní však nelze hovořit
o ničem jiném než o ostudě a zase ostudě...
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účely honosnějších oslav. Jak se k jejich odkazu
staví režim dnes v roce 2015? Snímek z místa je-
jich skonu křičí, co je to za lidi, jež se takto odvdě-
čují padlým v boji za zachování našeho státu
a mateřského jazyka! Nenalézám slov, kterými
bych popsal tu ostudnost. 

Trvá to už léta letoucí. Každoročně se u nás po-
staví nespočet nových obrovských obchoďáků, vy-
kládaných drahým mramorem či ušlechtilou ocelí,
oproti tomu památníky povětšinou trpí nájezdníky
sběračů draných kovů, nebo na nich zvesela hoduje
zub času. Pravda, v nových „českých“ obchoďácích
vývěsní štíty češtinu nenesou. Potkáte-li tam třeba
označení „Papírnictví“, žasnete. Jelikož „české“
obchoďáky patří bez výhrad cizincům (zejména
Němcům) a v cizině končí daně i zisk (náš státní
dluh o to více roste do nebeských výšin), tak proto
ten mramor a okázalost. Je to mramor a okázalost
cizinců u nás, protože my jim vše dovolujeme, my
jim vše nabízíme. Proč? Kvůli své malomyslnosti.

Vyslovíte-li v české společnosti Leškovice, téměř
nikdo netuší, čím jsou významné. (Na Pelhřimov-
sku se nachází obec s podobným názvem Lesko-
vice, tam Němci ustupující z fronty také nechali
popustit uzdu své krutosti – ve dnech 5. a 6. května
1945 ves vypálili a zavraždili 25 obyvatel, když pár
z místních se neudrželo a vystřelilo po nich.) Vy-
slovíte-li v české společnosti Kaufland, téměř
každý ví, kolik tam stojí rozličné potraviny dnes,
stály minule a budou stát zítra v „akci“.

Kdykoliv a kamkoliv jdete slušně žádat o přís-
pěvek na českou památku, dílo či práci, slyšíte, že
nejsou peníze a bůhví co. Slyšíte tato slova od těch,
jež mají platy nadprůměrné, zaměstnanecké pro-
středí přepychové. Nakonec vás neslušně vypro-
vodí s „neprůstřelnou“ větou, že oni jsou malí páni,
a nic v této věci nezmohou. Je to k smíchu, kam
jsme na prahu třetího tisíciletí dospěli. Ač osudový
okamžik Haberska nastal před sedmdesáti lety
(nebo právě proto?), neměli bychom nechat hano-
bit místo tak významné pro naše dějiny. Je načase
přehodnotit podstatu naší společnosti ne kvůli pa-
mátníku v Leškovicích, ale kvůli nám samotným.
A stránky Lípy, jedné z mála českých tiskovin,
k tomu mohou podstatně přispět.

Nezbývá mi, než poděkovat Fominovi a jeho
chrabrým spolubojovníkům za obětavý podíl na vy-
svobození naší země z jařma Velkoněmecké říše
a zachování původních hranic. Děkujeme, chováme
k vám hlubokou úctu.
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DOKONČENÍ ČLÁNKU Z MINULÉHO ČÍSLA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY
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Pískovcová mohyla z roku 1955 zaznamenala v roce
2006 opravu, aby z ní ubožáci v lidském těle ještě
téhož roku odcizili dvě bronzové památeční desky.
Dnes se v případě potřeby připevňují jejich náhrady,
a pak se znovu uklidí. O odtržené rudé hvězdě ze
samotného vrcholku sloupu snad ani netřeba psát.

Brigáda Mistra Jana Husa se rozrostla z pů-
vodních dvanácti členů na 444 partyzánů. Měla
šest samostatných bojových oddílů a v bojích
pobila 78 nepřátelských vojáků a důstojníků. Vy-
kolejila 14 vlaků, sestřelila letadlo Focke Wulf
Fw 190 A, zničila 138 osobních vozidel, 27 mo-
torek, tři tanky, 10 pancéřových vozů, tři proti-
letadlová děla, vypustila 50 hektolitrů benzinu
a 2550 hektolitru litrů nafty a zásobu lihu ze čtyř
lihovarů. Poškodila tři mosty, dvanáctkrát pře-
rušila telefonní spojení. Vyhodila do povětří skla-
diště trhavin, zastřelila důstojníka SS, potrestali
28 přisluhovačů nacistů a popravila sedm
zrádců. Padlo 119 partyzánů se zbraní v ruce,
ve vězení zemřelo 46 spolubojovníků.
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SJF
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

V knize vzpomínek na Julia Fučíka „Milenec ži-
vota“, sestavené Alexejem Kusákem, v kapitole
„Pečkárna“ uvádí Fučíkův spoluvězeň z Pečkárny
K. J. Beneš, následující vzpomínku z jara 1943:

„Mluvili jsme o naší společné lásce, francouz-
ském spisovateli a bojovníku proti válce Romainu
Rollandovi a Fučík si posteskl, jak rád by si zase
jednou od něho něco přečetl. Pracoval jsem tehdy
ve skladišti zabavených knih, a tam se mi podařilo
objevit Rollandovu knížku Život Beethovenův, tuto
vznešenou a povznášející oslavu heroického zá-
pasu a vítězství génia v říši tónů, tvůrce Fidelia
a Deváté.

Nevím už dnes přesně, byl-li to český nebo ně-
mecký překlad. Propašoval jsem knížku pod košilí
do Pečkárny a dal ji Fučíkovi. Dodnes ho vidím
a slyším, jak byl dojat a jakou měl radost. Řekl:
„Mám zase na měsíc z čeho být duševně živ!" Na
Pankráci byly knihy přísně zakázány, ale on tam
Rollandova Beethovena šťastně pronesl. A věru
těžko bylo lze si představit v onom prostředí vhod-
nější četbu! A zejména pro Fučíka.“

Ano, zejména pak pro Fučíka, autora Boženy
Němcové bojující, povznášejícího čtení v těžké
době českého národa. Vždyť toto dílo připomínající
statečný život největší české spisovatelky vzniklo
z podobných pohnutek, z jakých Rolland píše „hr-
dinské životopisy“ Ludvíka van Beethovena, Mi-
chelangela Buonarrotiho a Lva Nikolajeviče
Tolstého. V lednu 1908 Rolland v předmluvě ke
svým hrdinským životopisům vysvětluje, pro koho
jsou určeny: 

„Život je tvrdý. Je to každodenní boj pro ty lidi,
kteří se nespokojují s duševní prostředností, a je
to nejčastěji smutný boj bez velikosti, bez štěstí,
sváděný o samotě a v mlčení. Sklíčeni chudobou,
trpkými domáckými starostmi, úmornými a nesmy-
slnými povinnostmi, jimiž se marně vyčerpávají,
bez naděje, bez jediného paprsku radosti, lidé vět-
šinou žijí odděleně jedni od druhých a nemají ani
takovou útěchu, aby mohli podat ruku svým bra-
trům v neštěstí, protože se navzájem ani neznají.
Mohou spoléhat jen sami na sebe a jsou takové
chvíle, kdy i nejsilnější klesají pod svým utrpením.
Volají o pomoc, volají nějakého přítele. 

Abych jim nějak
pomohl, předsevzal
jsem si, že je ob-
klopím hrdinskými
přáteli, velkými
duchy, kteří trpěli
pro dobro. Životo-
pisy slavných se
neobracejí k pyš-
ným ctižádostiv-
cům; jsou
věnovány lidem ne-
šťastným. … Jděme v jejich stopách, ve stopách
všech lidí, kteří osamoceni a roztroušeni po všech
krajích a ve všech stoletích zápasili jako oni. Od-
straňme přehrady času. Probuďme znovu k životu
národ hrdinů.“

I my ze Společnosti Julia Fučíka se chceme spo-
lečně s mnoha ostatními snažit o totéž, o co se
před námi snažili Rolland i Fučík. Chceme rovněž
přispět k probouzení hrdinů napříč minulostí. Bez-
esporu k nim patří i Julius Fučík. 

Dejme ještě na závěr slovo Romainu Rollandovi:
„Nenazývám hrdiny ty lidi, kteří zvítězili myšlen-

kou nebo silou. Nazývám hrdiny pouze ty, kteří byli
velcí srdcem. Jak to řekl největší z nich, ten,
o jehož životě zde vypravujeme: „Uznávám jediné
znamení vznešenosti, a to dobrotu!“ Kde není velký
charakter, tam není ani velký člověk, ba tam není
ani velký umělec, ani velký muž činu; jsou tam jen
modly vytvořené pro nízký dav a čas je všechny
smete…“ Petr KADLEC

Probuďme národ hrdinů! 
(Věnováno milé, ač nešťastné paní Eliášové)
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BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Takový orloj 
v široširém světě 
velkolepý, vzácný 
nikde nenajdete. 
Učenec Hanuš, 
mistr hodinářský, 
před šesti sty lety 
postavil jej v Praze. 
Občanů všech 
obdiv sklidil, 
kdo by si ho neoblíbil. 
za peníze 

Ze všech blízkých končin
i zemí cizích
přicházeli lidé 
shlédnout dílo krásné. 
Sláva orloje 
šířila se světem, 
líbil se velmi. 
Dospělým i dětem. 
Snad jeho kouzlo 
nikdy nepohasne, 
za peníze 
se dosud nenabízí.

Nikdo tomu nechce věřit, 
co ten orloj zvládá. 
Kromě času ukazuje 
jak sluníčko nebem pluje, 
Kdy vychází, 
kdy zapadá, 
apoštolů promenáda, 
i jak smrtka 
umíráčkem zvoní. 

Opřeli se konšelé
o svou pýchu, 
jakoby sami 
orloj postavili. 
Hanušovi záviděli 
věhlas, slávu. 
Co kdyby jiní, jinde 

chtěli dohnat Prahu. 
V hlavách zlých 
vzplane hříchu plamen. 
Hanušovým očím 
požehnali amen

Raubíři z lůzy 
najatí a podlí, 
ke krutému činu navedeni, 
vysláni za Hanušem 
v dílnu jeho, 
v katovských kápích zahaleni, 
přepadli jej, 
mučili, bili 
a jeho bystré oči 
oslepili. 

Spravedlnost lidská 
tolikrát se diví
kam až vede lidi
hamižnost a pýcha.
Jak se charaktery lidí 
často snadno křiví, 
čeho všeho člověk zlobný 
se až neostýchá. 
Dobro prohrálo, 
jak se tehdy stalo, 
konšelům k zisku 
Hanušovi ale draze.

Po ránu sousedé 
v bezvědomí mistra našli. 
Na zemi, se slepýma očima 
převázanýma mašlí. 
Ošetřili zraněného, 
podali mu vodu, 

MILAN DUBSKÝ
Příběh pražského orloje
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občanům pražským 
sdělili smutnou příhodu. 
Hlavní ale bylo, 
Mistr Hanuš žije! 
Děj se tak stal částí 
pražské historie. 

Jako slepec nemoh� 
orloj obsluhovat více. 
Trpěl, chřadl, stárnul, 
jako dohořívá svíce. 
Blízký tovaryš 
vyšel vstříc prosbě jeho, 
jako se vychází 
prosbě zesnulého.
Zavedl ho ještě jednou
na radnici do orloje. 
Hanuš jedním hmatem 
zastavil chod stroje

Orloj mlčel dlouhé roky.
Čas protestů, stávky.
Život se však vždycky vrací
i zadními vrátky.
Práce lidí neustává
a s ní pokrok pílí,
přišli učni Hanušovi,
orloj opravili.
Tak opět radost dává
návštěvníkům Prahy,
která je vždy ráda vidí
a srdečně zdraví.
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JINÝ GENERÁL
Reakční hlupák říká: „Nová společnost není

ještě myslitelná, lidé pro ni ještě nedozráli."
Jeden ze soudruhů mu odpovídá: „V Sovětském

svazu vychovali už novou, úplně jinou generaci."
Generál: „Propaganda! Ostatně, chodíš-li kolem

močůvky, načichneš."
Soudruh: „Byl byste rád“, (vykal mu, na generá-

lovo výslovné přání), „kdyby něco z té močůvky vy-
stříklo až sem, do Prahy – jinak tu shnijeme
v nacistickém kriminále."

Než generála zatkli, dlouho jej hledali; marně.
Pak mu začali posílat pensi, správně kalkulujíce,
že se na ni dá nachytat. V přestrojení za dělníka
zastavoval generál na ulici listonoše, který mu za
zpropitné dvou set korun doručoval pensi devět
měsíců. Po generálovi zatkli listonoše. Přišel, brzy
po něm, k nám. Obyčejný člověk, dobrák, velmi
zbožný. Miloval svou mladou ženu a kordony
a včely v zahradě u svého domku. Pátého dne po
příchodu jej vyvedli z cely: domníval se, že jej chtějí
pustit domů. Radostí plakal. To bylo v šest hodin
odpoledne. V sedm hodin byl popraven.

Píši pro Tebe básně;
píši je jenom tak
bez tužky, bez pera,
skrz mříže do oblak.
(Červen 1942 - cela ve vězení na Pankráci)

Na celu přišli nedávno noví chlapci, naši chlapci,
ztvrdlí mnoha měsíci žaláře; je tu teď chlapské ka-
marádství na život a na smrt. Nikdo z mužů tam
venku netuší, co to je skutečné přátelství mezi
opravdovými muži. Dnes jsem se mohl dostat do
kanceláře. Už bych se byl přihlásil, když hledali pí-
saře. V teple, suchu, bez roboty... Chlapci mne však
zadrželi svými pohledy a slovy: "Zůstaň s námi."
A tak budu s nimi nadále nastupovat za ranní tmy
do pětistupů pracovních kolon, doprovázených
z hradeb pevnosti do roboty strážemí s nabitými
puškami... Způsobili mně radost, proklatci, a tak se
musím o ni s Tebou rozdělit.

SAMOVAZBA
Mrtvé čety dnů,
nikdo vás nezmobilizuje ještě jednou.
Vojáci v šedých uniformách,
strážci ticha nad ozvěnou,
hlubiny mých nocí střežíte tak bděle,
nebraňte však hvězdám navštívit mne v cele.
(Říjen 1942 - Malá pevnost... Dunkl)

KOS ZA OKNEM
Kose, neměl bys nám zpívat,
v naší kobce jako žalm to zní.
Stráží krok, když začíná se stmívat
a tvá píseň zvenčí příliš rozteskní.

IVAN JAVOR Kdybych se nevrátil
Narodil se roku 1915 v rodině mlynářského dělníka putujícího za prací po Moravě a později po Čechách.

Absolvoval obchodní školu, víc mu rodina nemohla dopřát, a po delší nezaměstnanosti se uchytil jako
úředník. O literární činnost se pokoušel už od útlého věku, ještě za studií napsal například román o 200
stránkách. Od svých prvních literárních pokusů se věnoval sociální tématice. Když začal publikovat a spo-
lupracovat s levicovým tiskem (Haló noviny a Rozsévačka), kryl se pseudonymem Ivan Javor. Za německé
nacistické okupace navázal spolupráci s podzemní stranickou skupinou ve Vysočanech a působil v Kol-
bence. Organizoval tam Revoluční národní výbor, vydával a rozšiřoval ilegální tiskoviny, především časopis
My z Kolbenky. Zatčen byl v červnu 1942, pak nedobrovolně střídal místa pobytu, Pankrác, Malá pevnost
v Terezíně, vyhlazovací koncentrační tábor Mauthausen a jeho pobočný lágr v Linci. Už ve vězení napsal
sbírku Zpěvy žalářní, a v nelidských podmínkách vězně koncentračního tábora si připravoval krátké črty
pro román, který zamýšlel napsat po osvobození. Dopadlo to jinak, na svobodu už se nevrátil. Zahynul
paradoxně při spojeneckém náletu na Linec, kdy bomby dopadly přímo na plochu koncentračního tábora.
Ivan Javor byl nazván "mladším bratrem Julia Fučíka". Podobnost je opravdu nápadná. Zároveň zůstal
trochu ve stínu Fučíkovy zralejší tvorby. Javorovy básně se nedostaly do síně slávy, tak jako mladý básník
nedostal čas k tomu, aby se jeho talent vyvíjel. Přinejmenším však dílo, které vzniklo v tak nepředstavi-
telně těžkých životních podmínkách, je hotové a pozoruhodné. Přitom ilegální obyčejnou tužkou na ještě
ilegálnější kousky papíru tak napsal své verše básník a revolucionář Alois Mikula. Eva Eiseltová, KSV
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NA NUCENÝCH PRACÍCH
Terezínské hradby, díky, že jsem ráj
poznal durch die Arbeit, welche macht Dich frei;
díky, že mne našlo vyběravé štěstí
býti učen práci kopanci a pěstí,
ocelovým prutem nebo tyčí z plotu,
když jsem si chtěl s čela setřít krůpěj potu,
betonovým ložem v chladné sklepní díře,
když jsem odmít� býti pro ně pouhé zvíře;
díky za to všechno, čím jsem nabyl sílu
vrhnout granát vzteku k nohám světadílu,
v kterém staví chrámy a je krví světí
popravami mužů, hladem jejich dětí.
Díky, že jsem mohl býti jedním z mnoha;
našel jsem svou víru, ztratil jenom Boha.
Díky za to, že teď v ruce svírám granát.
"Vrhnu jej před sebe! Uskoč! 

Sutiny budou padat!"

NELITUJI
Proč jste, bozi, odepřeli,
pokorným být mému srdci?
Mohl jsem žít tichý, v pokoře.
Proč jste, lidé, nedopřáli
býti klidným mému srdci,
místo aby bilo šturmem ke vzpouře?
(Rok 1939)

**************
Jenom snem jsi zůstala;
křehkou tkání jasu.
Ještě míň jsi zůstala:
vůní temných vlasů;

chvěním struny na houslích,
jež dozněly potmě;
obrazem, jenž utonul
v oroseném okně.
(Červen 1942 - Pankrác)

SOUDRUHŮM
Umírat vidět a neplakati,
to je ctnost vojáků v poli.
Emane a Pedro, Jindřichu a Mílo a jiní,
slz nemám ani pro vás.
Mlčí hrozivě muž, kde jiní naříkají.
Jindřichu a Pedro,
kéž bych se naučil ve vzdoru žít,
s jakým jste umírali.
Emane, kéž bych se stal, čím jsi už byl,
odvážným hráčem s lepším světem v banku.
Mílo, kéž bych jednou byl, čím ses už stal,
projektantem bouře,
jež by smetla s trůnů kejklíře a tmu!
(5. ledna 1943 - Malá pevnost)

Mikulovu literární pozůstalost rodina, hlavně
mladší bratr Antonín Mikula, a přátelé po válce se-
sbírali a vydali z ní zejména tu část, která byla na-
psána ve vězení. Nebylo to snadné, protože
propašované motáky skrývali lidé, kteří mnohdy
sami zmizeli v koncentračních táborech. Dokonce
i Aloisova snoubenka Zdeňka Lachmanová, adre-
sátka jeho dopisů a mnohých básní, která vše peč-
livě ukrývala, byla zatčena a popravena v Terezíně.
Stalo se tak 2. 5. 1945. A v tom datu je skryta
stejně bezmocná absurdita jako v zabití Aloise Mi-
kuly leteckou bombou nepřátel německých na-
cistů. Ještě v doslovu ke sbírce Za krásu života,
sestavené Antonínem Mikulou a jeho spolupracov-
níky v roce 1951, nalezneme zmínku o dalším pát-
rání po motácích a stopách po básníkovi.

(Verše a črty jsou převzaty z knihy Ivana Javora
Za krásu života, kterou vydal Mír - Družstevní
práce, Praha, 1951. Zdrojem informací o životě
Aloise Mikuly byla Kartotéka výstřižků o levicových
osobnostech, kterou sestavil František Kovanda
a dal ji k dispozici Klubu společenských věd.)
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MOTHER'S LITTLE HELPER
Měl na sobě triko s Che Guevarou na
prsou. Slabošský ksicht a mdlý akcent
prozrazovaly vymaštěnýho mladýho
sráče. "Víš o tom, že to byl v mládí
stoupenec fašounů, že se z něj později
stal fanatický stalinista, že popravoval
lidi jako na běžícím pásu a že chtěl
odpálit ruský jaderný střely na Ameriku
a rozpoutat tak třetí světovou válku?"
ptám se toho mámou vymazlenýho
cukrouše. "On je ikona naší revoluce,
zatímco ty seš jen starej ódeesáckej
čurák!" řve a bojovně zatíná pěsti,
úplně přehlíd moji vizáž aktéra 60. let.
Když se po rychlý ráně složil, rozklepal
se. Odjel jsem první tramvají, která
jela přes most. Nevím proč a jak, ale
jeho slečna najednou seděla vedle
mě a vystoupila na stejný zastávce.
Další story by mě už stejně nikdo
nevěřil, tak budu držet hubu.

************
Krávy budou šťastně bučet z jatek,
králíci budou šťastně hýkat z kotců,
pojedeme krajem jihočeskejch matek
pojedeme krajem jihočeskejch otců

PLASTIC PEOPLE
Na vinohradských plážích se rekreovaly
statisíce tiskových mluvčích. Na žižkovských
plážích se slunily statisíce manažerů
a manažerek. Na nuselských plážích se
opalovaly statisíce realitních makléřů.
Na vršovických plážích polehávaly statisíce
právníků. Na dejvických plážích chytaly
bronz statisíce ekonomů a finančních
analytiků. Na vysočanských plážích chytaly
lelky statisíce bodyguardů. Na letenských
plážích pořádaly rauty statisíce počítačových
expertů. Na pankráckých plážích byly
v pohodě statisíce mobilních operátorů.
Na košířských plážích polehávaly statisíce
reklamních stratégů a drogových dealerů.
Na střešovických plážích žhavily inspiraci
statisíce televizních a rozhlasových

komentátorů. Na motolských plážích
pozorovaly blankytnou oblohu statisíce
novinářů a soukromých exekutorů.

AŽ BUDOU
Až budou zatýkat současnou vládu,
budou levičáci skákat radostí metr
do vzduchu. Až budou zatýkat příští
vládu, budou pravičáci skákat
radostí metr do vzduchu. Vzduch
za nic nemůže, ať si ti kreténi
skáčou někam jinam.

*********************
Chodíme s Klausem na tenis,
příjemný vánek nám líce ovívá.
V přítmí mu sahám na penis,
slastně vrní, vděčně se usmívá.

SVÁTÁ TROJICE
V malé kavárně pod širým nebem,
v těsné blízkosti Karlova mostu,
sedí Charles Dickens, George Orwell
a Franz Kafka. Je teplá letní noc,
nábřežní lampy vrhají světelné stíny
na Vltavu, občas tlumeně projede
tramvaj. "Nechápu proč jsem se
sem vrátil," říká tiše Kafka. „To, co
se v týhle zemi děje, překonává
všechno, co jsem kdy napsal. Je
to šokující způsob sebelikvidace,"
konstatuje Orwel. "Zdejší fašizující
se poměry potvrzují platnost
mých knih," prohlašuje Dickens.
27. 1. 2013

MILAN KOZELKA
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ODNIKUD NIKAM
Po zdech stéká malinová šťáva,
emotivní stroje dál plní svoji
poetickou funkci, obesklená
monstra se zaplňují šťasnými
skřety. Doba je plná nejasností,
v překlonovaných významech
převládá jednoduchost. Strop
srůstá s podlahou, od chlóru
se očekává jasné stanovisko.
"Jestli zemřeš, tak se naseru,"
řekl Gándhí Švejkovi. Švejk
zemřel, Gándhí se nasral.

************
Ochrnul jsem
padla vláda
vznikla nová
padla taky

Spočítat kolik
za tu dobu
přeletělo
po obloze ptáků
není možné

************
Moře je daleko
je půlnoc
osvětlená letadla
vrhají se na letiště
jako dravci
na uštvanou kořist

Je půlnoc
moře je daleko

************
Omdlel jsem
jako zákazník spotřebitele
Vytuhnul jsem
jako zákazník spotřebitele
Probral jsem se
jako zákazník spotřebitele

************
Kostku másla
sejmeme, kousek odkrojíme
potřeme jím hustě chleba
a máslo zase vrátíme
na hlavu některého politika
nebo celebrity

Facebook 15. prosinec 2012 
Tak já myslel, že skončím kvůli posledním kníž-

kám u soudu, a Semeniště zmrdů bodovalo v anketě
Kniha roku 2012 v LN. To se mě snad zdá... M. K.

Facebook 20. leden 2013 
Děsím se jednotných názorů a jednotných po-

stojů tzv. kulturní fronty, děsím se ztráty kritičnosti
a děsím se konjunktury servility a poklonkující
vlezlosti. Děsím se vzrůstající impotence kultury
a umění a děsím se snahy ochotně vycházet vstříc
současné vládě organizovaného zločinu a sílícímu
ekonomicko-mafiánskému fašismu. V takové at-
mosféře se blbě žije, něco to připomíná... M. K.

Facebook 21. únor 2013 
Milí mladí a o něco déle mladí přátelé, dnes vy-

chází literární časopis Tvar, ve kterým bych měl mít
pár naivních veršíků o lásce a o přírodě.... M. K.

Facebook 24. únor 2013 ·
Všiml jsem si, že někteří lidé mají pocit, že jsou

svým významem mnohem víc než ostatní lidé. Nevím,
jak k tomu výstřednímu pocitu dospěli, ale asi to pra-
mení z toho, že se stýkají s lidmi, kteří si myslí to
samý. Je srandovní vidět tyhle prázdný nádoby s aro-
gantními ksichty, jak se důležitě a přehlíživě prome-
nují prostorem. Zejména v týhle zemi je to jev, který
mě dohání k záchvatům chechtotu... M. K.

Milan Kohout� to Milan Kozelka on Facebook
8. duben 2014
Ahoj drahý příteli Milánku,
Tvoje přítelkyně mně řekla, že si snad občas

čteš zprávy na Tvém Facebooku. Telefony nebereš,
tak to teď zkusím takto. Ten Humpolec je zatraceně
daleko ode mě z Plzně, ale určitě se již brzo i s ko-
čičnicí za Tebou vypravíme. Sám jsem byl na ope-
raci, ze které se teď lížu.

Dostal si výtisk posledního čísla čtvrtletníku Vý-
boru národní kultury Lípa? Doporučil jsem tam
k publikování Tvoje báječné a výstižné texty. Je
tam také můj otevřený dopis poslaný Tobě i s fot-
kou, kterak já, nula oproti Tobě, se opírám o Tvé
čelo, čelo svého učitele.

Tak nevím, jestli to budeš číst… Můžeš nějak
reagovat?

Tvůj Milan Kohout
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RECEPT
Komu se klíží
Oční víčka
Ten ať běží
Klidně spát

Kdo neposlouchá
V noci sýčka
Ten může stěží
Mít někoho rád

Nemám k mání
Bohatýho strýčka
Však nemám ani
Trochu hlad
Milostivá paní
Tak vzniká slovní hříčka
(možná nebo snad)

A tak beru do ruky tužku
Pro tuto náladu
Slovo jak notu melodie
Ke slovu na papír nakladu
Na svém stole u okna k východu
Rodí se poezie

Velkým písmenem řádky začínám
Bez teček a čárek
Jsou moje věty
Zároveň tak Vám se omlouvám
Já neplavec v moři bárek
Zatracený a Prokletý

Jak pošetilé
Je psát verše nově
Zachraňte provinilé
V arše Noemově!

POEZIE
Růže ti zavoní
Vzduch ti zavoní
Díval jsem se ti do očí
Zdálo se mi že jsme se ocitli
Mimo prostor a čas
Tak jako známka

Patří na dopisy
Na ústa patří polibek

SETKÁNÍ
Dlaň tvoje hebká měkká
je a čeká,
jak plochá miska
hodům otevřená.
Já ústa k ní přiložím,
jak ránu okoralou
a z tvých rukou semknutých, 
z každého prstu
vzejde další přání.

PROMĚNY
1. 
Kdesi v lesích kvůli pánům teče krev.
Dnes zítra hodiny roky měsíce.
Picasso předkládá nepochopitelný objev,
až plešatí páni smekají čepice.

2. 
Jazz teče do Mississippi,
když tlustý komik hubenému tiskne ruce.
Rimbaud probouzí se do Afriky 
a van Gogh rozvíjí svoje slunečnice.

3. 
Venuše z ánfasu
tiše svléká se do postavy
a my nad stránkami atlasu
sníme svoje přístavy.

4. 
Zatímco nedaleko slepý pianista
hraje co vidí - tmavomodrý blues.
...a země se točí...

5. 
Svoje přístavy máme pod palcem,
ale nevidíme nad hlavou stěhování
hejna hus.
My totiž ani modře nevidíme,
jako ten pianista, když hraje blues.
...a přece se točí...

ZDENĚK NEJEDLÝ
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6. 
A Picasso navzdory všem, 
kteří se ušklebují, 
maluje modré jablko jako zjev.
Kdyby je namaloval, jak se malují,
ztratil by svůj objev.
...a přestala by se točit…

7. 
A snad právě proto
můj přítel brnká na struny
a zpívá Babettu v rozhlasu,
aby v lidech proměny
rodily se pro krásu.

ZIMOHRÁDEK
Půjdem spolu
já a ona
do Zimohrádku,
budu jí tam vyprávět
pohádku o zvířátkách,
která snědla sníh.

Nenechám ji samotnou,
budu blízko ní.
Ach, jak se těším
na pohádku o zvířátkách,
která snědla sníh.

Zamknu si ji
do svého Zimohrádku.
Začne věřit
pohádce o zvířátkách,
která snědla sníh.

Bude se mnou,
nebude se bát
se mnou.
Jako pohádka o zvířátkách,
která snědla sníh.

Ta pohádka bude pro ni,
začne se smát.
Krásně smát pohádce o zvířátkách,
která snědla sníh.

Obejmeme se a zapomeneme,
jak chutnal loňský sníh.
A vy také,
jen se podívejte,

už krajina mění šat.

ÚVAHA
Půjdem spolu lesem
Les bude v nás a my v něm
Tak půjdeme spolu
Hle mravenec
Hle srnka
Život přešel kolem nás
Ale utekl
Neboj se
My nejsme smrt
My jsme lidé

BLÁZNIVÁ BÁSNIČKA
Tak jako podkova
Co zvoní kovářovi pro kleště
Ťukám na stroji slova
Obloze zamračené do deště

Sázím tak slovíčka
Co dělají z dědka znovu kluka
Bláznivého jako tato básnička
Kterému srdce nalevo ťuká

DOPIS
Posílám Ti ptačí stezkou
Nepodepsané psaní
Adresa zní: Pro tu hezkou
Co mě raní
Pro tu co mne od Adventu
Poslala až k Čertu
Ustrojil jsem stromeček
Místo zapálené svíčky
Poslala mi zvoneček
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BOLEST
Jaký žár,
bolest,
sevření srdce nastane,
když pohled na bílou rakev 
dítěte dopadne!

Už nepomohou žádná slova,
jen ta hořká bolest v hrudníku 
vše navždy trhá!

To se v srdci komůrka roztrhla,
v něm zůstane jizva nezahojená.
Nikdy nikdo tomu neporozumí,
jen ten, co za takovou rakví stojí!

Je to už soužení napořád,
to když člověk opravdu má rád.
To ho provází do posledního dne,
kdy sám odchází.
Tam, co ho přikryje,
to víko rakve naposled! 

UCHVATITEL
Jaký hnus to je,
že hned čert vyhrožuje,
když jeden je nemocen.
Hnedka druhý křičí,
tak nespokojenče,
hurá do ulic a na něj.

Jak rozsívá zlo do světa,
však myšlenka jeho je ďáblova.
On pokoje lidičkám nedá,
však mu vadí, 
že zem ta je šťastná.

Jak by rád tuto zem přetvořil,
lidu štastnému dneškem,
zlatým pískem oči znetvořil.
Pak z nich své otroky,
před ostatním světem utvořil.

MĚSTO SNŮ?
Ach Praho, Ty město měst,
občas lidem Českým zváno matkou měst!
Co vody Vltavy už tebou proteklo.
Každá kapka a proužek vody.
To lidský osud v tom městě po revoluci 
sametovou nazváno jest?!

Co vlasteneckých slov už zde v ulicích zaznělo!
Co srdci láskou k národu rozkvetlo,
a v lidu květ štěstěny a naděje bylo zase to!

Co klíčů jen zacinkalo, na brány srdce Tvého!
Co lásky v lidu se zase zrodilo,
jak děcko, když to město porodilo.
Jen štěstí a láska se ulicí tvou valilo,
jak ta voda tekoucí tou Vltavou a konce neměla.

To nově zrozené a neznalé děcko, jak ošálil ten 
co červenej kabátek zahodil!
A tobě novorozenci svobodu a blahobyt slíbil!
Jaká to zrůdnost nová připlavala,
co Ti sic svobodu neupřela, 
ale do bídy a bahna Tě vehnala!

Jaká to Saň se v Tvém městě dítko usadila,
co hlav najednou ze sebe vystrčila!
Každá hlava jen křičí na tě, já ještě nežrala,
tak nakrm mě, Já jsem ta pravá!

Ach, Praho Ty matko měst, prosím Tě, 
nestaň se pro pocestného chudáka zakázanou

oblastí,
nebo zónou, kam může vstoupit,
jen ten co zbohatnul z bídy dělnické.

KAREL POUTNÍČEK
POSÍŘIL
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ZBRANĚ
Jsi z masa a kostí sestaven,
tak na to, člověče, nezapomeň.
Tvé srdce protkané myšlenkou,
žene tě životem především,
za láskou neskonalou.

Nikdy jí nezraď, nezavrhni,
jen ji dlaní svou, ze srdce,
vždy všem lidem nabídni.

Bůh ti v tvém Já napovídá,
jdi kupředu.
Vybuduj s matkou planetou 
zahrádku svých snů.

Zbraně jen k dobru používej,
lotry s nimi za plot zavírej.
A pak je k dobru a lásce v srdci 
převychovej.
Ale jako s lidmi vždy jednej.
Jen na okamžik sešli z cesty,
co k dobru a lásce směřuje.

Odnauč svět sobeckosti,
odnauč ho vraždění.
Jinak zahyneš! 
Svými nakradenými poklady,
božímu trestu neujdeš!!!

Pamatuj.
Světlo a láska vždy zvítězí
nad veškerou lidskou
nespravedlností a neřestí!!!

VÝKŘIK
Jen větřík a snad Bůh to ví?
co bolesti - hoře vychází z úst mých!
Má duše hledá klid a lásku co není.
Jsem jak ten kříž rozpraskaný
co v bouři sám v poli stojí.

Možná mám v tom k Bohu blíž,
než v hábitu kněze bez ctností!
Mé ruce pluh svírají, chléb v
potu tváře pro děti dávají!

Tak kde jsi Bože?
Proč Tě v srdci nosím?,
když na své rozpraskané, 
bolavé ruce jen hledím!

Tak pohleď na mou lidskost,
cos mě dal pro velikost svou! 
Do duše mé vrať pokoru s láskou,
a naději aspoň v lepší budoucnost.

VESNICE
Kam jen přijde člověk, človíček?
Tam ruku natahuje úředníček,
nebo šuplíček pootevírá,
kam padne obálka, co to v ní jen zašustí!
Je to nová doba, co nové mravy má!

Nejsem propagátor žádné politické strany,
jen mně štve a rozčiluje, 
že na úřadě v obci plno úředníčků sedí.

Dříve tam tajemníček seděl, ani sekretářku neměl,
jen dělnický plat pobíral, občas po vesnici běhal.
Pak za měsíc se rada sešla, občana žádost 

vyřídila.
K tomu brigádu na kulturáku 

s občerstvením schválila!
To vše přece pro člověka z obce, burana.

Aby nemusel utíkat do města za zábavou!
Však to bylo přece slávy, jak požárníci, sportovci,
ale i myslivci si na zábavě přitom přihnuli.
Že z města tam na to lidičky taky přišly!

Dnes samý úředník, ve vsi chcípnul pes
na souchotiny.

Nikdo s nikým slušně nepromluví,
jen hlavu při náhodném setkání sklopí!
A úředník? No ten vás odkáže,
že na tu vaši věc přece jinde úřad JE!
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Ženám a dívkám, a to nejen z Hulína,
posílám toto 

PŘÁNÍ K MDŽ
Nemohu vám všem dát kytice 
ani bonboniéry
tak aspoň pár veršů.
Váš jediný básník z Hulína. 

Bohumír Pospíšil
alias Míla Hulínský.

8. březen - Mezinárodní den žen
O MDŽ si někdo myslí, že to byl svátek 
komunistický, kdy naše ženy dostávaly 
bonboniéry, kazety voňavých mýdel, 
ručníky, nebo kytičku jarních květin a
mužové se opíjeli. Tito lidé nechtějí 
přiznat, že tento svátek měl původ 
v událostech ještě dávno před vznikem 
prvního socialistického státu a to již 
8. března 1857 v New Yorku, kde 
protestovaly tkadleny a švadleny proti 
nelidským pracovním podmínkám, 
hraničících s otroctvím. MDŽ byl však 
vyhlášen až na mezinárodní konferenci 
v Kodani v roce 1910. Snahy tento 
významný den zdiskreditovat jsou naivní, 
protože si pamatujeme, že dříve nemusely 
ženy mít obavy z nemoci, z nezaměstnanosti, 
z diskriminace, ani ze stáří. Takové obavy 
mají ženy právě v této době, kdy jejich 
postavení se trvale zhoršuje, je tu vysoká 
nezaměstnanost a po padesátce už mnoho 
žen nesežene žádnou práci. Právě toto 
bychom si měli 8.března připomenout.

MDŽ NAVŽDYCKY
Šičky z Chicaga neznaly Mejstříka,
co kolem sebe hněv a jedy stříká,
tento náš don Quijot dnešní
nenávidí dokonce i plody třešní,
hnusí se mu pohled na ty plody,
rád by i skácel stromy, co je plodí.
Ale doufám, že se mu to nezdaří,
třešně dále pokvetou, díky sadaři
a MDŽ bude stále slavit celá země.
K ženám přec chováme se jemně.

ČÍŠE K MDŽ
Na váš svátek, naše milované ženy,

cítím se jak zlodějíček přistižený
při nekalém hnusném činu,

s vaším svátkem splynu
za kytici a za to přání,

co je jak jemných
větrů vlání,

dostanu
odměnu
ve jménu

lásky
velkou
jak ta

prémie
Sazky,
bude
to jen

polibek,
co ani vláda nezdaní,

i když jsme jak její poddaní.

MÝCH VERŠŮ ZDROJ
Ty jsi moje energie, moje prahmota,
co má tu sílu, že kola rozmotá,
ty jsi moje povzbudivá injekce,
ale také pomník mojí věčné fikce,
ty jsi lokomotiva, co táhne celý vlak,
záchranná loď co vyzvedává z moře vrak,
ty jsi hašiš mojich všedních dnů,
ty jsi pikantnost, při které nezrudnu,
ty jsi moje báseň, moje práce,
moje láska, moje inspirace,
vláčej mne dál bodláčím a hložím,
celým krásným světem božím
a já ti budu zpívat o kráse a o mládí,
o životě, kde není nadvládí.
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TOBĚ, ŽENO
(k MDŽ)
Moci ti tak ještě sto let líbat dlaně,
za všechno, co mě k veršům nutí,
neplač, slza co ti skápla, chutná slaně,
z prsou dere se mi slastné povzdechnutí.

Vždyť my nejsme dřeva kus či kamení,
ta slza patří přece k tomu svátku,
myslím, že z naší velké lásky pramení
a dáváš mi ji za ten veršík na oplátku.

Proto dneska tobě přeji dle životní verze:
všechno milé, co k nám dvěma patří, 
ať je s námi štěstí, domek, mlýn i bratři

a hlavně mír, víš, že bez něj žíti nelze,
sibiřské zdraví, dlouhověkost Gruzie,
když svět kolem nás dosud plný hrůzy je.

PROŽITEK
Na našem loži svatebním, na chudém,
stala ses mi navždy krásným osudem,
to lože neslynulo žádným bohatstvím,
tvé tělo bylo největším pokladem tvým.

Bylas mi souzena na poli či na seně,
já jsem neplatil zlatem ani v jiné měně,
já tě vítal jako božský dárek z nebes,
k tomu nám opojně voněl jasmín i bez.

To se přece mnohým lidem nepovede,
že je láska až do manželství svede,
aby prožili spolu šťastný život celý,

aby to nebyl žalář a vězeňské cely,
ale lásky chrám a zámek snový,
co se ani nedá jen tak popsat slovy.

TŘI SLOVA
Chtěl bych Ti říci, má lásko veliká,
že ze všech slovníků, ze slov tolika,
mi stačí doopravdy jenom slova tři,
myslíš, že to do slovníků nepatří?
Ale patří, dokonce na stránku první,
protože celý tento život můj je v ní,
mám Tě rád, to jsou ta vzácná slova,
ale já bych to už nechtěl prožít znova,
mně to stačilo v životě jedenkrát,
já jen s Tebou navždy chci si hrát.

NEPLAČ, PROSÍM
Dotýkám se Tvého těla s visačkou kvality.
Ale proč máš hned oči své slzami zality?
Nad čelem mi cit jak bujné včely bzučí,
jak sud, co ze svahu se kulí bez obručí,

to však není žádný důvod k tomu pláči,
neboť láska kolem nás si svůdně kráčí
a já ztrácím ostych i stud svůj pozbývám,
to přeji, lásko, Tobě, ale lidé také vám.

Ta láska přímo vznáší se a tančí kolem,
nemá svoje boky ověnčeny bolem,
ale kyticí květů, štěstím, taky krásou.
Tak usmívej se jako slunce nad oázou.

OSUD V TOBĚ
Ustelu si v koutku Tvého srdce prostě,
jenom tak, nic k tomu nežádám,
budu se však všemi údy i svou kůží
stýkat se Tvým osrdím.
Splynu s Tebou v neskutečné reakci,
vteču Ti do krve, projdu plícemi
a okysličen Tvojím dechem dnes,
zavolám: och, vrať se mi,
zpáteční lístek do mého srdce máš,
já vydám Ti místenku,
už jsi ji zaplatila. Vzpomínáš?
Inkasoval jsem za ni čtyři polibky,
až do hluboké jizvy bezvědomí,
otřesem mozku reagoval jsem 
na srážku s láskou Tvou,
když proti sobě hnaly nás
magma a gravitace osudů.

PROSTÉ ŠTĚSTÍ
Hodinka šťastná, v teple, v klidu,
jak já vlastně k tomu štěstí přijdu,
venku mrzne, v kamnech oheň praská,
v srdcích pohoda, mezi námi klíčí láska,

žádný světodějný čin, žádná historie,
dnes se říká, že to jen banalita prý je,
nevadí, mně stačí lidské štěstí prosté
a já Ti budu opakovat třeba po sté,

že Tě miluji, že Tě mám doopravdy rád
a přeji si, abych mohl ještě mnohokrát
opakovat Ti tu holou, ale milou větu,
navzdory všem politikům i celému světu.
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BRAK
Ty si to už ani neuvědomuješ, pšššt, ale je to tak,
už jenom konzumuješ ten kapitalistický brak.
Obklopen reklamama, politickýma tlamama,
managerskýma kecama
a fčil nám tak trošku ujel vlak.

A Fidel na Kubě staví školky pro děti,
my kecáme na hubě dlouhá souvětí.
Děcka nemají na obědy v české školní jídelně,
hmmm, výbor, výbor, výbordelně.

Bo kapitalismus je víra a banky jsou její chrámy.
Neexistuje míra pro dnešní mocipány.
Bankéři jsou kněží a chudoba je peklo –
kdo z nás ještě věří, že na konci tunelu svítí světlo?

Bohatství je nebe a pracháči jsou svatí.
Ten kdo maže, tak ten jede a chudák, ten to platí.
Zboží je požehnání a peníze jsou Bůh.
Jen jedno mám poznání,
obyčejný člověk, ten je pro ně vzduch.

UŽ NA MĚ MÍŘÍ
Už na mě míří, mají mě v hledáčku,
miláčku, mě nedostanou.
Uvalili na mě sankce, upletli pomluvy,
se mnou se prý nemluví – tak nashledanou.
Srdce tepající, které buší, se jaksi nesluší,
dnes pod sakem mít.
Trpící jsou ti nespící,
kteří nepřející k druhým nedokážou být.

A já tě položím na louku rozkvetlou.
A já tě položím,
až tam, kam oni nemohou…

Nasadili mi psí hlavu, prý psohlavcem jsem,
prašivým psem, co to vidí jinak.
Já nevěřím TV, mám prostě pochyby
a oni se nestydí má slova hlídat.

A já tě položím…

NA LODI
Na lodi, s tebou na lodi chci plout.
Nehodí, jim se to nehodí,
až spolu budeme železo kout.
Do ruda, až do ruda, vždyť ty mě znáš.
Gentleman, nebo pobuda,
jen ty si mě vychutnáš.

A loď se houpá a ty stojíš na přídi,
nenechej se vyřídit a nebuď hloupá.
Na slovo skoupá je partička Habánů,
co víno ze džbánů po bradě jim šplouchá.
A tvoje roztrhané punčochy
mě hážou do Macochy plné žlutého kvítí.
A je to ještě let anebo pád,
šach, mat, pat, mám tě rád
když oči tvé ve tmě svítí.

Na lodi, s tebou na lodi chci plout.
Pohodí, kocábkou pohodí podzemní proud.
A ty ruletu, ruskou ruletu
sama se sebou přestaneš hrát.
Nepletu, pokud se nepletu,
do té doby budu na stěnu házet hrách.

A loď se houpá…

Naše ukázka je z autorova CD Tam, kam oni nemo-
hou, které vydalo nakladatelství  FUTURA v roce
2015. Na protější straně autorova starší tvorba.
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RADOVAN
RYBÁK
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HOLKA MAKOVÁ
Chtěl bych letět s tažnými ptáky,
mám však holku makovou,
budeme doma stavět sněhuláky,
povahu už mám takovou.

Pozoruji jejich lety,
krásnou modrou oblohou,
přes stažené rolety,
se svojí holkou makovou.

Chci znovu přilepit svá křídla,
do ruda láskou odstřihlá
a okusit všechna horká vřídla,
dokud nejsou vystydlá.

Kdo chce letět s tažnými ptáky,
je na tom stejně jako já,
dá se dohromady s cirkusáky
a co holka maková?

Zdali přilepí mu jeho křídla,
do ruda láskou odstřihlá,
nebo zasype mu všechna vřídla,
ta horká i ta vystydlá?

NEPTEJ SE MĚ
Neptej se mě, o čem byly
písně právě zazpívané,
možná něco vyzradily,
třeba, že city nejsou ještě prodané,
na parcely v místech suchých,
vysoký plot, panička s dobrmanem,
zlaté mince, stříbrné pruty
a špatný muž ve svetru otrhaném.

Soudíš, že nejsem já,
cesta zmatená,
soudím, že nejsi Ty,
princezna ztracená!

Soudíš, že nejsem já,
cesta zmatená,
soudím, že nejsi Ty,
princezna ztracená!

Neptej se mě už vůbec nic,
jsem zrozen v souhvězdí Kozorohů a Lvic,
neptej se mě už vůbec nic,
já neřeknu, ani slůvko víc!

KAŽDÁ MÁ LÁSKA
Každá má láska opadala jak listí,
každá má láska odkvetla jako poupě
a já jsem si dneska dokonale jistý,
že sám obývám své prostorné doupě.

Každý ten kalich lásky jsem asi příliš ředil,
do whisky sodu lil a z rumu dělal grog,
jen lapkové na pytláckých stezkách dneska vědí,
jaký bude můj příští rok.

Plamen v srdci ohřívá ten kalich,
kolem studená voda rozlitá,
ještě jednou může být až po okraj nalit,
potom se mě láska netýká!

Čapku přes uši půjdu odněkud nikam
a budu vážně veselý, ve slušném chování
dávno nevynikám, 
sorry svatý Jane Křtiteli!

Obrazy, ikony, ideály, Bohy,
těžko jen tak někam zahodím,
na něco mám, na něco nemám vlohy
a sem tam jenom hlavou pohodím!

Radovan Rybák – Tam, kam oni nemohou
Své písně věnuji všem těm, kteří v dnešních

umělohmotných časech a vztazích nezapomněli
zůstat lidmi, cítí elementární lidskou sounáležitost
s kýmkoliv z nás a netrpí rozporem mezi slovy
a činy. Ti, kteří myslí jen na sebe a plní své já ego-
ismem a sobectvím, tam – totiž do písní, jít nemo-
hou. Cena 100 Kč

Uvedené CD a další publikace si můžete objed-
nat na adrese: Nakladatelství FUTURA, a. s., Poli-
tických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.: 222 897 320,
nebo na e-shopu: www.nakladatelstvi-futura.cz
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 
Trousili se po jednom
smuteční hosté
Nejdojemněji mluvil ten
kdo ji bodl
do zad
Prý její odkaz bude žít
věčně
Žádní vrabčáci
Holubi 
svrhávali pumy
na sochy
po vzoru lidí

Nikdo už pomalu neznal ani její tvář
přesto vzrušený šepot
prolamoval ticho
břečťanu
Datum jejího narození
nešlo přečíst
a mrtvá byla už dávno

Je zkrátka potřeba
obřadu
proto ta saka
a černé sukně
aby se neřeklo

Snad nikdo po ní netruchlil
nikdo už ji totiž
neznal
Lhostejné oči hleděly na mramor
Nahoře jméno
její jméno
SVOBODA

VOLEBNÍ OPOJENÍ
Byla pouť
anebo nebyla
a všechny ty balónky a kolotoče
zvadlé kytky na střelnici
a jízda hlavou dolů
byl pouze špatný sen
Takový, co se zdá
jednou za určitou dobu
a ráno zanechává nepříjemný pocit
že život je jinde
V domě hrůzy se míhaly tváře a nápisy
Ta udělá z dvojky jedničku
ten vrátí matičku stověžatou
developerům
aby ji znásilňovali za bílého dne
všichni jsou slušní
S motýlky
žádní bezďáci
to dá rozum
Hlavně nemyslet
ozývalo se z flašky
kde na dně 
rostlo bezvědomí

ROZLADĚNÍ
V kanále krysy
čekaly konec světa
Ne a ne přijít
tak zuřivě kousaly do všeho
vzteklé
bez sebe
že ze stoky ještě není
Hrad

MAREK ŘEZANKA
Narozen 15. 5. 1980, tedy ve znamení Býka. Vystudoval obory sociolo-

gie-demografie (2001) a demografie (2003). Donedávna psal aktuální pub-
licistiku pro server Britské listy, ale též básně a písňové texty. Na literárním
serveru Pismak.cz působí jako Muamarek, na Mezera.org jako Danmark.
V nakladatelství PLOT mu v roce 2009 vyšla jeho prvotina Otisky. Jeho
další sbírku Výkřik smutku vydalo nakladatelství Mezera v roce 2010. Pů-
sobivé grafiky k této sbírce obstarala Eliška Martínková. V roce 2011 vydal
(spolu s grafikem Jiřím Staňkem) sbírku pro dětské čtenáře Děti objevují
svět. S básnickou sbírkou V letech bezčasí přišel v roce 2013. Je také
 aktivistou HzPD (Hnutí za přímou demokracii). JVP
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11. LISTOPAD
Srotili se, plni zášti
nebrali se za ty bědné
s těmi ať to klidně praští
bezdomovec, zmrzlý, zhebne
Není zkrátka nad ohebné
prý jen rudá závist bledne
dávno krade se i ve dne
Prodraží se tahle runda
Ke knížeti slušný vzhlédne
Co ho vzruší? Pouze k…

Srotili se, ti, kdo baští
pohádku o stvůře jedné
Vynikají v tomto pražští
Svoboda se s nimi zvedne
Konec kauzy nedohlédne
Je pět minut do poledne
Šiška padne, Drábek šedne
Dav se těší však, že sundá
toho, kdo má zvučný přednes
Co je pussy? Přece k…

Srotili se. Rychle, zvlášť ti
jimž je jedno, co kde hnědne
Banderovi koupí plášť i
fandy správně bezohledné
TTIP? To jim sedne
hrají přece zodpovědné
stráví všechno. Klidně jed. NE
když se k ptáku hodně kun dá
nikdo zobák nezahlédne
Co dav žene? Přece k…

Z exekucí mnohé jebne
elita chce nepotřebné
mocným v břiše cosi žbrundá
a dav zas nic neprohlédne
nám pak zbývá leda k…

HLEDÁŠ
Skládáš jak puzzle
střepy svého snění,
rozbesnění andělé ti troubí doposud,
jaký jen hajzl
smázl řádky v čtení
knihy, jež ti změní 
snad už pohled na osud…

Skládáš si dílky,
kradeš sobě chvilky,

tu nebe objevíš,
tam kus země chybí,
nevíš, proč se líbí
ti zrovna šedá šmouha,
z níž na sto honů čouhá
mrtvý horizont…

Skládáš jak puzzle
život, který vázl
na mnoha předpokladech 
a mnoha otázkách…
Možná chceš vědět,
zda už složíš v sedě
alespoň to jedno slovo, 
jež tě polaská…

NA NÁMĚSTÍ 
Zdi pomalovali němotou
to aby lépe vyniklo
Za demokracii

Do zbraně
velely ulice
vlajky se mračily
na ty, kteří volali
MÍR

Rozpočítávalo se prvý druhý
aby bylo jasné
kdo proti komu
hrdiny a zrádce 
je třeba označit předem
fixem

NEMÁ TO PATU
Odložil Čtyřicet dnů
ještě očima na stránkách
myšlenky bloudily kolem krbu
kde prý autor pálil koťata

Nebyl čas na píseň
zbořili chrám
trosky zvěstují
nové padlé
A zatímco posíláme 
vlaštovky míru
mouchy se slétají na mršinu

Uřezaná hlava
vzdychla
že to nemá patu
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MÁM RÁD…
Mám rád, jak námořník moře,
mám rád, jak melancholik moře,
mám rád, jak tmavé noci svíce,
mám rád a ještě více.

Mám rád, jak poutník v hoře pramen,
mám rád Tvých očí plamen,
mám rád, jak skřivan modré nebe,
mám rád, jak mohu mít rád jen Tebe.

Mám rád, jak žena touhu v noci,
mám rád a vím, že je v mé moci,
vyzpívat vichřici mé něhy,

sen toužící bezbřehý.
Chci věčně tisknout líc k Tvé líci…
A to je vše, co mohu Ti, má lásko, říci.
(Sluneční břeh, červenec 1961)

VERŠE ÚZKOSTI
Byly to nejděsivější dny
u bílé nemocniční postele,
prožívat tragickou bolestnou tu zkoušku
a naslouchat zmučeným slov – bolííí…
Zděšen, jak umíráš mi kousek po kousku,
jak zvolna mizíš, stále živá.
Jak snažíš se zoufale stát se mi cizí,
abys odvrátila ronění mých slzí.

A potom přišla před úsvitem noc,
jež dodnes mrazí a úzkostí zebe.
Bože, jak já Tě miloval, 
má lásko, jen Tebe!

Ne, ne, ne, já nevěřím,
že stala ses jen rozptýleným pápěřím,
že vsákla Tě do Tvého lůna země, ta nelida
a nikdy už mi Tebe zpátky nevydá.
(Bulovka, březen 2008)

ZŮSTAL JEN SMUTEK
Jestli se díváš z nebeské výšky,
kam jsi mi ulétla jak pápěří pampelišky,
tak, jak plují jeřábi kamsi za moře,
nespatříš nic, než nezměrné mé hoře.

Zmizela�s jak kapka v Oceánu,
jak svit Luny za rozbřesku k ránu, 
jak sněhová vločka v teplé dlani,
jako Slunce, když se večer k noci sklání.

Proč ta naše láska 
skončila tak krutě? 
Vím, že nikdy já 
už nenajdu Tě!

Kdybych já na to měl, 
jako ten mughalský král, 
též bych Ti, lásko má,
postavil z bílého mramoru Tádž Mahal.
(Ďáblický hřbitov, 2009)

PÍŠI O LÁSCE
Píši o lásce
všedními slovy –
píši o lásce,
kdo o ní poví?

Ptám se já stromů,
jistě to mohu –
ptát se i nebe,
vždyť hledám jen Tebe.

S větrem rozprávím,
déšť odpovídá –
teď už to vím,

JIŘÍ STANO
Sloky lásky a smutku
(Marleně)
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co lásku hlídá.
Dvě srdce pouze,
horké jak dlaně.
Dvě srdce pouze,
sáhl jsem na ně.

PO SEDMI LETECH
Věděla�s, že srdce moje
patřilo jen Tobě, 
která ležíš teď v ďáblickém sadě 
pod vrstvičkou půdy 

v trávou ozdobeném hrobě.

Jak to, že jsi už sedm let pryč, 
když plnou silou lásky 
stále žiješ ve mně?

I když nenávratně spíš, 
čím déle se ode mne vzdaluješ, 
tím jsi mi, má drahá, blíž.
(Ďáblice, 24. 3. 2014)

Marlena
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V Riegrových sadech sovětští vojáci
nainstalovali právě polní kuchyni.
Popíjejí čaj, bude prý boršč s chlebem.
Nejenom oni vzdorují únavě.
Také mne s kamarády vyčerpalo
to nekonečné: „Počemu, malčiki?“

Hrávala tu dechovka 
o sobotách a nedělích v zahradní restauraci.
Teď od Vinohradské duní tanky.
„Pošlapali nám všechny záhony.
A zůstanou bez pokuty,“
slyším hněvivý hlas jakési dorostenky. 

ČTYŘI SONETY O LÁSCE
1.
Nedal jsem dopustit na Villona,
byl mým básníkem, o němž jsem snil.
Pak přišla na řadu jiná jména:
po „prokletých“ Nezval, Sýs i Kryl

a dalších už nekonečná řada.
Dnes básníkům nekvete pšenka,
mnohý z nich rým jen v privátu spřádá.
Básně se nečtou. Verš jak mřenka,

stejně tak plaše, v koutě se krčí.
Nemít tě, lásko, též bych mlčel.
Nade mnou však Damoklův meč trčí!

A hrozí seknout, když nevykřičím
svůj zpropadený lásky úděl,
jenž pro mě je vším a tobě ničím.
2.
Ať shořím, jako uhel zčernám,
když objeví se v mých básních lež!
Slíbil jsem, že vyhnu se hernám
a vydržím, dokud neumřeš.

O co se v těch špeluňkách hraje,
dobře víš. O lásku tvou, přece!
Tam, kde hnus stoupá po okraje,
utopil bych se jako v řece.

Neodejdu, držíš mě silou
a svou noční košilkou bílou,
jakmile ji k bokům vyhrneš.

Mámíš mě vůní svého těla,
navždycky, tak jak jsi to chtěla.
Zůstanu. Jestli mne nezapřeš.
3.
Je mi, jak kdysi J. K. Tylovi;
s jednou byl ženatý, s jinou děti
plodil. Co vepíšu do závěti?
Kdopak mi radu dá, kdo napoví,

komu z nich odkážu svoje dluhy?
Nejlíp bylo by všechny je splatit,
vím. Anebo k začátku se vrátit,
kdy ještě neměl jsem život tuhý,

jak mívám nyní, na kraji stáří.
To bývávaly časy, věřte mi!
Oproti tomu peklem na zemi

je vyschlý už inkoust v kalamáři,
na čemž můj počítač nese vinu.
Nutím se pít. A k pití mít slinu!
4.
Všem zalíbíš se. Jak Manon z Arrasu
za krásu trpíš. Ano, jen za krásu,
tu, která tě stahuje do záhuby.
Když boháč Duval se na tebe zubí

fuk je ti láska rytíře des Grieux.
Ten ať se mučí, třeba i zabije
z té přehršle tvých lehkovážných vztahů.
Srdce své vysíláš na šikmou dráhu

DANIEL STROŽ
V RIEGROVÝCH SADECH
(Vzpomínka na srpen 1968)
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vědomě. Máš totiž velikou radost
z hromady peněz, jichž nemůžeš mít dost;
i z mužů, zahrnujících tě sliby.

Nevnímáš cit, má rozkošnická Manon,
kvůli mamonu oblouzníš i zákon.
Že milovalas kdy, jsou pouhé drby! 

PĚT MILOSTNÝCH SONETŮ
1.
Z kalichu piji hořkosti
a zavrhuji klaku.
I v stejné žiji marnosti,
Cyrano z Bergeracu!

Věz, není ta má Roxanou,
spíše dnešních dnů děvou,
jíž sokové snáz dostanou.
Planu k ní zbožnou něhou.

Píši jí verše vášnivé,
které pochopí teprve,
až jak ty, mrtev padnu.

Nikoliv kdesi v klášteře,
tam nesvědčí to nevěře;
v morálním lidském bahnu. 
2.
Líbal jsem tě na pupíček.
Dívala ses zpod svých víček,
přejdu-li odtud výš či níž.
„Miláčku, ty mě osliníš,“

sténala jsi rozpačitě.
Já ale věděl už, kde tě
přiměju k rychlé extázi.
I dnes mě ještě zamrazí,

myslím-li na ten květ růže,
jímž jako žena zmůžeš
všech dějů trendy obracet.

A také že je obracíš!
S jiným už dávno skotačíš
a já jsem zůstal na ocet. 
3.
Ženství jsem v tobě probudil,
častokrát tvrdila jsi.
Že já jsem s časem závodil,
unikal přitom skepsi,

o tom řeč nikdy nebyla.
Jen o tvém orgasmu,
a že bys mne snad zabila,
když si tě nevezmu.

Teď do očí lžeš mi už
a jak špatný jsem byl muž,
jinému s klidem vyprávíš.

Divně své ženství žiješ.
To stejné zopakuješ,
až se s tím dalším zasnoubíš? 
4.
Slovy tě celou pomaluji,
jediné místo nevynechám.
Prozatím představami pluji,
na inspiraci snažně čekám.

Těch slov je, lásko, ale mnoho,
že nevejdou se na tvou kůži.
Psát trvalo by navíc dlouho
trny a šťávou z rudých růží.

Pomaluji tě raděj prsty,
pochopíš ihned každou čárku
i z těch, co nikdo neodpustí.

Možná budeme trpět oba,
nevyšel nám sen o kočárku.
Taková už je tahle doba! 
5.
Vážený pane Goethe,
že láska v stáří kvete,
poznal jste už přede mnou.
Vy jste měl tu dívku svou

nejméně tak stejně rád,
miloval ji bez výhrad,
jak mně se to zdařilo.
Nic však z toho nebylo,

Ulrike vám dala vale.
Mladé dívky jsou nestálé,
dvojnásob pak ty v Mariánkách!

Já z Frantovek zas pro změnu
jednu si chtěl vzít za ženu
a též neskončil v líbánkách. 

Náš výbor byl pořízen z http://www.divokevino.cz/
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TĚŽKO JE NA ZEMI V LEDNU
Budu tě denně kolorovat
dokud sám nevyblednu
Zvedat tě nad hladinu
zatímco klesnu ke dnu
Budu tě laskat a hřát
dokud mě škrtem pera
archanděl neodvolá
dokud mě nespálí mrazem
plamínek Lucifera
zapalovač zapadlý na zem 

PROPADLÁ VSTUPENKA
Má slina na tvém břiše
milostný dopis píše
Byl jsem tady a vešel jsem 
chviličku se kolébala zem
a nad lhostejné vinohradské zdi
stoupalo nové souhvězdí 

PROČ JSEM PROTI POHŘBU ŽEHEM
Popel ožije a začne chrastit v plechovkách
ale já se zvednucelý:Arivederci!
Nasadím si na zachovalou lebku klobouk
a hurá do města!
Kružte co nejblíže lampy
ale nenechte si spálit svoje sny! 

KEPLEROVY ZÁKONY
Obíhám kolem tebe
obíháš kolem mne
Od tebe ke mně je blízko
jak k srdci od srdce
Vysadilas mne z pantů
Jsem jenom já Jenom ty
dvě srdce na mrazáku
lhostejné planety 

Z OBECNÍ KRONIKY
Dnes vpodvečer přistály u naší obce bratrské

jednotky rangers
Černý seržant oslovil starostu:
„Sir, jsme zdaleka, až od moravských hranic,
a já jsem nejstarší syn Tobiáše Míchy
a přiletěl jsem restituovat staříčkův statek!“ 

POMERANČOVÝ EXPRESS
Vlak je beztřídní
vozí pána i kmána
Pána užívat
kmána vydělávat
Pána vydělávat
kmána dělat na pánovo vydělání
Když ti však budou tvrdit
že vlak jezdí pro všechny bez rozdílu
a tedy nezáleží na tom
kdo řídí a kdo přikládá
nenech si věšet bulíky na nos
Spatřil bys koncová světla své svobody 

NÁPIS NA ČÍNSKOU ZEĎ
Nejen šlechta
také králíci chtějí bydlet
Mír panelákům
válku palácům! 

TĚM KDO SE POSMÍVAJÍ LETÁKŮM
Prý jsou mé knížky tenké?
Tenké knihy projdou uchem jehly
zatímco sebrané spisy psané redisperem
dodnes čekají na vízum 

EPIŠTOLA K HLUPCŮM
Posmíváte se: Bývalí se houfují
bývalí ministři bývalí básníci
bývalí lidé...
Lepší je však být přítelem
bývalého židovského krále
nežli kámošem momentálního Piláta Pontského! 

KAREL SÝS
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WHITE -STAR-LINE
Rok 1939
a Evropa se stahuje v pase
a evropští Židé si obstarávají pasy a lodní lístky
Jedni je projeli
zatímco jízdenky druhých leží dodnes bez direk
na samém dně jejich uren
Kostelec nad Orlicí — Milwaukee
Nechybělo mnoho a byl bych se narodil
u Velikých jezer
a na babiččiných kolenou vtěsnaných do modráků
bych cestoval do Čech
exotické země tam na druhé straně světa
a psi Psohlavců by na mne štěkali z druhé strany
a nevěděl bych nic o krajkách
prácheňských nevěst
a na dudy bych viděl hrát leda muže v sukních
Dudy? Das ist etwas von Doudleben upon Orlice?
Oh yes!
A pivo bych pil z plechu
Ale dědeček se ještě naposledy obětoval
Chodil na nádraží tak dlouho
až odjel i poslední vlak
Jeho koncová světla jasně řekla: Stop
Chodil na nádraží kolem luk
a seno vonělo sladčeji než Wisconsin omamněji
nežli Palestina
A na nádraží přišel pak už jenom jednou
s předvolacím lístkem do Hradce
a dopravu do Malé pevnosti mu obstarala Říše
To byl rok 1944
Do mého početí scházelo ještě čtrnáct měsíců
ale už jsem chodil s maminou na houby na Mírov
na pahrbek nad Kostelcem
tak malý že se bohu nevyplatilo
otevřít nad ním nebesa a spustit
provazový žebřík
a vůbec zdálo se že už celé století
si Hospodin bere dovolenou
nebo je u lékaře
nebo zemřel
a země žhnula jako elektrická peřina
když tepelná pojistka selže
ale elektrárna pracuje naplno
a z dětí se už kouří
a první vyhoří banka Slavia
Tady jsem doma
tady se počítám 

ŠŤASTNÉ DVOJICE
Tvé prsy spokojeně předou
- dvě tiché sestry v bavlněném triku
Tvé kozy se pasou v mých rukou
Tvoje cecky se nade mnou zmítají
až převrhnou loďku se semenem 

CESTOU Z VLAŠIMI
V autobusu na zadním hřadu
vracejí se dívky do Prahy
Zítra začíná škola či jiná trpká práce
ze které je vysvobodí
jen princ s deseti pažemi
Robur Ringo Dobyvatel...
Držím na klíně dítě
jsem pro ně odepsaný
Ale můj syn
bude princem pro jejich dcery
které
zklamány životem
za několik let porodí 

MILOVÁNÍ V ČECHÁCH
Šaty z nás padají
jako tepláky z boxerů
Stojíme každý v jiném rohu pokoje
Ozývá se gong
— čas běží
A naše těla třesknou o sebe jak miny
na okraji Českomoravské vysočiny 

ABRAHÁM OSLOVUJE POŠTOVNÍ SCHRÁNKU 
NA ROHU ULICE KOSTERNÍ A PLYNÁRNÍ 
V OSVĚTIMI:
Bože ty jenž tečeš do kopce
bože ty jenž místo dětské krve spokojíš 

se skopcem
Řekni smíří tě když místo beránka
bude v trní vězet za ořízku kniha?
Mrtvá schránka kterou nikdo nevybírá? 

JAK SE TAM POZNÁME?
V šest hodin po smrti
v hospodě u svatého Petra
Nezapomeň!
V šest hodin!
A pak se už nikdy nerozejdeme…

Náš výběr z autorových básní je
z http://www.divokevino.cz/
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„Všichni jsme děti Matky Přírody,“
pravil XY při debatě o původu člověka,
„ale nezdá se vám podezřelé,
že k otcovství se nikdo nehlásí?“

„Manželství,“ varoval XY mladého přítele,
který se chystal uzavřít sňatek,
„manželství znamená nejen společné finance,
ale také společné bacily.“

„Věrnost nelze dokázat,“
poučoval XY čerstvě ženatého přítele,
„ale neuškodí mít dobré alibi.“

„Měl jsi včas investovat do mediální kampaně,“
pravil XY příteli, který si stěžoval na pomluvy.
„Kdo si zakládá na dobré pověsti,
nelituje výdajů za nejnovější model cti,
pokud možno s medailí za hrdinství!“

„Co jsi čekal?“ pravil XY svému příteli,
který si stěžoval na nesnesitelnou manželku.
„Copak nevíš, že manželství je zasloužený trest
za předchozí léta svobody?“

„Jakápak zrada, jakápak vypočítavost,“
odmítl XY lamentace přítele,
jehož těsně před svatbou opustila snoubenka,
aby dala přednost místnímu zbohatlíku.
„Tvoje snoubenka se zachovala
moudře a zodpovědně.
Zvolila muže zámožného,
neboť ty bys ze svých příjmů nedokázal
zabezpečit dítě, které se za pár měsíců narodí.
Matky, jež myslí na budoucnost svých dětí,
si zaslouží naši úctu.
Ty jsi ten, kdo selhal.
A kdybys byl zodpovědnější,
opustil bys ji včas sám, abys tu úctyhodnou ženu
ušetřil výčitek svědomí!“

„Blahopřeji,“ pravil XY příteli, který se oženil.
„Se ženou, která si plete ejakulaci s evakuací,
se nudit nebudeš!“

„Když kupujete štěstí,“ varoval XY přátele,
„nezapomeňte se přesvědčit,
zda nemá prošlou záruční lhůtu!“

„Dávejte svým dětem pod stromeček hračky,“
nabádal XY před Vánocemi své přátele,
„abyste si na Štědrý večer měli s čím hrát,
až si vaše děti zapálí vaše cigarety,
nalijí vaši whisku a pustí vaše pornokazety.“

„Nežehrejte na příbuzenstvo,
nepřirovnávejte jejich návštěvy k živelní
pohromě,“
krotil XY stížnosti přátel.
„Že by bylo lepší vybírat si příbuzné
podle svého gusta?
Ale kdo by si asi tak vybral vás?“
dodal ponuře.

„Jestliže se během sedmi let
vymění všechny buňky v našem těle,“
chlácholil XY přítele,
který si stěžoval na manželku,
„znamená to, že po sedmi letech manželství
jsi ženatý s naprosto jinou osobou,
než s kterou ses oženil.“

„Nejkrásnější pohled na svět
prý je z koňského hřbetu,“
pravil XY v romantické náladě.
„Ale pohled z barové stoličky,“
dodal rozšafně,
„je mnohem bezpečnější.“

„Nepracuj na své nesmrtelnosti tak usilovně,“
varoval XY přítele, který se chlubil,
že pracuje šestnáct hodin denně,
„nebo se uštveš k smrti dřív,
než se staneš nesmrtelným!“

JIŘÍ ŽÁČEK
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„Nenechte se terorizovat
reklamními slogany obchodníků se štěstím,“
radil XY přátelům. „Buďte nešťastní!“

XY navštívil přítele a celý večer sledoval,
jak hostitele neomaleně komanduje manželka.
Při odchodu se k nešťastníkovi přitočil 

a zašeptal:
„Kdybys ji byl před dvaceti lety zavraždil,
už dávno bys byl na svobodě,
šťastný a volný jako pták!“

„Svět je vzhůru nohama,“ ulevil si XY
po setkání s vlivným a bohatým člověkem.
„Copak je přípustné,
aby finanční magnát měl smysl pro humor?!“

„Historie zná jménem pouze velikány,“
pravil XY při debatě o slávě.
„My obyčejní smrtelníci máme šanci
dotáhnout to nanejvýš na neznámého vojína
nebo neznámého pachatele.“

„Dbejte na to, aby vaše sny byly nesplnitelné,“
radil XY přátelům.
„Nebo se vám přihodí to nejhorší,
co se člověku může stát —
vaše sny se splní a vy ztratíte smysl života!“

„Vůdčími osobnostmi
extremistických myšlenkových směrů
bývají lidé vysoké intelektuální úrovně
s tendencí k megalomanii a mesiášství,“
přečetl si XY v časopise a pokýval hlavou.
„Ano, tušil jsem to, že nejvíc extremistů
je v parlamentu a ve vládě!“

„Ministr, který má náměstky Grázla, Berku
a Hrobaře,“

brblal XY při televizních zprávách,
„rozhodně nemůže počítat s důvěrou občanů.“

„Záškodnická činnost vlády dosahuje maxima,“
pravil XY při televizním zpravodajství
z oblastí postižených povodněmi,
„ale objektivně musím přiznat,
že na podobnou katastrofu
je česká vláda pořád ještě krátká!“

„U nás máme zaplaťpámbu demokracii!“
zvolal XY při slovní potyčce s monarchisty.
„V Čechách se i naprostý trotl bez rodokmenu 
může stát poslancem, senátorem, 
ministrem, anebo dokonce předsedou vlády!“

„Bohatí neplatí daně?“ pravil XY při četbě novin.
„Nedá se nic dělat — chudí budou muset víc
makat!“

„Kůň je zosobněním krásy a ušlechtilosti,“
pravil XY před jezdeckým pomníkem vojevůdce.
„Ale proč proboha na tak nádherném zvířeti
musí sedět válečný zločinec s khaki mozkem?!“

„K čemu je nám vlastně dobrý
útvar pro odhalování organizovaného zločinu,“
komentoval XY televizní zprávy,
„když nedokáže zakročit proti vládě,
která se zločinně spikla proti občanům?“

„Bránit demokracii před jejími nepřáteli
je snadné,“ povzdechl si XY
při televizním projevu předního státníka,
„ale kdo ji ubrání před jejími vlajkonoši?“

„Nedělme politiky na levicové a pravicové,
ale na poctivé a lumpy,“
pravil v diskuzi AB — a XY souhlasně přikývl:
„Ano, i já navrhuji dělit politiky
na lumpy levicové a lumpy pravicové.“

„Jak žijeme? Jak se dá,“
meditoval XY při nedělní siestě.
„Minulost je nám příliš těsná,
budoucnost na nás plandá,
a přítomnost, která by nám padla jako ulitá,
je zasviněná takovými fleky,
že ji ani ten nejsilnější dryák
nevyčistí do čista.“

„Jak to, že nepomáháme
zbídačeným zemím třetího světa?“
zavrtěl hlavou XY při debatě o Africe.
„Cožpak jim nedodáváme kulomety,
plamenomety, granáty, stíhačky a tanky?“

Náš výběr je z autorovy knihy Tak pravil XY, kte-
rou vydalo nakladatelství Šulc–Švarc, s. r. o.,
v Praze roku 2012.
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Jinak voní seno koním a jinak milencům. Při-
pusťme, že seno je obrazný příměr pro nábožen-
ství. Koňové (lidé) to žerou, ale pro církev je seno
postýlkou. I Ježíškovi vystlala církev měkce jes-
ličky, když zpětně přepsala jeho dospělý příběh pro
své účely.  Posmrtně se Ježíš stal taky senem, kte-
rým nás církev krmí, abychom její káru táhli dál.
Přijímání sena je úvazek k pokoře a k poslušnosti. 

Původní idea křesťanství byla na vnitřní pokoře
založena, ale s vnějším pokořováním člověka ne-
měla nic společného! Dokonce vyzývala k odvaze
odporovat těm, kteří s vírou obchodují. Pasáže
z evangelií o vyhánění penězoměnců a kupců z ná-
dvoří jeruzalémského chrámu inspirovaly už Jana
Husa a jsou aktuální i dnes. 

Ježíš viděl svého boha jako cestu vedoucí ke
sblížení všech lidí a národů. Sám sebe nazýval
dveřmi (bránou) k této cestě. Pozdější církev však
Ježíše použila jako závoru. Z ukřižovaného refor-
mátora se stalo její firemní logo posvěcující útoky
proti „barbarům“ a trestné výpravy proti „kací-
řům“. 

V Čechách se o rehabilitaci Ježíšova odkazu po-
koušelo mnoho myslitelů, někteří z nich skončili
jako on na popravišti. Spolu se statečnými lidmi se
likvidovaly i jejich „kacířské“ spisy.  Světlo ze spá-
lených knih však osvítilo svět a mnoho ze skuteč-
ných křesťanů už odmítá zaměňovat víru, která je
darem, s církví, která kšeftuje se senem. 

O Vánocích je sena takový přebytek, až nám slzí
oči od senné rýmy. Před alergií nás neochrání ani
veřejnoprávní televize. Blahobytná zlatá prasátka
na nás pomrkávají z obrazovky a nabádavým hla-
sem nám kážou o mravnosti, střídmosti, toleranci
a lásce k bližnímu. Rozdíly mezi jejich slovy a činy
už takříkajíc volají do nebe. Jenomže nebe (stejně
jako Česká televize), je jenom na koukání a nemá
zpětnou vazbu. Vždyť ani církevní zlatá prasátka
v boží spravedlnost nevěří a tu lidskou dokážou
podplatit. Mají z čeho.

Většina českých občanů je otřesena kolaborací
„demokratických“ politiků s hierarchickou katolic-
kou církví. S nemravným zákonem o tzv. církevních
restitucích, který byl odhlasován za kriminálních
okolností a posvěcený ústavním soudem, se ne-

smíříme nikdy. Naši dočasně zvolení zástupci ještě
nevnímají hloubku a budoucí dopad své zrady.
Zatím poklidně vegetují v mělkém bezpečí svého
rybníčku.

Ani hodnostáři římskokatolické církve v Čechách
zřejmě neznají zákon akce a reakce, když si na-
mlouvají, že nabyté majetky jim vrátí ztracenou au-
toritu. Ta je však zničena nevratně a časem přijdou
i o ty podvodně získané statky.  Co jim pak zbude
a z čeho budou žít, až rozprodají i ostatky (zub sv.
Markéty, žebro sv. Žofie, Johánkův jazyk a všechny
tři lebky svatého Vojtěcha)? Kam se uchýlí, nebozí
pasáčkové?  Ani Vatikán tolik hladových bezdo-
movců nepobere. 

Nakonec to budeme my, „kacíři proklatí“, kdo
jim ze svých skromných stolů podá chléb a po-
skytne jim nocleh v zádveří. Pak možná i oni uvěří,
že bůh, jehož užívali jako alibi pro svou faleš, je
skutečný a že přebývá v lidských srdcích. 

23. 12. 2014

Zlatá prasátka
Lenka PROCHÁZKOVÁ
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Zabloudit v krajině je pro nepozorného člověka
snadné. Jsou zde však orientační body, částečná
opora paměti, reliéf krajiny ve své rozmanitosti, ro-
viny i převýšení s dlouhodobým otiskem lidské čin-
nosti.

Co ale na poušti pokryté nespočtem zrníček
písku?

To množství podobného materiálu jakoby nikam
nesměřovalo. Vítr zametl i špatně udržované cesty
a zafoukává i otisky naší vlastní chůze. 

A přesto i tudy míří karavany vedené zkušenými
průvodci od výchozího obzoru ke vzdáleným cílům.

Zkušenost s písečnými pouštěmi nemám. O to
více pociťuji nejistoty vystupující z pouští slov.

Jsem už letitý poutník po našem světě, který
překročil hranici dvacátého století a vstoupil do
století jednadvacátého. 

Nový čas otevřel mnoho komunikačních kanálů,
ale poněkud zapomněl na návaznost historické
zkušenosti. Sebevědomě prohlásil: Toto je vaše
nová krajina. 

Stanovil si za cíl nic přímo nezakazovat, ale také
nic netřídit, alespoň ne podle skutečné závažnosti.
Postupně smetl žebříčky hodnot, aniž by nechal
přirozenou cestou vyrůst nové. 

Vytvořil nespočet komisí, které v proklamacích
podporují vznik kulturních příležitostí, ale v reálu
pouze vrství nová a na nic nenavazující zrnka cha-
osu. 

Místo hledání a zařazování kvality dává přednost
nepřehlednému množství stále obměňovaných ne-

úspěšných pokusů
bez věrohodné
tváře. 

Prestižní nakla-
datelství minulosti
měla přes veškerou
kritičnost jasný
profil ať už pro au-
tory, tak i pro čte-
náře. Toto
vyprofilované smě-
řování se podařilo totálně zničit. Asi i dneska exis-
tují individuální pokusy o smysl hledající naplnění
čtenářských požadavků. Ale tato snaha je jak svým
záběrem, redakční šíří i materiálním zázemím
zcela nesrovnatelná. 

Existuje zde výmluva na nástup elektronických
projektů. Je to však pouze výmluva. 

Neboť stejný chaos a nezakotvenost existuje
i u těchto publikací.

V této pouštní krajině téměř neexistují oázy
a směrníky, a to už vůbec nemluvím o cestách
a silnicích. 

Jaksi mi zde chybí ony pomyslné karavany, které
pod vedením průvodců míří odněkud někam.

Chybí mi věrohodné podávání informací a mapy
nezakreslené pouze do pohyblivého písku.

Očekávám, poněkud proti orientační logice, sou-
mrak.

Třeba s příchodem soumraku vysvitnou hvězdy
a odkryjí alespoň základní směr.

POUŠTĚ SLOV 
Petr MUSÍLEK
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Kapitalismus je lepší než socialismus, 
ale horší než jsem si myslel.
Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem:
V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tužky.
V kapitalismu zloději kradou fabriky, vyrábějící toaletní papír, mýdla, tužky.
V socialismu dělníci dostávali přebytky.
V kapitalismu jsou dělníci přebytkem.
V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo.
V kapitalismu krade málo lidí, ale zato hodně.
V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base.
V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji.
Jiří SUCHÝ Dostali jsme mailem 17. 1. 2015
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Akcie cechu spisovatelů na sestupu 
MIROSLAV VEJLUPEK

Místní týdeník otiskl její fotoportrét. V kraji nová
spisovatelka!, přidal rozhovor. (Její první knížka.
Náklad pěti výtisků si sama zaplatila. Je tam ero-
tika. Kamarádky si knížku půjčují – tolik se jim líbí!)

Věstník regionální literatury. Zklamán a rozčaro-
ván, svěřuje se autor. (Nikde mi rukopis nevzali. Prý
jen když si vydání zaplatím. Snad si mé sci-fi přečte
aspoň rodina. A když ne, budu si v něm číst já.)

Bylo by to i vtipné – kdyby to nechtělo být du-
chaplné. 2014 – čas po Kristu.

********************************************
Právní a etický marast, v němž se dlouhé roky

plouží veřejnost občanská, vnuká myšlenku dohle-
dat bystřiny v hájemství veřejnosti spisovatelské.
Neb stále slyšíme „poslání“ – „sůl národa“ – „za-
chránci jazyka“ – „elita“: pravdaže od spisovatelů
v majetku masmédií. Všechny tyto a jim podobné
přídomky a přívlastky jsou však paralogismy –
a také zvětralé přežitky, jen k zaštítění zduřelého
jáství potřebné. Nedělejme, že to nevíme: takřka
každý spisovatel se zrodil z traumatu (parafrázu-
jeme Adolfa Branalda), z vnitřní osamělosti
a z touhy vyhojit to vše tvořením. (Oscar Wilde:
„Umění je choroba.“)

Ne, nelitujeme, že citován byl autor symbolizující
literární dekadenci: také právní systém a normy na
etikum na český způsob jsou dekadentní. Statisí-
cům z občanské veřejnosti zničil život. Dělá si čáku
z občanské veřejnosti sociálně vyloučit půldruhého
milionu – nevydařených životů.

Takové téma! Taková výzva! Taková látka pro
román! Ta kniha se prodá sama …!

Inu, neprodá. Neexistuje totiž. Úspěšný spisova-
tel opustil národ. Protože inteligentní, snadno se
dovtípil, že publikovat bude, jen když se nechá
ochočit a vyhoví vkusu kapitálu. Ten nastrčil spiso-
vateli nakladatele (cenzora) či vydavatele (mana-
gera osobního oddělení). Toť úzus.

„Přeji si, aby porozumění pro dělníka a sociální
otázku, tak hojně projevované od převratu, zůstalo
a aby varovné příznaky právě posledního období
byly jen přechodné. Přeji si, aby velice mnoho do-
brých spisovatelů psalo �romány pro služky� a aby
si mnoho lidí píšících ujasnilo, že nemají tvořit
skvosty, nýbrž živný chléb. A přeji si, aby nastala vý-
měna opravdu oboustranná, aby lid čerpal z litera-

tury a spisovatelé z lidu. Aby republika byla poně-
kud objemnější než má kavárna a pracovna a aby
se děly takové události, které tropí proudění čer-
stvého vzduchu,“ jenom „utrousil“ spisovatel v no-
voroční anketě Práva lidu. Emil Vachek se jmenoval.
Čas po Kristu: 1925.

Spisovatel dneška opustil občana. Ale jeho bib-
liografie je delší a delší.

(Členskou legitimací stavovské Obce spisovatelů
se před deseti dvanácti lety pyšnilo na sedm set li-
terárních tvůrců.)

*********************************************
Co na tom divného? Prokristapána! Po Kristu

a před Kristem…
Vždyť to plyne ze způsobů (pře)počítání času

v člověkově kultuře. Víme, že před ní na zemi jiná
nebyla. Nechceme, a řadový spisovatel teprve ne,
připustit, že to kultura konečná a že přijde jiná, bib-
liografie nebibliografie. Právě člověka příroda na-
programovala, aby příští kultuře pomohl s prvními
kročeji. Než si na to vystačí sama.

Bylo to omračující. Totiž: setmělo se zaslepením
– na valné hromadě občanského sdružení Obec spi-
sovatelů, v miléniovém roce konané. Tribuni hřměli.
Přidala se kamarila.

Studenti literatury nás neznají! Občané nečtou!!
Svedla je televize!!(!) Svedly je mobily!!(!!) A což
teprve počítače!! (!!!) Všechno je proti nám, spiso-
vatelům!!(!!!!) 

Plačtivá zaříkávání jáství nedospělců. Nepocho-
pilo, že svítá nad kulturou neznající hysterické bo-
lestínství. Právě naopak – taková kultura chce
s člověkem spolupracovat, spolupracovat, dokud jí
on bude stačit. Řadového spisovatele už vyzvala:
Ustaňte se svými literárními příběhy. Jsou jenom
vyfabulované.

Jenže takyspisovatel z doby 2014 po Kristu má
vlastní představu o duchaplném a etickém a míří
jinam, domněle originální a nápaditý – v honbě na
čtenáře. Do národní bibliografie přináší: Hovno hoří,
Krůček od hajzlu, Znuděn krásou hnusu, Prdel!, Bez
kondoma…

Ty názvy knih jsou zrcadla.
Akcie cechu spisovatelů jsou na víceletém

 sestupu.
http://www.obrys-kmen.cz/
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V sobotu 22. 11. 2014 proběhla v Café Neustadt
ustavující schůze Asociace spisovatelů. Čeští pro-
zaici a básníci tak reagovali na to, že stávající Obec
spisovatelů dlouhodobě selhává v hájení oborových
zájmů a svými výstupy pod vedením Tomáše Mag-
nuska celý obor diskredi-
tuje. Ustavující schůze
zvolila výbor ve složení
Adam Borzič, Pavel Göbl,
Emil Hakl, Petra Hůlová
a Jan Němec. 

Nová Asociace chce reprezentovat široký proud
české prózy a poezie, být důstojným partnerem
v jednání se státními institucemi a zahraničními
partnery a hájit zájmy spisovatelů jako celku. 

Mezi zakládající členy asociace dále patří např.
Ondřej Buddeus, Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Mar-
kéta Hejkalová, Vít Janota, Václav Kahuda, Martin
Reiner, Michal Šanda, Marek Šindelka, Jana Šrám-
ková, Kateřina Tučková, Martin Vopěnka, David Zá-
branský či Tomáš Zmeškal. Kompletní seznam

členů bude zveřejněn na stránkách Asociace, jak-
mile vzniknou.

Asociace bude usilovat například o vznik Stát-
ního fondu literatury coby obdoby Státního fondu
kinematografie. Ve svém prohlášení tvrdí, že pokud

by z ceny bez DPH každé
prodané knihy v roce
2013 připadlo 1% do to-
hoto fondu, vybralo by se
zhruba 50 milionů korun
(pro stát by to znamenalo

„vrátit“ do oboru desetinu toho, co na DPH z knih
v současnosti vybere).

Další prioritou je založení a provozování Literár-
ního domu, který v České republice citelně chybí.
Měl by poskytovat možnost stipendijních pobytů
autorům i překladatelům a postupně se stát přiro-
zeným centrem českého literárního dění. Existence
literárního domu tohoto typu je v okolních zemích
zcela běžná a jeho neexistence u nás nese podle
Asociace svůj díl viny na nízkém počtu přeložených
děl z češtiny do jiných jazyků.

Asociace rovněž hodlá poskytovat právní a in-
formační servis autorům, a také se chce stát part-
nerem dalším institucím, jako jsou Institut umění,
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, sdružení
Magnesia Litera, Svět knihy, Česká centra, Evrop-
ská rada spisovatelů ad. S některými ze jmenova-
ných institucí už čelové asociace jednají. 

Vrátit spisovatele do veřejného prostoru
Asociace podle svého prohlášení má za cíl niko-

liv sloužit svým členům, ale literatuře jako celku.
Jde rovněž o snahu vrátit spisovatele do veřejného
prostoru.

Vznik Asociace spisovatelů je iniciativa autorů,
kteří odmítají, aby se o literatuře i nadále rozhodo-
valo bez těch, kteří ji tvoří. Petra Hůlová ve své řeči
na ustavující schůzi uvedla, že „Asociace spisova-
telů se nepřichází a priori o něco prát, ale zaplnit
prostor, kde to zeje prázdnotou.“ Je to prostor ni-
koli individuální poetiky či stylu, které si každý pě-
stuje sám za sebe, ale prostor společně
formulovaných zájmů. 

1. prosince 2014  
http://www.lidovky.cz/

Nespokojení spisovatelé založili Asociaci,
neboť Magnuskův Svaz je nefunční
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Vyobcovaná obec aneb Dějiny se opakují
Jiří TRÁVNÍČEK
Jak se bude dařit nově založené Asociaci spisovatelů

Důvody, z nichž povstala Obec spisovatelů, byly
nutné a historicky zcela oprávněné. Stalo se tak v pro-
sinci 1989, ještě na vlně „listopadového uragánu“,
přičemž šlo o potřebu vrátit spisovatelské profesi její
místo a důstojnost. 

Oficiální spisovatelstvo české poúnorové až před-
listopadové se mohlo sdružovat jen v organizaci ide-
ové, nikoli stavovské. Šlo o organizaci, která byla
jednou z tzv. převodních pák stranické politiky, orga-
nizaci s předepsaným ideovým programem. Ne že by
tato organizace neměla za dobu své existence
hvězdné hodiny. Byl jí II. sjezd v roce 1956 s legen-
dárním projevem Jaroslava Seiferta, v němž se zastal
vězněných spisovatelů; byl to IV. sjezd s revoltujícími
spisovateli (Ludvíkem Vaculíkem, Pavlem Kohoutem,
Milanem Kunderou), kteří se domáhali větších svobod
a otevřenosti.

Byly vzmachy, byly, ale sa minély. V roce 1989 bylo
jasné, že jít nelze cestou obrody této struktury, k níž
se vydalo na konci 80. Let nové vedení s Michalem
Černíkem. Je potřeba založit strukturu zcela novou.
Ta původní se nicméně přetransformovala do Unie
českých spisovatelů, což je takový klub uražených
a ponížených… A ještě tak trochu – poláčkovsky ře-
čeno – nás kluků, co spolu mluvíme. Dnešním před-
sedou je Karel Sýs, napřed trošku rimbaudovský
rošťák, pak slavitel dámských zadečků a posléze,
když přišel o prebendy, arcizapškloun. Ale buďme to-
lerantní: určitě není jediný, kdo své osobní frustrace
vydává za stav světa.

Nová Obec spisovatelů se rozjela energicky, ovšem
s přibývajícími léty jí elánu ubývalo; a taky chuti - ze-
jména mladších autorů - do této organizace vstupo-
vat. Pokus, aby na počátku 21. století vedení převzali
mladší kolem Lubora Kasala, se nepovedl; struktura
se nájezdníkům dokázala ubránit a spokojeně si dří-
mala dál. Vydávala si věstník, připomínala kulatá vý-
ročí svých členů, tu a tam zorganizovala nějaké
sympozium či čtení, ale nic moc víc. A její sexappeal
pro mladé a mladší autory byl téměř nulový.

V roce 2011 stanul v čele Obce spisovatelů Tomáš
Magnusek, scenárista a režisér (mj. seriál Bastardi),
člověk sice mladý, ale… jak to říct? Nevzbuzující pří-
lišnou důvěru, zejména v to, že je možno tuto struk-
turu nějak oživit. Zákonitě se tu objevila skupina

spisovatelů, kteří se chtějí organizovat, jinak a po
svém. I stalo se, a to 22. listopadu 2014. Do svého
čela si zatímně zvolili Jana Němce, člověka energic-
kého a nebojácného. Z dalších jmen je tu Petra Hů-
lová, Kateřina Tučková, Adam Borzič, Emil Hakl či
Václav Kahuda.

Jan Němec získal letos cenu, kterou udělují od
roku 2009 Evropská komise, Rada evropských spiso-
vatelů, Federace evropských nakladatelů a Evropská
federace knihkupců 

Ironie dějin způsobila, že Asociace spisovatelů, jak
si provizorně říkají, se ocitá v roli Obce v roce 1989.
A Obec zase obsazuje smutnou roli bývalého Svazu
spisovatelů. Tu i onde se zjišťuje, že je potřeba založit
něco nového, tedy že na zděděném půdorysu se po-
kračovat nedá. Čili nové struktury proti starým struk-
turám, díl 1 (1989), díl 2 (2014).

Z toho, co víme, chce Asociace ustavit fond ob-
dobný kinematografickému (1 % z každé prodané
knihy bez DPH) a dále literární dům. Podle designo-
vaného předsedy neexistence domu „u nás nese svůj
díl viny například i na nízkém počtu přeložených děl
z češtiny do jiných jazyků“.

Ale není spíše na vině česká literatura sama? Třeba
tím, že v ní prostě nejsou texty, které by stálo za to
přeložit? Překladatelé nejsou tak hloupí, aby nepo-
znali, co je hodno překladu… a zbytek se stejně do-
mlouvá „po haluzi“ i bez literaturhauzu. Daleko více
by se pro věc české literatury udělalo, kdyby si stát
vzal na starost finanční spoluodpovědnost za bohe-
mistická místa v zahraničí.

Není také moc jasné, jaký smysl mají zvolání typu,
zda spisovatelům připadá dostatečný honorář 8 pro-
cent z výtisku, kteroužto otázku řečnicky nadnesla
Petra Hůlová. Že je to jako málo? Nebo že se to má
úředně stanovit? Pokud ano, co na to na nakladatelé?

Zatím to působí jako směs vzdušného idealismu
(je třeba dělat něco pro věc literatury) a přízemního
pragmatismu (ten, kdo píše, by měl mít garantovány
hmotné výhody). Do velkých slov o roli literatury ve
společnosti se tu halí zájmy procentově-prebendní.
Nicméně vyčkejme… a mezitím bychom mohli třeba
uvažovat o založení Asociace čtenářů.

11. 12. 2014  
Respekt.cz

38

DĚLNÍCI KULTURY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2015_LIPA  12.03.15  17:06  Stránka 38



39

DĚLNÍCI KULTURY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Aktuální dění ve spisovatelské obci (míněno
obecně, nikoli institucionálně) se neliší od jevů, které
se zdají být typické pro celou naši realitu. Přestane-li
nám něco sloužit tak, jak původně mělo, nepokusíme
se to opravit, ale raději si rovnou pořídíme věc novou.

Z tiskové zprávy o ustavení Asociace spisovatelů,
ke kterému došlo v předposlední listopadovou sobotu,
se dozvídáme, že „stávající profesní organizace, tj.
Obec spisovatelů, dlouhodobě selhává v hájení obo-
rových zájmů, je dysfunkční a svými výstupy pod ve-
dením Tomáše Magnuska celý obor diskredituje“.
Nová organizace, jak uvedla ve svém vystoupení pro-
zaička Petra Hůlová, která se stala zároveň činovnicí
Asociace, „se nepřichází a priori o něco prát, ale za-
plnit prostor, kde to zeje prázdnotou“. Má to být pro-
stor společně formulovaných zájmů.

Vznik Asociace spisovatelů je iniciativou autorů,
kteří odmítají, aby se o literatuře i nadále rozhodovalo
bez těch, kteří ji tvoří,“píše se v tiskové zprávě. Soudě
podle jmen zakládajících členů – tedy alespoň těch,
která zatím známe; kompletní seznam by měl být zve-
řejněn na internetových stránkách, jakmile vzniknou
– lze soudit, že nový spolek je věcí střední či spíše
mladší generace. Členy jsou například Ondřej Bud-
deus, Emil Hakl, Markéta Hejkalová, Petra Hůlová,
Václav Kahuda, Jan Němec, Martin Reiner, Michal
Šanda, Marek Šindelka, Jana Šrámková, Kateřina
Tučková, Martin Vopěnka, David Zábranský, Tomáš
Zmeškal...

Asociace chce ale podle svých vyhlášení hájit
zájmy spisovatelů jako celku. Ráda by se stala part-
nerem v jednání se státními institucemi a zahranič-
ními partnery. Chce usilovat o vznik Státního fondu
literatury coby obdoby Státního fondu kinematografie
(sycený 1 % z ceny každé prodané knihy). Chce usi-
lovat o založení a provozování Literárního domu, který
by poskytoval stipendia autorům i překladatelům
a postupně se stal „přirozeným centrem českého li-
terárního dění“. Autorům by Asociace poskytovala
právní a informační servis. Obecně by chtěla přispět
ke zvyšování povědomí o tom, že literatura je profe-
sionální činnost, která má svůj právní a ekonomický
rámec.

Asociace spisovatelů nespadla z nebe. Nespoko-
jenost autorů s působením Obce spisovatelů avizovala
už jarní vystoupení Petry Hůlové – a dostalo se jí za

to (od některých členů Obce) pomyslného odsunutí
do „literárního suterénu“. Konkrétnější byl později Mi-
roslav Balaštík v obsáhlém článku Jak uživit spiso-
vatele? (měsíčník Host 8/2014). Tam se už mluvilo
o chystané Unii spisovatelů – aniž si ovšem zainter-
esovaní uvědomovali, že už existuje Unie českých spi-
sovatelů jako další profesní uskupení literátů.
Podstatnější ovšem je, že Balaštíkovi se chystaná or-
ganizace jevila v daném okamžiku spíše jako „ze-
dnářská lóže“ hochů a děvčat, kteří spolu hovoří.
V tom by se tedy Asociace nijak neodlišila. Z dosa-
vadních mediálních ohlasů také vyplývá, že Asociace
vedou jednání s Magnesií Literou, že dosavadní po-
rotce jmenované Obcí spisovatelů by mohli nahradit
její členové. Jak jsem koupil, tak prodávám – média
v této věci vykazují značný stupeň zmatenosti, jeden
z předních českých deníků dokonce nazval Asociaci
„knižními odbory“ – ... a jen v duchu doufám, že Aso-
ciaci přece jen půjde o něco víc než jen o ta „správná“
křesla.

Diskutabilní pochopitelně je, zda spisovatelské obci
(či „kmenu“, jak praví Petra Hůlová) prospívá další
štěpení. Je Obec spisovatelů opravdu vnitřně nere-
formovatelná? Nebo se spisovatelům mladší a střední
generace jen nechce svádět boj, který nemusí mít
jasný výsledek? Či ještě hůř, autorům, kteří dosáhli ji-
stého veřejného ohlasu – z těch totiž je Asociace mo-
mentálně složena – se nechce být pod společnou
značkou s autory, kteří třeba tak úspěšní nejsou?
„Těch zhruba sedm set členů má každý jeden hlas,
a když dojde na věc, jakoukoli reformu odmítnou,“
tvrdí o Obci spisovatelů čerstvý předseda Asociace
prozaik Jan Němec. Možná tím ale jen předzname-
nává problémy, na které časem narazí i uskupení, kte-
rému stojí v čele. Tam snad také každý člen bude mít
jeden hlas. Nebo ne?

Otazníků kolem záměrů Asociace a jejích členů je
ale více. Emil Hakl v rozhovoru pro internetový ma-
gazín Hosta H7O o důvodech vzniku Asociace mimo
jiné říká, že literáti se u nás ocitají v pozici jakéhosi
poloamatéra, „kterého například pozvou na autorské
čtení, ale v rámci pozvání mu jaksi neřeknou, jestli
dostane nějaký honorář, případně jaký. To je poměrně
nenormální situace — většina autorů lepí horko těžko
příjmy z různých vedlejších činností a myslím, že by
bylo načase tento poněkud partyzánský způsob vy-

Spisovatelé míří do prázdnoty 
Ivan MATĚJKA
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Vznik Asociace spisovatelů
Jaroslav ČEJKA

Nová Asociace spisovatelů by si mohla zvolit
jako svou zkratku slovo Aspik, nebo také AS(k),
Asociace spisovatelů - konformistů. Vzpomínám na
loňské udělování cen Magnesia litera, kdy Emil
Hakl ve svém "medailonku" více méně odmítl
"rozhořčení" nad stavem společnosti, který mu
podsouvala položená otázka, a prohlásil, že všichni
si nakonec hlídáme své konta... A o to zřejmě jde,
o nic jiného. O peníze. I když se poctivě snažím sle-
dovat produkci mladší a střední generace českých
prozaiků, zatím jsem v ní nenarazil na skutečně
kritické vidění čehokoli kromě minulosti. Pokud
jsem někoho přehlédl, omlouvám se mu, ale celek
ve mně budí dojem, že českým spisovatelům
mladší a střední generace kromě vlastních malých
příjmů nevadí skoro nic. A v tom tkví podstata
dnešního konformismu. Vlastně nejen dnešního. Už
Vítězslav Nezval prý svého času prohlásil: "My se
necháme koupit, ale budeme drahý..." Naši gene-
raci (generaci autorů narozených za války a krátce
před či po ní) rozdělila tzv. normalizace ve tři
proudy. Ve spisovatele, kterým posrpnový režim
prostě nedal šanci, v ty, kteří ji odmítli a skončili
v exilu či disentu, a v nás přizpůsobivé, kteří jsme

šanci dostali a ne-
odmítli ji. My jsme
samozřejmě museli
respektovat jisté
mantinely, ale v je-
jich rámci jsme
většinou usilovali
o čistou hru. Přinej-
menším jsme si
trpce uvědomovali,
že je tu spousta ko-
legů, kteří nemo-
hou publikovat
a o kterých se
nesmí mluvit. Tyto zákazy jsme soustavně nahlo-
dávali a v dobách tzv. přestavby i komplikovaně po-
rušovali. A upozorňovali jsme na věci, které se naší
generaci nelíbily. Nic podobného většina ustavují-
cích členů Aspiku dnes nedělá. Snad proto, že
v kulinářství znamená aspik jen takovou rafinova-
nou a málo výživnou lahůdku, která se hodí jako
předkrm nebo součást okázalých rautů, ale zá-
stupy nenasytí ani v nejmenším.

12. 12. 2014 
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měnit za jasnou a konkrétní dohodu.“ Problém je žel
v tom, že na autorská čtení spisovatele zvou povět-
šinou instituce, které samy jsou v jakési „poloama-
térské“ pozici, přinejmenším co se týká financí.
Například knihovny – vždyť ty nemají dost prostředků
ani na nákup knih. Literát má pochopitelně plné právo
odmítnout setkání se svými čtenáři, za které nedo-
stane „řádný honorář“, ale možná se pak nebude set-
kávat se čtenáři vůbec. A bez čtenářů možná nebude

literatura už takovým celkem, o jaký Asociaci spiso-
vatelů podle deklarací jde. Nebo to bylo jen takové
řečnické cvičení známého spisovatele?

Hranice „prázdnoty“, kterou se Asociace chystá
zaplnit, bude tedy patrně nutné ještě přesněji vyme-
zit, než si uděláme o nové organizaci ten správný
dojem.

11. 12. 2014 
http://literarky.cz/

Unie českých spisovatelů pořádá pro své členy i pro zájemce
KONFERENCI

v sobotu 16. května 2015 od 10 do 13 hodin v Praze 1,
Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76.
Téma: Umění 1945–2015: Proměny hodnot
Po vystoupení přednášejících diskuse.
Srdečně zve předsednictvo UČS. 
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Dávno, dávno již tomu, kdy zvůle silnějšího byla
nazývaná právem a na ty slabší zbyly jen povin-
nosti. Propast mezi vrchností a lůzou tehdy ozařo-
valo milosrdné Boží oko, a ústy svých zástupců
slibovalo, že jednou, tedy po smrti, budou i ponížení
povýšeni. Cesta k pochopení principu rovnosti
všech lidí trvala celá staletí. Půjdeme-li proti
proudu času, zastavíme se u humanismu, myšlen-
kového směru v době renesance, který uznával
hodnotu každého lidského života a vyvozoval, že
pozemský život není jenom příprava na věčnost,
ale že má vlastní cenu a smysl. Ale už mnohem
dřív prohlašovali i mnozí antičtí myslitelé za míru
všech věcí člověka a nikoliv božstvo. Dokonce
i mladý židovský rabi Ješua z Nazareta, později
známější pod jménem Ježíš Kristus, mluvil o krá-
lovství božím na zemi a zformuloval zásady, jak
spolu mají lidé vzájemně jednat, aby království boží
na zemi bylo nastoleno. Zakladatelem křesťanství
se však (bohužel) stal až apoštol Pavel, který Ježí-
šův láskyplný a současně rozumný pohled na svět
upravil, moderně řečeno znovelizoval, a otevřel tím
cestu k církevní moci a zvůli. Tu narušil až zmíněný
evropský humanismus. Ovšem i tento návrat k lid-
ským rozměrům a potřebám života byl jenom do-
časný, než se svatá církev a její pomazaní
panovníci opět ujali svých privilegií, která šířili kří-
žem a mečem i do světa „barbarů“. Z tohoto velmi
letmého přehledu je zřejmé, proč cestu ke Všeo-
becné deklaraci lidských práv, tedy práv týkajících
se všech obyvatel naší planety, provázely masakry,
trestné výpravy, popravy, mučení, války a revoluce.
Ani dnes není tato deklarace závazná. Stále je to
jen soubor ideálů o spravedlivém uspořádání pod-
mínek života pro každého. 

Od roku 1948, kdy byl soubor ideálů přijat Val-
ným shromážděním OSN, se svět, chcete-li glóbus,
změnil. Nejprve se rozparceloval na tři seskupení:
na svět kapitalistického Západu, na svět Východ-
ního bloku a na takzvaně Třetí svět tvořený rozvo-
jovými zeměmi, většinou bývalými koloniemi.
Začátkem devadesátých let minulého století se Vý-
chodní blok rozpadl a garantem lidských práv se
stal Západ s vedoucí úlohou USA. I pod touto „de-
mokratickou“ taktovkou má však způsob šíření lid-
ských práv k lidskosti poměrně daleko. I dnes
připomíná někdejší křižácké výpravy, opět jde přes

mrtvoly a znovu je cena lidského života na různých
místech glóbusu různá. I toto tažení proti času
a proti solidaritě lidství má své věrozvěsty.  Naklo-
novaná boží oka televizních obrazovek ozařují vý-
seky z bojiště a ústy svých moderátorů šíří
nemilosrdné komentáře, když například o civilis-
tech zabitých na východě Ukrajiny vládním voj-
skem mluví jako o uhynulých, a o obráncích jejich
práva na život, domov a bezpečí jako o teroristech.
Mohla bych pokračovat v obžalobě praktik, kde nás
ve jménu lidských práv třídí jako lovnou zvěř nebo
přímo dobytek, ale místo toho vám přečtu krátkou
básničku Ludvíka Aškenázyho, kterou napsal před
padesáti lety.  Jmenuje se „Křik“.

Člověk se narodí, a hned křičí.
Nikdo mu nerozumí,
ale všechny potěšil.
Tady jsem já! řve člověk,
přišel jsem žít.
Jsem tu dobře?
Narodil jsem se
u dobrých lidí?
Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví?
Mám správnou barvu kůže?
Vhodný původ?
Smím dýchat?
Tak děkuju. 
Před 26 lety jsem stála v davu lidí tady na Škrou-

pově náměstí, kde se konalo první oficiálně povo-
lené shromáždění občanských iniciativ. 

Václav Havel ve svém tehdejším projevu viděl si-
tuaci takto: Pokusme se chápat dnešek jako první
krok státní moci k uznání... nezávislých iniciativ
jako legitimních společenských hnutí, která je
třeba brát vážně... My přece opravdu nejsme žádní
profesionální buřiči... ujišťoval někdejší disident
Havel a upozorňoval, že vrchnost by měla pozorně
naslouchat hlasu veřejného mínění. 

O rok později totalitní režim padl a cesta k ob-
čanské svobodě a demokracii se otevřela.

Kam jsme na této cestě za čtvrt století došli, už
zaznělo z předchozích projevů. Skutečnost, že
dnes je nás na Škroupově náměstí méně než před
26 lety, nevypovídá o tom, že někdejší ideály už
byly naplněny, a že už není důvod je připomínat.

HODINA MEZI PSEM A VLKEM
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Proč se nás tedy dnes sešlo
méně než tenkrát? Vždyť jsme in-
formovali média, udělali jsme tis-
kovou konferenci. Položím vám
otázku, přátelé. Kdo z vás se
o dnešním shromáždění dověděl
z televize nebo z rozhlasu?
Nikdo? A položím vám další
otázku. Kdyby tady měl dnes vy-
stoupit třeba lidumil Karel Sch-
warzenberg, nebo vrchní
intelektuál Michael Kocáb, tak by
to veřejnosti bylo taky zamlčeno?
Ne. Co z toho plyne? Svoboda
shromažďovat se nám upřena ne-
byla, jsme tady a nikdo nás ne-
rozhání. Ale právo na
informovanost o našem dnešním
shromáždění bylo porušeno! Proč
o naší akci média mlčí? Čeho se
bojí? My přece nejsme profesionální buřiči!

To, že si dnešní režim hýčká některé prioritní ne-
vládní organizace, které profesionálně bojují za lid-
ská práva ve světě, ale ve vlastní zemi se
nedokážou demokraticky vyrovnat ani s výsledkem
prezidentských voleb, svědčí o nerovných podmín-
kách. My jsme legitimní občanské hnutí, které ne-
dostává žádné granty a podpory. Naše práce
vychází z potřeby chvíle, je reakcí na pokrytectví
systému, který teoreticky hájí svobodu slova a ná-
zorů, ale v praxi tyto svobody omezuje. My však tr-
váme na svém právu oslovovat veřejnost a dávat
lidem, kteří si připadají zrazení politikou vlastního
státu, naději, že to není na věčné časy a že to lze
změnit. 

Ano, lze to změnit. Ale nikoliv importovanou a do-
tovanou barevnou revolucí. Ta změna musí začít
v našich hlavách. Televize, která zatajuje pravdu
a manipuluje s fakty, je vlastně rušičkou svobod-
ného myšlení. Mnoho občanů už tu rušičku vypnulo.
Ale statisíce lidí ještě nemají na odvykací kůru dost
kuráže. I k nedělnímu obědu si přibírají štamgasty
z České televize a poslouchají jejich dietní debatu
s vrchním kuchařem panem Moravcem. Tato a další
pravidelná kázání, za které platíme koncesionářské
desátky, nás mají udržovat v naději, že jsme u toho
kulatého stolu taky. A že štamgasti rozhodují vý-
hradně v našem zájmu, že pro udržení našeho bez-
pečí posílají někam vojáky, a udělují někomu
sankce. Veřejnoprávní televize má seznam loajál-

ních odborníků na šíření pravdy, ale také má se-
znam lidí, kteří na obrazovku dnes nesmějí, aby nás
nezmátli. Naštěstí existuje internet.

Internet je jako moře. Někomu stačí brouzdat se
u břehu, jiný se ponořuje až ke dnu. A zjišťuje, že
svět náš vezdejší je mnohem složitější, než jak
nám ho servírují televizní kuchaři. Hledat infor-
mace, umět je třídit bez nápovědy tzv. odborníků
a nacházet souvislosti je prvním krokem k tomu,
abychom se z chovného dobytka znovu stali lidmi.
Lidmi, kteří disponují rozumem a svědomím a tedy
budoucností. 

Základní komunita, kterou musíme obnovit, je
naše vlastní rodina. Nenechme naše děti napospas
vlivům, které je zformují podle jednotné míry jako
sádrové trpaslíky. Dovolme svým dětem vyrůst. Po-
vzbuďme i své staré rodiče, kteří prožili válku
a dnes si zoufají nad dramatickým stavem světa.
Slibme jim, že to nevzdáme. Vyhledejme znovu své
někdejší kamarády, od kterých nás různost názorů
oddělila. Debatujme s nimi. Používejme argumenty
a posílejme jim odkazy na články, které nás zaujaly.
Roztříštěnost dnešní společnosti je záměrná, podle
hesla: rozděl a panuj. Ani četné občanské iniciativy
se v mnoha věcech neshodují, což je přirozené,
protože v těchto skupinách aktivních lidí je mnoho
osobností, takže k hádkám je vždycky blízko. Teď
ale musíme zapomenout na svou ješitnost, překo-
nat nesoulad a začít se sjednocovat ke společné
obraně smyslu lidského života.
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Období, které prožíváme, bych nazvala hodinou
mezi psem a vlkem.  Staré principy, které jakžtakž
dělaly svět srozumitelným a jakžtakž bezpečným,
se zhroutily, nastává chaos. I slova dostávají krycí
nálepky. Je to náročné na naši psychiku, hodně
z nás má i veliké ekonomické starosti. Je těžké
najít energii a pokoušet se něco měnit. Ale pokud
se k tomu neodhodláme, kdo jiný? Nikdo jiný tu
není. Jen my. Tak pojďme a alespoň to zkusme.
Společně. Nejen kvůli svým dětem a jejich dětem,
ale i kvůli svým mrtvým předkům. Nebyli to zba-
bělci a zahaleči a zrádci, jak se nám dnešní odbor-
níci na historii snaží namluvit. V rodinné paměti
každého z nás se vyskytují lidé, kteří v něco věřili

a pro něco pracovali, muži a ženy, jejichž sny a ide-
ály v nás přežívají. To z nás ani televizní propa-
ganda nevytluče. My posloucháme vlastní rozum
a vlastní svědomí! Přizvěme tedy k jednomu stolu
a pod jednu lampu všechny zklamané a ponížené,
dodejme jim odvahu a překonejme společně tu
zlou hodinu mezi psem a vlkem. 

Lenka PROCHÁZKOVÁ  
Projev autorky na shromáždění na Škroupově

náměstí v Praze 3, 10. prosince 2014, v den výročí
přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v OSN. 

Pořádala Iniciativa Evropané proti válce na téma
Porušování lidských práv dnes. 

Moderoval Milan Neubert z SDS.

1. Byl 17. listopad vyústěním snahy nespokoje-
ných občanů o změnu režimu, nebo se ekonomicky
vyčerpaný totalitní systém zhroutil sám poté, co ho
opustila Moskva? A do jaké míry zde hrály roli tajné
služby? 

Dá-li se odpovědět na otázku poctivě, musí
druhá strana chtít naslouchat a chtít pochopit i ar-
gumenty. Veritas super omnia vincit. Pravda nade
vším vítězí. Země západní Evropy toho za celá sta-
letí trvající koloniální politiky nakradly dost a vložily
do své vitríny. Tohle snadné bohatství plus ame-
rické technologie dávalo těmto zemím jistý stupeň
náskoku před zeměmi východní Evropy. Sovětský
svaz, který nesl největší břímě kruté 2. světové
války, byl po ústupu Němců spálenou zemí. 27 mi-
lionů lidí, z velké části v produktivním věku, zahy-
nulo. Těch pár let mezi válkami a jinými sváry
nedávalo téměř žádný prostor pro vybudování mo-
derního průmyslu. A bylo tu nešťastné, na tisíce po-
ložek vztahující se embargo. Pak sečteno
a podtrženo, stačilo trochu proti propagandy ze Zá-
padu, a bylo na nespokojenost lidí zaděláno. A když
lidé neznají nebo jim není srozumitelně vysvětleno,
jak to je, tak přijdou na řadu tajné služby. A ono se
jednodušeji podrývá, znevažuje a ničí, než hájí a ve
prospěch nového společenského řádu argumen-
tuje. Přesto jsem přesvědčen, že nešlo o vyčerpa-
nost systému. Vše bylo věci dohody. 

2. V listopadu uplyne 25 let od sametové revo-
luce. Jaké změny- dobré i ty špatné - podle vás při-
nesla České republice změna režimu? 

Lidé si začínají uvědomovat, že i vstřebaná
kultura a nabytá vzdělanost jsou bohatství a za-
čínají chápat, že země Západu nejsou vůbec
vstřícné k ekonomické pomoci, ale naopak.
Stovky našich lékařů a vědeckých kapacit ode-
šly a pracují v západní Evropě a jejich schop-
nosti a úroveň někdo musel zaplatit.
Samozřejmě, že tato skutečnost je tiše tolero-
vána, ale lidmi je vnímána a registrována. My
stavěli promyšleně města i v době bezpro-
středně po válce a svět bledl úžasem. Dnes je
stavebnictví v útlumu a těch pozitivních věcí je
velmi málo. Byli bychom se socialismem dál.

HISTORII OKLAMAT NELZE
Se socialismem bychom dnes byli dál. Rudý pán zámku, přítel Zemana, říká: Kapitalismus je
o nadvládě menšiny nad většinou
Statis Prusalis odpovídá na otázky PL

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_01_2015_LIPA  12.03.15  17:06  Stránka 43



3. Poraženými roku 1989 byli komunisté. Jak si
dnes podle Vás vede současná KSČM pod vedením
Vojtěcha Filipa? Co měli komunisté po revoluci
udělat jinak? 

Poražená v roce 1989 byla zrada. Poražení byli
všichni, kdo převlékli dresy a najednou bylo jasno,
kdo je kdo a to je pozitivum listopadu 89. Stáli ob-
nažení s uhýbavými pohledy. My jsme zůstali a ne-
měli jsme se za co omlouvat. Postavili jsme města
a vesnice. Z lidí kdysi strádajících a žijících v bíd-
ných podmínkách kapitalismu udělali skutečné
vládce svých osudů. Školstvím na vysoké úrovni
připravení lidé. To byl socialismus. A ten nejde po-
razit. A stud tak leda za ty, kteří se k nám vetřeli,
a nebýt listopadu 89, dnes by škodili v politbyru ve
vládě, parlamentu a všude, kam by nalezli. Je prav-
dou, že tam jsou i dnes, ale neubližují socialismu
a naším cílům, protože vše se musí dělat se srd-
cem. A mnohým jaksi uniká reálný stav věci.
Z cesty k socialismu se dnes těší daleko více zemí
ve světě, než tomu bylo v roce 1989. A KSČM dnes
dělá, co může.

4. Co byste vzkázal těm, kteří tvrdí, že komunis-
tická strana měla být po roce 1989 zakázána? 

Kdo jsou? A snad nejsou ve funkcích!? Do blá-
zince s nimi!

5. Jak se jako komunista vyrovnáváte se zločiny
letpadesátých? Jak se díváte na vpád vojsk Var-
šavské smlouvy a následnou normalizaci, kdy šlo
o systémovou obnovu neostalinismu, po postupné
unavování a otupování politického odporu? Schva-
lujete cenzuru a omezování politických lidských
práv, kterých se KSČ dopouštěla v období norma-
lizace?

Padesátá léta byla ve znamení rozděleného
světa ve dví, na syté a hladové. Každý bránil to
své. Nezapomínejme na vraždu velkého syna
řeckého lidu Nikose Belogianise a jeho soudruhů
v Řecku v neděli ve čtyři ráno. To ani Němci ne-
popravovali v neděli. Nebo vražda Rosenbergo-
vých ve Spojených státech nebo v Kongu
Belgičany zavražděný vlastenec Patrice Lu-
mumba. Tisíce vlastenců umírají do dnes. Jedno
mají ale společné. Nechtěli pro lidi ve svých zemí
nic víc, než kousek chleba, vzdělaní pro své děti
a životní jistoty. Je přece jenom zásadní rozdíl
s tresty v padesátých u nás a ve světě. Tady
chtěla menšina změnu na účet většiny, zatím co

kapitalistický svět je o nadvládě menšiny nad
většinou.

6. Stále častěji se objevují názory, že v prosinci
1989, kdy se rozhodovalo o budoucnosti této země,
se mělo navázat na budování socialismu s lidskou
tváří, což by mimochodem uvítala i většina čtenářů
ParlamentníchListů.cz, kteří se takto vyjádřili
v jedné z anket. Byla by tato cesta vhodná? Jak by
dnes vypadala tato země, pokud by se tehdy při-
stoupilo k této variantě?

Každá i ta nejlepší věc, i ta nejčestnější myš-
lenka, je vždy chápána některými jedinci jako pří-
ležitost, jak se na její vlně svést. Socialismus
v každém případě, ale ten s lidskou tváří, tak tam
vidím ty, o kterých jsem psal malinko výše. Víte, ti
co nejvíc bubnovali pro socialismus s lidskou tváří,
tak ti se za něj pouze schovávali. U nás byly nale-
zeny i sklady zbraní. Následné kroky by vedly ke
stejnému výsledku, jaký zaznamenal listopad 89.
Jen by asi teklo více lidské krve. V 89. roce komu-
nistická strana v čele státu získala léty zkušenosti
a byla připravena a schopna situaci vyhodnotit
a zvolit nejméně bolestné řešení. Bez krveprolití,
jen za cenu ztráty pozic socialismus na několik de-
setiletí. Máme se, jak se máme, a to jen díky práci
tohoto lidu. Západ nikdy nikomu nepomohl a ne-
pomůže, a tak si i dnes večer lehneme, jak jsme si
ustlali

7. Když dnes lidé s nostalgií vzpomínají na dobu
před listopadem 1989, kritici minulého režimu uvá-
dějí, že lidé mají špatnou paměť a už zapomněli na
zločiny, které minulý režim napáchal. Jak to je dle
Statise Prusalise? Zapomínají lidé, nebo jsou zkla-
máni z toho, že se jejich očekávání nenaplnila? 

Profesor Andrej Zubov je stárnoucí muž, kterému
uniká realita. Vystoupil v několika programech čes-
kých televizních společností, a tak tam rozdával
názory okolo všeho a byl tak spokojen tím co říká,
že se ptám sám sebe - má vůbec smysl chtít říct
pravdu, když se tak daří lhářům? Socialismus tady
taky jednou byl a lidé k němu přivoněli. Bylo to
něco pulzujícího, něco nového, spravedlivého
a něco, co zajišťovalo jistoty a bezpečí. Většinu
v naší společnosti po válce tvořili lidé volající po
lepším světě a ten splňovaly ideály socialismu. Byl
tady stát a ten svými zákony zajišťoval touhy vět-
šiny a pak tady byli jedinci toužící po jiném světě
a vyvíjeli aktivní nenávistnou činnost a akce ve-

44

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_01_2015_LIPA  12.03.15  17:06  Stránka 44



45

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

doucí k rozvratu hospodářství. A tak logicky při-
cházel trest. Ale takhle se choval obapolný svět
proti svým oponentům. No a k poslední části
otázky. Lidé viděli vitrínu západu a byli zvědaví,
moc zvědaví a chtěli změnu a než procitli a pocho-
pili, o čem to všechno je, přišli doma v privatizaci
celkem o všechno, a tak jsou zklamaní a zvědavost
dostala za své.   

8. Jak hodnotíte úlohu Václava Havla v procesu
transformace země a jeho prezidentskou éru
vůbec?

Ptát se mě na Havla je nešťastné. Myslím, že da-
leko výstižněji by se k jeho profilu a k jeho osobě
vyjádřila řada jeho zklamaných blízkých přátel. No,
ale když už - tak tedy Havel splnil bezezbytku svou
historickou roli ve prospěch svých chlebodárců a je
vinen za devastaci země a společnosti, za strašli-
vou kriminalitu, za rozvrat hospodářství, za znevá-
žení rodinných hodnot. Snad stačí tento výčet. Ono
se mu to jednou spočítá všechno a na nic se ne-
zapomene. Historii nejde totiž oklamat.

9. Jak se díváte na masovou privatizaci v první
polovině 90. let? Řada kritiků dodnes tvrdí, že měla
být provedena pomaleji, že se rozkradl majetek
a položily se základy dnešní korupci.

Ano, stalo se tehdy mnoho chyb a z nich ply-
noucí rozkradení majetku státu, tedy majetku lidu,
majetku každého z nás. Tím víc se divím, že to tr-
valo tak dlouho. A protože končí období, kdy mohl
být zákonodárcem nebo dokonce poradcem prezi-
denta kdejaký blbec, dnes nemohu jinak než věřit,
že se ledy pohnou a zákon bude opět v této zemi
ctěn.

10. Někteří lidé včetně řady politiků u nás kriti-
zují Vladimira Putina, že je to bývalý agent KGB a že
k nám dnes v souvislosti s krizí na Ukrajině při-
chází ohrožení demokracie, přičemž hrozí návrat
komunismu a obnovení Sovětského svazu. Jak se
díváte na takovéto názory?

Nevšiml jsem si, že by prezident Vladimír Putin
jevil nějaké známky demence, právě naopak, vy-
rostl v nejprestižnějšího politika světa, schopného
ukočírovat problémy současnosti a čestně vzdoro-
vat stále novým a novým intrikám kapitalistického
seskupení. Poctivě upozornil svět, že jeho Rusko
je schopné kvalitativně odpovědět na nebezpečný
vývoj nových zbraňových systémů. Prohlásil rozpad

Sovětského svazu za největší geopolitickou ka-
tastrofu dvacátého století a tento názor sdílí člo-
věčí poctivost. A nebezpečí z Východu? Nesmysl!
Spíš tak akorát blahodárné slunce.

11. Jaký si myslíte, že bude další vývoj politic-
kého dění v ČR? Kam tato země směřuje pod ve-
dením Bohuslava Sobotky?   

Češi dokážou velké věci. Mají skvělého prezi-
denta a vlastence Miloše Zemana, který postup-
nými kroky stabilizuje právo a česká společnost
a lidé nepotřebují nic víc, než klid, mír a politickou
jistotu. Přeji vládě a v jejím čele ambicióznímu
a pro funkci premiéra talentovanému Bohuslavu
Sobotkovi ať toto zajist,í a pak nic nebrání rozvoji
této skvělé společnosti. 

********************************************
Statis Prusalis (*1948) je hudebník, skladatel,

dokumentarista, člen KSČM, majitel zámku Po-
ruba a blízký přítel prezidenta Miloše Zemana. Do
Československa se dostal jako kojenec v době,
kdy v Řecku probíhala koncem čtyřicátých let ob-
čanská válka, a čeští komunisté nabídli, že se po-
starají o několik tisíc řeckých dětí. Po dokončení
základní školy absolvoval automobilovou průmy-
slovku a přes své mládí se stal řidičem Českoslo-
venského červeného kříže. Vozil ale také politiky,
například generálního tajemníka Komunistické
strany Řecka nebo československé vládní čini-
tele. Vystudoval konzervatoř a založil folkrocko-
vou skupinu Atény, s níž absolvoval 5400
koncertů. Prusalis celkem 22 let pracoval pro
československé zpravodajské služby. V roce 1990
byla Statisovi a celému souboru Atény zakázána
činnost a zastaveno zprostředkovávání koncertů
Koncertní a divadelní agenturou Krajského kul-
turního střediska. V Ostravě koupil za 96 tisíc
korun zámek Poruba, určený k demolici, který do-
dnes opravuje a v němž také žije a poskytuje
pomoc potřebným. V současnosti točí filmy o bez-
pečnosti silničního provozu pro Centrum bez-
pečné jízdy, v součinnosti s dopravní policii ČR,
bez nároku na honorář. Je členem několika me-
zinárodních hudebních porot. Letos v červnu
chystá comeback skupiny Atény a plánuje obnovit
festival Ruské písně v Ostravě. Má čtyři dcery,
které žijí společně se svými rodinami na porub-
ském zámku.

30. 10. 2014
ParlamentníListy.cz
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Vědci symbolicky posunuli ručičky
na hodinách o dvě minuty dopředu

Soudný den se přiblížil, tvrdí atomoví vědci. Je za tři minuty
dvanáct Svět je znovu blíž svému konci, tvrdí experti sdružení
kolem amerického Bulletinu atomových vědců (BAS). Ve čtvrtek
na symbolických „Hodinách apokalypsy” posunuli ručičky o dvě
minuty dopředu. Je za tři minuty dvanáct, varují. „Neomezovaná
změna klimatu a závody v jaderném zbrojení v důsledku moder-
nizace obrovských arsenálů představují mimořádné a nepopira-
telné hrozby pro pokračování lidské existence,“ uvedl v tiskovém
prohlášení výkonný ředitel BAS Kennete Benedict. „Tyto nezdary
ohrožují jednoho každého člověka na Zemi.“ 

Nebezpečí jako za studené války 
BAS vyhodnocuje globální hrozby pravidelně od roku 1947. Za tři minuty dvanáct podle nich bylo napo-

sledy v roce 1984, kdy vrcholila jedna z konfrontačních fází studené války mezi Spojenými státy a Sovět-
ským svazem. Nejpovážlivěji na tom lidstvo bylo v roce 1953, kdy bylo za dvě minuty dvanáct. Ve zmíněném
roce oznámily USA i Rusko, že vyvinuly vodíkovou bombu, zemřel Stalin, jehož vystřídal Georgij Malenkov
a pak hned Nikita Chruščov, několik měsíců pokračovala krvavá válka v Koreji, jež skončila pouze příměřím,
a dál zuřila válka v Indočíně. Ještě v roce 1991 ukazovaly symbolické hodiny sedmnáct minut do dvanácté,
od té doby se „čas“ posouval dopředu. Pouze v roce 2010 se ho vědci rozhodli o minutu vrátit na 11:54.
Naposledy se ručičky pohnuly v roce 2012, a to o minutu dopředu. 23. 1. 2015 20:23 

Novinky.cz

9/11. 2014
Na Václavském náměstí jsem si vzpomněla na

stejný den před 13 lety. Tehdy jsem v přímém televiz-
ním přenosu sledovala náraz druhého letadla do věže
World Trade Center (Světového obchodního centra)
v New Yorku, a zděšeně jsem volala kamarádce, ať si
pustí televizi, že je asi válka. Tehdy jsem vůbec netu-
šila, co to vlastně začalo, jaká ta válka bude, kdo ji
proti komu povede, a jak dlouho bude trvat. Dnes je
již jasné, že je to ta nejodpornější válka penězoměnců
proti lidem, zvrácené ideologie a lží proti zdravému
rozumu, proti kritickému myšlení, a hlavně proti právu
lidí na klidný a důstojný život. To vše za vydatné po-
moci mainstreamových sdělovacích prostředků. Při-
pomínám (nenalezené) zbraně hromadného ničení
v Iráku, nekončící válku vyhlášenou proti terorismu,
vedenou ale přitom státními teroristy, podivně ztra-
cená civilní letadla, další civilní letadla zase (neznámo
kým) sestřelená, střelbu do řad demonstrujících
(vlastních) občanů, proti které - zdá se - nikdo ani do-
dnes neprotestuje, fašistická chunta ve vedení slo-
vanského státu na Východě (podporovaná přes svou
nelegálnost přitom svorně establishmenty Západu),

rádoby vyšetřování teroristického činu možnými pa-
chateli, to všechno je v našem mediálním mainstre-
amu asi normální. Moje generace (jsem ročník 1950)
je zvyklá také díky dřívějším zkušenostem sdělovacím
prostředkům nevěřit. Jejich působení se bohužel ne-
změnilo, jenom otočilo o 180 stupňů. Díky proto za in-
ternet. Ještě že ho máme. Ať nám dlouho
(necenzurovaný) vydrží, a ať se u nás stále více lidem
daří nebýt stádem ovcí, ovládaných Českou televizí
a mainstreamovými médii. 9. 11. 2014

Eva NOVOTNÁ
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ NA CELÉM SVĚTĚ!
Dostal jsem od vás mnoho dopisů, kde mi vyjad-

řujete svou podporu, a přání k narozeninám, k ná-
boženským a jiným svátkům, ve kterých mi
dodáváte odvahy bojovat proti nespravedlnosti i to-
hoto soudního NATO galimatyáše, který je pravou
rukou tohoto útočného paktu a slouží mu k tomu,
aby se volně šířil po světě, aby silou zbraní vnucoval
spravedlnost podle svých měřítek a boural, pálil
a ničil země a státy, kde a kdy se mu to jen zamane!
Když se podívám na to, co se děje ve světě, rozhodl
jsem se, že napíši dopis, který rozešlu všem svým
přátelům.

K tomu mě zavazuje panující chaos a válečné ná-
silí, které probíhá a stále se více šíří a zachvacuje
mnohé státy, teritoria a regiony. Svět si oddechl
v roce 1988 od hromadění zbraní, když Michail Gor-
bačov v SSSR zahájil perestrojku, leč ten se zároveň
dopustil neodpustitelného omylu, neboť tehdy uvěřil
lžím Reaganovy vlády, že se NATO nebude rozšiřovat
dále na Východ! A je realitou, že tento pakt se na
Východ nejen rozšířil, ale dokonce v tomto úsilovně
pokračuje!!

Proběhla Berlínská zeď, válka v Zálivu a Iráku,
v Afghánistánu, Somálsku, Čadu, proběhlo arabské
jaro, pokračují boje v Sýrii, v Libyi, dále na Ukrajině,
a nyní zase v Iráku – a tak se ptám, kam to všechno
vede?? Zdá se mi, že v sázce je samotné přežití této
civilizace. Od roku 1988 až dosud došlo k brutál-
nímu zničení řady států, proběhly také secese men-
ších zemí! Světový mír je nebezpečně rozbouřený,
došlo k řadě krutých válek, veliký počet lidí žije
v uprchlických táborech, kde jsou často bez potra-
vin, vody, elektrického proudu, bez základních pod-
mínek pro život, protože jim byly zpustošeny jejich
vesnice a města, přišli o veškerý svůj majetek. Ni-
čení měst dosáhlo obrovských rozměrů, bylo de-
struováno veškeré hospodářství a infrastruktura
mnoha zemí. Ztráty životů lidí jsou nedozírné, už
nikdo nepočítá zabité a zavražděné či zraněné, ani
ty vyhnané, vystěhované, zubožené, hladové, přive-
dené do neštěstí! Zbraněmi se řinčí na Ukrajině,
v Sýrii, Gaze, Iráku, je vyhrožováno Severní Koreji,
Íránu, zavádějí se sankce proti Rusku, které je dále
obkličováno a izolováno. Tento svět kráčí do úplného
chaosu, nepořádku a bezvládí.

Podle mého nejhlubšího přesvědčení se Západ
na čele s USA vydal na pochod proti Východu. Tito
globalisté tam směřují starými, již vyzkoušenými
cestami Napoleona Bonaparta a Adolfa Hitlera. Zá-

padní satrapové se nedali na pochod, aby se dostali
na čáru A - A (Archangelsk - Astracháň), kterou Adolf
Hitler uvedl již ve svém Mein Kampfu. (A který se
dostal až ke Stalingradu a rozbořil ho, ale jak to
s ním a s jeho Třetí říší nakonec dopadlo, je známo).
Dnes globalisté chtějí jít ještě dál za čáru A - A. Oni
chtějí vládnout prostorem celé Ruské federace, Asie,
chtějí si podrobit svobodné země světa, se kterými
by pak zacházeli jako se svými koloniemi, aby tak
ovládli jejich bohatství. Proto obkličují Rusko a snaží
se, aby do válečného dění zatáhli Severní Koreu, Irán
a Čínu. Globalisté se tedy rozhodli jít přímo cent-
rálně-evropským bojištěm, neboť jim nevyšel pů-
vodní plán, totiž aby pravým křídlem NATO, přes
islámské republiky bývalého SSSR, vpadli na vý-
sostné ruské území. Jasným příkladem toho byly
války v Čečensku a v Gruzii, kde měli v úmyslu přes
Kavkaz proniknout do sibiřských nalezišť ropy, plynu
a ostatních hospodářských zdrojů. Dnešní (občan-
ská) válka na Ukrajině byla dlouho připravována
v naprostém utajení. Nezákonným způsobem byla
nejprve svržena legální vláda Ukrajiny, aby Západ
a NATO si to mohly přes Ukrajinu namířit přímo na
Východ, tedy na Rusko.

Podle mého přesvědčení je i tato válka, jako
ostatně všechny války, kontraproduktivní. Škodí
světovému míru a lidstvu. Dnešní situace na Blíz-
kém a Středním východě i na Ukrajině a v některých
afrických zemích jasně ukazuje úmysl globalistů
ovládnout celou planetu, se všemi jejími zdroji na
zemi, pod zemí i ve vzduchu. Oni zdokonalují neu-
stále své zbraně - neviditelná bombardovací letadla
kategorie Stealth, bezpilotní útočné letouny Preda-
tor a Reaper, křižující střely s plochou dráhou letu
Tomahawk veliké ničivé síly, obrovského doletu
a značné přesnosti, s jejichž pomocí ničí po světě
města, která byla centry i tisíce let před Kristem. Co
globalisté udělali s Tripolisem, Damaškem, Kanda-
hárem, Bagdádem a dalšími městy a státy, kterým
přivedli tu svou verzi demokracie? Kolik bylo zabito
obyvatel v těch místech, kolik bylo zraněno a vystě-
hováno nebo vyhnáno lidí do pouštních oblastí pod
stany, aby zde žebrali i o kůrku chleba? Kdo vyzbrojil
a vycvičil teroristickou organizaci Al-Kajdu, to se ví.
Kdo v tom čase podporoval muslimské extremisty -
mudžaheddíny, to se rovněž ví. I to, že jim v době
ničení SFRJ byli dobří secesionisté i extremisté
všech barev od Slovinska přes Chorvatsko, Bosnu
a Hercegovinu i Kosovo. Oni je vyzbrojovali, pomá-
hali jim, dávali jim k dispozici desítky svých gene-
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rálů, aby jim organizovali armádu i vojenské ope-
race, podporovali je dále politicky, diplomaticky, fi-
nančně a dalšími způsoby. Dokonce se účastnili
aktivně ozbrojených ofenzív těchto iredentistů proti
Republice Srbská krajina, dále proti Re-
publice srbské a později i proti Svazové
republice Jugoslávie.

Copak v muslimských ofenzívách, ve-
dených z hor Igman a Bjelašnica zbra-
němi nepomáhali Armádě Bosny
a Hercegoviny (ABaH) prorazit obklíčené
enklávy Sarajevo a Goražde, aby tak
muslimskému vůdci Alijovi Izetbegovi-
ćovi pomohli utvořit celistvou Bosnu
a Hercegovinu v duchu jeho Islámské
deklarace, tedy pod vládou Muslimů?
Letadla vojenského paktu NATO bom-
bardovala Republiku srbskou, jako ten
Sea Harrier sestřelený u Goražde, nebo
F-16 u Drvaru, podobně jako Mirage, se-
střelený nad Pale. Copak je posláním
OSN, aby její síly bombardovaly jednu
válčící stranu (srbskou) ve prospěch té druhé, tedy
muslimské a chorvatské? Rezolucí OSN bylo naše
letectvo donuceno zůstat na zemi a nesmělo se
účastnit obrany svého státu, lidu a armády.
A v (chorvatské) operaci Bouře americký diplomat
(velvyslanec v Chorvatsku) Kenneth Galbraith na

tanku velel spolu s americkými generály, ukazoval
kudy a jak nejlépe vést agresi proti Republice Srb-
ská krajina a Republice srbské.

Do Daytonu měla Republika srbská (srbská část
Bosny a Hercegoviny) kolem 68% území bývalé
Bosny a Hercegoviny, takže nám Dayton odebral 10
opštin (obcí na úrovni okresu) v Sarajevu (Nové Sa-
rajevo, Hadžići, Blažuj, Ilidža, Rajilovac, Vogošća, Ili-

jaš, Koševo, Grbavica, Staré Sarajevo), a 13 opštin
(často s většinovým srbským obyvatelstvem) v zá-
padní části Republiky srbské (Glamoć, Drvar, Gra-
hovo, Kupres, Petrovac, Kljuć, Mrkonjić Grad, Jajce,

Sanski Most, Krupa, Bihać a Donji Vakuf). Tak byla
Republika srbská zredukována na 49% teritoria bý-
valé Bosny a Hercegoviny, a to podle vůle americké
vlády prezidenta Billa Clintona a úředníků jimi zří-
zeného protektorátu. Muslimům byl dán koridor ze
Sarajeva přes vesnici Delijaš do Goražde, aby měli
své teritorium navzájem propojené.

Daytonskou mírovou dohodou byl zajištěn mír
v prostoru bývalé Socialistické federativní republiky
Jugoslávie. On se dosud dodržuje, a to je dobré.
Věřím ale i v lepší časy. Když se znovu ohlédnu na
události od roku 1988 a Berlínské zdi a dále, přiho-
dilo se mnoho zlého, byl ohrožen i světový mír, pro-
běhly mnohé kruté války na Balkáně, v Africe, na
Blízkém, Středním i Dálném východě, kde se i teď
řinčí zbraněmi a hrozí se Severní Koreji, potenciálně
i Tchaj-wanu, Indočíně a dalším regionům, obětem
afrického nebo arabského jara. 

Jsem pln starostí kvůli událostem a snaze Zá-
padu, tedy paktu NATO na čele s USA, který šíří
a vnucuje jiným silou zbraní své standardy a podří-
zení se jednopolárnímu uspořádání světa.

Děsím se úmyslů aliance NATO (globalistů), která
se dala do pohybu směrem na Ukrajinu. Cílem je zot-
ročit Ruskou federaci, aby se zmocnili euroasijského
prostoru, aby ovládli planetu Zemi a s ní celý Vesmír.
Pokládají se již za natolik mocné a rozhodné, aby to
uskutečnili za jakoukoli cenu. To se již také navenek
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VÝZVA K RUSKÉMU NÁRODU
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vůdce Srbské radikální strany Vojislav Šešelj se obrátil k ruskému
 národu s výzvou: Nezrazujte svou zemi, neopouštějte svého prezidenta!

Drazí bratři,
já, moje rodina, moje strana a celý srbský

národ jsme s vámi v tomto složitém období,
v němž se ocitla vaše země. Chci vám sdělit, že
rovněž my jsme po pět let trpěli sankcemi zá-
padního imperialismu. A dokonce i my, Srbové
– malí Rusové na Balkánu - jsme to přežili. 

Jen si vzpomeňte na dobu, kdy našeho
prezidenta Slobodana Miloševiće zbavili
moci po bombardování. Velmi si přeji, abyste
pochopili, že Putina chtějí zbavit moci také,
protože je to rovněž vlastenec, který miluje
svou zemi, a nezradí jí. 

Nechoďte na demonstrace, které připravili
na jaro, aby destabilizovali Rusko a odstranili Putina! Máte podporu mnohých zemí, silné Číny, silné Indie,
na stranu Ruska se staví Írán a Turecko, a samozřejmě také Srbsko! Sankce nic nezmohly, v tomto ohledu
ani Srbsko neskákalo, jak Západ pískal, ale opozice sponzorovaná západními financemi pořádala de-
monstrace. Svého dosáhli ale až vojenskou intervencí, když NATOvské zrůdy začaly bombardovat Srbsko. 

Musíte pochopit, že situace je velmi vážná. Šiřte mou výzvu, kde jen budete moci, a já budu doufat, že
si ji přečtou všichni Rusové. Nezrazujte svoji zemi, neopouštějte Vladimira Putina, svého nejlepšího pre-
zidenta. Zvítězíte, jen pokud budete jednotní! Nedovolte, aby Rusko zopakovalo osud Jugoslávie!

Vojislav ŠEŠELJ
(Text uveřejnil internetový list Russkaja Vesna dne 18. 12. 2014. 

Přeložila Ivana Blahutová).

projevuje různými způsoby. Každodenně jejich ma-
smédia špiní Rusko a jeho vedení. Vymýšlejí a vnu-
cují různé sankce a podmínky Rusku, které chtějí
izolovat od celého světa, všemožně se snaží podnítit
válku mezi Ukrajinou a Ruskem za pomoci štvaní
různých zemí a států proti (obkličovanému) Rusku. 

Hlavním válečným štváčem je vláda (administra-
tiva) USA a její zpravodajsko-bezpečnostní služby,
na prvním místě CIA. Toto vše bylo vidět již od osm-
desátých let dvacátého století a je patrné dodnes.
Všechno již bylo s úspěchem vyzkoušeno na roz-
padu Jugoslávie (SFRJ), ve válce v Zálivu, atd. To
viděl a pochopil každý, kdo alespoň trochu sleduje
jejich TV stanice. Jimi ovládaná či vlastněná média
ve dne v noci šíří notorické lži proti pravoslaví
a Rusku. S jakým cílem to dělají? Jejich propaganda
je ničivá, dobře kamuflovaná a připravená, s cílem
přípravy na válečné běsnění. Tyto své špinavé
úmysly obalili do jakoby demokratického hávu.
Komu ale přinesli ve skutečnosti nějaké dobro a de-
mokracii?? Rozšiřování jejich vlivu vyvolalo jen pus-

tošení, vypalování a ničení vesnic i měst po celém
světě, které byly přeměněny ve zříceniny, uvrženy
do chaosu, ohrožovány terorismem, včetně toho
státního. Následkem jsou statisíce uprchlíků a vy-
sídlenců, kteří v kempech přežívají bez jakékoli dů-
stojnosti. Globalističtí predátoři rozsévají smrt
v mnoha zemích a oběti jejich násilí se už ani nepo-
čítají. 

Je nezbytné všechny upozornit, že je nutno roz-
hodně klást odpor západnímu zlu, terorismu a glo-
balismu!! Tento dopis rozesílám do všech světových
stran a vám, moudrým osobám, protože je svět na
pokraji propasti. Je nutno co nejdříve zastavit násilí
a války, všechny otázky řešit mírovými prostředky
a pod ochranou OSN, pokud už není pozdě.

Všem, kteří toto poselství obdrželi a přečetli, přeji
svobodu, zdraví, mír, pokrok a prosperitu.

Váš přítel a ctitel RATKO MLADIĆ
Překlad: Rajko Doleček (Dopis Ratko Mladiće,

který je nezákonně vězněn tzv. Haagským tribuná-
lem ICTY, je z 9. října 2014).
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Drazí naši bratři - Slované!
Dnes 18. ledna roku 2015 ukrajinské ozbrojené

síly ostřelují z Uraganů, tanků a děl předměstí Do-
něcka. Granáty vybuchují v obytných čtvrtích. Boří se
domy, hynou pokojní civilní obyvatelé, a to i děti.
Večer mi telefonovali z Doněcka příbuzní, asi hodinu
jsem po telefonu slyšel lkaní žen. Mluvili o tom, že
obyvatelé města jsou v panice. Kryty jsou přeplněny.
Sem schovávají především děti a staré lidi. Obyvatelé
se snaží ochránit před zabitím nevinné lidi i doma. 

Ukrajinská vládnoucí místa použila příměří na to,
aby sem přisunula vojenské posily. Plně je podporují
hlavy vlád – zemí Evropské unie a USA. Mise OBSE
je nečinná a licoměrná. Lidé, žijící v Doněcku, se mne
ptají, proč na podporu Charlie Hebdo manifestovalo
v Paříži 1,5 milionu lidí, a za tisíce zabitých v Donbasu
a Lugansku není pobouření ani ve Francii, ani v bra-
trských slovanských zemích. Na jihovýchodě Ukra-
jiny už zahynulo kolem 10.000 lidí. Ale tyto oběti,
smrt dětí, žen a starých lidí nikoho v Evropě, zdá se,
nevzrušují. Zato bohatství – zásoby břidličného plynu
lákají sem mnohé.

Slovanský výbor Ukrajiny vždy odpovídal na výzvu
svých bratrů - Slovanů, když proti nim byly rozpou-
távány krvavé plány amerických jestřábů.  My jsme
demonstrovali u velvyslanectví USA a zemí, které

jsou členy NATO. Nyní my, Slované žijící na jihový-
chodě Ukrajiny, potřebujeme neodkladnou podporu
z vaší strany. Je třeba přimět vedení Evropské unie
a USA, aby žádali od vedení Ukrajiny okamžité za-
stavení války proti vlastnímu národu, aby ukončilo
ostřelování města a osad v Doněcké a Luganské ob-
lasti. Zde si lidé přejí mír.

Věříme, že u velvyslanectví USA, Německa, Fran-
cie, Velké Británie a dalších vlivných zemí můžete
zorganizovat nelhostejné občany a uspořádat de-
monstrace, mítinky za ukončení války na jihovýchodě
Ukrajiny – v oblastech Donbasu a Lugansku. Tím do-
kážete pomoci zastavit nechtěnou válku a oběti.

Velmi prosím o projev solidarity k porušení míru
takovýmto způsobem. Také prosím o zasílání kolek-
tivních žádostí, aby Ukrajinská vláda zastavila válku
proti svým občanům, na Radu bezpečnosti OSN
a velvyslanectví zmíněných zemí, včetně Ukrajiny.

S úctou 
Nikolaj LAVRINĚNKO

předseda Slovanského výboru 
Ukrajiny a Mezinárodní slovanské rady

18. ledna 2015
Překlad: Pavel REJF
Nezávislá skupina Věrni zůstaneme
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VÝZVA PŘEDSEDY SLOVANSKÉHO VÝBORU UKRAJINY A MEZINÁRODNÍ SLOVANSKÉ RADY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

V Paříži se střílelo pod falešnou vlajkou?
Paul Craig ROBERTS

Vezmu-li v úvahu kolik skutečných žurnalistů na válečných frontách – nikoli tedy karikaturistů v Paříži
– bylo Islamských státem Washingtonem zorganizovaným a financovaným, už popraveno, včetně nafil-
movaných stětí hlav, pak pro mě mediální vřava, rozpoutaná po incidentu v Paříži, nese všechny znaky
skvěle připravené a sladěné akce. Ať už byla provedena pod cizí vlajkou či nikoliv, je dnes využívána pro
velmi široký účel a ještě lépe řečeno účely, mezi nimiž se jako nejdůležitější jeví přivést Francii zpět na
tutéž oběžnou dráhu, na které krouží Washington. Francouzský prezident Hollande totiž prohlásil, že
sankce proti Rusku by měly být časově ohraničené, čímž se ztotožnil spíš s hospodářskými zájmy své
země, než se zájmem jediného světového hegemona. Dalším účelem akce je přiškrtit sílící evropské
sympatie pro Palestince a postavit Evropu zpět po bok Izraele. A ještě dalším je zarazit rostoucí nesouhlas
Evropy s dalšími americkými válkami na Středním východě. Američtí neokonzervatisté zde totiž své účin-
kování ještě neskončili - Syrie, Iran, Hizballáh a Saudská Arábie ještě stojí. A může být samozřejmě ještě
řada dalších důvodů, které mi nejsou zatím zřejmé. Moje doporučení je tedy následující, končí svůj text
americký poliitk a dodává: Nevěřte tisku ani televizním médiím a myslete! Američané doplatili na svou
neschopnost myslet tím, že mají na krku už třináct let válek a policejní stát. 12.1.2015 13:00

Přeložil: Lubomír MAN
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pc-roberts-podezreni-ze-se-v-parizi-strilelo-pod-falesnou-

vlajkou-sili
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SVOBODA A DEMOKRACIE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

V ukrajinské krizi spočívá mediální ohnisko na-
dále u ruského prezidenta Vladimíra Putina. Co
chce, co plánuje, co si myslí? Tak se ptají mnozí
komentátoři a přitom se zpravidla vyhýbají po-
dobně důkladnému pohledu jiným směrem, na
Západ. Nemálo pozorovatelů bylo teď překvapeno,
když tento sebekritický pohled objevilo v zářijo-
vém vydání časopisu Foreign Affairs, vydávaném
konzervativním newyorským elitním
klubem Council on Foreign Relati-
ons.

Renomovaný politolog John Me-
arsheimer tam přímo argumentuje,
že USA a jejich evropští spojenci
„nesou největší díl odpovědnosti za
krizi“. Podle Mearsheimera „je roz-
šíření NATO jako ústřední prvek větší
strategie pro vytržení Ukrajiny
z ruské sféry vlivu a její integrování
k Západu“. Řešení konfliktu spočívá
nyní v tom, že bude od tohoto cíle
ustoupeno a z Ukrajiny už nebude
frontový stát, ale neutrální most mezi
Východem a Západem - podobně
jako jím bylo Rakousko za studené
války. Západ by měl rovněž „značně
omezit“ své snahy o „sociální engi-
neering“ na Ukrajině. Mearsheimer
tím myslí aktivní západní podporu
takzvaných barevných revolucí, jako
byla třeba „oranžová revoluce“
v roce 2004 nebo nejnověji majdan-
ské hnutí v Kyjevu.

O tom, že tato speciální forma
„podpory demokracie“ na Ukrajině
má své kořeny v programech CIA,
existovaly vždy domněnky, ale ve
své historické komplexnosti to vy-
chází najevo až nyní. Neboť jak ukazují doku-
menty, CIA kontinuálně operuje na Ukrajině už od
počátku 50. let, přitom většinou na straně pravi-
cově extrémních nacionalistů. Historický výzkum
k tomuto tématu se opírá o zákon k odhalování
válečných zločinů nacistů, který byl v USA přijat
v roce 1998, na jehož základě vznikly obsáhlé
vládní zprávy, které se také - což je aktuálně bri-

zantní - zabývají historií aktivit západních tajných
služeb na Ukrajině.1

Nástroj hospodářských elit
Poté, co už nacisté při napadení Sovětského

svazu sázeli na podporu ukrajinských nacionalistů
pod vedením Stěpana Bandery, vzala CIA po válce
pod svá křídla Banderova bezpečnostního šéfa Mi-

kolu Lebida. Lebid byl v interních dokumentech
Američany popisován jako „známý sadista a kola-
borant s Němci“ s „úskočným charakterem“ a vě-
dělo se o něm, že jej vycvičilo Gestapo. Lebid se
stal pro CIA nejdůležitějším mužem v jejích sna-
hách získat ve studené válce vliv na Ukrajině. Při-
bližně od roku 1950 se stal Lebid klíčovou figurou
CIA v její operaci „Aerodynamic“, v jejímž rámci

Freedom and Democracy
PAUL SCHREYER
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byli na Ukrajinu vysazováni agenti a byla budována
podzemní síť. Stejně jako dnes šlo hlavně o osla-
bení Moskvy.

K založení CIA došlo nedlouho před tím, v roce
1947. Jak známo, teprve druhá světová válka udě-
lala z USA supervelmoc. Obsazení vůdčích průmy-
slových států, jako Německa, Japonska nebo Itálie,
a s tím spojená nová role USA ve světě vyžadovala
také restrukturalizaci a rozšíření bezpečnostního
aparátu. Nově vytvořené impérium muselo být při-
měřeně spravováno.

Klíčovými osobami v tomto procesu byli mimo
jiných Allen W. Dulles, zkušený diplomat, podnikový
advokát a bankéř, jakož i James Forrestal, šéf
tehdy předních investičních bank a brzy nato nový
ministr obrany USA. Dulles hrál už ve 30. letech
podstatnou roli při přípravách USA na zahraniční
intervence. Když se politická elita země, ještě pod
dojmem velké hospodářské krize, rozštěpila na izo-
lacionisty a intervencionisty, stal se Dulles lobbis-
tou za energické vměšování do světové politiky.
Knihy, které tehdy vznikly za jeho spoluautorství,
jako třeba pojednání z roku 1939 „Může Amerika
zůstat neutrální?“, pomáhaly při duchovní přípravě
země na vstup do války. Intervencionisté prosazo-
vali tezi, že vojenská a ekonomické izolace ve stále
propojenějším mezinárodním systému není možná.
Za tím stálo přesvědčení finančních elit a předních
politiků, že Spojené státy by nemohly trvale pro-
sperovat bez trhů britského impéria, západní po-
lokoule a Asie. Dulles sám přitom pracoval v již
zmíněném klubu Council on Foreign Relations.

Po druhé světové válce pokládali intervencio-
nisté za nutné vybudovat rychle nové a trvalé
struktury mocenského managementu. Pozdější ře-
ditel CIA Richard Helms (1966-1973) vylíčil ve
svých pamětech, jak byl v roce 1946 požádán Dul-
lesem, aby „vypracoval návrhy pro formu a orga-
nizaci toho, co se mělo v roce 1947 stát CIA“.
Dulles, partner vlivné podnikatelské kanceláře
a v letech 1953-1961 sám šéf CIA, vytvořil za tím
účelem šestičlennou skupinu poradců, z větší části
složenou z bankéřů a právníků. O dva roky později
povolal Dullese bývalý bankéř a nyní minstr obrany
Forrestal na místo předsedy výboru, jenž obsahoval
další dva členy - právníky a měl kontrolovat práci
CIA. Výbor se pravidelně scházel v sídle předsta-
venstva jedné investiční firmy na Wall Street.

Rozhodující na této struktuře je méně politická
korupce, která bývá nepostradatelnou součástí ta-

kových propletení,
více však vytvoření
a využívání státních
tajných služeb v in-
tencích hospodář-
ské a finanční elity.
Neboť právníci a in-
vestiční bankéři,
kteří stáli za založe-
ním CIA, nespatřo-
vali v této
organizaci čistě
zpravodajský ná-
stroj, nýbrž přede-
vším nástroj pro své utajované akce. Jen za tímto
účelem bylo v roce 1948 vytvořeno v rámci CIA
přísně utajované oddělení, tzv. „Office of Policy Co-
ordination“ (OPC), a to bez vědomí a souhlasu par-
lamentu. Také toto oddělení řídilo v 50. letech na
Ukrajině zahájenou operaci „Aerodynamic“. Vzhle-
dem k rozsahu a aktivitě ukrajinského podzemního
hnutí označil Frank Wisner, rovněž právník z Wall
Street a tehdejší šéf OPC, tento projekt za „top-pri-
oritu“.

Výstavba umělecké scény
Ovšem v polovině 50. let, poté, co se Sovět-

skému svazu podařilo infiltrovat síť Mikoly Lebida,
agresivní fáze programu „Aerodynamic“ skončila.
Vysazování agentů a militantních odpůrců režimu
na Ukrajinu bylo passé. V důsledku toho přešla CIA
k neméně důležitému skrytému ideologickému
boji. Pod Lebidovým vedením byl v New Yorku na-
startován „kulturní program“. Pro jeho realizaci za-
ložila CIA jakoby privátní organizaci „Prolog
Research Corporation“, která vydávala ukrajinské
knihy a časopisy a produkovala rozhlasové pořady.
Paralelně byla v Mnichově vytvořena pobočka s ná-
zvem „Ukrajinská společnost pro zahraniční stu-
dia“, kde vznikala většina publikací „Prologu“. Tato
organizace také platila řadě ukrajinských spisova-
telů v exilu, z nichž většina ani nevěděla, že v po-
zadí organizace je CIA. Krásné umění se stalo
propagandistickou zbraní. 

Dalším těžištěm práce se stal v Mnichově vydá-
vaný časopis „Suchasnist“ - literární časopis, který
požíval velkou pozornost v emigrantských kruzích
a byl tvrdě napadán Sovětským svazem. Nedávno
uvolněná zpráva CIA zmiňuje také schválení tohoto
projektu „Výborem čtyřiceti“, kterému v té době
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předsedal Henry Kissinger a který dohlížel na
všechny tajné operace. V 60. a 70. letech ovlivňoval
„Prolog“ celou novou generaci Ukrajinců, kteří ne-
věděli, že USA byly platiteli mnoha jejich ideových
vůdců a vzorů, ani to, že tato podpora jejich národ-
ního kulturního sebevědomí měla být pouze pro-
středkem většího imperiálního účelu.

Lebid odešel v roce 1975 na odpočinek, ovšem na-
dále zůstal poradcem „Prologu“. Zbigniew Brzezinski,
tehdejší poradce prezidenta Cartera pro otázky ná-
rodní bezpečnosti, program ještě více rozšířil, neboť
byl přesvědčen o jeho úspěchu. Jeho původ při tom
zřejmě také hrál roli: Brzezinského otec, polský diplo-
mat, vyrůstal na území pozdější Ukrajiny. V 80. letech
byl program rozšířen na další národnosti v rámci So-
větského svazu a pro CIA platil nakonec jako za jeden
z nejúspěšnějších programů toho druhu. 

Doba otevřených akcí
Paralelně byl organizačně na nové nohy postaven

projekt na ovlivňování veřejného mínění. Poté, co
aféra Watergate v 70. letech vedla také k odhalení
mnoha ilegálních operací CIA v zahraničí, byly kom-
petence této služby prezidentem Carterem pod-
statně omezeny. Když do Bílého domu přišel v roce
1980 Ronald Reagan, nastalo uvažování o tom, jak
by mohla být obejita nová zákonná omezení. Rea-
ganův volební manažer a pozdější šéf CIA Wiliam J.
Casey přišel na myšlenku, přeložit tajné programy
na ovlivňování veřejného mínění na oficiální nadaci
pro „podporu demokracie“. Za tím účelem byla
v roce 1983 založena zvláštní hybridní struktura na-
zvaná „National Endowment for Democracy“ (Ná-
rodní nadace pro demokracii - NED), které dal
oficiálně vzniknout parlament a jejíž financování
převzalo ministerstvo zahraničí. Formálně byla na-
dace soukromá, nadstranická a obecně prospěšná.
Tato konstrukce umožnila podporovat zahraniční
operace, aniž by americká vláda nadaci přímo fi-
nancovala nebo za ni ručila. CIA si v nadaci zacho-
vala vliv prostřednictvím svých lidí.

List Washington Post vylíčil v roce 1991 v eufo-
rickém článku „Nevinnost v cizině: Nový svět stát-
ních říší bez agentů“ tento obrat k „větší
otevřenosti“: „Žijeme v době otevřených akcí.
Velká demokratická revoluce, která v uplynulých
letech zametla zeměkouli, byla triumfem otevře-
ných akcí. Staří veteráni CIA snili po celou generaci
o tomto druhu celosvětového antikomunistického
puče. Přesto když k němu došlo, proběhl otevřeně.

Neexistovaly žádné paramilitární armády a téměř
žádné prolití krve. Jako klíčové elementy ve spik-
nutí se ukázaly být telefony, televize a faxy. Za den-
ního světla mohly Spojené státy a jejich spojenci
dosáhnout věcí, které by při utajování byly nemys-
litelně nebezpečné.(...) Výplatčím otevřených ope-
rací je Národní nadace pro demokracii,
quasisoukromá skupina, vedená Carlem Gershma-
nem a financovaná Kongresem. V pozdních 80. le-
tech organizovala nadace otevřeně, což dříve bylo
nevyslovitelně tajné, rozdělování peněz pro antiko-
munistické síly za železnou oponou. Ten, kdo čte
seznam příjemců peněz od NED (jde o veřejně pří-
stupný dokument), podniká také toulku dějinami
demokratických hnutí: v Československu začala
nadace v roce 1984 podporou demokratických sil;
v Maďarsku byla podpora odstartována v roce
1986, patřila k ní pomoc při volbách, jakož i peníze
pro první „nezávislý“ průzkum veřejného mínění;
v Rumunsku a Bulharsku podporovala nadace nové
časopisy intelektuálů a další pomocné prostředky
demokracie. (...) Nadace byla aktivní také v Sovět-
ském svazu, dávala peníze sovětským odborům, li-
berální „interregionální“ skupině v parlamentu,
ukrajinskému hnutí za nezávislost a podporovala
mnohé další projekty. Skryté financování by pro
tyto skupiny bylo, došlo-li by k jeho odhalení, po-
libkem smrti. Otevřené financování bylo, jak se zdá,
pomocníkem při porodu.“

Podpora demokracie
Motivována svým úspěchem rozdělována NED

v dalších 25 letech od pádu berlínské zdi peníze
konsekventně a vytvářela sítě vlivu. Roční rozpočet
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NED činí asi 100 milionů dolarů. Podle své výroční
zprávy šlo v roce 2012 3,4 mil. dolarů na Ukrajinu
na „podporu demokracie“. Oficiální webové
stránky NED obsahují aktuálně více než 50 sepa-
rátně podporovaných projektů na Ukrajině, na které
bylo zatím vydáno 2,8 mil. dolarů. V průměru do-
stává každý spřízněný lokální polek či svaz na 50
000 dolarů ročně. 

Náhled do seznamu příjemců peněz na Ukrajině
dává detailnější informace: Například „Center for
International Private Enterprise“ dostal aktuálně
350 000 dolarů, aby „rozvíjel tržní hospodářství“
a „zlepšoval společenské klima“. Instituce „Nati-
onal Demokratic Institute for Interntional Affairs“
dostala od NED 370 000 dolarů, aby mohla platit
tuzemské pozorovatele, kteří měli v květnu 2014
potvrdit volbu Porošenka za ukrajinského prezi-
denta jako „svobodnou a férovou“. Ale i menší pro-
jekty byly pečlivě ošetřovány; třeba „Dniprovsky
Center for Social Research“ dostalo 20 000 dolarů,
aby „zlepšilo přístup k nezávislým informacím ve
východním regionu Dněpropetrovsk“. 40 000 do-
larů připlulo do Doněckého tiskového klubu, aby
„zlepšoval profesionalismus médií na východní
Ukrajině“. Nadace si na Ukrajině vytvořila jemnou
síť, rozprostřenou ve všech ukrajinských regionech
a přirozeně vytvářející závislost na finančně silném
dárci.

Ukrajinská exilová obec v USA je nadto tradičně
dobře organizována. Hlavním lobbistickým svazem
je „Ukrainian Congress Committee of America“,
který byl v dobách studené války přes 20 let veden
vášnivým antikomunistou Lvem E. Dobrijanským.
Tento syn ukrajinského emigranta byl také původ-
cem dodnes každoročně v USA konaného pamět-
ního týdne za tzv. uvězněné národy. Dobrijanský
vedl ukrajinský lobbistický svaz do roku 1983
a měl dobré kontakty do Bílého domu za prezi-
denta Ronalda Reagana. Dobrijanského dcera
Paula Jon Dobrijansky měla v Reaganově Národní
bezpečnostní radě kompetence pro východní Ev-
ropu. V roce 2001 se dokonce stala státní tajemnicí
v ministerstvu zahraničí, kde působila do roku
2009 a v historické kontinuitě spoluorganizovala
„export demokracie“ do východní Evropy. 

Američtí poradci v Kyjevu
Poté, co v dubnu 2014 vyšlo najevo, že šéf CIA

John Brennan odcestoval pod falešným jménem
k rozhovorům do Kijeva, některá média nakrátko

zpozorněla - zvláště když se ukázalo, že hned po
Brannanově setkání s lokálními bezpečnostními
šéfy byla zahájena „antiteroristická operace“ ve
Slavjansku a na východní Ukrajině vůbec. Ovšem
prezident Obama hned krátce nato uklidňoval. Na
společné tiskové konferenci se spolkovou kancléř-
kou Merkelovou, konané v květnu tohoto roku při
příležitosti její návštěvy Washingtonu, řekl: „Existují
křivá podezření, že Američané nějak podněcují na
Ukrajině nepokoje. Musím říct, že nám jde pouze
o to, aby Ukrajina si sama rozhodovala. To poslední,
co chceme, je nepořádek a chaos v centru Evropy.
Německé veřejnosti, která snad sleduje ruskou te-
levizi, bych chtěl poradit, aby se soustředila na
fakta - na to, co se v zemi skutečně děje.“

Toto doporučení bylo v Berlíně zjevně pokládáno
za provokaci. V každém případě jen o dva dny po-
zději informoval list Bild s odvoláním se na „ně-
mecké bezpečnostní kruhy“, že pučistické vládě
v Kyjevě radí „tucty specialistů“ ze CIA a FBI, kteří
pomáhají při potlačován rebelie na východě země.

A tak vede červená niť od militantních 40. let
a poradce amerických elit Allana W. Dullese přes
spolupráci s ukrajinskými nacistickými kolaboranty
typu M. Lebida po neozbrojenou „Soft power“ při
podpoře intelektuálů prostřednictvím NED, až po
znovu militantní přítomnost s poradci CIA, účast-
nícími se „protiteroristické války“ na východě
Ukrajiny. K tomu se hodí také aktuální výpovědi
Semjona Semjončenka, velitele pravicově nacio-
nálního praporu „Donbas“, který nyní dlí ve Was-
hingtonu, aby se radil a americkými politiky
a domluvil výcvik svých bojovníků americkou ar-
mádou. Semjončenko patří k zastáncům tvrdé
linie, kteří mají pod svým vlivem i prezidenta Po-
rošenka. Zda síly, jako už zmíněný John Mearshe-
imer, které chtějí z Ukrajiny udělat most a nikoli
frontový stát, mohou získat vliv, je ve hvězdách.
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OLIVER STONE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Americký režisér Oliver Stone obvinil Spojené
státy z podněcování ukrajinské krize.  Při práci na
dokumentárním filmu o nedávných událostech na
Ukrajině a o ruském prezidentovi Vladimiru Puti-
novi se vyjádřil i ke střelbě z 20. února 2014 v Ky-
jevě s desítkami mrtvých a zraněných. Na
Facebooku napsal, že tato US zpravodajská agen-
tura přispěla k sesazení Janukovyče, s kterým pro
svůj dokument v Moskvě také pořídil rozhovor.
„Viktor Janukovyč byl legitimním prezidentem
Ukrajiny, až najednou 22. února téhož roku nebyl.”
Podle Stoneova vyjádření ozbrojení neonacističtí
radikálové přinutili Janukovyče k útěku ze země
opakovanými vyhrůžkami a pokusy o jeho zavraž-
dění. „Zdá se být jasné, že takzvaní střelci, kteří
zabili 14 policistů, zranili na 85 a zabili 45 protes-
tujících civilistů, byli vnější provokatéři třetích
stran. Mnoho svědků včetně Janukovyče a poli-
cistů se domnívá, že tyto zahraniční prvky sem na-
směrovaly prozápadní skupiny a nesou stopy CIA
(Ústřední zpravodajské služby).” 

Režisér filmů jako Četa, Wall Street, JFK, Ne-
známé dějiny Spojených států, Nebe a země, Na-
rozen 4. července, W nebo The Doors, v roce 2013
(dle mainstreamových médií) prý šokoval nebohé
nic netušící české filmaře a novináře, když přijel
na Filmový festival do Karlových Varů a tam na tis-
kové konferenci bez varování zkritizoval téměř vše,
co kdy USA ve své historii udělaly. Navíc přítomné
české honící psy demokracie, svobody a lidských
práv zaskočil konstatováním, že nechápe, proč je

vůbec Česká republika v NATO. Navrch ještě velice
rozumně konstatoval, že všichni přece potřebu-
jeme silné Rusko. K překvapení Stonea následoval
ostentativní odchod námezdných prorežimních pi-
sálků z tiskovky.

„To, co dělala Pravda a Izvestije v SSSR, se nedá
srovnat s tím, co se děje v současných USA. Nejsou
tu vůbec žádné pochybnosti, nezpochybňují se tu
atomové bomby. Po roce 1989 se USA rychle staly
jedinou supervelmocí na světě a stal se z nich glo-
bální bezpečnostní stát. Každá země má dnes
strach z USA a tak by to být nemělo. V padesátých
letech by se to nestalo, SSSR byl ochoten se USA
postavit,” konstatoval Stone v souvislosti s kauzou
bývalého zaměstnance CIA Eda Snowdena a štva-
nicí na něj, kterou US establishment rozpoutal.

31. 12. 2014
Jan POLÁČEK 

USA za krizí na Ukrajině
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Obamovo memento
Následující slova by Hitler rád řekl mezi svými, ale nikdy ne pro veřejnost. US prezident Barack

Hussein Obama je však otevřeně sdělil pro celostátní americké síťové vydání VOX 11. února 2015:
»Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které
by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme, aby dělaly.« »Now we have got to have the strongest mi-
litary in the world and we occasionally haveto twist the arms of countries that wouldn‘t do what we
need them to do.«

Na vědomí všem, kteří snad ještě přetrvávají v iluzi o americké demokracii či svobodě...
28. 2. 2015

Lubomír MAN
http://www.halonoviny.cz/
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NERETUŠOVANÁ DOBA 
Karel SÝS

Kolik jsi viděl tváří, tolikrát ses setkal s člově-
kem. Říká se, že po čtyřicítce si za svou tvář mů-
žeme každý sám.

Zdeněk Hrabica potkával lidi, a nejen potkával,
ale - řečeno hezky po staročesku - s nimi obcoval.
Mnozí propadli jeho pamětí, ale mnozí v ní uvízli
aspoň drápkem. Mezi nimi najdeme české, sloven-
ské i cizí, občas dokonce cizokrajné politiky, spor-
tovce, básníky, malíře, novináře… Protagonisty
i statisty života.

Zdeněk se nijak neostýchal pohovořit s Andro-
povem, upustit na Chruščovovu nohu svůj po-
věstný klobouk, udělat poslední rozhovor s Indírou
Gándhíovou (že pár dní nato podlehne atentátu,
samozřejmě netušil). Opil se s Jevtušenkem, do-
provázel noční Prahou Nezvala s Erenburgem,
hlídkoval před pracovnou Alexeje Čepičky, zpovídal
pány i kmány…

Před nikým nepadl na zadek, ani před ministry a tajemníky, ani před řediteli zeměkoule, ani před ko-
ryfeji, kápy, náčelníky, papaláši, naboby a miliardáři, ani před tajnými agenty všech mocností.

Načapal převlékače kabátů při činu, zaznamenával zločiny výprodejců československého rodinného
stříbra… 

A při tom všem se navíc ná-
ramně bavil, i když zábava
někdy hraničila s děsem nad
lidskou hamižností a bezpáteř-
ností.

A nakonec mu to vše vydalo
na knihu TVÁŘE BEZ RETUŠE,
kterou možná právě teď berete
do ruky. Ať je, jaká je, její hrdi-
nové, ať už bez bázně a hany, či
s fleky na kabátě, nejsou retu-
šovaní.

Na to můžete vzít jed!

http://www.obrys-kmen.cz
Knihu si můžete koupit nebo

objednat ve Futuře za 245 Kč
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Bez komentáře…
„Musíme být s to klást odpor jakékoli formě agrese Moskvy. V případě ohrožení Polska jako první po-

žádám o dobrou zbraň a budu střílet. Ruský prezident Vladimir Putin moc dobře ví, že cena, kterou by za
takový krok zaplatil, by byla strašná,“ řekl bývalý elektrikář, odborářský boss a exprezident Lech Walesa
v televizi TVN24. J 24. února 2015 

Lipa_01_2015_LIPA  12.03.15  17:06  Stránka 56



57

RECENZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Přiznám se, že knížku MICKA A REX (ilustrovala
Mirka Tomečková, 90 s., vydala Univerzita Palac-
kého v Olomouci, Olomouc 2013) jsem bral do
rukou s obavami. Co může dosud neznámá Soňa
Znebejánková říci o soužití konkurenčních domes-
tikovaných dravců po autorech slavných jmen, a to
v čase, kdy televize stále znovu nalézá k vyvážení
krvavých střetů mezi etniky kontrastně uklidňující
záběry překvapivě idylické koexistence psů
a koček v mnoha domácnostech u nás i ve světě?
Čímpak může upoutat?

Mne si získala už vyprávěčskou dikcí prvního
odstavce: „Vesnice, která se jmenovala Krtčín,
snad proto, že tam kdysi žila spousta krtků, byla
docela malá a klidná. Jen časně ráno“, dovídáme
se dále, kohoutí kokrhání „rozzlobilo několik psů,
kteří si rádi přispali (…)“ a kteří by „drzé ope-
řence“ prohnali, „jen kdyby se jim nechtělo tak
spát.“ Ani jediné slovo navíc, ani jedno, které by
nesedělo. Pohoda a kapka ironie.

Karel Čapek ve fejetonu Pes a kočka zaznamenal,
jak se pes na rozdíl od koček podobá člověku. Na té
shodě, kterou jistě sama vypozorovala, Znebeján-
ková zakládá laskavě ironický nadhled celého pří-
běhu, ilustrovaného téměř ladovskými obrázky.
Osamělý děda se nejprve ujme štěněte, z něhož vy-
růstá přítel člověka, pojmenovaný dědou podle psího
hrdiny rakouského seriálu. Pohoda prvního stupně,
prvoplánová. Dobře se to čte, ale zatím nic víc.

Pak se k dědovi přitře umíněné zatoulané kotě.
I je si vezme domů, a nastane rej. Povyrostlý Rex
na malou a už poněkud potměšilou šelmičku žárlí,
doráží na ni, aniž na ni dokáže vyzrát, aniž se jí
zmocní, ale dožárlí naznav, že o zájem a péči člo-
věka, k němuž přilnul, nebyl zkrácen. Hbitost
a bystrost stále drzejší Micky mu zaimponovala
a došlo mu, že bude s ní lépe vycházet po dobrém.
A aby si zachoval pocit nadřazenosti sugerovanou
už jeho jménem, přijme roli ochránce slabšího tvora
v domě před dorážejícími psisky ze sousedství.

Tady Znebejánková mimoděk koriguje nebo spíš
upřesňuje Čapkův soud o povaze psa a kočky.
Podle Čapka má pes blíž k člověku, kočka k pří-
rodě. Není přesnější přiřadit psa k muži a kočku
k ženě, která se ze zajetí přírody neemancipovala
do té míry jako muži? Micka v podání Soni Znebe-

jánkové je rozmarná chytrá žena a příběh pro děti
je vlastně příběh o lidech.

Autorce však jde zřejmě o něco víc: jde jí o lidi.
Rex a Micka si nejen najdou způsob, jak při všem
hašteření spolu dobře vycházet, jak si sice navzá-
jem provádět různé lumpárny, ale když Micka při-
vede na svět koťátka, Rex pocítí za ně odpovědnost
a pln důležitosti je pohlídá. Dokonce nakazí svým
přístupem i psího kamaráda Césara, na kočky vy-
sazeného. Když se pak zestárlý Rex ztratí a Micka
ho hledá a konečně najde už bez života, příběh
končí. Co bylo s Mickou dál, to už je jiná historie.

Soni Znebejánkové se podařilo povyprávět pří-
běh sbližování, sžívání a soužití psa a kočky tak
rozmarně a poutavě, že malý i velký čtenář zatouží
po životě podobně pohodovém. A v tom je největší
přednost a nemalé umění: pro výchovu k maxi-
mální toleranci k nejrůznějším etnikům, nábožen-
stvím a životním způsobům je takový příběh
cennější než pět hodin občanské výchovy týdně
a všecko nabádání.

Teď už jde jen o to, aby se příběhu chopila tele-
vize, nepokusila se ho nijak vylepšovat, jen převy-
právět jako večerníčkový seriál a nakladatel
nepostačí tisknout řadu vydání. Vida, jakou šťast-
nou náhodou je tím nakladatelem vskutku prozí-
ravá univerzita, která nespoléhá jen na přednášky
a ví o moci dobré literatury

http://www.obrys-kmen.cz/

Lepší než uklidňující 
MILAN BLAHYNKA
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Glosy k podnětné monografii 
ALEXEJ MIKULÁŠEK

Pod popularizujícím názvem KDYŽ NEJDE JENOM
O KRÁSU a s podtitulem Dějiny českého estetického
myšlení vyšla obsáhlá monografie (Praha: Balt-East
2014, 382 str. ISBN 978-80-87283-76-9) naší přední
historičky umění a estetičky doc. Věry Beranové
(1947 v Olomouci).

Podle autorčiných slov „představuje přehled este-
tického myšlení na našem území od nejstaršího ob-
dobí do poloviny 20. století“, a to v horizontálním
i vertikálním pohledu. Horizontální linii představují
vlastní zdroje „estetického myšlení, a to jak v podobě
akademického pojetí estetiky, tak i estetiky progra-
mové“. Naopak vertikální pohled „vychází ze skuteč-
ností, které existují vně estetického zájmu“, ale velmi
„často vytváří či podmiňují estetické vědomí dané
doby“, a to „v podobě filozoficko-ideové“ až po kon-
krétní „historické danosti doby“ (vše s. 8). Akademická
estetika je vázána na akademické prostředí a prezen-
tována „vysokoškolskými pracovišti a /…/ biografic-
kými pracemi, parciálními studiemi“ (s. 10)
historickými i metodologickými; podle autorky „mů-
žeme hovořit o úhlu pohledu marxistického, struktu-
ralistického, pozitivistického, fenomenologického
a dalších“. Avšak rovnocenným „zdrojem estetického
vědomí dané doby, dokonce v některých obdobích až
určujícím, je estetika programová“ úzce spjatá s „kon-
krétním uměleckým děním“: vyjadřuje se „často velmi
pregnantně /…/ v uměleckých programech, manifes-
tech, prohlášeních“. Její specifickou součást tvoří
umělecká kritika. Přihlíží také k tzv. praktické estetice,
spjaté „s problematikou estetické výchovy, kulturně
osvětovou prací a podobně“ (tamtéž).

Takto deklarované široké pojetí záběru (viz Slovo
úvodem, s. 8-9) jistě nemohlo být naplněno v úpl-
nosti, o čemž svědčí fakt, že se autorka vědomě sou-
střeďuje především na estetické vědomí první
poloviny dvacátého století. Autorčin zájem „se sou-
středil na ty osobnosti, které spoluutvářely estetické
vědomí své doby a také samozřejmě na ty, které
svým způsobem podstatně ovlivnily i doby následu-
jící“ (s. 10). Co této době předcházelo, to „chápe au-
torka jako nutný vstup, jako základní orientaci
a předpoklad pro pochopení dynamického rozvoje
českého estetického myšlení první poloviny 20. sto-
letí“ (s. 8).

Toto hledisko je samozřejmě legitimní, název mo-
nografie mu však neodpovídá. Jde kompozičně
i jinak o „Kapitoly…“ či „Vybrané kapitoly…“ z dějin
estetického myšlení, popř. by název mohl znít „České
estetické myšlení první poloviny 20. století“. Ten by
plně vyhovoval sledované problematice, jakkoli by
takovýto titul jistě působil moc akademicky. Ovšem
jako studijní text stejně bude fungovat, o čemž svědčí
už první kapitola nazvaná Co to je estetické myšlení?,
jejíž výkladový styl plně odpovídá studijnímu vyso-
koškolskému skriptu. Je-li tedy na straně desáté mj.
uvedeno, že „jsme deklarovali náš text jako Kapitoly
z dějin českého estetického myšlení“, název mono-
grafie byl patrně dodatečně změněn a upraven.

Pozitiv práce je možné uvést sdostatek, ale v této
poznámce se soustředím jen na ty stránky, které po-
važuji za nejvíce aktuální a hodné dalšího rozpraco-
vání. Mnohé z nich jsou „rozpuštěny“ v mono-
grafických personálních portrétech předních estetiků
své doby (a do estetické problematiky zasvěcených
předních umělců a pedagogů).

Např. v souvislosti s Výtvarnými epištolami Fran-
tiška Kovárny (z roku 1941) Beranová soudí, že
všichni „víme, jak rozdílně vnímáme například obraz
v domácím interiéru, a jak právě ten stejný obraz pů-
sobí v galerii“ (s. 148), což však, v rozporu s náhle-
dem Františka Kovárny, může podněcovat k tomu, že
takové dílo opět vnímáme v jeho prostorové dimenzi,
tedy jej „nečteme“ jako příběh v čase. Podle autorky
v galerii taková „distance, ozvláštnění může, ale také
nemusí zbystřit naše oko“ (tamtéž). Jak ovšem uká-
zal tzv. postmoderní věk, za artefakt se v galerii může
pokládat (býti „čteno“ i „okem vnímáno“) vlastně co-
koli… Věšák s odloženým kabátem a deštníkem, ná-
hodou přemístěný uklízečkou doprostřed galerie
a zde zapomenutý, se jistě stane artefaktem, v němž
bude viděno moderní, nové etc. umění s utajeným
příběhem, záměrem, symbolem. Tím, jak jsme stále
více a více „obklopováni věcmi, které nás rychle mí-
její a my míjíme je“, že předměty „jsou vyráběny ne
proto, aby s námi žily a byly součástí naší existence,
ale proto, abychom je co nejrychleji spotřebovali“,
nemáme „čas k nim přilnout, vdechnout jim duši. Ab-
sence duše je však také spojena s absencí výtvarna
v jeho pravé podobě“ (s. 149).
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Velmi důležité je rovněž permanentní sledování
česko-slovenského historického a uměleckého kon-
textu, jeho souvislostí i odlišností. Např. při analýze
slovenského nadrealismu píše autorka oprávněně,
že „situace na Slovensku po vzniku Slovenského
štátu byla mnohem liberálnější, existovala zde určitá
euforie ze samostatnosti. V oblasti vědeckého bádání
pak velká touha po obecném zexaktnění, zvláště pak
společenských věd. Vše to spíše vedlo ke konstrukci,
perspektivě, možnému, i když omezenému pro-
gresu“. Zato v českých podmínkách té doby přiro-
zeně převládla „deziluze, pocit poraženectví,
dnešními slovy dekonstrukce, až po zmar, rozbití“ (s.
115). Konstatuje přitom „jasné propojení nadrealis-
tického hnutí jako uměleckého konceptu s teorií
strukturalismu“ (tamtéž).

Analýza slovenského nadrealismu patří k nejcen-
nějším kapitolám knihy, a to se rovněž týká českého
strukturalismu, zvláště teorie Jana Mukařovského;
jeho analytický „slovníkový“ portrét je nejobsáhlejší
ze všech v knize představených (s. 117-136). Velmi
zajímavá je autorčina analýza Mukařovského před-
nášek nazvaných Úvod do estetiky (z roku 1948).
Cenné je i to, že se vedle sebe ocitají osobnosti roz-
manité, ba protikladné metodologické orientace, což
umožňuje jejich názory konfrontovat a srovnávat.

Vážným negativem této, opakuji, užitečné, pod-
nětné a nesporně přínosné knihy je její jazyk a styl.
Text neprošel žádnou jazykovou úpravou či jen ko-
rekturou (redakční ani jinou), což se projevuje množ-
stvím jazykových nedostatků daných nejen přepisem
textu (záměna písmen, vynechání písmena či slova,
etc.), ale přímo řadou lexikálních, syntaktických, gra-
matických, dokonce i pravopisných chyb („dulema“
místo dilema, „ad hock“ místo ad hoc, „vyplívá“, „v
kontextu autorovi práce“, také ve shodě podmětu
s přísudkem; nejvíce chyb nalezneme v interpunkci).

Upozorním alespoň namátkou na některé z nich,
pro potřeby kompletní reedice díla. V kapitole věno-
vané F. X. Šaldovi čteme: „F. X. Šalda svým přístupem
k chápání především uměleckého díla, v kontextu es-
tetického zájmu, představuje syntetický pohlednice“
(s. 182). Věta nedává smysl, takže je jasné, že zde
bylo cosi podstatného omylem vypuštěno, nebo při-
dáno (mělo být snad „syntetický pohled“?). Často se
objevuje zeugma, tzv. spřežení vazeb, např. „progra-
mová estetika se váže a je podmínkou realizování
/…/“ (sloveso „vázat se“ má vazbu s předložkou
„na“, „být podmínkou“ má vazbu bezpředložkovou).
Totéž se týká anakolutů, tedy vybočení z vazby („pat-

řil k nejvzdělanějším českým filologům a estetikům,
jehož význam /…/“, místo „jejichž význam“, v sou-
vislosti s Karlem Svobodou, s. 176), a také kontami-
nací („vstoupil do družiny“ – „připojil se do družiny“,
s. 158). Korigovat je nutné i lexiko, např. adjektivum
„akční“ má jiný význam (film, program) než aktivní,
sloveso „manipulovat s“ jiný (manipuloval nábytkem
nebo manipuloval fakty, tedy je zkresloval) než ope-
rovat (nějakými fakty i s něčím, nějakým nástrojem),
nezvyklé slovo „otazné“ (s. 101) je evidentní slova-
kismus („otázne je, kedy…“), stylisticky je nevhodné
psát „východiska vycházející“ (s. 177) apod. Korigo-
vat by se měla některá příjmení či jejich gramatické
tvary, např. Arthura Schopenhauera (místo „Artura
Chopenhauera“), Nietzscheho (místo „Nietscheho“
či Poea (místo „Poeua“, vše s. 160), na jiných mís-
tech však napsaných správně. Korigovat je nutné i ci-
tace z francouzštiny, např. místo „La valeur
esthétigue dans l art peutelle etre univerzelle?“ má
snad stát „La valeur esthétique dans l'art peut-elle
être universelle?“ Znovu se tedy ukazuje, jak důležitá
je role jazykového redaktora publikací (nejen) od-
borné povahy.

LUK 34/2014
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V roce 2014 byl na Febiofestu, nikoliv ale
v běžných kinech, k vidění film známého pol-
ského režiséra, již téměř devadesátiletého Andr-
zeje Wajdy Walesa: člověk naděje, natočený
v roce 2013. Scénář filmu se opírá o rozsáhlý
rozhovor s italskou novinářkou Orianou Fallacio-
vou. Samotného Walesu si zahrál výborně herec
Robert Wieckiewicz, jeho manželku Danutu pak
velmi dobře Agnieszka Grochowska. Wajda vý-
borně využil historických záběrů v kombinaci
s hranými scénami, které doplňuje undergroun-
dová hudba Pawla Mykietyna. Film zachycuje di-
sidentskou část života polského elektrikáře,
disidenta – odboráře a v letech 1991-96 i prezi-
denta Polska Lecha Walesy. Ke cti autorů patří,
že se snažili být objektivní, že film nepojali jako
trapnou, s realitou málo související pompou, viz
podobně orientovaný český film Občan Václav
Havel. U postavy žijícího nerudného Walesy,
ověnčené množstvím legend a zanesené pohledy
pozdější doby, to nebylo snadné. Citelně jim ale
pomohla jeho manželka Danuta svou knihou
Marzenia a tajemnice (Sny a tajemství). 

Děj filmu začíná v roce 1970, kdy v Gdaňsku
dojde k nepokojům, proti kterým jsou poslány
i tanky. Dojde také k obětem na životech. Wale-
sovo varování dělníci nevyslyší. Je zatčen, ale po
výslechu propuštěn. Jako jeden z mála nehnal
situaci na ostří nože. Dál se zastává dělníků proti
občasné zvůli vedení. Ocitá se opět v rukách po-
licie a také ve vězení. Jeho věrná žena Danuta
zůstává při něm, byť často bývá na starosti o po-
četnou rodinu sama. Do roku 1989 měli 6 dětí,
nakonec 8… Při značných sociálních jistotách
v socializujícím Polsku se to dalo ale slušně
zvládnout. Zvlášť když se vedení Polské sjedno-
cené dělnické strany v Gdaňsku staralo, aby jeho
rodina nouzí netrpěla, a zároveň aby se Walesovi
ani ve vězení nic špatného nedělo. 

Ten si jde dál svou cestou. Opoziční intelektu-
álové ve Varšavě ho nechávají klidným. Děj gra-
duje v roce 1980, kdy Walesa organizuje
v Gdaňské loděnici stávku za zvýšení mezd o více
než pětinu. Že mzdy nejsou podloženy vyšší pro-
duktivitou práce a tudíž jde o mzdy inflační, mu
nevadí. Zakládá odbory Solidarita. Jsou vznášeny

i politické poža-
davky. Stávková
vlna se Polskem
šíří, byť po stáv-
kách již nevolá. Ve
filmu dost neče-
kaně přichází 13.
prosince 1981 vy-
hlášení výjimeč-
ného stavu v zemi. Walesa je s dalšími ze
Solidarity a protisocialistické opozice internován.
Cestou do vězení mu řadoví Poláci nadávají
zrádců. Odepíšou ho i mnozí jeho dosavadní spo-
lupracovníci. Zjišťuje, že polská nátura je po-
divná. Počátkem roku 1983 je propuštěn na
svobodu. Vrací se do Gdaňska, kde pracuje opět
v loděnici jako elektrikář a zároveň vede tamní
odbory. V roce 1983 dostává Nobelovu cenu míru.
Protože se obává, že by ho už úřady nemusely
pustit zpátky do vlasti, přebírá cenu jeho žena
Danuta. V roce 1989 se ho předáci polské opo-
zice pokusí nepustit k jednáním u kulatého stolu
o podmínkách předání moci v Polsku. Dělníci se
ale za něj postaví. Je nadšeně uvítán davy lidí ve
Varšavě. Film končí prvními svobodnými volbami
v Polsku v roce 1989. Jistě, takové téma jako
Lech Walesa se do i tak poměrně dlouhého filmu
(127 minut) nemohlo vejít. Limitovanost délky
filmu je příčinou i některých zjevných zkratů. Asi
největším je skutečnost, že výjimečný stav ve
filmu spadne takřka z nebe, v rozporu s realitou.
Také pozadí nepokojů v roce 1970 zůstává
v mlze. Chápu také, že předání moci odborářskou
Solidaritou pravicovým liberálním ekonomům
(Mazowiecky premiér, Balcerowicz ministr fi-
nancí ad.), provádějících ekonomické reformy,
které výrazně zhoršovaly postavení pracujících,
se nehodilo do obrazu velkého odboráře, bojov-
níka za svobodu pracujících. Tím spíš, že jde o je-
diný případ, kdy socialismus likvidovali aktivně
samotní dělníci. V jiných socialistických státech
tak vesměs činila změšťáčtělá inteligence. Bez
ohledu na výše uvedené nedostatky polský film
Walesa: člověk naděje působí věrohodným do-
jmem.

7. 1. 2015

Walesa: člověk naděje
Jan ZEMAN
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Kam a proč míří Putin?  
„Na první pokus o barevný převrat na Ukrajině v letech 2000 – 2002 (kazetový skandál, kauza

 Gongadze� a akce �Ukrajina bez Kučmy) Rusko nereagovalo vůbec.“ Své „alternativní stanovisko sice
avizovalo, aktivně do dění však nevstupovalo ani během převratů v Gruzii v listopadu 2003 – lednu
2004 a na Ukrajině v listopadu 2004 – lednu 2005“.

„Proti americkému spojenci (Gruzii) nasadilo vojska teprve v roce 2008 v Osetii a Abcházii. V roce
2012 ruská plavidla dávala najevo připravenost ke konfrontaci s flotilami USA a jejich spojenců v Sýrii.
V roce 2013 Rusko zahájilo preventivní ekonomické kroky proti Janukovyčově režimu, a přispělo tak
k odhalení škod, k nimž by vedl podpis asociačních dohod.“

„Putin dávkoval v každé konkrétní fázi míru konfrontace s Amerikou po hranici, již bylo Rusko s to
ustát. Ukrajinu Moskva před převratem zachránit nemohla – pro samu podlost, zbabělost a hloupost
těch, kdo stáli sami v jejím čele (nejenom Janukovyče, ale každého z nich bez výjimky), po únorovém
ozbrojeném převratu v roce 2014 v Kyjevě však s Washingtonem do otevřené konfrontace vstoupila.
Jestliže až dosud se konflikty střídaly s obdobími zlepšení vztahů, od počátku roku 2014 se rusko-
americké vztahy zhoršily razantně a téměř okamžitě dosáhly bodu, jehož překročení by v předjaderné
éře vedlo k vyhlášení války automaticky.“

27. 2. 2015 Rostislav Iščenko
prezident Střediska strategických analýz a prognóz.

Naše ukázka z ruské analýzy je z http://www.novarepublika.cz/

Polská verze o Katyni
definitivně padla

V příloze Vám posílám zprávu o rozhodnutí Ev-
ropského soudu ze Štrasburku v této věci, které
snad definitivně sprovodí ze světa největšího po-
válečného sólokapra polské antiruské  hysterie,
a Wajdovi nezbude než natočit o Katyni nový – ten-
tokrát ovšem pravdivý – historický velkofilm! Tedy
pokud má nějaké svědomí a pokud mu na něj
někde ve své rodné zemi sežene další milióny.
Vzhledem k tomu, že ani jeden z mnou uvedených
předpokladů se zřejmě nesplní – podle mne Andr-
zej Wajda není až tak mravně vyspělá a integro-
vaná osobnost, aby si přiznal, že chybil, a pokud
jde o peníze na  natočení pravdivého filmu o Katyni
– a nemusel by to být opět velkofilm, se v dnešním
Polsku prostě nenajdou, zbrojení proti Rusku přeci
něco stojí! 

Věřím, že šíření pravdy  v tomto čase, kdy se to
v zemích tzv. demokratického a svobodného světa
nijak moc nenosí a není in, je opravdu dobrý sku-
tek.

19. 11. 2014
Petr Orság

Velice děkuji! 
Sama jsem po-

kládala bolavou
otázku Katyně za
součást destruk-
tivní protisovětské
(a následně pak
protiruské) ideolo-
gické mašinérie,
zvláště poté, co ji
v rámci „glasnosti" okázale vrhl do mediální arény
velezrádce Gorbačov. Na základě této informace
jsem ještě trochu zapátrala na internetu a zasílám
další dva relevantní odkazy – jednak na ruské
video, jednak na ruskou knihu (na tu je na síti
hodně ruských upozornění):

Kniha – „Katyň, lež, která se stala historií":
http:
//www.e-reading.link/book.php?book=1007121

Video – dokumentární pořad:
http://www.youtube.com/watch?v=qEE_lf3mbPg

Srdečně zdraví Ivana Blahutová
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Skrytá „mylady“ 
IVO FENCL

Krásná, ale nepraktická žena zradí vlastního bo-
hatého manžela, za jehož bohatstvím byla špína,
ale „na zemi“ mezi normálními lidmi je sama
pouze cizorodým a vše rozkližujícím prvkem.

Režisér Woody Allen obsadil do titulní role svého
filmu JASMÍNINY SLZY Cate Blanchettovou, která
je velmi šik. Ale umí ovšem i fantasticky hrát
a Oscar ji tak za herecký výkon v hlavní roli nejspíš
nemine. Je jednoznačné, že právě Cate film táhne,
scénář je ovšem také výborný. Přinejmenším od-
ráží život horních i nižších vrstev v USA, a to nato-
lik, až se ošívají ti diváci, kteří si zvykli na dnes
obvyklé filmové manýry, sny a hry (doplněk
chleba), které nechávají zapomenout na skutečný
svět.

Blanchettová hraje bohatou dámu, jejíž manžel
(Alec Baldwin) zvládá za jejími dokonalými zády
spousty sexuálních záletů, až jeden skončí „váž-
nou“ láskou k jakési dvacítce, což muž Jasmíně
přímočaře vyklopí: „Máme se rádi.“ A ona jej
v šoku udá FBI. Rodinné podnikání nebylo totiž
košer, a tak manžela vzápětí na chodníku zatknou
a on se později oběsí. A Jasmína? Ujede z New
Yorku do San Franciska, sama před sebou, hlavně
ale za nevlastní sestrou, prodavačkou. Chce snad
na západě USA začít nový život, ale nakonec
vlastně zvládne jediné. Poblouznit dalšího bohatce.
Ruka už vězí v rukávě, ale stačí jedno náhodné set-
kání na ulici, a minulost Jasmínu dožene a překazí
jí plány, jak už to tak někdy chodí.

Cate Blanchettová nám ve filmu předvádí v roli
Jasmíny snad všechny představitelné emoce a je
neuvěřitelně přitažlivá, ačkoli přináší do sestřina
okolí jen zlo. Scénář je přitom natolik dobře na-
psán, abyste uvěřili, že zlo nevyvěrá z podstaty člo-
věka jako takového, nýbrž jen z Jasmíniny
nemohoucné povahy. Allen natočil zcela uvěřitelný
film, který ukazuje život nahoře i ten níže. (Jistěže
ne ale ten úplně dole). A tématem se mu stal osud
ženy, která poměry nahoře sama dobře poznala
a neumí se po změně pak sžít a smířit s lidmi dole.
Tuto (ne)kooperaci autor předvádí v trochu disku-
tabilní zkratce, kdy Jasmína nezvládne a nechce
akceptovat vášeň „obyčejného“ zubaře (který ji,
pravda, fakticky sexuálně obtěžuje z pozice šéfa)
a radši odejde. „Donucena vlastní krásou“ (nebo

já to tak chápu) se i vrátí k původnímu stylu svého
života, nechá se balit na večírku a…

Dalším z klíčových prvků je ovšem i motiv Jasmí-
niných samomluv mezi lidmi. Právě tyto monology
nám mnohé povysvětlí. Přecházejí do vizuálních re-
trospektiv, a mají někdy i charakter freudovského
uřeknutí se, kupříkladu ve chvíli, kdy hrdinka ve
stresu volá: „S kým se tu mám vyspat, abych dostala
martini?“

Podstatným prvkem příběhu je i ten fakt, že Jas-
mína zradila manžela až ve chvíli, kdy má dojít k roz-
vodu. A sice to vypadá, že o předchozích nevěrách
nevěděla (na rozdíl od celého svého okolí), ale jed-
noznačně to z příběhu nevyplývá a režisér mezi řádky
naznačuje, že nevěry nejspíše tušila a asi i akcepto-
vala. Neohrožovaly totiž její společenský statut.

Allenův snímek bohužel zůstal zatížen obvyklým
problémem psychologických „filmů ze života“: Sku-
teční lidé jsou přece jen méně charismatičtí než je-
jich herečtí představitelé, natož pak Blanchettová.
Woody to ale „naštěstí“ ví, a tak své herečce sepsal
part na tělo. Čímž se ovšem vzdal i šancí na tu linii
vyprávění, z které bychom se dozvěděli, co by v San
Francisku eventuálně čekalo méně charismatickou
ženu, podvodnici.

Onen rozpor můžeme sledovat už ve chvíli, kdy
nešikovná Jasmína začne pracovat u stomatologa.
Všimněme si, že tento muž evidentně ani na vteřinu
nepomyslí na to, že by ji třeba vyhodil. V obráceném
gardu se pak charisma projeví i na lehkosti, s níž se
Jasmína nechá ulovit dalším milionářem. Nu, existuje
prostě sorta lidí, kteří k sobě „patří“. A tíhnou.
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I máme tedy vůbec hrdince ony čiperné tahy na ša-
chovnici života zazlívat? Vždyť je sama sebou. Právě
v nich. A neplatí, že kdo chce s vlky být, musí s vlky
výt? Platí, ale ouha. Vytí už Jasmína jednou narušila
a minulost ji dohoní doslova na ulici. Byť ulici na dru-
hém konci Států. Byť Allen San Francisko jinak glo-
rifikuje (po šňůře evropských měst z předchozích
filmů).

Jsou, pravda, vlci a vlci. Někteří v mezích zákona,
jiní za nimi. A Jasmínin původní manžel své bohatství
nezískal a neudržoval férově, to je skutečností, nic-
méně nově „ulovený“ manžel nejspíš zločin obchází
a „jenom“ pochází z dobré rodiny a sní o židli v Kon-
gresu. Allen se zde šikovně vyhnul výkřiku ve stylu:
„Pohleďte, za všemi velkými penězi pokaždé stojí ně-
jaký zločin.“ A přesto nás právě tohle napadne. Na-
štěstí nejen to. Opakovaně se hovoří také o genech

a nám vytanou na mysli slova „svůj k svému“, a to
nejčastěji ve chvílích, kdy Jasmínu sledujeme jako
nájemnici (ne)vlastní sestry. Tam sice přijela, ale nic
neumí a zřejmě ani učit se. I proto mezi obyčejné lidi
nepatří, a nejenže se mezi nimi nedokáže uplatnit,
už podvědomě to ani nechce. „Protože… chci dělat
něco pořádného!“ hlásá Jasmína v lůně vlastních ky-
tičkových iluzi a v záběru, který Allen úmyslně kom-
ponoval jako náš pohled na pacientku na analytikově
lehátku. Jasmína si to neuvědomuje, ale nesní tu
o ničem skutečně pořádném, nýbrž zase jen o ná-
vratu nahoru. Do „zlaté“ vany (taky jeden záběr).

„Okamžitě po telefonátu jsem litovala,“ řekne sice
po letech synovi, který ji zavrhl, ale lže. Nebo snad
ne? Tento zajímavý film předvádí jak společnost, tak
i půvabnou, ale svou krásu instinktivně i vědomě
zneužívající ženu, která v ní (ne)našla své místo.

Na „Procházku krasohledem“ aneb za obrazy Pavla Bezděčky (na snímku uprostřed při vernisáži dne
28. ledna 2015) se tentokrát můžete vydat do Jihlavy. Pospěšte si, protože v Muzeu Vysočiny na Masa-
rykově náměstí prodejní výstava trvá jen do Velikonočního pondělí 6. dubna. Jak sám toho času tamní
výtvarník říká, svá díla na počítači vytváří až po „druhé večeři“ mezi desátou a druhou hodinou ranní.
Zdali je to k dobru či ne, to už musíte posoudit sami. Jisté je, že do nich Pavel Bezděčka (nar. v Praze
1952) promítá opravdu nevšední pohled na okolní svět... Text a foto Vlastimil HLOUPÝ
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Jeho prvé číslo vyšlo 19. júna 1990 a vychádza
nepretržite doteraz (2015). Je dieťaťom svojej
doby. Tento časopis by v dnešnej dobe nemohol
vychádzať bez podpory svojich čitateľov, ani bez
svojich spolupracovníkov, ktorí sú mnohí reno-
movaní humoristi, spisovatelia, ale i neznámi
prispievatelia z celého Slovenska. Kocúrkovo je
vlastne poctou jeho čitateľom, prispievateľom
i dôkazom, že Slováci majú zmysel pre humor,
radi sa smejú a pobavia na tomto ľudovom zá-
bavnom magazíne. Časopis je zároveň aj akousi
kronikou svojej doby, lebo reaguje na všetky pe-
ripetie ponovembrovej rodiacej sa slovenskej de-
mokracie. Nájdete tu anekdoty na vtedajších, ale
i súčasných politikov, lebo Kocúrkovo si nedáva
servítku pred ústa a politické vtipy odrážajú vte-
dajšiu dobu. Kocúrkovo si vždy strieľalo z tých,
kto boli momentálne pri moci. Politické vtipy sú
nielen púhym protestom, ale i dôkazom bezmoc-
nosti občanov. Smiechom sa totiž uvoľní skrý-
vaný hnev a politici sú touto formou postrčení
k tomu, aby už konečne začali konať. Vtipy o po-
litikoch sa pred ničím nezastavia a sú niekedy
i kruté. Sú skrátka odrazom doby.

Som výtvarník a karikaturista. Bez humoru ne-
môžem žiť. Humor, optimizmus a pozitívne mysle-
nie je moja životná skúsenosť a toto propagujem
i v Kocúrkove, aj keď naša životná realita nie je
vždy optimistická. Myslím si, že humor nemá roz-
deľovať, ale spájať. V tejto dobe plnej stresov, záťaží
a iných existenčných problémov, má humor i lie-
čivú a relaxačnú moc. A to je úlohou Kocúrkova.
Prežil som v ňom všeličo možné i nemožné. Práca
ma prvé roky vydávania úplne pohltila, že som na
inú prácu, na maľovanie, na grafiku nemal jedno-
ducho čas. Časopis vychádzal ako dvojtýždenník.
No vydával som rôzne prílohy Kocúrkova: Anekdoty,
Žarty, Magazín, takže prakticky vychádzal týž-
denne. Myslel som si, že mám zdravie zo železa
a pracoval som od rána do noci. Keď som sa nie-

koľkokrát zdravotne zrútil, priatelia lekári mi vy-
svetlili, že takto sa to nedá ťahať a musím myslieť
aj na svoje zdravie. Vydávanie som obmedzil v roku
2003 na mesačnú periodicitu a postupne som vy-
nechal i prílohy, okrem Magazínu.

V roku 1990 stálo Kocúrkovo dve koruny päťde-
siat, jeho počiatočný náklad bol 45 tisíc, postupne
vzrástol na 90 tisíc na konci roku 1990. Potom po
zdražení papiera, tlačiarenských prác a rôznych
iných zdražení DPH, cena postupne vzrástla a ná-
klad mierne klesal. Nemal som ani čas sa čudovať,
že sa Kocúrkovo stalo úspešným a obľúbeným ča-
sopisom. To trvalo po celé deväťdesiate roky. Ča-
sopis prežil niekoľkonásobné zdražovanie papiera,
tlačiarenskej práce, ale stále sa tlačí v tej istej par-
tii tlačiarov, i keď názvy firiem sa časom menili,
lebo tlačiareň kupovali iní majitelia, stále tam spo-
lupracujem s tými istými ľuďmi v tlačiarni. Nemám
chuť meniť niečo, čo pomerne dobre funguje i keď
zmena je život. 

Pre zaujímavosť, agentúra MVK v roku 1994 uvi-
edla, že Kocúrkovo bolo v tom roku najúspešnejším
dvojtýždenníkom a mesačníkom na Slovensku.
Počet všetkých čitateľov presiahol milión. Čítali ho
všetky vrstvy občanov, od žiakov, študentov, cez
stredný vek, pracujúci, nezamestnaní, podnikatelia
až po dôchodcov. Čítajú ho muži i ženy, tie trocha
menej. Je to časopis na relax, zábavu, na cestu, na
dovolenku. Je v opozícii voči zlej nálade, nájdete
tam humor všetkého druhu, pre široké skupiny na-
šich čitateľov. Nebudem prezrádzať všetky tajom-
stvá redakčnej práce, pretože je to aj obchodné
tajomstvo, nechcem konkurencii vravieť o veciach,
ktoré ma stáli veľa času, úsilia, húževnatosti, vytr-
valosti a peňazí, než som sa dostal tam, kde som
teraz. Je to aj dobrý pocit, lebo som slobodný, ne-
závislý, ale ako to už v živote býva, mám zase iné
problémy ako je nedostatok času, nemám čas na
mojich priateľov, na cestovanie, na maľovanie... 

Milan STANO
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Milan Blahynka
Přání
21. 12. 2014, 
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
PF2015
Co Vám milý  JVP
do roku dva tisíce patnáct přát
než: vůbec nestonat klidně spát
stále dobře psát netápat 
- a taky pat 
který se dá v tom letopočtu načapat

Pat?! Co je to za nápad?
Všudypřítomný dnešní pat 
(ve volbách pat i v názorech například
na to co nám dal a vzal listopad)
pat patolízal i patron i psychopat
takový dnešní pat je snad 
vlastně opatrný klad: 
znemožňuje se navzájem rozsápat 

Pat? 
Jistěže nic moc ale ve světě tvrdém jako mlat
patrně stále lepší nežli mat 

Nebát se a (před nikým se) neklepat 
To přání si Vám
dovoluje podepsat 
Váš MB

Všechno nebo nic. 
Ještě za básníkem Miroslavem Oravou

Odešel 12. 6. 2014.  Zůstaly jeho básně, osobité, pro někoho i zvláštní,
přesto upřímné a vyvěrající ze skrytých zdrojů, kam se ne všichni lidé umí
ponořit. 

Literární kritik Milan Blahynka vyzdvihl mezi jiným v jeho poezii (Epo-
xidy, 2010) tato neopakovatelná slova: Nic a nikoho nelze obejmout jinak
než zcela. Námět je vyčerpán beze zbytku.

Zahalen v oblaku svých cigaret, připomínal Miroslav klasiky francouz-
ské dekadence. Jeho filozofie a život ho spotřebovávaly jako plamen, který
stravuje zralé dřevo. Snažil se vydávat ze sebe všechno vznikající teplo.
Transformoval ho do upřímných a těžce prožívaných emocí. Jak dlouho
může vydržet tělo spalující plamen lásky a vášně?

Pomáhal si ze všech sil, aby udržel odcházející síly. Souboj duše a těla čestně skončil.
Milan Blahynka výstižně napsal v Epoxidech (Místo doslovu): Orava už ví, co je to víra a láska. Je to

všechno, nebo nic, a život je mu láska, a zároveň i víra. A poezie je to vše. 
Miroslav Orava to věděl. 13. 6. 2014 

Marie VESELÁ
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Bohumír Pospíšil
Přání
20. 12. 2014, 17:25:41
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Milý Jendo!
Váš e-mail došel v pořádku v čitelném stavu.

Naproti tomu zcela nečitelné zůstává jednání ně-
kterých členů Výboru národní kultury či redakční
rady Lípy. To já svým selským mozkem nepocho-
pím. Místo toho, aby Vám všichni líbali ruky, dě-
kovali dnes a denně, a také spravedlivě
odměňovali, tak Vám hází klacky pod nohy, neu-
znávají Vaše zásluhy, které jsou evidentní, což
ocení všichni čtenáři, Lípa je krásnější, moudřejší
a šplhá do nejvyšších pater mezi nejlepší perio-
dické publikace v Čechách. To je nezpochybni-
telná Vaše zásluha ve funkci šéfredaktora.
Prosím, nevzdávejte to, já věřím, že se situace
uklidní a Vám se dostane po zásluze ocenění. 

A protože se nezadržitelně blíží vánoce, přeji
Vám pevné zdraví, šťastnou rodinu, a pohodu o
svátcích i po celý příští rok. Pod stromeček si
dávají dárky lidé, kteří mají k sobě blízko, ale my,
bohužel, neoplýváme pozemskými statky, proto
navrhuji, dejme si vzájemně dárky nejcennější:
tykejme si. Takže milý Jene, Jendo, Honzo nebo
jak Ti říká Tvoje milovaná žena, hodně štěstí.

Bohumír
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Milý Jendo,
koukám, že LIPOVÝ květ voní vzácnou otevře-

ností a pestrostí, tak ho chci užívat častěji. Proto
přikládám obolus na roční předplatné a svou ad-
resu.

S přátelským pozdravem 
Jirka Rajdl, 13. 5. 2014

František KNÍŽEK 
Členský příspěvek VNK a předplatné Lípy na rok

2015
10. 12. 2014, 22:45:10
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Dobrý den,
chci si prodloužit členství ve VNK a předplatné

Lípy na rok 2015. Sice jsou potřebné údaje (člen-
ství 100 Kč/rok, předplatné 260 Kč, č. účtu
1930736369/0800) v Lípě č. 3/2014, ale její uzá-
věrka byla 15. 8. 2014, takže si jen potřebuji ověřit,
zda platí i pro rok 2015. S finančním darem ode
mne ovšem nepočítejte, to by "Pragocentrální"
web VNK http://www.vybornarodnikultury.cz/ ne-
směl připomínat "mrtvého brouka" ("Aktuálně:
Vyšlo nové číslo časopisu Zpravodaje VNK Lípa
č. 1/2013"). Stejně tak i "pseudoweb" VNK
http://www.plutanium.cz/vnk/ a FB profily VNK
http://cs-cz.facebook.com/vybor.narodni.kultury
a Lípy http://cs-cz.facebook.com/pages/LÍPA-
z p r a v o d a j - V ý b o r u - n á r o d n í -
kultury/213673235388258.

Jediné "živé" webové stránky má VNK Brno
http://www.vnkbrno.cz/, tam je dělá Marie Veselá
(vnkbrno@email.cz, bankovní účet
2600552465/2010) a ty patrně "Pragocentrum"
VNK nefinancuje.

S pozdravem
František KNÍŽEK
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Jaroslav Tichák
Díky a pozdravy
21. 12. 2014, 17:18:21
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Vážený pane šéfredaktore,
než jste mně po mojí interpelaci při zpoždění

dodání Lípy č. 3/2014 informoval o příčině, netušil
jsem, co všechno musí takový šéfredaktor zajišťo-
vat.

Tím více Vám musím za obsah tohoto čísla
a celý proces jeho doručení ke čtenáři poděkovat
a blahopřát.

Za vynikající pokládám konfrontaci různých ná-
zorů na Sýsovu Apokalypsu podle Joba (Jan Lukeš,
Eva Kantůrková, Alexej Mikulášek), ale i informaci
z 65. sjezdu odsunutých Němců. V našem levicovém
tisku lze bohužel často vidět jakýsi ostych nad uve-
dením jiných názorů. Snad proto, aby ten, kdo je
zveřejnil, nebyl někým osočen, že s nimi souhlasí.
Cesta k pravdě je však často velmi složitá, ale bez
vzájemné konfrontace skoro nemožná. Proto za
současný obsah Vaší, ale i mé LÍPY moc děkuji.

Pane šéfredaktore, přeji Vám hezké vánoční
svátky, a do nového roku 2015 tu energii, jakou
stále máte. 

Srdečně Jaroslav Tichák

Miloslava Srbová
PF 2015
Dnes 31. 12. 2014, 12:37:30
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Milý Honzo, hodně štěstí, zdraví, úspěch v práci,

správné lidi okolo Tebe a zažehnání těch hrozeb,
které se okolo nás kupí Ti ze srdce přeje Míla. 

Jeňýk
Hezké svátky vánoční a PF

2015
Dnes 24. 12. 2014, 10:41:54
Komu: jan.v.polacek@se-

znam.cz
Doufám, že příští rok bude

lepší než tento, hlavně aby cvoci
nezačali válčit. Mnoho zdaru
i v Lípě, i tohle poslední číslo
(4/2014) bylo dost dobré. Ahoj. 

Honza Bouček Ko
lá

ž 
FB
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(*7. 3. 1938 - †28. 9. 2014)Svá studia v hudební
branži začal Petr Skoumal na pražské konzervatoři,
v oboru dirigování. Na brněnské JAMU pak ve stu-
diu pokračoval, v roce 1962 zde absolvoval v oboru
řízení sboru. V témže roce se poznává s Vodňan-
ským. Ve vinárně, jak je u nás časté. Od roku 1966
pracoval v Činoherním klubu jako režisér a hudební
dramaturg. V květnu roku 1969 zde začal vystupo-
vat společně s Janem Vodňanským, v pásmu paro-
dických scének, básní a písniček S úsměvem idiota
(Supraphon, 1971). Za 2 roky měli za sebou stovku
vyprodaných představení.
S ročním odstupem následo-
vala představení S úsměvem
Donkichota a Hurá na Bastilu
(obé na 2 LP Supraphon,
1974). S tímto repertoárem
sklízeli úspěchy až do roku
1973, kdy jim bylo administ-
rativní cestou znemožněno
další vystupování v divadle
jako jakémsi ostrůvku tvůrčí
svobody, ale následně i v te-
levizi a v rozhlase. Vyjadřovali
se po svém a s vtipem také
k současnosti, a za nastupu-
jící normalizace tak bylo jen
otázkou času, kdy s tím narazí. Na malých scénách
jim ale občasné vystupování umožňováno bylo. Za-
čátkem osmdesátých let se umělecké cesty obou
protagonistů rozcházejí. (Mimochodem, spolupráci
obnovili až po roce 1989). 

Širší veřejnosti je pak znám spíše jen právě
Skoumal, a to díky znělkám z animovaných večer-
níčků Maxipes Fík, Bob a Bobek - králíci z klo-
bouku, Pat a Mat nebo Příběhy včelích medvídků.
Je rovněž autorem hudby známě skladby Michala
Prokopa a jeho rockové kapely Framus Five, na-
zvané Kolej Yesterday. Na natáčení stejnojmenné
slavné LP desky (Panton, 1984), se podílel jako host
na klavír, akordeon a syntetizátory. S Prokopem je
pojilo do poslední chvíle přátelství spolu s pravico-
vými, antikomunistickými názory. 

Skoumal komponoval rovněž hudbu k filmům, jako
například Jára Cimrman ležící, spící (1983), Rozpuš-
těný a vypuštěný (1984) nebo Nejistá sezóna (1987). 

Stal se v té době posléze na několik let - a to zcela
neočekávaně - členem rockové skupiny Etc... zpě-
váka a skladatele Vladimíra Mišíka. Ten ho od spolu-
práce s ohledem na přece jen vyšší věk v dobrém
odrazoval. „Víš ty vůbec, co obnáší big beat?“, ptal se
ho tehdy s účastí v hlase Mišík. „Právě že nevím, tak
to chci zkusit,“ odvětil v klidu nově přijatý klávesák
Skoumal. Na zájezdech skupiny Etc… po vlastech
československých se pak dělíval o hotelový pokoj
s houslistou skupiny Janem Hrubým. Podílel se jako
hráč na syntetizátory na natočení mimořádné zdařilé

LP desky Vladimír Mišík &
Etc… 3 (Supraphon, 1987)
a na rychle následujícím el-
píčku Vladimír Mišík & Etc… 4
(Supraphon, 1987). Od 80. let
se Skoumal věnuje paralelně
i vlastní tvorbě. Vydal písnič-
kářská, kritikou i posluchači -
fajnšmekry vysoce ceněná,
k rocku směřující alba ... se
nezblázni (Panton, 1989) a Po-
ločas rozpadu (Bonton, 1990).
Také pár dalších, již ale ne tak
zdařilých a úspěšných. Něja-
kou dobu Petr Skoumal spolu-
pracoval s písničkářem Janem

Burianem. Také vydal své texty a básně knižně, pod
názvem …se nezblázni (Argo, 1999).

V květnu 2014 se vrátil na jeviště společně
s Janem Vodňanským a s již dnes legendárním
představením S úsměvem idiota, které bylo ihned
vyprodané. Stejně jako v Činoherním klubu, když ho
před 45 lety odehráli poprvé. Podle ohlasů si ale
někteří posluchači přece jen více cení původní sup-
raphonskou nahrávku z roku 1971.

Hudební publicista Jiří Černý označil zemřelého
muzikanta za nejoriginálnějšího českého skladatele
populární hudby za posledních 30 let. "Petr byl vše-
stranně hudebně vzdělaný. Byl klavírista, takže
chtěl studovat klavír. Ale nevzali ho, protože měl
malé rozpětí prstů. Tak studoval dirigování a řízení
sboru, i když nevím, že by kdy nějaký sbor řídil." 

Tak nevím, ale pokud je v tom hudebním nebi,
třeba tam právě dohání, co na zemi stran dirigování
a řízení sboru zameškal.

S úsměvem idiota. Petr Skoumal
Jan POLÁČEK
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ZDENĚK HOŘENÍ – 85 let
Milý Zdeňku, dnem, kdy Tvá cesta životem za-

čala, byla středa 9. února 1930. I přesto, že Tvé
jméno je známo, a to nejen v širokém okruhu Tvého
působení, sluší se připomenout hlavní milníky oné
životní cesty, která začala ve Frýdštejně, vísce pod
Jizerskými horami. Hned po studiích našel jsi své
trvalé místo a poslání v komunistickém tisku. Prv-
ním schůdkem, kde se Ti otevřely obzory pro Tvé
šťastně zvolené povolání a kde jsi prožil učňovská
léta řemesla, v němž si se nakonec stal nepřehléd-
nutelným mistrem, byl list Liberecký kraj. Po něm
Vítězná křídla, list, v němž jsi prožil tehdy ještě po-
třebnou vlasteneckou prezenční povinnost (škoda,
že už to jako nepotřebnost neplatí). 

Poté, co jsi odložil v roce 1954 vojenskou uni-
formu, našel si ihned cestu do Rudého práva, které
se Ti stalo životním osudem až do (okolnostmi vy-
nuceného) odchodu na „zasloužilý“ odpočinek. Ty
uvozovky znamenají, že slovo není třeba brát vážně.
Neboť tehdy, před pětadvaceti roky, začala druhá
etapa Tvé nezměrně obětavé a ještě potřebnější
publicisticko-politické činnosti, která prokázala, že
Tvá dosavadní činnost nebyla kariérní živností, se
kterou se dá kupčit.

V ústředním stranickém orgánu jsi se brzy vypro-
filoval jako vzdělaný redaktor mezinárodní politiky
širokého záběru a brilantního analytického pohledu.
V redakci deníku Rudé právo jsi prošel řadou funkcí.
Bezesporný talent, neboť i v žurnalistice je třeba
mít, vedle inteligence a vysoké morální výbavy, ta-
lent, Tě přivedl v roce 1983 až k té funkci nejvyšší
– šéfredaktora těchto novin, kdy předtím jsi byl 14
let jedním ze zástupců Oldřicha Švestky. A ještě
před tím jsi řadu let strávil v Moskvě jako stálý zpra-
vodaj a posléze jako posluchač Vysoké školy soci-
álních věd, kde jsi získal titul doktora
společenských věd. 

Ke Tvé novinářské činnosti, jež vydala bohatou
publicistickou úrodu a půvabnou knížku Jaroslav
Hašek novinář nebo mistrovskou sondu do praktik
sametových rozkrádačů státního majetku I prezident
už toho má plné zuby, či publicistický dokument na
sudeťácké téma Komu slouží omluva, je třeba při-
počíst celou řadu organizátorsko-politických aktivit,
jež jsi bez stesků vykonával obětavě a v souladu se
svými životními a profesionálními zkušenostmi. Při-
pomeňme, že jsi byl předsedou ústředního výboru

Čs. svazu novinářů
(1972 – 1983), od
roku 1983 členem
ÚV KSČ a členem
jeho sekretariátu.
V současnosti jsi byl
až do ledna 2015
šéfredaktorem mě-
síčníku Slovanská
vzájemnost Slovan-
ského výboru ČR,
s p o l u p r a c u j e š
s Haló novinami
a jsi čelným funkci-
onářem Společnosti
Julia Fučíka.

Nelze přehléd-
nout Tvé vlastnosti, jež Tě přivedly až k zenitu, ja-
kého jen může novinář dosáhnout. Je to mimořádná
a obdivuhodná pracovitost a odpovědnost ke
všemu, co Ti bylo svěřeno neotřesitelná pevnost
osvojených zásad, věrnost víře a cestě, na kterou
si se vydal a ze které jsi ani na okamžik neuhnul.
Tyto rysy charakteru a špičková profesionální úro-
veň Ti přinesly nejen mezi spolupracovníky, ale
i v nezaujaté veřejnosti záslužnou a uznávanou au-
toritu. 

Rudé právo jsi vedl se ctí a do posledního dechu,
než byl na list - hájící sociálně spravedlivou společ-
nost - spáchán atentát. Název novin byl po 70 letech
statečného působení, a to i v letech 1939 – 1945,
vymazán, a s ním byli postupně i jeho padlí redaktoři
v boji proti fašismu a německé okupaci na čele s Ju-
liem Fučíkem a Janem Švermou zneuctěni.

Milý Zdeňku, patřil jsi mezi ty šéfredaktory Ru-
dého práva, kteří se nemusejí obávat hodnocení
historie, a kteří drželi pevně prapor, jejž vztýčil Bo-
humír Šmeral. Přejeme Ti všichni, kdož Tě známe,
dobré zdraví do dalších let, neboť víme, že jsi za
svou profesí, která je neoddělitelnou částí Tvého
bytí, zdaleka ještě neučinil tečku.

Jiří Stano, Tvůj spolupracovník od roku 1954
**********************************************
K přání všeho nejlepšího, hlavně zdraví, se

upřímně připojuje za časopis Lípa 
Jan Poláček, šéfredaktor,

spolu s členy redakční rady.
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69

Z GALERIE OPOMÍJENÝCH KLASIKŮ 20. STOLETÍ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

S Bohumilem Říhou tomu bylo tak: Než odjel
v létě 1982 do Kodaně pro cenu Mezinárodního
sdružení pro dětskou knihu YBBY, Zlatou medaili
Hanse Christiana Andersena, slíbil, že po návratu
z Dánska zavolá.

Měl jsem dost času, abych zjistil, co Anderse-
nova cena je. Pod záštitou UNESCO jí předává sa-
motná dánská královna a děje se tak od roku 1956,
každým sudým číslem. Stihla tak dekorovat už více
než dvacítku světových literátů a ilustrátorů, mezi
nimiž Ericha Kästnera nebo Astrid Lindgrenovou.
Pohříchu tato cena putovala po západním světě
a do Československa se zatoulala jen národnímu
umělci Jiřímu Trnkovi v roce 1968.

Konečně se dostává po třech oslyšených nomina-
cích po právu prvnímu českému literátovi, který celé
své rozsáhlé dílo začal dětskou literaturou, jíž byl až
do konce života věrný. Pro cenu jel už jako národní
umělec (1975), laureát Státní ceny Klementa Gott-
walda (1980) a čerstvý nositel Řádu republiky (1982).

-------------------------------------------------
Vrátil se, zavolal, ještě naplněn slavnostním po-

citem a sešli jsme se u něho v bytě, v pokoji ozdo-
beném ze všech stran knihami. Mezi nimi úctyhodná
řada jeho děl, mnohé tituly v několika vydáních
a překladech do všech světových jazyků. Teprve
když člověk spatřil celé to bohatství pohromadě,
uvědomil si, jak úžasně pracovitý spisovatel Říha je.
Jeho knížky čarovným slovem otevírají dětem svět,
aby porozuměly snáze prostředí, ve kterém žijí, aby
rozvíjely dětskou vnímavost a fantazii, aby pomocí
básnických obrazů přejímaly prostřednictvím hrdinů
morální kriteria a učily se znát cenu přátelství.

Láskyplný vztah citlivého pedagoga k dětem byl
dán Říhovým povoláním učitele. Maturitní diplom
a oprávnění získal v roce 1925 na ústavu v Čáslavi
a pak až do konce 2. světové války působil jako učitel
na několika vesnických školách na Čáslavsku, nej-
déle pak v Poděbradech, kde zastával také úřad škol-
ního inspektora. Město svou historickou pravdou tak
vyzývající, podobně jako Tábor, že se v autorově mysli
i duši zahnízdila inspirace, jež později dala vzniknout
mistrné trilogii o Jiříkovi Poděbradském.

Již prvními knížkami pro děti O třech penízcích
a O lékaři Pingovi (1941) se Bohumil Říha zařadil oso-
bitým uměleckým způsobem mezi nejlepší autory
dětské literatury. Pohádky a prózy, které psal starším

dětem po osvobození, Kmotříček Blažej (1946), Po-
vstání na horách (1949), Na útěku (1953) vzbudily za-
slouženou pozornost. Zvláště pak jeho kniha pro
nejmenší, Honzíkova cesta (1954), znamenala v lite-
ratuře pro děti mezník, dočkala se mnoha vydání
a byla i zfilmována. V ní autor už hovoří o nových lid-
ských vztazích v prostředí družstevní vesnice.

Říhova možno říci proslulá Dětská encyklopedie
(1959), to už byl ředitelem Státního nakladatelství
dětské knihy (později Albatros), odchovala několik
generací čtenářů. Kniha svého druhu ojedinělá, za-
kladatelského významu, byla přijata i dospělou ve-
řejností s nadšením a nevšedním zájmem
a uznáním. Vedle Encyklopedie byl Říha v 60. le-
tech autorem učebnic vlastivědy pro základní
školy. Kdeže dnes asi jsou?

-------------------------------------------------
Jako jeden z prvních českých beletristů vyšel

vstříc nové době svým románem Země dokořán
(1950), v němž se dotýkal stejné tématiky jako Vác-
lav Řezáč v Nástupu (1951), dále to jsou Dvě jara
(1952) a Venkovan (1955). Nezapíral, že je stoupe-
nec socialistické přeměny vesnice, jeho romány
podávají nezkreslenou podobu dramatické doby,
ozřejmují nový revoluční proces na vesnici, která
se začíná osvobozovat od staletí zotročování pra-
cujícího člověka k novému svobodnému životu.
Velké téma venkova a jeho lidí je mu srdcem i duší
blízké. Lidí, kteří začali uskutečňovat nový spole-

BOHUMIL ŘÍHA
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čenský řád, s nímž se ztotožnil i on sám. Říha po-
cházel z vesnice Vyšetice nedaleko Mladé Vožice,
kde jeho otec byl pánským krejčím.

Po románech pokračoval s úspěchem v psaní knih
pro děti – O letadélku Káněti (1957), Náš Vítek (1961)
či Pět bohů táhne přes moře (1968), kde se jednalo
o dívčí román. To už byl rok spisovatelem z povolání.
Následoval Adam a Otka (1970), baladické mistrné vy-
právění Divoký koník Ryn (1970). Nový Gulliver (1973)
výrazně prokazuje, že je napsán Mistrem, obohace-
ným zkušenostmi vyzrálého spisovatele. Navazuje na
oblíbené příběhy Vítek je zase doma (1974), Vítek na
výletě (1975), Jak vodníci udobřili sumce (1974).
Znovu tu dokazuje, že patří k největším světovým spi-
sovatelům pro děti a mládež, k významným tvůrcům
a novátorům v oblasti knížek pro děti a o dětech.
Uznání nalezl i v zahraničí, kde jeho hlavní romány
a dětské knížky byly přeloženy do mnoha jazyků.

-------------------------------------------------
V pozdním tvůrčím období se Bohumil Říha přiklo-

nil k románům pro dospělé čtenáře. Doktor Meluzin
(1973) se stává vrcholem jeho románové tvorby, jež
vychází ze současnosti, který potvrdil, že autor se za-
řadil mezi špičkové prozaiky 70. let. Román má velmi
plastický, svěží jazyk, vpravdě oslňuje překvapivou
novostí, se kterou kreslí své postavy, a na něm je pa-
trné, že čerpá z pokladů lidové slovesnosti. Přetváří
ji do osobité, nenapodobitelné poetiky, jež umocňuje
čtivost i napětí děje, byť není nijak mimořádně dra-
matický. Přesto čtenáře žene, aby se užuž dočkal
všech rozuzlení. Stavba románu připomíná filmový
scénář, v němž jdou dějové obrazy za sebou, zřejmě
tak, jak jdou v životě. Tuto techniku zdařile uplatňuje
i v trilogii o Jiříkovi Poděbradském. 

Prohlubuje svůj vztah nejen k postavám, které
kreslí do hloubky nitra, jejich pocity, radosti i bolesti,
ale i prostředí, ve kterém žijí. Staví lyriku a epiku do
rovnováhy, popisuje přírodu až do posledního lístku,
do poslední vlnky v potoce. Donutí čtenáře postavy
knihy milovat nebo nenávidět. Své vypravěčské
mistrovství završuje třemi romány – Přede mnou po-
klekni (1971), Čekání na krále (1977), A zbyl jen meč
(1979), které obohatily vývoj českého historického
románu, v němž dramaticky vypjaté scény se týkají
spíše lidských vztahů a osudů než historických udá-
lostí. V trilogii, byť jde o román o Jiříkovi Poděbrad-
ském, ten není hlavní osobou, jimi jsou vyfabulovaný
rytíř Marek z Týnce, a z počátku panna Anděla Smi-
řická, dcera významného českého šlechtice. Trilogií
o cestě Jiřího ke královskému trůnu Říha rovněž vy-

vrátil snahu některých kritiků zařazovat ho jako au-
tora s jeho románovou tvorbou ve svých stupnicích
mezi rustikální čeleď. Tak jednoduchým objektem
Říha pro nikoho nebyl. Stal se téměř domácím spi-
sovatelem pro velký počet čtenářů, jedním z nejčte-
nějších, o čemž svědčí náklady jeho trilogie. Druhá
a třetí vydání šplhala do desítek tisíc výtisků. Třeba
Přede mnou poklekni, 3. vydání, 52 tisíc. 

Čtenáři sami poznali, bez pomoci recenzentů
a kritiků, jaká osobnost vstoupila do české litera-
tury, a zařadili Říhu mezi přední autory naší histo-
rické prózy. Což také dosvědčovaly čtvrteční fronty
na jeho knihy.

Čte-li jeho díla čtenář dnes, po padesáti letech,
pociťuje jeho jazyk, neopakovatelnou poetiku jako
uzrálé, osvěžující víno mezi patoky, které produkují
mnozí současní tvůrci hořících hoven. K zoufalým
výhledům patří nejen to, že chybějí předváleční
i pováleční Mistři minulého století, ale i drtivá sku-
tečnost, jak literatura vyklízí pole stupidním a ne-
konečným seriálům, a ještě stupidnější televizní
zábavě, hraným či psaným textům, dehonestujícím
druhou polovinu československého 20. století, což
ohrožuje kulturnost národa. Zvyšuje neznalost zá-
kladního vybavení pro to, aby mohli být lidé nazváni
homo sapiens. A převládá tu především malá zod-
povědnost autorů k tomu, co chtějí psát.

-------------------------------------------------
Vraťme se ale zpátky na začátek. „Psát

román,“obrátil můj hostitel Bohumil Říha svůj ži-
votní příběh pohledem do své tvůrčí dílny, „zna-
mená dokonalou znalost toho, o čem chci psát.
Například než jsem usedl k Doktoru Meluzínovi,
začal jsem trochu studovat medicínu. Objížděl
jsem autem řadu venkovských lékařů, abych po-
znal jejich ordinace, vymykající se představám or-
dinací městských. Tady platí ve styku s lékařem
spíše sousedské vztahy, zvyky a mravy, než odstup
a přehrady. Musel jsem se tedy nejprve sžít s pro-
středím. Právě tihle doktoři a jejich pacienti mi po-
mohli vytvořit postavu Meluzína.“

Než jsem se rozloučil s tímto vzácným člově-
kem, ryzím, skromným a blízkým každému, kdo
stál o jeho pomocnou ruku a laskavé slovo, řekl mi
na závěr naší besedy: „Když chci psát román, listuji
si ve své hlavě a vzpomínám na všechno, co jsem
kdy prožil. Aby ten román odpovídal našemu ži-
votu, životu národa. Od toho spisovatelé tady jsou,
aby svému národu pomáhali a nezaváděli ho na
cizí stezky.“ JIŘÍ STANO
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JAZZOVÁ SEKCE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

radiohortus@post.cz
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Datum: 7. 1. 2015 12:15:32
Vážení a milí,
hledali jsme způsob, jak vám všem poděkovat za

roky bezproblémové spolupráce. Protože v každém
z vás dřímají umělecké sklony, zveme vás k tvůrčí
účasti na přehlídce

1. džezárt 2015
plnící totální příkon senzorických pocitů a spočívající v tom, že každý může vystavit své obrazy, koláže,

fotky, objekty a cokoliv duchaplného v prostorách Jazzové sekce. 
Řečníci a divadelníci mohou mít v pátek hodinu na pódiu. 

Uvítáme tvorbu vašich ratolestí a příbuzných znalých zvyků Jazzové sekce.
1. džezárt proběhne vždy v pátek a v sobotu od začátku dubna 2015,
tedy: 3. - 4., 10. - 11., 17. - 18., a pravděpodobně i 24. - 25. dubna. 
V pátek výstava od 10 do 20 hod + mluvený pořad od 18 do 19 hod. 

V sobotu výstava od 12 do 17 hod.
Prostory: Galerie, úzká chodba a podle počtu exponátů kuřárna, klub, dolní studio.

Uzávěrka: 28. února 2015. Pořadatelé si vyhrazují omezit počty exponátů. 
Zákaz zatloukání hřebíků. 

Volná místa a termíny sledujte pod ikonou Galerie na www.radiohortus.cz
Zájem o místo zamailujte na: radiohortus@post.cz

Vystavování i živé pořady v pátek od 18 do 19 hod pro obeslané jsou zadarmo.
V Praze 7. 1. 2015

Pro informaci však přikládáme ceník prostor v Palffyho paláci pro tento rok.
JEDNOTNÝ CENÍK V PALFFYHO PALÁCI pro rok 2015

Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác
(Společenské akce, svatby, prezentační akce, koncerty s profesionální agentáží) 

5000 Kč/1 hod
Komorní sál konzervatoře – Pálffyovský palác

(koncerty ZUŠ, občanská sdružení, neziskové organizace, apod.) 2000 Kč/1 hod
Salonek Pálffyovského paláce

600 Kč/1 hod., tříhodinový pronájem 1500 Kč, při pronájmu nad 3 hod. do 24 hod. 2500 Kč
Galerie Jazzové sekce (nájem, elektřina, úklid, 2x WC)

tříhodinový pronájem 1500 Kč, pronájem na 20 dnů bez ostrahy 25 000 Kč
Učebny/zkušebny v obou budovách

(v ostatních případech) 500 Kč/1 hod
Pokud nájemce použije při pronájmu sálu Pálffyovského paláce zde umístěný klavír (Yamaha C7) nebo
cembalo (Ammer), zvyšuje se cena nájmu o 1000 Kč. Při použití klavíru v ostatních prostorách se cena

zvyšuje o 500 Kč.
Parkování pouze pro přivážení nástrojů nebo výstavních exponátů (zdarma); parkovat lze na přilehlém

Valdštejnském náměstí.
Prostory neslouží jako skladiště a pořadatelé neručí za ztrátu.

Jakékoliv poškození interiérů (např. zatloukání hřebíků, rozbití sklenic) hradí původce vzniklé škody
a bude opraveno profesionální firmou na fakturu.

Je zakázáno omezit přístup k hydrantu a k lékárničce, nebo zaplnit únikovou úzkou chodbu – šatnu.
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli
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Rudolf Hegenbart, Bohumil Kožuch, Anna Laceková, Jaroslav Svoboda, Daniel Strož, Vratislav Vajnar a Vla-
dimír Valter.

Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni, jsou pro nás
další motivací pokračovat v naší práci za podmínek, národní kultuře stále nepřejících. Každý nový člen, každý
nový čtenář, každá forma podpory nám umožňují dnešní složité období překonat a uhájit další existenci LÍPY.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266 

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se za člena Výboru národní kultury – k odběru čtvrtletníku Lípa

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………

Bydliště…………………………………………………………………………………………….

PSČ…………………………………

Další spojení na Vás (telefon nebo mobil či e-mailová adresa)

……………………………………………………………………………………………………..
(Členství ve VNK – 100,- Kč/rok, předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
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