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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Milí přátelé,
držíte v rukách další číslo čtvrtletníku Lípa. Na co se v něm můžete

těšit? Kromě 12 básníků s jejich dvoustránkami tam naleznete recenze
nově vyšlých knih, články od Lenky Procházkové, Karla Sýse, Jiřího Stana
atd. Toto číslo se bude věnovat vývoji situace na Blízkém východě a jeho
souvislostem. Zavání to totiž na dálku válečným konfliktem většího roz-
sahu, než jaký tam probíhal doposud. Otázkou tak jen zůstává, kdo
všechno se do něho zapojí s jakou silou a s jakými zbraněmi. Islamistické
sunnitské Turecko vše komplikuje svým členstvím v útočném paktu NATO,
a pokud do Sýrie vpadnou spolu s feudální islamistickou sunnitskou Sa-
údskou Arábií, plus se SAE plus s dalšími svými pohůnky, válka se může
vymknout zpod jakési "kontroly" svých strůjců a dirigentů v Pentagonu
a v Bílém domě, kdy může vše přerůst ve veliký konflikt, a posléze při jeho
vygradování třeba i ve 3. světovou válku s použitím jaderných zbraní. Nic
na tom nemění nečekané Putinovo rozhodnutí o stažení části ruského kontingentu ze Sýrie zpět do vlasti
ze 14. března 2016. Cítím prostě ještě větší nutnost, ba přímo povinnost, aby se Lípa jasně brala v rámci
svých možností za mír, za mírové řešení nejen tohoto roky trvajícího metastázujícího konfliktu. Ve zmatení
dnešní postmoderní doby, kdy už mnozí nevědí, co je nahoře a co dole, co je dobře a co špatně, se musíme
jednoznačně postavit na stranu světla a pravdy, a proti přesile sil temnot a mainstreamové propagandy,
s jejich lhaním či překrucováním pravdy. Přesně to vystihl ve svém básnickém textu Pravda a lež Vladimír
Vysockij. (…) Až k ránu poznala pravda, co všechno jí schází. / Před zrcadlem se pak notně podivila. /
Někdo už odněkud donesl hrst černých sazí, / aby se ta čistá pravda tak nelišila. / Pravda se smála, že
na ní Kameny házej: / „Lež je to všechno a lež taky mý šaty má!“ / Blahoslavení s ní protokol sepsali
rázem. / Byla to rozmluva dost málo povzbudivá. / Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda (…). // Jistě
že ve světě nakonec zvítězí pravda, / ovšem až dokáže totéž, co dovede lež.

Přátelé, zůstáváme i nadále nezávislým periodikem, ovšem nikoliv nestranným. 
Zajímavé počtení vám přeji.

Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa
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JAN HUS – SŮL ZEMĚ 
Lenka PROCHÁZKOVÁ

V Čechách si na život bez vzruchů vsadit nemů-
žeme a což teprve naši předkové! Avšak i v obdo-
bích zdánlivě monotónních, která vždy nastolila
vítězná moc a její pořádkové čety, doutnaly pod po-
vrchem apatie živé myšlenky a bylo jen otázkou
času, kdy vyvřou nad terén násilně zválcovaný do
jediné pravdy. Opakuje se to znovu a znovu a už to
působí jako úděl. Není i naše dnešní snaha hledat
pod nánosem lží ukryté odkazy a znovu obhajovat
čest předků, marná? Kdo to potřebuje, když oni
jsou mrtví? Jsou mrtví. Mnozí nemají ani hrob. Pře-
sto nám stojí za zády jako zeď. 

A tak v časech, kdy je nedostatek mravních a in-
telektuálních vzorů mezi živými, saháme do skla-
diště nebožtíků. A mrtví hrdinové se znovu vracejí
do krevního oběhu národa, aby nám dodali inspi-
raci a kuráž. 

Všichni asi známe historku o stařence, která při-
nesla ke kostnické hranici otýpku klestí. „Svatá
prostoto!“ povzdechl prý Mistr Jan Hus. Petr z Mla-
doňovic, Husův žák, se o této věci ve svém pečli-
vém a hodnověrném zápisu o událostech v Kostnici
nezmiňuje. Jedná se tedy zřejmě o dodatečnou le-
gendu, avšak legendu, která v geniální zkratce vy-
stihla situaci, i charakter odsouzeného. Autentická
věta, jíž Mistr Jan naposledy odmítl uznat, že je
kacíř a zachránit si tím život, zněla podle záznamu
takto: „V pravdě evangelia, kterou jsem psal a učil
a kázal, dnes vesele chci umřít.“ Výraz vesele
v souvislosti s umíráním, natož tak strašným, nám
dnes připadá nepochopitelný. Musíme se vrátit na-
příč časem, připomenout si, o jaký střet principů
a zájmů tehdy šlo, abychom porozuměli snáze, že
Mistr Jan Hus zvolil smrt s hlubokým rozmyslem. 

Po celá léta žil v její blízkosti, mluvil o ní a psal,
počítal s ní, ale souběžně se ji snažil oddálit. Ne-
chtěl od svého díla odejít předčasně. Každý měsíc,
týden, ba i den vnímal jako dar, ne kvůli přežívání
na tomto světě, ale kvůli práci pro tento svět. Psal
do poslední chvíle, v horečkách, nemocný a ke
konci v okovech i na rukou. Většina jeho kostnic-
kých listů se zachovala, na rozdíl od dopisů přátel,
které po přečtení obezřetně ničil, aby své nejvěr-
nější chránil před mocenským postihem. Opako-
vaně naléhavě žádal koncil o veřejné slyšení, kvůli
kterému dobrovolně do Kostnice přijel, ale ani pí-

semná a statečně
jmenovitá podpora
českých a morav-
ských pánů nedo-
kázala změnit
postoj církevní
a světské vrchnosti.
A tak byl Mistrův
dramatický boj
o reformu církve,
k němuž mravně
i intelektuálně do-
rostl jako k životnímu úkolu, v Kostnici zdevalvován
na ubohou frašku o usvědčování kacíře. Pokrytecká
režie a ponižující podmínky byly samozřejmě kal-
kulem s lidskou slabostí. Koncil počítal s tím, že
zjevná neregulérnost procesu rozleptá odpor věz-
něného a že Jan Hus „realisticky“ pochopí, že z la-
byrintu nástrah může uniknout jen nabízenou „krysí
cestičkou“. Pokud se podvolí, uzná, že šířil bludy
a odvolá je, koncil ho nechá kajícně dožít v ústraní.
Byla to osvědčená metoda lámání charakterů stra-
chem a v obměnách se užívá dodnes. 

Vždyť i Husův univerzitní kolega a někdejší spo-
lubojovník reformista Štěpán z Pálče „prohlédl“
včas a z radikálního zastánce Wicklefova učení se
stal jeho odpůrcem a nakonec i žalobcem proti Hu-
sovi. Mistr Jan tedy prožil trpkost ze zrady blízkého
přítele, na vlastní kůži poznal důsledky Štěpánova
intelektuálního a mravního selhání. Dá se usuzo-
vat, že i pro tuto zkušenost dokázal Jan Hus před-
vídat, jakou smršť následků by jeho vlastní únik
„krysí cestičkou“ vyvolal v Čechách a na Moravě.
Uvědomoval si paradox, že reformní hnutí, rozší-
řené už ve všech vrstvách společnosti, hnutí, jehož
byl nyní hlavním představitelem, může zachovat při
životě jen jeho nespravedlivá smrt. Nemohl odvolat
své učení, protože by tím zradil nejen sebe, své
přívržence, zastánce a následovníky, ale především
Ježíše, k němuž své jednání vztahoval a kterého
považoval za svého jediného soudce. 

Stejně jako kdysi přijal Ježíš nejpotupnější způ-
sob exekuce, kterým pro Židy bylo ukřižování, přijal
i křesťan Jan Hus smrt v plamenech, která (podle
církevních zákonů) znamenala i ztrátu naděje na
život věčný. Přesto Jan Hus šel na smrt vesele,
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stejně jako dvě stě let po něm kacíř Giordano
Bruno, který cestou k hranici křikl na přihlížející
církevní hodnostáře: „Bojíte se víc než já!“ I tato
(nikoliv legendární, ale autentická slova) geniálně
vystihla situaci, protože církev se skutečně bála
přesahu svých verdiktů. Proto církevní soud pone-
chával vykonání rozsudku na světské moci a vy-
tvářel si tím pokrytecké alibi. V praktikované
souhře, kdy ruka ruku myje, se tak odpovědnost za
oprávněnost exekuce stávala neuchopitelnou. 

V roce 1431 byla církevním soudem v Rouenu,
který plnil politickou objednávku, také Johanka
z Arku prohlášena kacířkou a veřejně upálena. Po
krátké době však byla na žádost světské moci re-
habilitována, později blahořečena a nakonec roku
1920 církví svatořečena. Vesnické dívce Johance
ovšem nešlo o reformu církve, ale o následování
hlasů z nebe, kdežto Jan Hus poslouchal svůj rozum
a vnitřní hlas svého svědomí, aby šířil pravdu boží,
tak jak ji vyčetl a vycítil z evangelií. Motivy obou cír-
kevních procesů tedy byly zcela odlišné a odlišný
byl i pozdější přístup k nim. Smrt Jany z Arku byla
účelová z krátkodobého hlediska, avšak z dlouho-
dobější perspektivy bylo „rozumnější“ se od ver-
diktu distancovat a obnovit tím obecnou víru ve
světskou i církevní spravedlnost a tedy i autoritu
obou mocenských složek. V případě Mistra Jana

Husa a také Mistra Jeronýma Pražského, upáleného
na stejném místě v Kostnici a de facto ze stejných
důvodů v roce 1416, by ale revize jejich procesů
znamenala pro římskou církev obrovské riziko. Pří-
padná plná rehabilitace popravených by byla při-
znáním, že zemřeli při obraně boží pravdy, tedy jako
mučedníci. A verdikt kostnického koncilu by musel
být zpětně zhodnocen jako kacířský. Představa, že
by Jan Hus a Jeroným Pražský mohli zaujmout
místa v zástupu svatých a podobně jako Johanka
by byli uznáni za spolupatrony svého národa, je i po
šesti stoletích fantaskní, protože takové „obrácení“
římsko katolické církve by směřovalo k zásadní re-
vizi jejích skutků a k reformě kanonického kodexu.
Zásahem do nosných zdí by se pak zřejmě zhroutila
celá stavba. Je však nesmyslné vyvozovat, že o cosi
takového šlo Janu Husovi. Český reformní myslitel
se svou kritikou naopak snažil stavbu zachraňovat
před rozvalem, když připomínal smysl jejího úhel-
ného kamene, jímž byl Ježíš. Ten Ježíš, který se
před synedriem (tedy židovským církevním soudem
v Jeruzalémě) odmítl pokořit a odvolat své bludy.
Bludy, z nichž potom vzniklo křesťanství. 

O srovnatelnou situaci šlo před šesti sty lety
v Kostnici. Římská církev, rozštěpená boji o vedení,
což bylo hlavním důvodem svolání koncilu, byla, ře-
čeno současným jazykem, přetížena agendou. Ve
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složitém předivu jednání církevní hierarchie
s evropskými panovníky, kdy včerejší spojenci
toho či onoho papeže zrazovali a zítřejší zvyšo-
vali svou cenu, působilo učení šířené z Čech
jako nevyžádané zprávy, které je nutné bez
čtení odstraňovat. Tato prevence proti šíření ka-
cířského viru však přišla pozdě a Mistr Jan Hus,
obdobně jako kdysi Ježíš, mohl jít na smrt s vě-
domím, že jeho dílo dokonáno jest. 

Vzrušená atmosféra Husovy doby je nám
dnes srozumitelná jen zprostředkovaně, ale
citem se jí přiblížit nedokážeme, protože už
v nás zakrněla touha večeřet s Bohem. V ča-
sech pozdního středověku však Ježíš podruhé
vstal z hrobu, když překlady Bible do národních ja-
zyků začaly pronikat i do kostelů. Příběhy evangelií
ukazovaly lidem Ježíše v úchvatně pozměněné po-
době a jeho krátká veřejná činnost se náhle zdála
být aktuální. Protikladem evangelií, tedy dobrých
zvěstí, se pak logicky jevila církev, která se vyvi-
nula v hierarchickou pevnost, tedy v mocenskou
instituci. Střet těchto protikladů vytvářel napětí
v myslích lidí. Nejen učených, ale všech, kteří po
srozumitelném výkladu Písma toužili, protože
chtěli něco vědomě následovat. Jejich dychtivost
je i napříč časem srovnatelná s dychtivostí malých
dětí, které v každém dni objevují nové informace
o světě. Nechte maličkých přijít ke mně, žádal
učedníky Ježíš. Hus oslovoval zástupy věřících
dítka a i v dobách, kdy už byl v klatbě a z Prahy vy-
puzen, posílal texty kázání, které v Betlémské kapli
česky předčítali jeho přívrženci a další je rozepi-
sovali a šířili jako dobový samizdat. I listy sepsané
ve vězeňské cele a pašované z Kostnice byly čteny
v Betlémské kapli a rozepisovány pro dítka vzdá-
lenější. Lidé z vesnic, měst, šlechtických hradů, ze-
manských tvrzí, část vysokého kléru, ale i řadoví
řeholníci a faráři a samozřejmě univerzitní učitelé
a studenti, ti všichni se stávali příjemci poselství.
Jeho význam však (i zásluhou vytrvalé královny
Žofie a méně vytrvalého Václava IV.) přesáhl území
českých zemí a rozklenul se nad Evropu jako duha.
Padesát let před vynálezem knihtisku, v době, kte-
rou dnes nazýváme pozdním středověkem, se ob-
rozené křesťanství mohlo stát univerzálním
dárcem. Pro tuto naději šel Mistr Jan na smrt ve-
sele. Byl to odraz jeho hluboké jistoty a víry v to,
že pravda nezaniká tak, jako její nositelé, že pravda
není materie, jejíž popel odnesou vody Rýna, že
pravda zůstává s živými, a pro živé. 

Dnes už i římskokatolická církev připouští, že Jan
Hus byl reformátor. Ovšem reformátor nevyslyšený,
čili kacíř. Když se papež Jan Pavel II. na počátku
milénia omluvil českému národu za krutou smrt
Jana Husa a vyzvedl jeho statečnost, s kterou se-
trval na své pravdě, byla to omluva klouzající po po-
vrchu. Jan Hus neprosazoval svou individuální
pravdu, ale obecnou pravdu evangelií. A vnímal tuto
pravdu jako dům už postavený a uchystaný ke spo-
lečnému obývání. Jako dům jehož dveřmi byl Ježíš.
Jan Hus si uvědomoval, že pochopení Ježíšových
přikázání může skutečně proměnit život lidí a vy-
manit je z pozice outsiderů už v přítomnosti a ni-
koliv až posmrtnou satisfakcí. Život podle evangelií
však vyžaduje jednotu rozumu a svědomí člověka
a nikoliv tupou ochotu poslouchat církevní příkazy.
Proto Mistr Jan kritizoval odklon církevníků od
mravních hodnot evangelií, vytýkal, že dveře vyte-
sané Ježíšem církev zabednila a z domu, který měl
být společný pro všechny, si udělala spižírnu a po-
kladnici. Hus shledal, že církevní hodnostáři, kteří
se Ježíšem zaštiťují, jednají pokrytecky, když jeho
odkaz pitvoří a zneužívají pro své účely, a proto se
obracel v kázáních ke všem, jejichž srdce dosud
neokorala, aby pokračovali v Ježíšově úsilí i bez
svolení církve nebo dokonce církvi navzdory. Jako
se nám přikazuje, abychom poslouchali předsta-
vené ve věcech dovolených a čestných..., tak se
nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář,
když žijí v rozporu s božími přikázáními... 

Když vybízel k neposlušnosti vůči autoritě,
pokud této autoritě chybí mravnost, vlastně hlásal
svobodu svědomí pro každého člověka, svobodu,
z níž lze vytvořit hlubokou kolektivní odpovědnost
za svět náš vezdejší. Hus po vzoru Ježíše vyznával,
že víra není v rituálech, ale že se projevuje jedná-
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ním, tedy souladem svědomí a činů, neboť: Víra bez
skutků mrtvá jest. Stejně jako John Vicklef před
ním a Martin Luther po něm neváhal kritizovat i pa-
peže: Papežové zajisté mohou lhát, ale Bůh nelže!
Kritickým rozumem vnímal, že víra v církev je ná-
hražka, která neotvírá žádné dveře. Ale také věděl,
že, kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. 

Z dnešního českého hlediska nám může připa-
dat, že Husova věrnost pravdě až do smrti byla
marná. Tyto trpké úvahy podporuje i nedávno při-
jatý nemravný zákon o tzv. církevních restitucích,
který je dokladem toho, že římskokatolická církev
se za šest set let příliš nepolepšila, když se dál
opevňuje majetkem a touží po světské moci. Při-
pomenu však výrok ruského spisovatele Solženi-
cyna: Ti, kdož slouží pravdě, mají být věrní, nikoliv
úspěšní. Pouze věrní. 

S Starodávný příklad věrnosti pravdě nalezneme
u Sókrata. Už on se opíral o vnitřní jistotu, vnitřní
hlas, který inspiroval jeho jednání. Tušil, že vnitřní
hlas není v základní výbavě každého člověka, ale
doufal, že jej lze vypěstovat. Když debatoval s tzv.
moudrými, což vedlo k odhalování jejich nemoud-
rosti, nedělal to tedy pro to, aby je zesměšnil, ale
naopak přiměl k samostatnému uvažování. A tím
i přihlížející studenty, kterými se obklopoval, aby
podnítil mládež ke kritickému myšlení. Přesto, či
právě proto byl v sedmdesáti letech obžalován, že
mládež kazí a hlasováním „lidové poroty“ vybrané
z athénských občanů byl shledán vinným a odsou-
zen k smrti. Pro Platóna, který se soudního jednání
účastnil jako jeden ze skupiny Sokratových žáků,
to byl doživotní hluboký otřes. Násilnou smrt So-
krata vnímal jako nespravedlivý čin, který spáchaly
Athény na svém nejspravedlivějším občanovi.
Vždyť myslíte-li, že zabíjením lidí zabráníte tomu,
aby vám nikdo nevytýkal nesprávný způsob života,
nedobře usuzujete!, rozhořčoval se Platón ještě
mnoho let po smrti svého učitele. Ano, usuzovali
nedobře, nicméně jejich verdikt nad filozofem se
stal návodem pro všechny budoucí držitele moci,
jak se svých kritiků krátkým procesem zbavit. 

Vraťme se však znovu ke stařence přinášející
otýpku ke kostnické hranici. Ta stařenka je v le-
gendě použita jako symbol zmanipulovaného člo-
věka. Na koncilu jistě nebyla, a i kdyby, nerozuměla
by. Vše, co o věci ví, je založeno pouze na tvrzení
církve, že Hus je kacíř. To stačí, aby se dobrovolně
a aktivně účastnila jeho popravy. Taková „svatá
prostota“ je předobrazem tisíců a tisíců dalších lidí,

celých zástupů táh-
noucích dějinami,
zástupů zmanipu-
lovaných nějakou
autoritou k pocitům
nenávisti vůči po-
jmenovanému ne-
příteli. Ukřižuj!
Ukřižuj! Ukřižuj!
Hučel jeruzalémský
dav na příkaz ve-
lekněze. Váhající
římský prokurátor
Pilát se nakonec
podřídil nátlaku, aby si zachoval politickou pozici.
Když o 300 let později římský císař Konstantin po-
výšil pronásledované křesťanství na oficiálně uzná-
vané náboženství, jednalo se o taktický způsob, jak
využít energii této nové víry k podpoře moci. Mocní
se totiž jen málokdy zabývají hledáním a pochope-
ním pravdy, ale ve chvíli, kdy se rozhodnou ji vzít
na milost, uchopí ji jako nástroj, a stejně brutálně,
jako ji dříve potírali, ji začnou prosazovat. Je to
ovšem už jiná pravda. Pozměněná a deklasovaná
houfy oficiálních vykladačů. Jménem Ježíše, který
hlásal lásku k bližnímu, se pak podnikaly křížové
výpravy. Jeho jménem se mučilo, vraždilo, ničilo
a loupilo. I v jeho zneužitém jménu vzplála hranice
v Kostnici. 

Nemůže-li pravda být projevena bez pohoršení,
lépe je přijmout pohoršení, než pustit pravdu, hlá-
sal Mistr Jan Hus. A dostál svému krédu. Hod-
nostáři římsko-katolické církve se však tradičně
bojí přijmout pohoršení plynoucí z projevené
pravdy a překrývají je lží, aby ochránili své status
quo. I Jana Husa přece v Kostnici přemlouvali, aby
se snížil ke lži. Když odmítl, domnívali se, že jej
musí pro zachování své autority zabít. Zajisté ne-
předvídali, jakou odezvu vyvolá Mistrova věrnost
pravdě v jeho rodné zemi a v jakou hrozivou sílu
se změní v následných husitských válkách. 

Sokratovi žáci se s nespravedlivým odsouzením
svého učitele vyrovnávali intelektuálně, zpracovali
individuální písemná vylíčení průběhu soudu a tím
zanechali cenná inspirativní svědectví intelektuá-
lům budoucím. Svědectví je akce zaměřená k bu-
doucnosti, jediný možný projev lidské důstojnosti
v hanebné době, věřil ještě ve dvacátém století Ro-
main Roland. Ale už počátkem století patnáctého
se „žáci“ Jana Husa odhodlali jeho reformní myš-
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lenky uhájit i v poli. Byl to první evropský boj o svo-
bodu svědomí, tedy o vnitřní statky, které člověk
nabývá svým osobním rozhodnutím. Husité bránili
Ježíšův návod k životu, jak jej prostřednictvím
Mistra Jana pochopili. V těchto počátečních obran-
ných bojích vítězili, neboť šlo o střet autentické víry
proti „majitelům jejího loga.“ A tak jako Boží bo-
jovníci odolali husité pěti křížovým výpravám. 

Zcela jistě i mnozí křižáci pokládali svou účast
v bojích proti kacířským husitům za posvěcenou
věc a za záležitost cti. Věřili, že jsou to oni, kdo
s mečem v ruce brání křesťanské hodnoty. Jejich
„svatá prostota“ zverbovaná do trestných elitních
sborů však neuspěla proti „houfům dobrovolníků“.
Odborníci na válečnictví jistě správně vyzdvihují
genialitu Jana Žižky. Ano, Žižka byl geniálním vo-
jevůdcem, který pochopil JAK se
bránit přesile profesionálů. Ale
prvotní bylo PROČ. 

Zatímco Jan Hus, připoutaný
k popravčímu kůlu, jistě měl
i pro zmanipulovanou stařenku
místo v srdci: Odpusť jí, Bože,
neboť neví, co činí, husité s Žiž-
kou v čele už „svatou prostotu“
vyslanou k jejich pokoření, ude-
řili do tváře. 

Málokterý národ má tak hlu-
binné dějinné okamžiky a tolik
proměnlivý jejich výklad. A tak
se v některých dobách k husit-
ství hlásíme, v jiných se od něj
oprošťujeme a zapíráme motivy
jeho vzniku. Včerejší i soudobé debaty vzdělanců
o tom, zda by Jan Hus souhlasil s husitským hnu-
tím, nebo se jej zhrozil, zda by kritizoval vznik pro-
testantských náboženství, anebo by tento vývoj
uvítal, nemohou nikdy dojít k jednotnému závěru.
Mnohem přínosnější debata, inspirovaná Husem, by
se však dnes měla vést na téma: odpovědnost in-
telektuála vůči době, v níž žije. Zdánlivě je to velmi
hutné téma. Ale když si je zredukujeme na české
poměry, hodně prořídne. A přesto se těch několik
desítek osobností, které tvoří osnovu „tkaniny“ ob-
jevuje v současných učebnicích dějepisu jen v ne-
úplném výčtu a bez významového propojení. 

Nikdo z nich nebyl po smrti svatořečen, přestože
zaživa se podíleli na zázracích. Už jen to, že v čes-
kém prostoru dnes ještě mluvíme česky, působí jako
zázrak. Ale ten zázrak způsobili lidé, svým intelek-

tem, láskou, pracovitostí. A věrností k odkazu
předků. Baroknímu světci Janu z Nepomuka musela
církev jeho identitu zpětně vytvářet, aby legendou
zregulovala směr lidské inspirace pro své účely. Ale
duši našeho národa stvořil kacíř Jan Hus a další hle-
dači a šiřitelé pravdy. To oni nám napříč časem po-
sílají svědectví o tom, že intelektuál, který není
uzavřen v klauzuře specializace, ale který působí ve
veřejném prostoru a ovlivňuje mínění lidí, na sebe
vždy bere odpovědnost být takříkajíc solí země. 

Jestliže však sůl ztratí svou slanost, co z ní
zbude? Stane se pouhým blátem. 

Bláto je kluzké a nepevné. Každý vnější tlak v něm
zanechá svůj otisk. Bláto je tvárné a dá se vtěsnat
do jakékoliv formy. Stát se zaživa blátem, znamená
pro intelektuála, že rezignoval na vlastní svědomí

a zradil svůj rozum. Pro vzdělance je výmluva na
„svatou prostotu“ jen směšné alibi, kterým maskuje
své selhání. I intelektuál se zajisté může mýlit, tak
jako každý hledač pravdy. Ale od chvíle, kdy pravdu
na své cestě životem nalezne a přijme, musí být jeho
činy v souladu s jeho poznáním a jeho řeč musí být
jasná a srozumitelná, i kdyby stanul před koncilem:
ANO, ANO nebo NE, NE. 

Mistr Jan Hus, který byl nejslanější solí této
země, pozvedl pro všechny své následovníky inte-
lektuály laťku velice vysoko. Tím, že ji budeme pod-
lézat, ji snížit nemůžeme. 

Tento projev přednesla Lenka Procházková dne
13. 6. 2015 v Betlémské kapli na shromáždění
k 600. výročí mučednické smrti rektora Univerzity
Karlovy a kazatele Mistra Jana Husa.

REPRO z Kroniky Oldřicha z Richentalu (1464)
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Vyučování dějepisu bylo na českých školách
úplně zastaveno, protože bylo prodchnuto duchem
Palackého.

František Palacký, slovanský učenec světového
jména, básník a filosof, napsal dílo "Dějiny národu
českého v Čechách a na Moravě". V tomto díle na
podkladě historických dokumentů s neúmornou
pílí, s nestranností a nesmlouvavou objektivitou
vědce vylíčil dějiny českého národa, vystihl a vy-
slovil smysl českých dějin a určil také dějinné po-
slání národa pro budoucnost. Český národ jej
z úcty a vděčnosti nazval Otcem národa.

Až do Palackého neměl národ úplných dějin.
Mnohé bylo bezděčně i úmyslně líčeno jinak, než
se skutečně stalo. Zvláště význam Mistra Jana
Husa, Jana Žižky a Jana Amose Komenského byl
tendenčně a někdy i lživě skreslován, protože ti,
kteří nejvíce prospěli svému národu, nemohli po-
chopitelně nalézt milosti před očima cizácké vlády.
Palacký očistil české dějiny od omylů i tendenčních
lží. Pozvedl soustavně ubíjené sebevědomí čes-
kého lidu tím, že prokázal, že dějiny českého ná-
roda mohou mu býti jen ke cti.

Mistr Jan Hus byl nejen veliký Čech, ale i vyni-
kající Evropan a svým hrdinným bojem za svobodu
přesvědčení sloužil všemu lidstvu. On to byl, který
k nám přinesl myšlenky velikého anglického mys-
litele a reformátora, bojovníka za mravní obrodu,
Johna Wycliffa, šířil je u nás, hájil je a zůstal jim
věren. Husitský boj jeví se v díle Palackého tím,
čím ve skutečnosti také byl, to jest mohutnou re-
volucí mravní a sociální, bojem o svobodu du-
chovní, o nejsvětější lidská práva. Část Husových
stoupenců měla již tehdy komunistické zřízení. Ne-
bylo u nich soukromého majetku, vše patřilo obci,
nebylo stavovských výsad, nazývali se a byli si bra-
třími a sestrami.

Český národ přijal snahy o mravní obrodu a so-
ciální spravedlnost s vroucností jemu vlastní a je-
jich jménem dovedl vítězit nad mnohonásobnou
hmotnou přesilou. Tento zápas o svobodu ducha,
o sociální rovnost a o spravedlnost se vine českými
dějinami jako rudá stuha.

Palacký miloval svobodu nade všechno, prohla-
šoval ji za nejcennější majetek lidu, ale vždy doka-
zoval, že v ní jest třeba jednoty, autority a kázně.

Ukázal také, jak odklon od ideálů demokracie
v době feudální zhoubně působil na ducha národa
a že jej přivedl na okraj záhuby. České povstání,
jímž počala válka třicetiletá, nebylo povstáním lidu.
Bylo organizováno pány a šlechtou, kteří neuměli
a nemohli podnítiti zotročený lid k nadšené spon-
tánní akci, jak tomu bylo v době Husově. Výsled-
kem bylo třistaleté otroctví, duševní i hmotná bída
pod vládou německých Habsburků.

Palacký ukázal národu bezpečnou cestu, již de-
dukoval z českých dějin a po níž bylo možno do-
spěti ke svobodě: "Kdykoli jsme zvítězili, dálo se
to pokaždé více převahou ducha, než mocí fysic-
kou." Národ ochotně vstoupil na tuto cestu a usi-
loval vždy o kulturní vzestup, aby se stal silným
mravností a vzdělaností.

V tom smyslu nesla se i práce českých umělců,
Smetany, Alše, Myslbeka a celé řady jiných. Du-
chem Palackého bylo prodchnuto i úsilí T. G. Ma-
saryka a Edvarda Beneše o osvobození
československého národa. Vždyť tento národ
bojem o vlastní svobodu bojoval i o svobodu lidstva
vůbec.

Palacký dokázal, že český a slovenský lid má
právo na svůj vlastní stát a učil jej víře, že ho také
dosáhne, bude-li se o to všemi silami snažit, zů-
stane-li věren svým ideálům a najde-li své místo
ve velké rodině národů. Palacký také národu toto
místo jasně ukázal r. 1867. Tehdy se Rakousko-
Uhersko rozdělilo na dvě části, spojené společnou
osobou panovníkovou, na část uherskou a předli-
tavskou. V uherské části měli Maďaři udusiti Slo-
váky a Srby, v Předlitavsku měli Němci vyhladiti
Čechy. Takový byl vládní plán ke zjednodušení po-
měrů v říši.

V této těžké době ukázal nám Palacký jasně,
odkud máme a můžeme očekávati záchranu. Nav-
štívil ruskou akademii věd, jejímž byl členem, a zú-
častnil se manifestačním způsobem slavnostní
schůze této akademie. Rakouská vláda chtěla ho
proto zatknout, ale nenašla k tomu dost odvahy.

Dějiny Palackého jsou dokumentem našeho od-
věkého zápasu s Němci, který byl vždy, dnes o tom
nelze pochybovati, službou všemu lidstvu. Němci
vždy považovali český národ za nebezpečnou hráz,
o níž se tříštily vlny nenasytné německé rozpína-

Dějepis na školách v době německé okupace
Václav BUBEN

Lipa_01_2016_LIPA  21.03.16  14:01  Stránka 7



vosti. To budilo jejich nenávist ke všemu českému,
proto ustavičně provokovali k zápasu. Palacký byl
v soudech velmi umírněný a opatrný, vždy přísně
objektivní a neváhal říci i pravdy národu nepří-
jemné. Napsal-li v r. 1875, že Němec nebyl nikdy
k Čechovi spravedlivý, nebyl-li k tomu okolnostmi
donucen, vyslovil jen skutečnost zjištěnou vědec-
kým bádáním, které ho také dovedlo k přesvěd-
čení, že nejvýraznější rysy německé povahy jsou
náruživost a rozpínavost. Věřil vždy ve spravedlnost
a proto také v konečný pád Němců. Předpověděl,
že Slované sami zápas s Němci nevyvolají a neroz-
poutají, že k němu budou Němci donuceni a že
z něho vyjdou vítězně. Napsal o tom: "Ať potom
štěstí válečné kolísá nějaký čas nerozhodně sem
a tam, nakonec, tím jsem si jist, budou Němci pře-
silou na východě a na západě přece udoláni, a snad
nadejde doba, kdy klnouti budou i památce muže
pěti miliard, * až totiž oněch pět miliard budou
muset i s úroky vrátit." Tato předpověď stala se
skutkem.

Revoluce Masarykova jeví se ve světle dějin Pa-
lackého jako plynulý vývoj dějin českého národa
a týmž duchem je ovlivněna i revoluce dnešní,
která znamená uskutečnění staré slovanské touhy
po svobodě, po těsném soužití s bratrským náro-
dem ruským a po mírumilovném soužití s kultur-
ními národy západní Evropy. Podkladem tohoto
vzájemného poměru bude s naší strany nejen úcta
a vděčnost, ale i láska.

Uvážíme-li toto vše, nepřekvapí nás, že němečtí
okupanti, kteří veškerý smysl svých dějin, všechnu
morálku vtěsnali do hesla: "Macht geht vor Recht",
zakázali vyučování dějepisu na českých školách,
že Suchardův pomník Palackého musel zmizet jako
všechno ostatní, co nám připomínalo Otce národa.
Vyučování dějepisu ve školách mělo býti obnoveno
až po revisi a "úpravě" dějin ve smyslu nacistic-
kém. S tímto překrucováním a falšováním dějin
českých bylo ihned započato. Zacházelo to v mno-
hých směrech až do směšnosti a nestoudnosti.

Ministerstvo školství po dohodě s říšským pro-
tektorem (výnos ze dne 16. VI. 1941, č. 15728/41-
1/5), zřídilo v Rankenheimu u Berlína kursy pro
učitele dějepisu na českých školách národních
i středních. Účastníci byli prostě úřady vybráni a do
kursu nakomandováni. Byli ve skupinách po šede-
sáti lidech transportováni vždy na deset dní do
Rankenheimu, aby byli infikováni jedem německy
upravené historie, zkroucené a zfalšované. Byli tam

obklopeni personálem, který dával nepokrytě na-
jevo, že se s Čechy zahazuje jen z důvodu úřední
povinnosti.

Místnosti, ve kterých byli účastníci kursu ubyto-
váni, byly (se zřejmým úmyslem psychologického
působení na osazenstvo) označeny názvy území,
která Němci v prvé válce světové ztratili (Danzig,
Zingtau a podobně). Působilo komicky, že tedy i na
společníku Osy, Japonsku, hodlali Němci jednou
vymáhat navrácení kolonií (Zingtau, Kiaučau). Ta-
kové bylo jejich přátelství ke všem spojencům.

Většina účastníků prošla dvěma kursy. V prvním
byl probírán poměr Čechů a Němců v "českomo-
ravském prostoru" (jaké to hnusné označení území
našeho státu!), ve druhém byla osvětlována nacis-
tickým světlem ona údobí německých dějin, která
Němci považovali za zvlášť důležitá: reformace,
protireformace, Hansa, řád Německých rytířů, svě-
tová válka, Versailles a samozřejmě i "vítězná" bu-
doucnost Německa.

V přednášce dr. Müllera „0 německé krvi v Če-
chách a na Moravě" museli účastníci vyslechnouti
i takovou nehoráznost, že v českomoravském pro-
storu existují pouze dva druhy lidí. Jedni, kteří mají
rodové jméno německé a u nichž je proto nesporný
německý předek po meči, a druzí, kteří mají rodové
jméno české a ti mají jistě německého předka po
přeslici. Jak bylo českým učitelům a profesorům,
když museli mlčky poslouchati takové ubohosti?
Jsou duševní utrpení, která nejsou menší muk tě-
lesných.

Na německých školách se ovšem vyučovalo dě-
jepisu velmi pilně. Celý jeho smysl lze vystihnouti
stručně takto: Není českého národa, není české
kultury, vědy a umění. Vše, co Češi mají, je naše.
Vše, co je tu krásné, jsme budovali my. Jste v pro-
storu od věků německém. Jste tu doma a pány. Ži-
jete mezi lidem, k němuž můžete cítit jen opovržení
a nenávist. Vůbec vše, co není německé, jest hodno
jen opovržení a nenávisti. K tomu přistupovalo na-
dšené opěvování nacistických náčelníků a probou-
zení nezkrotné nenávisti k národům, které se
ohradily proti německé rozpínavosti a opovážili se
"nadlidem" odporovati. Německo nade všecko! Co
není německé, budiž nenáviděno do morku kostí,
hubeno a ničeno tvrdě a nelítostně až do úplného
vyhlazení.

Ne Palacký, ale pověstný dr. Pfitzner znal a vy-
stihl smysl českých dějin. "Malý národ uprostřed
německé národní půdy a německého životního
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prostoru, jako jsou Češi, národ, který obdržel nebo
převzal všecky životní podmínky (v koncentrá-
cích?) a kulturu od Říše (dík, že ne, protože kdyby
se tak bylo stalo, ležel by dnes rozdrcen pod koly
dějin), musí si konečně v nové Evropě uvědomiti,
že jediný smysl jeho dějin může spočívati jenom
v nejužší spolupráci s německou Říší a národem.“

A přece se splnilo! Nezapomeneme nikdy, že se
tak stalo zásluhou slavné Rudé armády, Američanů
a Angličanů. Uskutečníme odkaz Palackého, nej-
užší spojenectví se slovanskými národy Sovět-
ského svazu, k nimž nás poutá nejen vděčnost, ale
i staré bratrské city lásky. V rámci spolupráce se
Sovětským svazem budeme pracovati na poli hos-
podářském a kulturním se západními mocnostmi,
s Anglií, Francií a Spojenými státy.

Budeme vždy plniti odkaz velikého Mistra Jana
Husa, učitele českého národa slovem, životem
i smrtí: "Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě,
miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy
až do smrti." Že život ve lži horší jest smrti, pocítili
jsme plně v těch černých šesti letech nacistického
panství, a tj. novým důvodem, proč chceme zůstat
vždy věrni odkazu Františka Palackého.

Zde byl jeden ze zdrojů naší síly a schopnosti
překonati neuvěřitelné násilí fyzické i morální,
které na nás bylo v době okupace pácháno, a vy-
držeti až do vítězství.

Naše ukázka je z knihy Šest let okupace Prahy,
kterou vydal Osvětový odbor hlavního města Prahy
v roce 1946.

Ne, že by snad Karl Hermann Frank miloval
české herce a zpěváky, herečky a pěvkyně.

Měl je za ksindl jako všechny Čechy. Ale věděl,
jak velký vliv má tato kategorie umělců v české
společnosti. Jak Češi milují své (moderním slovem)
celebrity. Jak jim duchovně podléhají. Obdivují je
a následují, chtějí se jim podobat, přičemž jsou
slepí a hluší ohledně charakteru těchto svých
model, jenž zhusta bývá ubohý, nízký ba špinavý –
jako panská ruka, kterou tak často a s takovým
gustem a devótností olizují.

Prý musí, aby mohli hrát a pět, bývají omlouváni,
a sami se takto vehementně hájí.

Houby musí.
Chtějí. Za každou cenu.
Frankovi bylo naprosto jasno v tom, že pokud

chce dosáhnout svého touženého „odpolitizování“
stále problematické české společnosti, pokud má
obrátit pozornost Čechů na pracovní výkon ve pro-
spěch třetí říše a odvrátit je od nebezpečných myš-
lenek a ještě nebezpečnějšího počínání, nutno si
aktivně a obratně počínat právě ve sféře kultury.
Hlavně zábavy a humoru. Působit přes umělce, ony
slavné celebrity, na obyčejné smrtelníky. Ostatně
tento model funguje velmi účinně dodnes, funguje

po desetiletí a bude
fungovat nadále.

Odpolitizovat!
A potom, výhle-

dově, pokud možno
v potřebných inten-
cích politizovat od-
politizované.

Hlavně film byl
v protektorátu ostře
sledovanou záleži-
tostí, snad více než
vlaky.

Film, to byla zbraň.
Frank osobně dbal na to, který z českých herců a he-

reček má být zvláště oceněn, kdo z nich je z rasového
a politického hlediska způsobilý hrát jak v protektorát-
ních filmech, tak zejména ve filmech německých. Plnou
měrou to platilo i pro filmové režiséry. Němci měli naše
filmové celebrity dokonale přečtené.

Dne 14. října 1943 poslal říšský filmový inten-
dant, tedy pravá Goebbelsova ruka pro filmový prů-
mysl, důvěrný dopis K. H. Frankovi, týkající se
spolupráce českých herců a režisérů s německým
filmem.

Obložený jako chlebíček aneb
Kdybych se podruhé vdávala…   
EMIL HRUŠKA
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„Německá filmová produkce zaměstnávala v po-
sledních letech ve stále rostoucím počtu české re-
žiséry, herce a herečky,“ psal pan intendant. „Tyto
umělecké síly češství (Tschechentum) tím vstou-
pily do okruhu německé kulturní propagandy. Učí
se německy a přijímají německá jména.“

A oč jde říšskému ministerstvu propagandy, tedy
Goebbelsovi? Inu o nic jiného, než „tyto české
umělce nejen navenek…, nýbrž mnohem více také
vnitřně vtáhnout do německé kultury. Pro to by bylo
nezbytné ty umělce, kteří připadají v úvahu, oddělit
d české mateřské půdy a umístit do německého
prostředí. To by prakticky znamenalo jejich vý-
hradní vázání se na naše produkční místa ve Vídni,
Mnichově a Berlíně.“

A o koho měli Goebbels a spol. zvláštní zájem?
„Jedná se především o režiséry Otakara Vávru,

Friče (Fritsch) a Slavínského (Pittermann), z nichž
Fritsch a Pittermann už v německém průmyslu pra-
covali. Dále jsou to herci Vlasta Burian, Gustav Nedbal,
Maria Glaser (Glázrová), Ada Goll (Nataša Gollová)
a Maria von Buchlow (Zita Kabátová).“ Pan intendant
tedy prosí pana státního ministra o sdělení, zda nemá
námitky proti využití uvedených umělců v říši.

Odpověď, označená „přísně důvěrné“, nesla
datum 26. říjen 1943. Frank psal, že schopnost vy-
užití v říši byla zatím ověřena jen u Gustava Ne-
zvala. S výjimkou Friče, který z politických důvodů
smí pracovat pouze v protektorátu, jsou však
všichni ostatní prohlášeni za způsobilé bez ome-
zení pracovat pro německý film…

Samozřejmě nebyli sami.
Otomar Korbelář hrál pro říši jako Ottomar Kor-

beler, Adina Mandlová vystupovala jako Adina Lil,
z Hany Vítové se stala Hanna With, z Bedřicha Ve-
verky byl Friedrich Waldorf, z Raoula Schránila Rol-
land Schranil…

Jen v roce 1943 vzniklo na Barrandově 18 ně-
meckých filmů, na kterých pracovalo na 90 čes-
kých tvůrců; třeba budoucí národní umělec Martin
Frič tehdy natočil dva filmy „pro říši“.

Rok 1943 lze označit za jakýsi mezník v zájmu
K. H. Franka o české filmové umělce a v jejich
vstřícném vztahu k němu. Nešlo jen o to, že toho
roku se Frank stal státním ministrem pro Čechy
a Moravu a tedy pánem protektorátu.

Už předtím, 10. března 1943, proběhlo pověstné
a různé interpretované setkání Franka s herci a he-
rečkami v Rudolfinu. Těch známých usměvavých
tváří!

„Zdeněk Štěpánek pronáší slovy Adiny Mandlové
�zdvořilou řeč�, načež kolegové a kolegyně tleskají,
ale po válce mu jeho slova zle připomenou. Přestože
mnozí se tam v opilosti s Němci bratříčkují daleko
více. Vrcholné číslo předvádí herec Bedřich Veverka,
který objímá samotného říšského protektora (Frank
nikdy nebyl říšským protektorem, v té době vykoná-
val funkci státního tajemníka – pozn. eh) a dokonce
si mu sedá na klín. Vzápětí Frank znechuceně od-
chází.“ (Arnošt Tabášek: Adina Mandlová)

Snad se hodí na tomto místě poznamenat, že
když před pár měsíci veškeré pražské herectvo
české hromadně hajlovalo v Národním divadle
a slíbilo věrnost Velkoněmecké říši, vymlouvaje se
po válce unisono, že „muselo“, nezúčastnila se
této seance proslulá divadelní herečka Anna („An-
dula“) Sedláčková. Prostě nepřišla. Nestalo se jí
nic. Ale její kolegové a kolegyně jí to po válce taky
pěkně osladili!

Jednoho letního večera toho roku se Frank ocitl
ve Filmovém klubu nacházejícím se v paláci Lu-
cerna. Mělo to být jakési decentní slavnostní za-
hájení, „Auftakt“. Divadelní a filmoví tvůrci obdrželi
zvláštní pozvánky s tím, že od tohoto dne, tedy od
24. června 1943, se bude každý čtvrtek konat
v klubu určitý druh společenského večera
a v tomto případě jde o první takový večer.
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Dle úředního záznamu o průběhu celé akce, pa-
rafovaného samotným Frankem, „pan státní tajem-
ník se objevil krátce po deváté hodině, kdy byl lokál
ještě prázdný. Návštěvníci, zejména ti, kteří byli po-
zváni, se zprvu domnívali, že se bude jednat o ofici-
ální večer s programem a nechtěli věřit tomu, že by
pan státní tajemník jen tak náhodou chtěl pobývat
v klubu“. Náhoda to samozřejmě nebyla, leč pří-
tomní umělci byli prý „příjemně překvapeni“ tím, že
„se jedná o nenásilnou pospolitost a že pan státní
tajemník chtěl jen tak pobýt mezi kulturními tvůrci“.

„Mnozí z přítomných prominentních kulturních
tvůrců litovali, že neměli možnost vyměnit si
s panem státním tajemníkem pár slov, především
pak poznat ho jednou zblízka. Očekávali také, že
budou na několik okamžiků za tímto účelem po-
zváni ke stolu pana státního tajemníka, což však
poměrně krátká doba jeho pobytu nedovolovala.“

Jistě, úřední záznam nemusí být objektivní,
neboť herci se mohli kvalifikovaně přetvařovat
a říkat jisté věci jen proto, že „museli“. Nebo je
třeba vůbec neřekli? Nicméně anonymní autor záz-
namu napsal, že prominenti po setkání s K. H.
Frankem takto pravili:

Jaroslav Marvan: „Tak vysoká návštěva byla vel-
kým překvapením. Když jsem tam uviděl sedět
státního tajemníka, vypadalo to tak, jako by k nám
patřil. Jen škoda, že jsem mu nemohl přinejmen-
ším podat ruku.“

Jiřina Steimarová: „Byla jsem tam sama, Honza
(její manžel) byl bohužel nemocný. Byla bych bý-
vala tak ráda seděla u pana státního tajemníka, ale
copak to bylo možné? Byl stále obložený jako chle-
bíček.“

Jiří Dohnal: „Bylo pro mě ctí, moci se zúčastnit
tohoto večera ve Filmovém klubu za přítomnosti
pana státního tajemníka. Byla to čest pro nás
všechny, neboť jsme z toho museli poznat, že pan
státní tajemník k nám má důvěru, když tak sedí
mezi námi.“

Zdeněk Štěpánek: „Velmi pěkný večer, nic ofici-
álního, nikdo k ničemu nenucen, každý mohl sedět,
kde chtěl a tak by to mělo být. Je třeba to častěji
pořádat.“

Marie Podvalová, primadona opery Národního
divadla: „Pokud bych se měla podruhé vdávat,
přála bych si, aby můj muž vypadal jako pan státní
tajemník!“

Inu – nevdávala se podruhé, paní Podvalová,
alespoň ne za K. H. Franka. Zato se stala národní

umělkyní ČSSR, ba dokonce i SSSR a nositelkou
Řádu práce…

Pamětihodný rok 1943 byl, pokud šlo o vztahy
K. H. Franka s českými filmovými prominenty, po-
znamenán také aférou, přesněji snad fámou,
která po řadu měsíců živila protektorátní, hlavně
pražskou „šeptandu“ a ani po válce nezmizela.
O Frankovi a jeho „milence“ Adině Mandlové. Už
v druhé půli roku 1942 běžely Prahou zvěsti, že
Mandlová je Frankovou milenkou. Objevovaly se
„zaručené“ informace o tom, kde všude spolu byli
viděni, o vile, kterou Frank Mandlové daroval…

Frankovi to nebylo rozhodně po chuti, milenky
nepěstoval a nadto zřejmě skutečně pronesl
o Mandlové, že „je to známá kurva, která se vyspí
s každým cikánem“. Fámy však cirkulovaly, v roce
1943 dosáhly jakéhosi vrcholu a nebyl jim konec.
Adina Mandlová sice napsala ve své vzpomínkové
knize Dneska už se tomu směju, že Frank byl
„vlastně její velký nepřítel“, a že s aférou měla jen
a jen problémy. Jenže jak vyplývá z některých do-
kumentů uložených v Národním archivu, ješitné,
lehkovážné, ale i bezohledné Mandlové vyhovovalo,
že je spojována takto úzce s K. H. Frankem, a ne-
jenže fámy o svém poměru s ním neodmítala, ale
dokonce je sama umně živila pro svůj prospěch.

Když třeba na začátku dubna 1943 debatovala
s ministrem Emanuelem Moravcem v jeho diva-
delní lóži, tvrdila, že jedná o některých svých pro-
blémech přímo s panem státním tajemníkem.
Podle podrobného záznamu o tomto rozhovoru,
který Moravec obratem Frankovi poslal, Mandlová
pravila: „Nevidí se rádo, když jednám přímo se
státním tajemníkem, ale co mám dělat, když mi
sám denně volá!“

Tohle už Frank nehodlal snášet. Mandlovou si
předvolali 27. dubna 1943 na gestapo.

Herečka, takto občansky Jarmila Mandlová, ro-
dačka z Mladé Boleslavi, podepsala v němčině zá-
vazek, že (mimo jiné) „pokud bych se opět
dověděla o pověstech toho druhu, nebudu je zleh-
čovat, nýbrž proti nim se vší rozhodností vystoupím
a v daném případě požádám tajnou státní policii
o pomoc“.

Jakkoli fámy o mileneckém poměru mezi Fran-
kem a Mandlovou zcela nezmizely, po pohovoru
s „přítelkyní pana státního tajemníka“, nikoli ještě
ministra, na gestapu, byly značně potlačeny. Nikoli
však Frankův zájem o protektorátní filmovou
tvorbu a její tvůrce…
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ANŠLUS – TOHLE NENÍ VÁLKA
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR

zveřejnil text novináře Ferdinanda Peroutky, který
podle prezidenta Miloše Zemana mohl před cen-
zurními zásahy obsahovat větu Hitler je gentleman.
Věta samotná v textu, který prošel několika cen-
zurními zásahy, obsažena není.

„Ve shodě s jinými tehdejšími cenzurními zásahy
v novinách či politických týdenících byly na podnět
cenzury zabíleny zmínky nepřímo kritizující čs. mi-
nistra zahraničí a kriticky vyznívající pasáže o Adolfu
Hitlerovi,“ uvedl Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Cenzurovaný článek Ferdinanda Peroutky s ná-
zvem Anschluss - ce n'est pas la guerre (Anšlus -
tohle není válka), který reagoval na připojení Ra-
kouska k nacistickému Německu, vyšel v časopise
Přítomnost 16. 3. 1938.

Anschluss - ce n'est pas la guerre
FERDINAND PEROUTKA
Nebylo by divu, kdybychom na to byli zapomněli,

ale je pravda, že také náš zahraniční ministr po hez-
kou řádku let vždycky, kdykoliv přišla řeč na tuto věc,
odpovídal energicky každému:�Anschluss - c'est la
guerre�. To znamenalo, že, jestliže by jednoho dne
Německo a Rakousko se dohodly o spojení a chtěly
provésti něco praktického k tomu cíli, všichni signa-
táři mírových smluv povolají vojsko do zbraně a po-
mašírují, aby obhájili tu evropskou rovnováhu, jak ji
stanovil mír versaillský a st. germainský. Nevím už,
o kom se předpokládalo, že pomašíruje dříve, západ
nebo my, my nebo západ. Všichni měli mnoho odvahy
a někdo zkrátka měl se dát na pochod.

Objevilo se nyní, že to byla formule z oněch idy-
lických dob, kdy ozbrojená Evropa stála nad Ně-
meckem odzbrojeným a bezmocným, a objevilo se,
že to byla formule papírová.

... (cenzurou zabíleno)
Z oněch idylických dob bezmocného Německa

pocházela tedy i formule: Anschluss - c'est la gu-
erre. Nebyla to ovšem originální formule našeho
zahraničního ministra, nýbrž oficiální formule celé
evropské politiky. My hráli jen jedny housle v celém
koncertu. Tato formulka nyní shořela v jediném dni
tak rychle, jako když se přiblížíte s celuloidovým
proužkem k ohni. Všichni nyní vidíme, že Anschluss
- ce n'est pas la guerre. Podivný to osud jedné for-
mulky: proč se přestalo říkat, že Anschluss zna-

mená válku? Právě proto, že by byl nyní skutečně
mohl znamenati válku. Právě proto, že by se pro-
roctví mohlo vyplnit. Jest tedy možno, že nejpokro-
čilejší světový kontinent, plný moudrých
a zkušených lidí, po dvacet let vlastně jen žvanil
o této věci? Zdá se, že je to opravdu možno.

... (cenzurou zabíleno)
bude-li tento nepoměr v energii trvat, může to

vést k tomu, že v tomto velkém návratu k moci do-
stane se Německu někde i něčeho, co dříve mu ne-
patřilo;

... (cenzurou zabíleno)
Zdá se, že je na čase přestat opovrhovati Hitle-

rem za to, že neovládá některé intelektuální finesy,
že jeho logika není bezvadná a jeho němčina, jak
slyšíme, nikoliv klasická. Pro boha, nedívejme se na
detaily, a dávejme dobrý pozor na celek. Tento muž
ví toho o silách, které hýbají národy, téměř tolik,

jako Edison o elektřině. Nemoha se na počátku opí-
rati o nic jiného než o národní německý pocit a ná-
rodní pýchu německou, dovedl s tím tak
manévrovat, že se zmocnil vlády nad sedmdesáti-
milionovou zemí, rozbil na kusy mírovou smlouvu
a nyní proti odporu světa uskutečnil nejvýznamnější
část německého národního sjednocení. Je pravda,
že je to duch úzký, neevropský, že jeho uši jsou uza-
vřeny vůči šepotu z každého jiného národa, a že
jeho dílo ohrožuje klid a mír jako příval kalné vody.
Ale v oboru, který si zvolil, počíná si mistrovsky.
V dějinách Německa jest to nejvýznamnější poli-
tická postava po Bismarckovi, a jistě více uctívaná.
Nechtějme se za to odškodňovat tím, že budeme
shledávat mezery v jeho vzdělání, vady v jeho pra-
vopise nebo kaňky v jeho životopise. Není ani
pravda, že neví, jak dělati mezinárodní politiku. Ne-
počínejme si jako onen šachista, který opovrhoval
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Nový poměr k Německu
Ferdinand PEROUTKA 

(Úryvek z článku)
Také Německo nechť vezme na vědomost, že se pokládáme za odzbrojené proti němu. Nebude žádného

českého spiknutí. Český národ bude v sousedství zesílivšího Německa bojovat o sebe tak, jako o sebe
bojoval po celé devatenácté století v Rakousku: prací a knihou. Kdyby někdo v Německu nyní, když jsme
pozbyli svých spojenců i svých přirozených ochranných hranic, a když ze všech stran by mohlo německé
vojsko volně proudit do Čech, ještě předstíral, že se Německo cítí námi ohroženo, nepočínal by si upřímně.
Nejsme na to dost silní, abychom mohli ohrozit; a nejsme dost pošetilí, abychom tak chtěli učinit a nést
důsledky toho. Zachováme slib loajality k Německu právě tak, jako jsme chtěli zachovat své spojenecké
smlouvy. Po stránce věrnosti danému slovu nejsou s námi špatné zkušenosti. 

Ať nás cokoliv od Němců dělí, jedna věc nás s nimi spojuje: byli jsme, oni a my, v září jediní dva náro-
dové, kteří byli ochotni pro svou věc bojovat. U národa s morálkou tak bojovnou, jako mají Němci, to není
bez významu. Zasloužíme snad v jejich očích všeho, ale ne opovržení. Myslím, že to bylo také vidět na
styku mezi postupující německou armádou a naší ustupující.

V loajálním styku s německou říší chceme pracovati pro další život svého národa na prostoru, který nám
zůstal. Němci, kteří zejména nyní pěstují národní filosofii, jistě uznají, že hodláme při tom zachovat svou
svébytnost a že i v nové situaci učiníme vše, abychom se neproměnili v národ bezcharakterních jedinců.
Proto je možno i radno nové vztahy k Německu hned od počátku založit na upřímnosti. Prosinec 1938

Přítomnost

svým odpůrcem proto, že nehraje podle pravidel,
a pak jím byl poražen. I když Hitlerovo nadání jest
pro nás zlověstné, varujme se toho, abychom je ne-
uznali. Dívejme se na věci tak, jak jsou: máme od-
půrce, v jehož charakteru je několik zřejmých rysů
politické geniality. Ani toho se ovšem ještě nele-
kejme: žádnému ani úplnému ani částečnému ge-
niovi se nepodařilo vyvrátit svět z jeho přirozené
základny, kterou je v našem případě touha národů
a lidí po svobodě a po důstojnosti. Hra, kterou nyní

všichni hrajeme, může tím, že se na druhé straně
vyskytl muž s velkým politickým nadáním, býti jen
zkomplikována a znesnadněna, ale ne rozhodnuta.
I skutečně velcí muži, kteří se postavili proti přiro-
zenosti světa, byli na konec poraženi mnohem
menšími muži, než byli sami. Také chaotické a váš-
nivé nadání Hitlerovo může vésti Německo k úspě-
chům jen po jistou hranici. Překročí-li ji, začne pád.

Zdroj: Ústav pro českou literaturu 
Akademie věd ČR.

SOUD O PEROUTKU
Spor o to, zda novinář Ferdinand Peroutka vyjadřoval sympatie k Adolfu Hitlerovi, začal ve středu 2. 3.

2016 projednávat Obvodní soud pro Prahu 1. Vnučka novináře Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová žaluje
formálně Kancelář prezidenta republiky (KPR) a požaduje omluvu. 

„Co vytýkáme České republice, je fakt, že Ferdinanda Peroutku spojuje s článkem Hitler je gentleman,“
prohlásil právní zástupce Kaslové František Vyskočil. „Zdůrazňuji, že tento článek Ferdinand Peroutka
nenapsal. Článek neexistuje,“ dodal.

Podle odborníků a Společnosti Ferdinanda Peroutky článek s názvem Hitler je gentleman novinář nikdy
nenapsal. Druhý text existuje, ale jeho autorem není Peroutka. Sdružení proto prezidenta republiky otev-
řeným dopisem vyzvalo, aby svá tvrzení buď doložil, nebo se veřejně omluvil. Zeman trvá na tom, že člá-
nek četl. Slíbil, že se omluví, pokud se daný text nenajde. 

Prezident Miloš Zeman si je jistý, že novinář Ferdinand Peroutka v 30. letech napsal v revue Přítomnost článek,
v němž chválí nacistického vůdce Adolfa Hitlera jako gentlemana. Řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Verdikt
pražského soudu v této věci, že se kvůli jeho výroku na adresu Peroutky musí prezidentská kancelář omluvit,
podle něj neznamená, že takový článek neexistuje. KPR se proti rozhodnutí soudu odvolá. 2. až 6. 3. 2016

(Sesbíráno z mainstreamových sdělovadel, upraveno a kráceno).

Lipa_01_2016_LIPA  21.03.16  14:01  Stránka 13



Byl gentleman
nebo nebyl?
KAREL SÝS

Pražští kavárníci tasili kudly proti prezidentu
Zemanovi za Ferdinanda Peroutku. Přece nikdy
neřekl, že je Hitler gentleman dodržující dané
sliby. (Koneckonců Hitler své sliby, jak je formu-
loval v Mein Kampfu, dodržel.)

Jenže i Václav Bělohradský si v Salonu Práva
kdysi Rudého (19. 3. 2015) vzpomněl, že v 70.
letech minulého století mu nejmenovaný pamět-
ník charakterizoval Peroutkův postoj týmiž slovy.

Je však možné, že tato slova nikdy nezapsal,
Gustav Bareš by je ve svém Rozhovoru s Ferdi-
nandem Peroutkou o demokracii a svobodě
(Svoboda, Praha 1947) jistě s gustem citoval.

Možná řekl, možná neřekl; řekl a napsal mno-
hem horší věci.

Peroutka patřil k prominentním režimním no-
vinářům 1. republiky. Ať se dělo co se dělo, l. re-
publika byla tabu. Dnes se opět pěje chvála
o krátkém období českých dějin, kdy nás vel-
moci nechaly jakž takž na pokoji.

Hadimršky malé, ale naše, laciné baťovky,
fešné klobouky, nevázané pepictví, nezávazná
sranda… Jak pro koho. Ale co Podkarpatská
Rus? Co pelechy 0+0 v dírách na strahovských
hradbách?

Ať kavárníci, ať Bělohradský, ať Zeman, všichni
vycházejí z premisy, že kapitalismus je nejlepší
volba a český obzvlášť.

Český kapitalismus neměl a nemá podmínky
pro agresi. Anebo za jeho zakřiknutost může slo-
vanská holubičí povaha? Jenže co Souslované
Poláci? Jim holubi nezabránili skočit na bez-
branné Těšínsko? A když se v roce 1934, dávno
před Chamberlainem a Daladierem, dávno před
Molotovem, spaktovali s Hitlerem, také věřili ve
Vůdcovo gentlemanství?

Opravdový gentleman přece neřve: „Tady sto-
jím já a tady Herr Benesch a mezi námi dvěma
se rozhodne!“

Sotva Peroutka pseudogentlemanův řev usly-
šel, zařídil se podle volání doby: „Byl jsem stou-
pencem dr. Beneše, ale nyní říkám, že na jeho
návrat není pomyšlení. A že v zájmu státu musí

být narýsována
silná rozhraničo-
vací čára mezi
naší nynější do-
mácí politikou
a jeho londýnskou
činností, je-li jaká.“ (21. 12. 1938)

Aby bylo jasno, Peroutka se neotáčel jako ko-
rouhvička. Ještě 15. 12. 1946 (!) své protibene-
šovské postoje hájil: „Vzdálenost skutečným
podmínkám zápasu s okupanty se projevovala
v naivních radách, jež náš zahraniční rozhlas
někdy domů posílal a jež tehdy budily trpký
úsměch a dnes, kdy jsme již zlé přestáli, působí
ve veselé chvilce jako dobrá anekdota. Byli však
také stateční muži, kteří, když byli odváděni na
smrt, proklínali chvíli, kdy uposlechli zahranič-
ního rozhlasu.“ (Dvakrát bez gesta, Svobodné
noviny)

Ach co se obyvatelé Protektorátu nachechtali,
když pobloudilí emigranti odbouchli Heydricha.
A Lidice? To bylo teprve k popukání!

Jistě, stateční šli na smrt a těžce se loučili se
životem. Ustrašení si – chráněni zatemněním –
šeptali anekdoty, kterak Áda ve své Říši všechny
kurvy znáti chtěl, a proto jim dal vytetovat há-
kový kříž na prdel.

Jsme přece odjakživa tak nějak malí a teď
jsme najednou ještě menší, bezmála nejmenší
v celém zhnědlém světě.

V Přítomnosti z 26. 4. 1939 Peroutka svede-
ným nechápavcům a romantickým blázínkům si-
tuaci vysvětlil po lopatě: „Pozadím německých
myšlenek jest německá síla. České politické me-
tody musí se vytvářet podle našich vlastních po-
měrů a zkušeností. Jest pravděpodobno, že meč,
jímž jiný tak zamával, bychom ani neuzdvihli.“

Jenže v témže čísle Přítomnosti čteme i tvr-
zení, proti němuž je nějaká víra v gentlemanství
pouhým čajíčkem: „Všechno, co se Němcům
před deseti lety zdálo snem, učinil dnešní jejich
Vůdce skutkem; nasytil velkými kusy německou
národní hrdost, utlačenou po světové válce; po-
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loživ připravený meč na západní hranici, zajistil
si právo pořádat střední a východní Evropu po
svém; jakási nová, ještě nepřehlednutelná
stavba je tu v počátcích; německý Vůdce stanul
na onom významném rozcestí, kdy snad z vůdce
národa stává se vůdcem národů… Po šesti le-
tech vlády Adolfa Hitlera stojí celý svět pod do-
jmem, že vysychající Francie a rozpačitá Anglie
jsou odsuzovány do pozadí svalnatou rukou Ně-
mecka, hýřícího mladými silami.“

Budeme tedy pokorně mávat nařvaným smr-
tihlavům mašírujícím kolem pomníku svatého
Václava vlaječkami, ty snad ještě udržíme.

Jistě, myslel to dobře, jako Hácha: se-
mkneme-li se do jednolitého pracovního šiku,
pan Hitler, rozený gentleman, neublíží nám ni
budoucím, dovolí našim dělníkům soustružit
součástky do německých tanků a našim rolní-
kům pěstovat pšenku pro říšské krky a našim in-
teligentům písat pajány. „Národní souručenství
je naší českou totalitou. Není pochyby, že musili
jsme učiniti pokus o takovou konstrukci,“ liboval
si Peroutka 23. 7. 1939.

Nebojovat, nevzpírat se, realisticky brát po-
hromy, jak přijdou.

Odvěká česká rachitida: přikrčit se, trpělivě
sedět v jamce, však on se zprava přihasí ocelový
medvěd, či zleva aluminiový orel. A když se ne-
přihasí, v úpění máme třistaletou praxi!

Kdo nedrží hubu, není Čech!
To byl český novinář, jakého Němci pro udr-

žení mrtvolného klidu potřebovali. Proto se ho
snažili získat pro ještě odkrytější aktivismus.
(Jistě by je nenapadlo přemlouvat Fučíka!) K Pe-
routkově cti budiž řečeno, že vábení odolal a na-
konec si vysloužil internaci v Buchenwaldu. (On
už taky byl rok 1944 a soumrak bohů spěl k fi-
nále.)

Nicméně o třídu lepší novinář než Peroutka
byl Emanuel Moravec. A taky poctivější: když zji-
stil, že o několik desetiletí (přesně o sedm!)
předběhl dobu, zastřelil se. Dnes by – samo-
zřejmě po odpreparování svých protižidovských
útoků – mohl učit na českých školách všech
stupňů propagandu i prognostiku: „Prapor Ev-
ropy na stěžni říšské korouhve, to je symbol
a slib budoucnosti všem věřícím Evropanům.“
Není to jasnozřivá a přitom přímo metaforická
předpověď Evropské unie pod egidou Angely
Merkelové?

Václav Bělohradský, místo aby pátral po inkri-
minovaném výroku o Hitlerově gentlemanství,
kteréžto pátrání právem považuje za zbytečné,
cituje Peroutkovo svérázné, vědecko-biologické
vypořádání se s Židy: „Lze předpokládat, že roz-
tok židovského elementu v německém životě byl
tak silný, že na to německý organismus reagoval
jako na otravu… Styl židovského německého
spisovatele hlavně v době expresionismu podo-
bal se břečce, ve které plavou neznámé sub-
stance.“ (Češi, Němci a židé, Přítomnost, únor
1939)

Jawohl, třeba takový Franz Kafka se rukama
smočenýma v hnusné židácké břečce dral pod
sukýnky plavovlasým nordickým Brunhildám!
To přece gentleman nemůže nechat bez od-
platy!

Můj dědeček naneštěstí nebyl spisovatel – ti
většinou z „roztoku“ včas emigrovali do bezpečí.
Peroutkův výrok by ho však jistě urazil, kdyby si
ho v Terezíně stihl přečíst.

I tohle ovšem Peroutka myslel realisticky –
chtěl prý bránit české židy, neboť v Böhmen und
Mähren nebyl roztok natolik hustý, aby se jím
české panny a dívky, natož árijští mládenci
a římskokatoličtí sedláci otrávili!

Peroutka se po emigraci do USA setkal s ne-
zájmem americké veřejnosti o osud Českoslo-
venska. Proč by se však mocnosti měly o jeho
osud zajímat?

O české ideje a pravdy měla Evropa a svět
zájem naposledy v husitských dobách a respekt
budily ani ne tak ideje a pravdy jako cepy a sud-
lice. Pak už to nestálo za řeč.

TGM lavíroval mezi císařem a republikou, až
ho velmoci poučily a svěřily mu úložku: v rámci
sanitního kordonu založit nárazníkový státeček.

I dnes čeští vojáci – poprvé v naší historii
okupanti – opatrně našlapují na afgánské miny.

A čeští politikové? Mají odvahu jen do výše
hladiny Něvy nebo Potomacu. A smí dělat před-
ložku ve Vajthauzu nebo v Kremlu, anebo před-
kožku v Tel Avivu.

Může nás utěšit, že ani u početnějších národů
tomu není jinak.

Stejný dav extaticky řičel pod balkónem Be-
nátského paláce, aby pár let nato kopal do mr-
šiny Mussoliniho. Sice si zasvinil špičky bot, ale
plochýma nohama dál pajdá bezčasím.

LUK
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SVĚTLO SLOV
Čím je naše slovo 
proti slovu písma svatého? 
Ať jako ono lidi spojuje 

Čím je naše světlo 
proti světlu slunce? 
Ať jako ono hřeje lidi

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST
Nezasloužíme si zatracení 
dokud ještě umíme poprosit
nezapomněli jsme děkovat
a nikomu nezůstáváme dlužni 

dobré slovo

POUR FELICITÉR
Nedej vykrvácet své naději
a uzavři mír se světem tehdy
až nebude
bědných

Naděje je jako krvácení
které nezastavíš
dokud je v těle krev
Dýchat bez naděje je peklem

ODPUSTEK
Někdo nese světlo někdo tmu
někdo dobro někdo zlo
zlo od sebe sekyrou odetnu
chraň aby ve mně uvízlo

I slunce líbá ruce vraha
stranou nechává jen stín
i svěcená voda nezaváhá
z rukou smyje krev a odpustí 

VĚČNOST
Jednou žebřík opřu o zeď tmy
vylezu vzhůru ke hvězdám
Budu spěchat než se rozední
abych se nezřítil zase k nám

Čeká tam ohromná prázdnota
bezpečný prostor pro bytí
klubíčko které mne rozmotá
a hvězda která mne rozsvítí

PÁRA OD ÚST
Ty nejsi má duše 
ty jsi můj dech
Vyřiď mé pozdravy
tam nahoře v ráji 

A tady na zemi 
mne ještě dýchat nech
ať si má duše 
s tělem povídají

TADY
Kde jsem se tady vzal...
Tatínek s maminkou byli od Kolína
V obilném klasu jsem zrál
tady dobře rodí hlína

V zimě se tu s mlhou mísí dým
na polích se jako chandra válí
Bájný ráji jednou si tě vymodlím
až budu zase malý

VOLNÝ PÁD
Uzrál jsem až k pádu
i když stále bývám chtivý slov
jako rybář který v listopadu
vypouští rybník na výlov

A jsem jen padající list
v nejspodnějším podzimu
navracím se z nebe 
a na zemi nacházím svou rodinu

MICHAL ČERNÍK.
Stopy
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PŘÍSLIB
Díváš se na řeku
a myslíš na to
jak ji přejít suchou nohou
Dno stoupá až k tobě

Tam na třetím břehu
stojí tví zemřelí
a vesele na tebe mávají
aby ses nebál

VZPOMÍNKA NA MAMINKU
Místo pračky mívali jsme necky
maminka prala na valše
Náš dům byl hodně starosvětský
a svět jak dneska plný pakáže

Často tě vzývala Pane
maminka rukama sepjatýma
a tys jí nechal ruce uplakané
a duši které bylo zima

BIBLICKÁ PRAVDA
Člověk je z prachu
vody a bláta
Ta pravda biblická
zůstane odvěká

Svatý je život
láska je svatá
svatým však
nenazvu člověka

ZROZENÍ 
Po celou zimu 
je život schoulený v semínku
Na jaře otevře hlínu
tu svoji maminku

POTŘEBA RÁNA
Ráno je tu proto
aby se země znovu nechala 
oplodnit světlem

Aby nám zase patřily tváře
a ruce
a láska

a mezi svými slovy 
jsme nebořili mosty
které je spojují

POKLID
Děda v křesle podřimuje
Jakpak mu je
S dědou kocour podřimuje
Jakpak mu je

Jen si foukej větře
jen si padej sněhu
Oběma je krásně štědře
prožívají něhu

POVĚST O ČESKÉ ZEMI 
Za sedmero konci 
bez konce jsou sny
ráno vyšlo slunce 
bylo plné tmy

O žebrotě chodí český král
nad hlavou mu krouží včely
a že lidem dával a ne bral
tak ho k smrti umlčeli

Lidská srdce bijí na bronzové zvony
letí zemí letí nesmířené tóny
budí zemi budí slunce
na bronzové zvony bijí lidská srdce

I TO JE LÁSKA
Nic na tom není
Jen projdeš bytostí
kterou miluješ

Projdeš jako dveřmi
které za sebou zavřeš tak tiše
aby klika necvakla
a neprobudil ji 
ani závan tvého dechu

NEZÁVISLÍ
Strom v poli neumí být sadem
vichru musí čelit sám
jako ten kdo odmítne být davem
a je davem usmýkán

Náš výbor je z autorovy sbírky Plaché radosti, vy-
dané vlastním nákladem. Tuto knihu si můžete ob-
jednat za 200 Kč včetně poštovného na
elektronické adrese: michalcernik2@ gmail.com
nebo písemně na adrese Výbor národní kultury, Po-
litických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
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***
Že život nestojí za zlámanou grešli?
Trap se a rmuť chceš-li!
Lepší je brát život s humorem
než ti pohrozí zubatá tumorem!

NA TRATI ŽIVOTA
Občas i tobě ujede vlak
a nevyznáš se ve svém jízdním řádu
pak civíš na trať jenom tak
nepotřebný ani na parádu

Nezoufej
i tvoje ráno se snad rozední
pokud to ovšem nebyl
tvůj vlak poslední

PRÁCE ŠLECHTÍ
Každý by chtěl bazén, vilu
bourák, jachtu a pár chat
do nich pěkně vyvinutou vílu
Tak pilně pracuj a s léty snad

Ale jděte
z poctivé práce
ještě nikdo nezbohat!

ZÁMECKÁ
Na zámku Hluboká
padla mi do oka
dalo to fušku
než sem dostal z oka
tu mušku!

PIVNÍ
Když noc spustí černý přediva
řešíme svý trable u piva
Fotbal, ženský, politika
Rozumu má každej
stačí jenom chtít
dřív než spadne pěna
máme blahobyt

VZPOMÍNKA NA BUDOUCNOST
Zas oči do šátků
budou utírat si roby
a muže budou tížit
ne hříchy,
ale kříže a hroby

A spravedlnost kamsi peláší
v zemi kde vládnou Jidáši
a pravda v prachu cesty klopýtá
když zemí se ženou cizí kopyta

A Seifert bude hledět s nadějí
k Řípu
zatímco já se v rodné hlíně rýpu
a Halas bude vzývat
„jen žádný strach“

Vždyť my Češi víme,
jsme jen otravný prach
a v prach se obrátíme

A co po nás vlastně zbude
ty, lide český, lide,
snad nemám před očima mžitky
plné odpadkové koše
a špinavé igelitky

Ve frontě na štěstí
před chrámy konzumu
z burz nám tu věští krize
ach, lide český,
kdy přijdeš k rozumu?!

VÁCLAV FRANC. Geniální blbiny
pro táty a maminy
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MONOLOG JABLKA
Kdo si na mně pochutná?
Čert ví!
Že by červi?

VELIKÁNI A SOUČASNOST
Pokud dýchám, ještě žiji
a za pravdu se hrdě biji
z Kostnice nám vzkázal velký Jan
co staletí je vzpomínán

A další velikáni
co máme velebit
si ve štít vetkli
pravdu ctít

Však znáte to
ta lidská tvořivost
národ si řekl:
Pravdy bylo dost!

Ten kdo chce dneska vítězit
ten musí na svém kontě
hory zlata mít
A třebas i s vlky výt!

PŘÍKAZ DOBY
Perte se a žerte se
toť příkaz doby
nejeden reklamní štít
svatý příkaz zdobí

PŘÍSLOVÍ
Až tě život omrzí
Stane se ti peklem
Vem prut a jdi na ryby
nebo se svým čoklem

ATENTÁT 
Po ránu mám chuť
lehnout si ještě chvíli
a život buď jak buď
jenomže: budík kvílí

Ráno co ráno sním
ještě pět minut spát
což takhle zkusit na budík
spáchat atentát

ÚRODNÉ ČECHY
Lžím se v Čechách
dobře daří:
Vstanou noví korytáři!

NĚKDY
(Jiřímu Žáčkovi)

Někdy máš pech
a někdy štístko
někdy jsi dál
a někdy blízko

Někdy jsi král
a někdy pěšák
někdy jsi fuj
a někdy fešák

Někdy jsi srábek
a někdy hrdina
Tak někdy zase
nashle u vína

Naše ukázka je ze sbírky GENIÁLNÍ BLBINY PRO
TÁTY A MAMINY, kterou si vydal autor vlastním ná-
kladem v roce 2015. Kontakt: Václav Franc, K Hájku
1724, 509 01 Nová Paka. E-mail: Franczub@se-
znam.cz
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OSVOBOZENÍ
Vyťukáváme holí
svůj dlouhý život do dláždění města,
co bylo, to už dávno není,
byla to dlouhá cesta…
Radost i pláč do zapomnění.

Ale jsou dny, které vrostly do naší kůže
jak vytetovaná kotva do paže námořníka.
Ten den, kdy zbavili jste nás mříží,
kdy sovětský voják s rudou hvězdičkou
zašlapal vlajky s hákovými kříži,
ten nádherný den, tak krásně čistý,
to vydechnutí úzkosti a strachu,
ten kámen odvalený z našich nahrbených zad,
ten plamen míru zažehnutý vámi,
ach díky vám vy mladí muži,
kteří dřív než lásku poznali jste smrt.

My tu u vašich hrobů stojíme v němé pokoře,
nenecháme, pokud živi budeme
poskvrnit vaše činy
úšklebky hlupců.

NAŠE RODINA
Jsem stále s vámi,
maminko, táto, dědo, babi,
strejdové a tety.
Vzpomínám na vás den co den.

Ó jak jsem vám stále více podoben
úsměvem, chůzí, rukou mávnutím,
jako děda někomu stále mluvím do duše,
jen nejsem útlý v pase jako teta Miluše.
Jako typ, mami, mám srdce na dlani
a jako ty, táto, vlasy havraní.
Přijďte k nám jako tenkrát v neděli,
vroucí čaj s medem, bábovka na stole,
teplo sálá z rozpálených kamen,
budem se držet kolem ramen
a nikdo z nás nepůjde z kola ven.
Amen…

BÁSEŇ PRO VÁS
Nad mými verši netřeba se ptát,
co tím chtěl básník říci,
měly by jako oheň plát
a burcovat k činům spící.

Jsou těžkopádné jako kroky oráčů,
bezbranných žen a bezdomovců,
nelétají jako míčky žonglérů
lehounce až do nebeských bran,
ale naléhavě křičí
jak hejna krkavců a vran.

Má slova jsou těžká jak životy prostých lidí,
burcují ušlápnuté, kteří ještě neprohlédli,
a ukazují na ty, kteří nás ke dnu stáhli,
do bídy, mravního bahna, do bezmoci,
co poníženě vzhlíží k Americe
a dolaru se klanějí jak cvoci,
přežvykují oukej, tajming, flexibil,
podvodem získali zlaté cihličky
a bez lásky cukrují na mobil.
Tak už je prohlédněte, lidičky.

ROZHOVOR S OTCEM
Táto, už slábnu jako ty,
když se z tebe stával kmet
a sedával jsi na té čalouněné židli.
Už bychom spolu nevytáhli strom
s kořeny a balem…
Stáří se přibližuje valem
a naše duše mizí v dáli.
Už je to tady, čeho jsme se báli,
tak podej mi ten štafetový kolík.
Stojím tu dlouho, už jsem vystál dolík…

JIŘÍ KNOPP.
Života ubývá
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ŽIVOTA UBÝVÁ
Skloněný jako vrba nad hladinou,
vidím na ní temné stíny,
vzduch je cítit omladinou
a mladými víny.
Ale pro mne to není,
bystřina skáče po kamení,
ale hrana ještě nezvoní,
čeká však na znamení.
Řeka nespěchá, ví, že se dočká,
převozník ale už chystá si vesla.
Mé volání o pomoc zpět ozvěna mi nesla.

NEPATŘÍM NA TENTO SVĚT
Jdu známou ulicí
a nepoznávám lidi.
Jsou jiní než my zamlada,
slyším jen: super, špice, mega, oukej,
život je pro ně velká paráda.
Asi už nepatřím na tento svět,
je plný falše a nablýskaných pozlátek
a lidé jak stádo vyplašených telátek
kupují v marketech ohňostroje.
Krásu na pár vteřin…

MÁ VLAST
Na břehu řeky Labe roste bodláčí,
po břehu řeky kráčí stín,
den co den vítr víry roztáčí,
ten starobylý český mlýn.

Do Němec krev mou řeka odnáší,
já chřadnu, žloutnu, sesychám,
svou mízu všude hledám,
běžím po uschlé louce, pospíchám…

Což už se nikdo nebude bít za svůj národ,
kde zůstal kdysi chrabrý český lev?
Odnesla řeka naší krev a sílu
a zůstal jen vzdor a hněv.

DUŠIČKY
Stojím tu shrbený
a otírám mramorovou desku,
svíčku jsem zapálil
(koupil jsem ji v Tescu),
ach maminko, tatí,
není tu na tom světě žádná zábava,
žaluji vám, jako malý kluk.
Řežou tu do mne hlava, nehlava,

a vy jste mne neslyšeli,
jak bolestí jsem křičel?
Teď je mi hej, mám umělou kyčel.
Odcházím pomalu, dech se mi krátí…
Ještě že mne takhle nevidíte,
ach mí drazí – táto, máti…

DOKUD MÉ SRDCE BUDE TEPAT
Dokud mé srdce bude tepat,
budu vám říkat,
co nebude vám vhod.
Nesmí být na světě nic
co není lidské,
matky s prázdnými klíny
a děti bez náruče,
zoufalá ruka na poplach tluče,
beznaděj a smrt se blíží
a co ty, Ježíši Kriste, kde jsi?

TESKNOTA
Stačí na chvíli vypadnout z rytmu,
jen si tak odskočit od žentouru
a najednou přepadne tě smutek,
že už tu nebudeš…
Co zbude tu na zemi z tvého bytí?
Tvá dcera má po tobě nos
a syn se jako ty zubí.
Kdo se tvými úspěchy chlubí?
tvé šaty po tobě nikdo už nosit nechce,
mohly by ale ještě zahřát bezdomovce.

HŘBITOVNÍ
Jdu od hrobů svých drahých,
sebral jsem suché listí,
vytrhal trávu, omyl náhrobní kámen,
zapálil svíčku a řekl ámen.
A rodičům jsem zalhal:
Žiji v pohodě a nic mne nebolí.

Jdu cestou mezi hroby,
čtu jména lidí, které jsem tak dobře znal,
ty už také, šeptám si jen pro své uši,
a tady Věrka – taková to byla kráska,
marně je volám, už jsou dávno hluší,
ach, prohodit s nimi jen pár vět…
Nešel jsem tudy dneska naposled?

Naše ukázka je ze sbírky BÁSNĚ PRO VÁS, vydal
Periskop, Hluboš 133, v edici Báseň na sobotu,
v roce 2013.

Lipa_01_2016_LIPA  21.03.16  14:01  Stránka 21



22

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

... je lepší shořet než vyhasnout... " 
(Candice Mixa) 

Na zeď M. K. na Facebooku přidala Kateřina Ceri-
nová.

PO PŘESLICI A PO MEČI
Až posmrtně vyšlo najevo, že Václav Havel měl
v bývalé Jugoslávii pět nemanželských dětí.
Jmenovali se: Božidar, Drago, Slavica, Ljubica
a Zdravko. Božidar měl hrb a koktal, Drago
byl homosexuální bezdomovec, Slavica měla
punkovou kapelu Smetiště Václava Havla,
Ljubica hnila na pakárně, Zdravko konvertoval
k islámu a ošukával zastřelené Srbky v okolí
Srebrenice. Politologové se shodují, že to byly
hlavní důvody, proč byl Havel tak vášnivým
zastáncem humanitárního bombardování.

ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ
Petr Nečas se líbí svobodným dívkám ze Zlína,
zanedbávají kvůli němu studijní povinnosti.
Petr Nečas se líbí vdaným ženám z Kašperských
Hor, zanedbávají kvůli němu výchovu dětí.
Petr Nečas se líbí rozvedeným ženám z Aše,
zanedbávají kvůli němu duševní hygienu. Petr
Nečas se líbí svobodným chlapcům z Krnova
a nezadaným mužům z Ústí na Orlicí. Dívky ze
Zlína nemají šanci, v cestě jim stojí důchodová
reforma. Ženy z Kašperských Hor jsou mimo,
v cestě jim stojí eurounijní rating. Ženy z Aše
jsou passé, v cestě jim stojí úsporná opatření.
Chlapci z Krnova a muži z Ústí nad Orlicí mají
smůlu, v cestě jim stojí Roman Joch. Kdyby
moch, všechny by je ten ryzí hoch zmoch.

ZRYCHLENÝ POPIS SITUACE
Na Palackého náměstí v Praze demonstruje 30 ne-
onacistů, 
hlídá je 600 policistů ze speciálního útvaru, 
nad náměstím krouží helikoptéra. 
Ministr vnitra přerušuje jednání s albánským pro-
tějškem, 
prezident končí oficiální návštěvu Nového Zélandu 

a vrací se. Po třech hodinách se zbylých 18 neo-
nacistů 
vydává na pochod městem, doprovází je 300 poli-
cistů 
a členové antikonfliktního týmu, nad pochodujícími 
neonacisty krouží helikoptéra. Ministr vnitra po-
řádá
tiskovou konferenci, prezident se blíží k Singapuru. 
Krátce před desátou hodinou večerní se neonacisté
rozcházejí, v ulicích hlídkuje 200 policistů, 
nad Prahou krouží helikoptéra, 
prezidentův speciál přelétá nad Istanbulem.

REALIZAČNÍ TÝM
V kavárně Ticho po pěšině se sešli angažovaní
básníci, aby prodiskutovali publikační strategii.
Kolem stolku sedí Starší, Prostřední a Mladší.
"Téma Palestinci a Izrael už netáhne. Musíme
zavrtat do něčeho jinýho," říká Starší. "Třeba
do vychcanosti současnýho vizuálního umění.
Mám těch kreténů plný zuby!" vztekle prská
Mladší. "Zatím bych je nechal bejt. Nevíš, kdy
se budou hodit," krotí ho Prostřední. "Chce to
něco výbušnýho, nějakou dělovku," říká Starší.
"Co takhle napsat, že sionisti překroutili fakta
a v koncentrácích místo Židů kapali náckové?"
navrhuje Mladší. "Nebo že Panna Maria měla
rozkrok na fotobuňku..." zkouší to Prostřední.

STATUS QUO
Nacističtí Židé zavážejí plynové komory 
prérijními Cikány a Indiány ze slovenských osad. 
Čas lze mediálně ovlivnit, 
smrt má trvale omlazující schopnost. 
Z nákupních center prosakuje islamizace
Tibetu, sex prokrvuje duši. Cikánští šamani 

MILAN KOZELKA.
Working Class Hero

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek

Lipa_01_2016_LIPA  21.03.16  14:01  Stránka 22



23

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

bubnují na poplach, z Indiánů se v Sudetech
stávají Rudí Khmérové. Nacističtí Židé 
ignorují Benešovy dekrety, ekonomicky 
transformovaní a úsporně zaopatření Češi
se převtělují do pásma Gazy.

WORKING CLASS HERO
V odpoledním cvrkotu se zastavuju na chodníku 
před hlavním vchodem do Musea of Modern Art. 
Na hlavu si dávám rudý igelitový pytel, točím se
a dupu. 
V jedné ruce držím srp, v druhé kladivo, 
z poklopce mi plandá zpuchřelá hadice od luxu. 
Česky řvu: Smrt komunismu! Smrt kapitalismu!  
Lidi mne lhostejně míjejí, nikdo se nezastavuje. 
U kraje chodníku brzdí blikající policejní auto, 
černošský fízl se souká ven, chvíli mne sleduje, 
potom sedá za volant a odjíždí někam k OSN.
„Pro Manhattan nejsi zajímavej, tak to típni,“ 
říkám si s hnusným pocitem zpráskanýho psa.
Je fakt, že první performance se v New Yorku 
objevily v éře twistu a úzkých kalhot do zvonu. 
V Praze o deset let později, v Brně o patnáct, 
v Peci pod Sněžkou a v Hodoníně nikdy. 

MULTIVIRTÁLNÍ METAKONCERT
Pára na hrncem se proměnila v pestrou nabídku
snížených cen, marketingoví alfasamci si oblíbili
abstraktní malbu, Jan Hus uznal, že šířil bludy,
Vltava omývala břehy Varanasí, sudetští Němci
vrátili vše, co zkonfiskovali sudetským Čechům,
Lady Gaga amnestovala popírače holocaustu.
Cikáni zdokonalovali psychotronické schopnosti,
punk se stal eldorádem horních deseti tisíc,
Warhol založil Komunistickou stranu Vatikánu,
finanční skupina PPF zprivatizovala Jedličkův
ústav, Palestinci přestali ostřelovat Kostomlaty.

SEDM STATEČNÝCH
Pročesávali jsme večerní Prahu – Billy the Kid, 
Calamity Jane, Bonnie a Clyde, Jesse James, 
Divokej Bill a já, tvrdý jádro Radikální Antikoncep-
tuální Frakce. 
Ten večer bylo hodně vernisáží mladejch umělců,
vesměs bezobsažný sračky a slabá pára nad hrn-
cem. 
V luftu byla cítit předstíraná levicovost, 
vypointovaná pravicovým životním stylem. 
Prošli jsme se mezi snoby a podle stupně zkurve-
nosti jednali - 

naházeli jsme jim tam buď slzáky nebo dýmovnice, 
v několika případech pár odjištěnejch granátů.  

Padne-li tato vláda, povstane jiná. Padne-li i ta jiná,
povstane ještě jinší. Vláda za vládou budou padat,
povstávat a poctivý a dělný lid český bude dál rýt
držkama v nakradených prkotinách a žádat co jeho
jest, a toho jest tolik, že to žádná padlá ani znovu
povstalá vláda nedokáže splnit. Proto se vyserme
na všechny vlády a vládněme si moudře a zodpo-
vědně rozpočtově sami, kurva drát.
9. 1. 2012 Facebook

Milí mladí přátelé, tak jsme včera večer v klubu
Vagon pokřtili knížku Karla Malíka Chaos, Echt hrál
jako o život a dnes večer pokřtíme mý dvě nový
knížky. Slibuju velkej zážitek a mazec jako z par-
tesu! Budu pozorným společníkem a nebude nuda.
Nakladatelé Honza s Erikem odvedli skvělou práci,
knížky vypadají velmi parádně. Je dojednáno, že
moji knížku Semeniště zmrdů pokřtí lobbista Ja-
noušek a exprimátor Bém!
28. 3. 2012 Facebook

Milí mladí a o něco déle mladí přátelé. Semeništěm
zmrdů moje šťourání do vosích hnízd nekončí.
Další knížkou bude Teteliště zmrdů a trilogii zakon-
čím Pohřebištěm zmrdů. Jsem zvědavej, co na mě
moji laskaví pravicoví, ministersky posichrovaní,
undergroundově-katoličtí cukrouši vytáhnou, asi
nějaký úředně-policejní paskvily z minulejch ži-
votů...
11. 4. 2012 Facebook

Vznikají zbytečný debaty a hádky. Internetový
týden napsal v inzerci na Semeniště zmrdů, že
jsem legenda českýho undergroundu. Nejsem le-
genda českýho undergroundu, nepatřím do žádný
úzce specifikovaný skupiny, nebo do nějakýho spo-
lečenství, protože to příliš dogmaticky svazuje
a vytváří závislost na vžitých dogmatech. Jsem
pouze sám za sebe. A potom - já nemám rád le-
gendy. Přesto přeju českýmu undergroundu, aby
se rychle vybabral z příšerný mizérie, v jaký se teď
nachází a znovu našel důvod považovat se za un-
derground. Nemyslím si, že mu k tomu dopomůže
Bůh, spíš vlastní nezkreslená sebereflexe.
16. 4. 2012 Facebook
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SEN
Jedné noci kdysi
zvláštní sen jsem měla
Žádal jsi mě naléhavě
abych pravdu vyjevila.
I když jsem tu pravdu
sama zpochybnila
tvoje ústa tehdy pravdu potvrdila.

ZRADA
Během krátké doby
ač to k víře není
pravda před lží klečí v krutém ponížení

Ruce sepjaté má
hlavu k hrudi kloní
nitro zarmoucené
snad i slzy roní
Z jedné písně známe
i když faleš bolí
čas je milosrdný
zradu nečekanou pozvolna přebolí

RADA
Možná, že zde rada
na místě být měla
Chceš-li bez problémů žít
pokud nechceš Janou z Arku Janem Husem být
nutno alibistou zůstat
pravdu nevyslovit

DVOJÍ TVÁŘ
I v tom podivném snu
tvář svou vždy jsem měla
než jen přímočaře
jednat neuměla
Jinak doma jinak před lidmi
chová se jen lhář      
který sebevědomě a s klidem
dvojí nosí tvář.
Ani osudovou lásku řešit nechce
neboť výhody by ztratily se
A to nelze lehce.

OBEZLIČKA
Přikázání boží
přehlíží ve smíchu
holčička ta smělá
nebojí se hříchu
Křesťankou je přesto
zvedá k Němu hlas
pokrytecky volá
Neopouštěj nás!

FILOSOFIE ŽENY
Mnohé ženě slovo skromnost
naprosto je cizí
její sebestřednost a pýcha
nezná míru mezí
Ženství její dělá divy
stačí mrknout a už běží
u nohou jí muži leží
A když nabídne jim voňavou svou kůži
ba i sílu sexem předivokým umocněnou 
kdo by tolik zvláštní ženě odolal?
Vždyť jsou to jenom muži 
Žena převahu svou 
nad významným mužem
plnými si doušky vychutnává
Pokud je to vskutku láska
není to jen lest
zapomněla zpozdilá ta žena
že ta láska kterou překonat už nelze
přináší bolest

JISTOTA
Jak tabula rasa
bez zloby a pýchy
zas budeme čistí
tělo opustíme
v prach je proměníme
V tom si buďme jisti.

PAVLA NAVRÁTILOVÁ.
Dvojí tvář
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KARIÉRA
Po celý svůj život
dobrá herečka vždy byla
intelektem řádně vybavená
ještě o své kráse slávě
v temných nocích snila
Nadarmo se přec neříká
ševče drž se svého kopyta
A tak stále výš by chtěla
jako ptáček
avšak z výšky lehce možno spadnout
přímo na čumáček
Zdá se že jí celý život
umetána byla cesta
Ve své hyperaktivitě v pýše zapomněla
že Bůh lidi toho druhu
po zásluze trestá

EXCES
V spletitosti citů neeticky vyzrazuje
To co jen těm dvěma láskou zasaženým
svaté by být mělo
totiž to co v extázi nejvyšší 
prožívá i tělo
Pochopení žádá to je k podivení
Vědět by už měla
každý svého osudu jsme strůjcem
jinak tomu nebylo a není

Jaroslava Dvořáková
Pozdrav a sdělení
Datum: 11. 2. 2016, 15:29:42
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Milý Janíčku,
mám nějakou zlou virózu, nejsem ve vědárně,

nesmím vůbec zatím ven, aby z toho nebyl zápal
plic. Píšu ze soukromého obchůdku - papírnictví,
tady za naším barákem. Prosím Tě, sděl mně, jestli
Ti ta básnička vyhovuje. Protože internet doma
nemám, už se k němu zatím nedostanu, a tak Tě
prosím, abys mi to sdělil na můj mobil, číslo znáš.
Volala jsem Ti, ale marně. Takže nevím, zdali je to
číslo, co mám, správné. Už musím končit. Předpo-
kládám, že Ti do toho bude chtít někdo mluvit,
anebo ne? To by neměl, Ty jsi šéfredaktor a Lípa je
výborná, jen vydrž zdravotně, vidíš, jaké jsou útoky
na Miloše Zemana, taky ho chtějí zlomit. Věřme, že
se jim to nepodaří. Takže vydrž taky, někomu asi
vadí, že se Lípa těší veliké oblibě. 

Se srdečným pozdravem Jarka

Milý Honzo Poláčku, 129 nechtěných lidských
mláďat z babyboxů a Ludvík Hess děkují za pod-
poru a přejí šťastný nový rok!

25. 12. 2015

From: Mgr. art. Pavol Janik, PhD. 
Sent: Friday, January 29, 2016 2:37 PM
To: Jan Poláček jan.polacek@szu.cz
Subject: Poďakovanie 
Vážený pán kolega, 
ďakujem za publikovanie mojich príspevkov

v časopise LÍPA 4/2015, ktorý mi dnes prišiel poš-
tou. Zároveň blahoželám k celkovej úrovni čísla. 

So srdečným pozdravom 
Pavol Janík 
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Profesor tvůrčího psaní
Koupil jsem stůl psací, 
křeslo vysouvací,
papír linkovaný mám… 
péro hledám
a v tom usínám…
Cože se mi zdálo? 
Hraju na piáno,
umění své předvádím – 
co psát román
– šlágry? – sám nevím…
Kdo neumí psát – 
ať se nemučí!
Bere stálý plat, 
kdo o tom učí…

Z pochůzkáře psychologem
Podezřelou zadržel jsem v Praze holčičku.
Červeňoučkou a s košíčkem – 
prý pro babičku.
Karkulka je pravá nebo né?
To odborník jenom rozhodne.
Z pochůzkáře psychologem 
byl jsem jmenován.
K diskrétnímu vyšetření 
s Karkulkou jdu k nám!
Doma jsme si na kanape hačli
a flaštičku pro babičku načli.
pracovnicím lehké profese 
kontroluji jejich koncese!
Z pochůzkáře psychologem 
byl jsem jmenován.
K diskrétnímu vyšetření 
dívky vodím k nám.
Doma si vždy na kanape hačnem.
Intenzivně vyšetřovat začnem…
Klika, že mě žena nechytla – 
stejně ale facka přilítla!
Kanapíčko vyhodil jsem, 
že mě život ťal.
Já v hotýlku s lucerničkou 
dceru svou nachytal.
Psychologických jsem nechal hrátek,
kdo vyléčí sórce mého zmatek?

Rváč z posilovny
Nám mužům drsným ostych brání,
dámám svoje city projevit.
Snad proto – dámy po nás blázní
Drsoně chce každá ulovit.
Já jsem vesel, zdráv a křepek.
Dámy šílí – rváč kalhotek.
Rváč z posilovny, 
Arnoldovi jsem podobný!
Sílím svoje sórce, svaly.
V loži atlet dokonalý!
Žádné cavyky – 
je lásky čas, gymnastiky.

Když knoflíčky se na sáčku katapultují
Když knoflíčky se 
na sáčku katapultují,
tu švadlenky zapínání popošívají!
Nenápadný klín 
do kalhot vzadu vsazují,
jak být krásný, švarný, 
štíhlý stále mudruji.
Jak hruštička – postavička
– má je baňatá.

Zde pomůže jen rozcvička, 
přísná dieta.
Na buchty ni pomyšlení 
sem tam mrkvička,
jak kojenec pít jen mléko 
bude prácička!
Smutný život, v osamění – 
vede k přejídání.
Pryč samoto! Dívek pěkných 
je všude plno k mání!
Zdravou stravu – do foroty 
mám levnou a hojnou.
Padne sako i kalhoty, 
já jsem si vzal kojnou.

VLADIMÍR PINTA. 
V tržním českém vichru
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O přiznání nevěry a daní
V ruce mám zprávu zlou – 
milá mi je nevěrnou.
Agentura fakta dodala. 
Dívka mě zklamala,
nevěru, že přiznala – 
proč ta husa 
aspoň trochu nezatloukala?
Hlavu mám zmatenou, 
hledám dívku zkaženou
– potíže by menší dělala! 
Z pravdy zlo pochází!
Pravda vede k nesnázi. 
Pro pořádek takovou chci
– co by jen lhala!
Divný orgán lidské srdce. 
Hned chce pravdu,
hned zas nechce! 
Proto v lásce i u daní
nejlepší je „vždycky lhaní“!

Bývalý komik
Nechci být komikem, 
dám se k tragédům!
Rozchechtat publikum, 
to už nesvedu.
Plačka mi hřbitovní 
jistě radu dá
- školení tragédů – 
kde se pořádá.
Práci mám, rozbírám 
věci poslední,
dobrý post je to dost – 
řečník pohřební…

Ten nos tvaroval, ten ouška lepil
Lásky naší plod 
už se v bříšku hnul
a já abych ňáký many přines – 
já do světa plul.
Třikrát měsíc zvad', 
než jsem doma zpět,
chválí žena moje 
kamarády za jejich oběť.
Ten nos tvaroval, 
ten ouška lepil!
Jak já bloud, moh jen jet, 
když nebyl plod komplet?

Dík bývalý dobrý kamaráde.
Kde vane vítr zrady, 
marné jsou všecky rady.
Jaképak zpovídání, 
budeš jen frustrovaný.
Nejlepší bleskový start! 
Co budeš dál probírat!?
Rychlý jak chirurga nůž. 
Z jinocha stal si se muž!
Dík bývalý dobrý kamaráde, 
žes mi přebral dívku mou!
Já upad do štěstí, 
já přišel o nevěrnou.
Mohu jak král zmizet, 
projít Čínu, Tibet,
než se čínsky naučím, 
já dívenku zrádnou 
za pořádnou vyměním.

Sanatorium doktora Skály
Vodku, plisku, anýzovku i burčák.
Slivovici, kontušovku pak hořčák.
Jen nesmí to bejt málo, 
budeš volat „Skálo
– po zdi lezou netopejři“
Doktora Skálu volej, 
až budeš potit volej
až uvidíš netopejři..
Doktor Skála: „Jó pane 
propil jste si ledviny!
Jó pane játra – si kupte jiný!
Jó pane kupte si jiný játra 
a vyhledejte psychiátra.
Po antabusu volej, 
až budeš potit volej,
zajel jsi na slepou kolej…“
S alkoholem skončím zejtra poránu.
Dneska večír dám si nalejt do džbánu.
Veni-vidi-vici-namáznem se všici jak
na Strahově Kokrlíci.

Naše ukázka je ze sbírky V TRŽNÍM ČESKÉM
 VICHRU, kterou si vydal autor vlastním nákladem,
v roce 2016.
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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.

LÁSKA
Lidská láska, to je křehká květina,
co nejsvatější city naše nestíná,
ale naopak je vyvolává, plodí, tvoří,
podlehnou mu zdraví, ale taky choří,
nevyhne se nemocným ba ani starým,
do našich životů přinese radosti a rým,
holt je to něžná láska se vším všudy,
neunikne tomu člověk bohatý ni chudý,
je to lidského života božské posvěcení,
bez ní by neměl život náš už žádné ceny.

VZPOMÍNÁNÍ
Lákal jsem Tě, lásko, do své náruče
sliboval jsem hory doly, věrnost, něhu,
čistou lásku jako bílou závěj sněhu,
nakonec došlo i na domácí papuče.

Ale tenkrát, vzpomeneš jak časně zrána,
i když nemohl jsem Ti nic nabídnouti,
protože já byl chudý na pozemské pouti,
přesto přijalas mne jak otevřená brána pána.

Byl to triumfální vjezd do ráje tohoto světa,
to je ta vidina, neznám krásnější, to je ta,
co okouzlila mne a co ke štěstí nám stačí,

ba je ještě mnohem víc a není to k pláči,
zavzpomínej si trochu, jak to bylo dříve,
když jsem tě lákal... da capo al fine.

LIST
Fíkový list Ti na Tvé tělo lepé
nemohu dát, u nás fíky nerostou,
ale když jdu naší známou cestou
jakýsi nápad na srdce mi klepe

Já Ti dám na tělíčko lístek lipový,
on je malý, němý, nic nám nepoví,
ani že Ti kryje tu tajemnou krásu,
doufám, že ji dneska nepropasu.

Bude lepší dát Ti závoj krepový
ještě přes ten malý lístek lipový,
nevím, jak ti bude slušet, kdo to ví?

O Tvé kráse nikdo se nic nedoví,
jenom ten vášnivý polibek medový
o tvé velké lásce mnoho napoví. 

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.
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SVÁTEČNÍ DNY
S Tebou chci ještě celé věky stárnout,
mít na stole lásky koš, něhy kornout.
Ty můj nejdražší a nejmilejší poklade
když Tě láska moje na mez poklade,

pěkně do ztracena stárněme spolu,
máme k tomu celý svět od pólu k pólu,
láska nám cestu na věčnost připraví
stejně jak na nedělní milostné výpravy.

To je ta obapolná láska nevšední,
co vejde do dějin aspoň na šest dní
a v tu sedmou nepracovní neděli

mi moje láska smutnou zprávu nesdělí,
protože my máme jen dny sváteční,
k smutným zprávám už jsme neteční.

MLADÉ LÁSKY
Mladé lásky nikdy netrvají dlouho,
kam ses poděla, má bujná touho,
kde jsi, ty krásně nevinná extáze,
o jaké už dnes mi ani nezdá se?

Na hřbitově hodně povyrostly túje
a snad si ještě někdo pamatuje,
jak rozkvetly kaštany u svaté Anny
a také hulínské panny.

A co my, kluci, nahoře bez a bosí,
každý o polibek svoji dívku prosí,
dolézali jsme za děvčaty na poli,

kde o lásku se tak nevinně zápolí,
měli jsme jen trenky na nahém těle,
ale k děvčatům už plížili se směle.

NA HŘEBAVCI
I květy tehdy voněly jaksi líně,
na louce na Hřebavci na Hulíně
nám voněla krásná slova, věty, 
k tomu jsme nepotřebovali květy,
nám stačil opojný cit náš,
možná stále ještě vzpomínáš,
vonělas jak louka všekvetoucí,
i když po nás lezli brouci.
Asi si nás spletli s květinou
a já tě miloval, tebe jedinou.

PRVNÍ LÁSKA 
Lásku si nekoupíš za zlámanou grešli,
ale my jsme se vlastně nikdy nerozešli,
neviděli jsme se dlouhou dobu pouze,
však něžnou báseň o té naší velké touze
četli jsme si osaměle celou půlku století
a já ukážu rád rovná hulínská pole ti,
kde rostl cit, co z hloubi duše pramení,
i když na něm leží celých věků kamení.
Možná bylas potom v lásce nestálá,
ale první láska - to je jako pevná skála
a ty jsi viděla mne v každém objetí
a ty nové polibky připomínají moje ti,
jak ozvěnu, jak stín, zvlášť ten duhový,
jenže to je marná otázka, kdo to ví?
Však kroměřížský domek památeční
jak žulový obelisk lásky v ulici té ční
a vysílá své výzvy na oné frekvenci,
jíž z matných snů budí se bývalí milenci,
a budeš to slyšet, i když si zacpeš uši
a nikdy nikdo z živých lidí nevytuší,
na co babička v křesle u okna vzpomíná,
když konec ledna už kouří z komína.

STARÁ VZPOMÍNKA
Mladičké vnučky mých dávných lásek
snad pochopíte, proč hlas se mi zasek,
když ptám se na váš pohled snivý
a zda také milujete hanácké nivy.

Tak ptám se, starý piják lásky lačný,
ale i Ty, lásko moje, ptát se začni,
jaké to bylo tenkrát od jara do jara,
když jsem byl ještě pěkný nezdara.
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NADĚJE
Oslovila jsi mne, 
neodpověděl jsem ti. 
Navštívila jsi mne,
neotevřel jsem ti. 
Opustila jsi mne,
nevšiml jsem si toho. 

VĚK ROZUMU  
První mudrc řekl:
Neříkej SVĚTLO,  
dokud jsi nerozsvítil.   
Druhý mudrc řekl:
Bližší lucerna
než hvězda.
Třetí mudrc řekl:
Lepší lampička v hrsti
než záře na nebi. 
A dítě řeklo:
Spas se, kdo můžeš!

MILENCI
Trhali lístky sedmikrásky:
Má dáti, dal… 
Jak vyúčtovat daň z lásky? 
Půjčka, nebo dar? 

I. T. VĚK
Třeba už ničeho netřeba
v umění ani vědě;
veliké činy
i velká potřeba
vykonají se v sedě.

BRAUNŮV KUKS
Kamenné ctnosti
kamenná srdce tají,
kamenné neřesti
touhu ukrývají. 

Kámen nůžky tupí,
ostří papír stříhá,
papír kámen balí.
Anděl smrti snídá.

(BEZ)PERSPEKTIVNÍ KÁDŘI 
Vymetli s námi
každý štěk,
dávali žvýkat
flaksy. 
Najednou je tu
zralý věk
- parte
nám čouhá z kapsy.

Podprůměre,
ty věčně pošetilý, 
pokoro zástupů,
zástupe v pokoře,
vždyť nebýt Tebe,
čím by poměřili 
ty osamělé nahoře?   

SUPERSTAR
Kdo ho sem pustil?
On zpívá česky!
Kdo je to vůbec?!
Úchyl,
nebo blbec?

PRVNÍ PŘIJÍMÁNÍ
Zima sloužila drsnou mši  
v ušmudlané komži starého sněhu,
s havraním chorálem. 

Sepnuté ruce stromů 
marně žadonily    
o krvavou sluneční hostii. 

Stál jsem tam a čekal
- dodnes nevím, na co.

JOSEF PRSKAVEC.
Mlčeti zlato
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ČEŠI JDOU DO NEBE
Dneska jsme poprvé 
skutečně dospělí; 
hrajem si na Bohy,
i když jsme nechtěli.
Hrajem si,
přestože se nám to hnusí. 
Konečně…  
Někdo to udělat musí.

ZVĚDAVCI  
Nejsme zlí,
jen rádi čumíme.
Na mola ve spíži, 
na tygra za mříží,
na Krista na kříži.
Čumíme, čumíme,
pak o tom žvaníme 
do sebe zalezlí.
Opravdu nejsme zlí.

MLČETI ZLATO  
Ztišme své hlasy, 
šetřme síly,  
stejně nás nikdo neslyší. 

Bůh na nás líčí
černé díry
jak krysař pasti na myši

LISTOPAD
Paní má,  
svatá Kateřino,
o nic tě neprosím,  
tiše si sni.  
V sudech už dozrává
letošní víno.
Vím, že i světice 
mají své dny.

PÁR MIL PŘED BRODEM
Váš smělý duch, 
Cizinče,  
zběsile uhání. 
Hranice poznání 
je blízko.  
Klopýtá kobyla   
vašeho nadání,  
IQ vám visí  
proklatě nízko. 

STRUČNÉ DĚJINY VÍRY
Pobořili jsme věže,
zmátli jazyky
a vyhnali se z Ráje.  
Nakonec jsme vymysleli Boha, 
aby to bylo na koho svést. 

POTOPA SVĚTA
Chrliče bez přestání 
chrlí lichá slova
o Právu, Svobodě
a lásce k Národu.
Naštvaný Pánbůh 
za mraky se schová,
škubne za splachovadlo záchodu.

OSUDOVÉ SETKÁNÍ 
Potkal Sokol Jasný
Holubici Sivou
-zbylo trochu peří
nad vyhřátou nivou.

NA HRANĚ 
Život je tanec  
na záchodové míse; 
a duše?  
Žbluňk a šplouch. 
Pak utopí se. 

***
Víra – v co?
Láska – ke komu? 
Naděje minula ulici, 
jako by nebyla. 

Plastoví vojáčci 
usnuli v krabici. 
Hra pro ně skončila.

DOBRÝ PASTÝŘ
Každé ráno
ochutnal trávu,
jestli je dost šťavnatá.
Po obědě
rozeslal pozvánky na seminář.
Téma:
I vlk musí z něčeho žít…
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Novodobá Óda na radost
Je třeba zabít Asada
Listy novin se zachvějí u kořenů
kolikrát už žaludy
vyzývaly ke kulím?
Je třeba zabít Kaddáfího
a Husajna
šíříme demokracii
Naše hodnoty
na pochodu

Jen ten krok je nějaký těžký
boty se lesknou
nejspíš dojetím

Asi jak jsme tleskali mužíčkovi v brýlích
když v Zemi nebe a žita
zasel krev
nenávist a strach
a my jaký že to rek a demokrat
učurávali do plenek
a přivírali oči nad mrtvým Buzinou

To jenom Avakovovi se chvěje ruka se zbraní
v kapse
vina opoziční poslankyně
a jiného názoru

Klaníme se před mučením
dáváme zelenou odposlechům
teprve potom vynikne
symfonie pohoršení
nad Adenauerem Konradem 
47 znamená sucho
v krku

Musíme se ozvat proti nabádání
k dodržování zákona
Demokratické je rozhodnout ve volbách
jaká to drzost
jak podlé…

Uplivneme si před „vrahem, který nemá meze“
Bushům pak popřejeme
ať dále bombardují děti
je přece mír
a Óda na radost…

O tom, kdo chybí…
Psal o Verdim a Mandelovi
sečtělý humanista
který vyvrací mýty o nutném pekle
Proto ho třeba zničit
jakkoli
třeba pro „křivá ústa“
Co na tom, že z nich slova vycházela
přímo?

Setba byla jasná: Zesměšnění
Smějte se, hlupáci, vzdělanému
Bude-li vás hodně
hlupák bude on
ošklivé kačátko
mezi kachnami a slepicemi
zanikne jeho
labutí píseň

Někdo mu osladil život
Trpká je pachuť stránek
nasáklých krví
tak nějak neviditelně

Mnou si ruce, jak zase zničili lidský život
Presumpce neviny?
Tak jako u Jourové, Ratha, sestry z Nymburku
Soudců netřeba
kde vládne TISK

Nezbavíte se jizev
Pijavice se nepustí
dokud krev
To je zákon Hlídacího psa
jehož vychovali k zabíjení

MAREK ŘEZANKA
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Žehnáme dronům
plné huby morálky a opovržení
nad „hulvátem“
Asi je standardní
Vyvěšování trenek
které nikdy neměly koule
zato cosi hnědého
páchlo k nedýchání

Takto nás opustil
lynčovaný a pranýřovaný
jenž některým nestál ani 
za zmínku
a Jiní psali, jen když mrtvej, 
tak dobrej
HNUS

Chybí…

Balada o pokřivené tváři
Snadno se píše balada
o dvojích metrech, o vraždění
Je třeba zabít Asada
a prý je dobře: Husajn není
Írán též spěje k rozuzlení
Daeš se přítelem teď stává
Západu, jenž má hájit práva
A místo toho: Překvapení
Zelenou pokrytectví dává
Vraždění, bídě, utrpení

Neplatí žádná zásada
Iveta byla bez hájení
Lovnou zvěř bulvár napadá
a čtenář nepocítí chvění
vzdychne jen, jak se děvka kření
Že je sám děvkou, neuznává
koleje, brzdy, jedna hlava
vteřina zbyla do zmizení
V médiích provolá se sláva
Vraždění, bídě, utrpení

Někdy je blbá nálada
Ransdorf prý nahrabal si jmění
V Rumburku sestra zažádá
o trochu úcty – o strpení
V Břeclavi zase davy pění
Proběhla totiž jedna zpráva:
Vůl, kdo se Cikánů neobává
Pokud šlo ale o zranění
Zranil se chlapec. Národ mává
Vraždění, bídě, utrpení

Plevel se právě vytrhává
Otčenáš zkomolí – i Zdrávas
Humanita se neocení
Občany bečka zanechává
Vraždění, bídě, utrpení

K neunesení
Tradiční kecy o Apokalypse
Jenže, nevěřte jim,
když válka za válkou,
chaos za chaosem
davy na pochodu
jako ty ledovce
co se rozplynuly v moři

Komáři hnětoucí dětské hlavy
prostřílené šálky v kavárně
s podpisem falešné vlajky
zbraně sekané jak cvičky od Bati
do každé rodiny pro více mrtvol
eh, ve jménu Bezpečí
samozřejmě

Hrozny hněvu opadaly
tváří v tvář loutkářům
v kursu jsou barevní
a jinověrci
Terč musí bejt, vy kucí pitomí
Na Damašek…

Prý Svoboda již není možná
tajej, že ji dávno sejmuli a zakopali
a že její místo zaujala ta
jíž říkají Bezpečnost
Ale kdeže
To je pseudonym
Pravé jméno: Tyranie

Slovům vzali význam
mluvíme, ale neslyšíme se
nerozumíme si
každý vnímá jinak
V Babylónu roste věž…

Uspokojujeme se lží
jde s námi stále za míň
prodejná a ponížená
s uměleckým jménem: Pravda

Ne
je to k neunesení…
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Sláva revoluci!
Vyhráli, všechno vyšlo to.
Není bojovníka,
jenž by neměl koryto!

Jak se stát bezúhonným
Doporučení všech je tu dost,
jak získat bezúhonnost.
Nejčastěji zazní v tichu:
Zlikvidovat svědky hříchů.

Řešení blbosti
Za ni, jak známo, se vždy platí.
Ministerští byrokrati,
diletanti našli obranu.
Účty za svou činnost vystavují
vždy na účet občanů.

Sebezástupci
I takové poslance
ve Sněmovně možno zřít.
Jen co se chytili žvance,
nevědí už, co je lid.

To slovo jim nevoní,
myslí si, že lid jsou jen oni.
A ti, co je neustále volí,
nejsou už voliči, ale voli.

Světlo na konci tunelu
Že na konci tunelu jasné světlo září,
uvěřili jenom „tuneláři“.

Stará písnička
Odjakživa melou stejnou sloku
ti, co se usadili na tom zlatém žoku:
„Přece vždycky byli bohatí a chudí“ –
Dokud se ti chudí neprobudí!

Dokázali, že to dokázali
Vždycky byli plni lstivých slov a větiček,
až nakonec bez studu a cavyků,
lidu hlučně předhodili balíček –
zatím, co jsou sami v balíku.

Boj za restituci
Tak si přeje nebes Pán:
Církve mé majetek budiž zachován!
Kdo by proti tomu cekl jen,
ten budiž navěky zatracen!
Zapomněli však přes svoje bludy,
že syn jejich Pána byl vždy chudý.

Čas změny
Země se nám proměnila v žumpu,
z níž vypluly kavalkády lumpů.
A občan si znechuceně zvyká,
jak korupce tváří se co politika. 

Občan však života znalý,
ví, že nezmění nic soudy, kriminály,
že pro všechny zloděje tam není místa dost.
Změniti je nutno společnost!

Smysl sametového hesla
Nejsme jako oni, ba i ony.
Oni kradli tisícovky
a my milióny.

Ústava jako pláštík
Ústava nám mermomocí
namlouvá, že lid je zdrojem moci.
Pravda ovšem jiná je –
tím zdrojem jsou partaje.

Není ideologie jako ideologie
RSDr. je doktor marxismu
a tudíž nevědecký,
zrušit je hned všecky!

ThDr. zas doktor náboženství,
libuje si s vědou křesťan –
Buď požehnán!

JIŘÍ STANO.
Občánku, a co teď?
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Vivat ODS
To se ví už dneska,
k čemu Odéeska,
tolik velebená,
byla založena.

Aby dala v klidu,
robotnému lidu
jeho žírnou vlast,
do mrtě vykrást.

Zákon příčiny a následku
Kdy bude korupce odbyta?
Až se zruší všechna koryta.
Zatím se však veřejně i potají,
prasata u nich jen střídají.

Bojovníci za lidská práva
Říkali to kdysi stále znova:
Bijeme se za svobodu slova.
Užiješ-li ji, tak si buď jistý,
dostaneš nálepku extremisty.

Co s pravdou?
Že se říkat pravdu vyplácí?
Zkus to. Příjdeš o práci!

Rozděl a panuj
Proč v naší tradici platí,
nového že náboženství svatí,
fanatici ve své víře,

musí vždy ten náš lid
na věrné a na kacíře 
pro svou vládychtivost rozdělit?!

Proč jsou žvanírnou
Poslanci, co pořád mluví,
podobni jsou oleandrům, křoví,
co jsou v Sněmu pro okrasu.

Proplýtvají mnoho času
a působí množství ztrát,
jenom aby zabránili hlasovat.

Sametová hotentotština
Zas ze sametové skrýše
nové prznění jazyka tu je:
už se v novinách nepíše,
ale medializuje.

Amnestie nebo záměr?
Kdo natvrdo seděl v base,
vrátil se tam rychle zase.
Ví se, že v zřízení takém či onakém,
lotr zůstane vždy darebákem.

Či něco jiného, co neznáme, kryje
zeměpána amnestie?
S kým chce tady vlastně žít,
když pouští bandity na svůj lid?!

Marná snaha
Jsou takoví hadi,
co svlékají svou kůži,
v níž se plazili tak rádi
ve kdejaké kaluži.

Žádným ovšem hadím právem
neošálí novým hávem.
Tihle slizcí plazi
zůstanou už navždy nazí.

Občánku, a co teď?
Naletěl’s, občánku na guláš.
Co sis zvolil, to teď máš.

Občánku, a co teď?
Vlevo hleď!
Jaký bude s klíčema
tvůj další krok?
Vlevo v bok!

Náš výběr je ze sbírky Občánku, a co teď?, kte-
rou vydalo nakladatelství FUTURA, Praha, 1998.
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EPIŠTOLA K SVĚTOVLÁDCŮM
Vynalezli jste floopy-disk
ale Číňané s pružnou myslí vynalezli papír
Nutíte národy klečet před zlatým teletem
ale Mojžíš málem vyhubil svůj vyvolený lid
Koříte se svatému Mamonu
ale věřit začali Sumerové
Zaléváte mrakodrapy aby šimraly nebe
ale bůh zbořil palcem babylonskou věž
Mumie vzdorovaly prackám času pod nedotknutel-
ným kamenem
ale vy jste je svévolně rozbalili jako nemluvně
a ukradli jim zlato z plínek
Sejmuli jste Tutanchamonovi masku
ačkoli neodbila půlnoc
Ničíte Palestinu patrioty
zatímco vlastenci stoupají na stupně vítězů v Plöt-
zensee
Nenecháte na pokoji dvířka od Velkých jezer
ale před Uralem za Uralem nikdo nesmí stát
Vaše jediné tabu je soukromé portfolio
pokud ovšem nepatří cizímu a bezmocnému
Nevynalezli jste ani papír ani rakety 
ani knihtisk ani střelný prach
ale skoupili jste všechny noviny všechny knihy
a zaprášili osudy bezbranných

nasypali jste prach do soukolí fungujících větrných
mlýnů
a do prachu Měsíce otiskli drzé podrážky
Adidas ani Puma nezvítězí nad Kosmem
Bůh se ani neuchechtne fangli obsypané blechami
se zahrádkou 52 pyšných prskavek
52 kaprálů si může vyřvat plíce ve vzduchoprázdnu
vývěva neslyší štěbetání houserů mcdonaldů
Myjete si ruce předčasně
Lázeň se teprv ohřívá
ale pod kotli se už topí
Smůla se lepí na paty rangerům ve výskoku
traperům pioneerům scoutům
nosičům břemen bílého muže
nosítka zpuchřela
Antikrist jezdí ve dvanáctiválci
se sirným zdvihem a pekelným vrtáním

Boží území nekoupíte za ohnivou vodu
bůh umí abstinovat když na to přijde
a odříci si zrcátka z Murana a korálky z Jablonce
Nedbá ani na kvákání kvakerů
ani na zadržené šuky mormonů
Eden není Manhattan
Anděl s mečem nereflektuje na diškereci 
ani na členství v lóži Velkých losů desateráků 
Pozor! 
Byli jsme vyvoleni k službě nikoli k vybírání daní!

„Jdi si prorokovat do sousední země
protože země nemůže snášet tvá trpká slova“ 
buzeroval před 3000 lety Amaziáš Ámose
„Ó vidoucí seber se radím ti dobře
utec do země Judské
a jez tam jejich chléb a tam si prorokuj“
„Nebyl jsem prorok ani básník
ani synem proroka ani básníka
byl jsem synem vojáka a česal planá slova
Ale Pán mě vzal a řekl: Jdi a prorokuj
Takže poslyš synové a dcery padnou od meče
a země tvá betonovou zdí dělena bude
Slyšte hlavně vy co polykáte chudé
abyste vyhladili bídu ze země
Učiním že slunce zajde v pravé poledne
nastolím tmu za jasného dne
na každé hlavě se objeví lysina
Nesešlu hlad chleba ani žízeň
ale nedostatek slov Páně
Tak jsem řekl!“

NENÍ NA VAŠEM PŘIJÍMAČI
Závada není na vašem přijímači
To jen na Kubě čekají lidé v opravně rozmarných
dvoulampovek
jež odmítly zpívat a jenom tiše mručí

KAREL SÝS.
Apokalypsa podle Joba
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tam kde jen vzácně srší srst tranzistorových koťat
kde autobusy dosud marně jezdí za polovodiči
a ještě tu a tam po světě kde lidé poslouchají
a čtou
kde se nenechají opít osmnáct let starým rohlíkem
kde si nekazí žaludek denní dávkou emocí
kde čechrají krátké vlny a češou dlouhé
kde milují slova vybočující z řady
kde vojín láska vystoupí před trojřad sešikovaného
sexu
kde nechrastí instantní sperma v bezdětných rodi-
nách
kde zlatá rybka přeskočí zlaté prase krmené na žír
kde dují očistné uragány kolem obšancovaných
vývěv
ne tam kde boháči zvrací svědomí do popelnic
kde se lež a nenávist spolčila s plastikovou prav-
dou
kde duní hlavy vydlabané kyretou
kde obíhají falešné hostie
kde se menstruuje syntetická malinovka
kde místo vepřenek štěká horký pes
kde se labská paroplavba zahltila hamburgrem 
kde Brusel předepsal rozkyv houpaček
kde je Závadova poezie závadná
a Nezvalova nakažlivá

Závada není na vašem přijímači
a přece za nás diskutuje s Hospodinem
Pane! 
Nezatratíš je pro deset spravedlivých slov?

ZASVĚCENÍ DO 2. CHRÁMOVÉHO STUPNĚ 
Uprostřed noci 
si prosvěcuji tělo
Začnu u levého malíčku
nahřívám staré rány
z války lihu se rtutí
z prastaré války srdce s mozkem
mozku s duší
duše s všehomírem
jsem od paty až k hlavě zalit mírem
koleno otlačené od kuliček
srdce zjizvené jak české dějiny
Žaludek musí strávit křivdy
čekání v předpokoji až se panstvo uráčí
hada kundalini plazícího se v páteři
slinivku snící o majonéze
horní patro toužící po sauvignonu
palec pyje toužící po horké protinožce

Pozdě k ránu mi nic neuteče
metafory mají nohy v půjčovně
nápady si hoví na celnici 
žáha sbalila se do ruličky
uklízím i pod kořeny zubů
dýchající atom v světě širosirém
jsem od hlavy až k patě zbrocen mírem
přikryt hávem z Isidiných zorniček
a jen sametové blesky vrhám zpod víček

DĚRAVÝ AZYL
Hle můj útulek
hospoda nakreslená od ruky 
jeden roh zkosený
dočista vykoukaná televize
strop pocákaný pestrokrevným dinosaurem
Nikdo nepřijde
a kdyby přišel
vyštval by mne jinam
do hospody méně ohraničené
Nemám kam utéci
jako Žid z roku �39
ve venkovském ghettu
jedna dvě souběžné ulice
a jedna křižovatka
co není podsklepeno je všem na očích
A kdyby televize obživla
lze se schovat pod ní v mrtvém úhlu
ve srážkovém stínu
jako se Žid schová před křesťany pod koksem
jako se trilobit schová Barrandemu pod antracitem
Tenhle raneček veršovaných kostiček 
chabá chabá útěcha 
za dvě léta bez lásky!
Kdyby někdo přece přišel
povídal by leda o sobě
o své samotě
takže by se siroba jen umocnila na třetí
Nedorostl jsem jim
ale ani oni nedorostli mne
obrostli jsme jeden druhého
Jsem pygmej ze salonu u Podolské 
piju výhradně lichý počet piv
zatímco oni sudý
piju v přirozených číslech
oni v exponenciální řadě
Jak se tedy mají naše siločáry protnout?

Naše ukázka je ze sbírky Apokalypsa podle Joba,
kterou vydalo nakladatelství Periskop, 2013
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„Kdo se ožení s politikou,“
pravil XY při debatě o těžkém životě politiků,
„musí počítat s tím, že ho ta děvka
bude podvádět s každým darebákem.“

„Z obstrukcí opozice mě rozbolely žaludeční
vředy,“
stěžoval si nechvalně proslulý poslanec,
ale XY mu vzkázal skrze obrazovku:
„Sám jsi vřed!“

Před billboardem s portrétem politika s nápadně
malou
hlavou XY pravil: „Jen si nemyslete!
I malá hlava dokáže vymyslet veliké hovadiny!“

„Pamětníci mají klíčovou zásadu,“
pravil XY při debatě o klikatých cestách minulosti.
„Nestačí zfalšovat vzpomínky,
ještě je třeba zlikvidovat spolupamětníky.“

„Expremiér se nechal vyfotit v Adamově rouše,“
komentoval XY televizní aktuality,
„aby nám ukázal, že je chlap s gulama.
Nevím, jak voličky,
ale já dávám přednost chlapům s mozkem.“

„I funus může být radostnou událostí,“
meditoval XY při pohřbu VIP,
„když dědíte po miliardáři.“

„Podle očekávání všecko podražilo,“
pravil XY při čtení novin.
„Jediné, co ztratilo na ceně, je lidský život.“

„Jakmile na kolemjdoucí ženě začneš vnímat
výztuže, páky, táhla, ložiska, potrubí a kabely,“
pravil XY k příteli, „máš mládí za sebou.“

„Už jsme si zvykli, že Země je přelidněná,“
zabručel XY při debatě o stavu planety.
„Ale pořád si nemůžeme zvyknout,
že zrovna my jsme ti přebyteční.“

„Hlavně aby na světě nezvítězila spravedlnost!“
zvolal XY při besedě o zločinnosti.
„Kde bychom vzali věznice pro davy zločinců?
A kdo by je živil?“

„Nediv se,“ chlácholil XY přítele,
který si stěžoval na domácí sekýrování.
„Od jistého věku se většina žen
těší na šťastné vdovství.
I tvá žena se těšila —
a ty se pořád k ničemu nemáš!
Copak nechápeš, jak jsi k ní bezohledný?“

XY se v odborném časopise dočetl,
že ještě před 250 lety se většina lidí nedožila
více než 35 let,
zatímco dnes je průměrný lidský věk dvojnásobný.
„Tomu říkám pokrok,“ pravil uznale.
„To umožňuje státu a dalším vyděračům
odírat občany dvakrát tak dlouho,
než tomu bylo za nejtemnějšího feudalismu!“

„Vymknuta z kloubů doba šílí,“
zacitoval XY klasika a dodal:
„Až zešílí úplně, nezbyde nám,
než se před všeobecným šílenstvím
zabarikádovat v blázincích.“

„Co může člověk čekat od světa,“
zasmušil se XY při sledování TV diskuze
o perspektivách lidstva,
„kde nejčestnější pohled mají křiváci,
kteří tě bez výčitek zradí,
nejupřímnější stisk ruky chladnokrevní zabijáci
a nejněžnější náruč ty největší děvky?“

JIŘÍ ŽÁČEK.
Tak pravil XY
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„Pro začátek nemusíme být rovnou světoobčany,
ba ani Evropany,“
pravil XY při debatě o českém provincialismu.
„Stačilo by, kdybychom byli hrdí republikáni,
a ne vykutálení záprtci z českých balíkovů,
kteří si připadají jako mistři světa,
kdykoli někoho okradou, podfouknou a urazí.“

„Ten se mi líbí!“ zvolal XY
při televizním přenosu volby prezidenta.
„Kdyby se nechal vycpat,
byl by z něj pozoruhodný exponát
v pouťovém muzeu kuriozit!“

„Proč musí globalizace ovládnout svět?“
pravil XY při přátelské debatě.
„Aby blbost konečně a neodvolatelně zvítězila
nad zdravým rozumem, který škodí podnikání.“

„Tak mě napadá,“ zadumal se XY
při pohledu na hvězdnou oblohu,
„není zeměkoule nakonec jen opuštěný ostrov
pro sedm miliard trosečníků?“

„Láska je opravdu mocná čarodějka,“
pravil XY v kroužku přátel s uznáním,
„když dokáže způsobit,
že slečna s roztomilým jménem Poupětová
je ochotná sňatkem změnit příjmení
na paní Blbounovou nebo Vošoustovou.“

„Ideální ženich?“ odpověděl XY
na otázku jisté gardedámy na maškarním plese.
„Krásný mladý miliardář.
Takových je však nedostatek,
proto by se skromná dívka měla spokojit
s krásným mladým milionářem.“

„Některé ženy stvořil Bůh z Adamova žebra,“
meditoval XY po oslavě svátku žen,
„některé z jeho žlučníku.“

„Dámy, máte-li manžela na baterky,“
pravil XY při debatě o manželství,
„musíte ho včas dobíjet!“

„Žena se raději usouží,
než by se vzdala milovaného muže,“
pronesla filmová hrdinka — a XY ji opravil:
„Ale daleko častěji usouží svého favorita,
aby ho nedostala jiná.“

„Čím to je,“ tázal se XY sám sebe
před výlohou místního fotografa,
„že po třiceti letech manželství
každý ženatý muž vypadá jako obecní blbeček,
zatímco jeho manželka se podobá Napoleonovi
při triumfálním návratu z vítězné bitvy?“

Na otázku, proč se neoženil, zvykl si XY odpovídat
diplomaticky: „Mám k ženám podobný vztah
jako k hradům, zámkům, chrámům a jiným
pamětihodnostem.
Stačí mi obdivovat je zvenčí
a čas od času strávit čtvrthodinku pobytem uvnitř,
ale netoužím je vlastnit,
ani financovat jejich nákladnou údržbu.“

„Lidé by se neměli uchylovat k vulgaritám,“
káral XY svého pubertálního synovce.
„Není třeba říkat: Polibte mi prdel,
když se dá říct: Víte, co mi můžete?
Hádejte třikrát!“

„Inteligentní děti čeká těžký život,“
povzdechl si XY při debatě o běhu světa.
„Dlouhá léta budou bojovat s přesilou idiotů,
až se k nim nakonec také přidají.“

„Jak chcete vychovávat děti,“
volal XY na kolemjdoucí
při ranní čtvrthodince nenávisti,
„když je ani neumíte pořádně udělat?!“

„Lidi, kterým příroda odepřela inteligenci,
obdařila zvýšenou plodností,“
hloubal XY nad záhadami evoluce.
„Ví vůbec příroda, co činí?
Pakliže ano, znamená to jen jedno —
že inteligence je nežádoucí anomálie.“

„Každý druhý Čech má inteligenci debila,“
shrnul psycholog F
výsledky dlouhodobého výzkumu obyvatelstva.
„To mě neudivuje,“ přikývl XY,
„jen by mě zajímalo, kde se skrývají ti první.“

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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Každodenní útok na rozvoj
kulturních hodnot
ROMAN BLAŠKO

Kulturní podloží každého národa, je základem
jeho identity. A Český národ, toto pokrokové kul-
turní podloží má vskutku bohaté a hutné.

O to víc jsme denně svědky opravdu velkého
množství útoků, na naše kulturní a zejména spo-
lečenské a etické hodnoty. 24 hodin probíhá nejen
dehonestace, relativizace a devalvace kulturních
hodnot, ze všech možných i nemožných stran. Je
evidentní, že to má jasně sofistikovaný, byť nená-
padný, ale přesto jednoznačně útočný charakter.
Tomuto útoku, tvoří ideologický štít, svoboda slova
s totální absencí odpovědnosti za dopad na spo-
lečnost! Je neustále deklarováno společenské roz-
vrstvení, kde každý má své předurčené místo
a sociální výtah je umožněn jen individuální loaja-
litě. Totiž loajálnost s novodobým režimem, je jed-
ním ze základních potřebných a viditelných rysů,
těchto útoků. Zároveň je toto předkládáno, jako je-
diné a možné dějinně ověřené dogma. Což je klam!

Politická kultura, je čistě konkurenčně mocen-
sky klientelisticky zájmová, divadelně pokrytec-
kého charakteru, založená na bezpáteřním
a bezkrupulózním přizpůsobováním, bez etických
hodnot, s cílem machiavelistického principu „účel
světí prostředky“, kde moc znamená zisk, a ještě
větší zisk, znamená ještě větší moc! Například
války jsou běžnou, nutnou normativní záležitostí,
prezentovanou nejvíce technologicky, čistě infor-
mativně, kde ekonomické zájmy a motivace, jsou
zakrývány falešnou nacionalistickou vlajkou vla-
stenectví, ve jménu tržní ideologie dluhového hos-
podářství. A solidaritu s důrazem na mír, toto
vlastenectví vůbec neobsahuje, pouze jen, jako
klam pro společnost. A to hlavní, jako zájmy co nej-
širší společnosti, jsou zákonitě a absolutně diskva-
lifikovány do vymezeného a stále menšího
prostoru.

Informační a mediální kultura, zejména z veřej-
noprávních mediálních prostor, takzvaného hlav-
ního proudu je posunuta do roviny absolutní lživé
propagandy. Neposkytnout objektivní informaci,
totiž znamená nejen útok, ale zločin proti základ-

nímu právu kaž-
dého občana na
objektivní nezkres-
lené a ověřené in-
formace. Tady stát
musí být garantem
těch práv. Tyto
útoky jsou vedeny,
kdy bez souvislostí,
odborně komentovaného tématu a přitom na vy-
soké profesní úrovni. I když to tak mnohdy nevy-
padá. Neustálé opakování anotačních zpráv
způsobují, nejen že posluchač, či divák, tyto infor-
maci vezme jako nejvíce pravděpodobné, ale zá-
roveň při různorodosti informačních témat vznikají
podmínky pro iracionální hodnocení těchto infor-
mačních útoků a vytěsňuje se prostor na řešení
a zejména na vlastní hodnocení a kritiku. Navíc je
to podmiňováno emočním zabarvováním. Zásadní
systémová podpora těchto útoků, je umožněna ne-
činností správních, kontrolních a výkonných or-
gánů, které by měli tyto útoky vyhodnocovat
a vymezit minimální prostor pro tyto závadné spo-
lečenské jevy a hlavně nést odpovědnost. Zákonná
regulace vedoucí ke skutečné objektivitě, absen-
tuje a je možno ji definovat, snad jen úroveň čle-
novců! Které tímto spíše urážím.

Například ve většině knihkupectví, je uplatňován
princip autocenzury v dosti značné míře. Což je
mimo jiné popírání demokratizace. Na pult se prak-
ticky nedostane levicová literatura, a pokud ano, je
to spíše méně nebezpečná literatura a jen v urče-
ném minimálním procentu. A na druhé straně, se
prezentují spousty knih, jenž jsou naopak do vý-
znamného procenta, spíše encyklopedické, nebo
taky jiné splašky stažené z internetu a tento spo-
lečensky nebezpečný knižní hnůj, založený na in-
dividualistické formě, Kde se Hitler a spol.
propagandisticky vyzdvihuje, až oslavným způso-
bem, na ohromující kult osobnosti. V knihkupectví
v jednom regálu jsem napočítal 7x svahistiku
a 5 x portrét Adolfa Hitlera. Jak nemá společnost
potom ohrožovat nacionalismus, ze kterého skvétá
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staronový fašismus.
Těmito formami fašis-
mus je vlastně upřed-
nostňován, před
zdůrazňováním budo-
vání míru, preferencí
slušnosti, oceňováním
poctivosti, ochraně
etických norem, vše-
stranného společen-
ského zájmu, rozvoje
společnosti a ostatním
ctnostem.

Na většinu mla-
dých, neznalých nein-
formovaných lidí, toto
musí zákonitě působit
podprahově velmi ne-
gativně, ve smyslu, že
takovýto kult osob-
nosti, která má zlo-
činný charakter, je ve
společnosti norma čili
standart. Dále z toho vyplívá, že tento „hrdina“
může být i patologický zločinec nejhrubšího zrna.
Klasický charakterní, solidární, statečný hrdina,
se pak hledá těžko, neboť je špatně rozeznatelný.
Zabalený do chladnokrevného kultu agrese
a sexu. 

Společenská kultura, se rozděluje na takzvanou
nízkou a vysokou kulturu (Termín Milana Uhdeho).
Nízká kultura je určená především pro masy, hlavní
obsah nacházíme v mediích hlavního proudu,
denně zobrazující zcela nevýchovným způsobem,
brutální násilí, vytvářející závislost na konzumních
statcích, jako na falešné klíčové životní normě, dále
prezentací drog, jako běžné každodenní záležitosti,
zobrazování sexuálního chování, je nejvýrazněji
prezentováno a ne jako jedna z nejvýznamnějších
složek hodnoty partnerského vztahu, formou mi-
lostného aktu, ale lidskou potřebu, vykleštěnou od
hlubokých a nejopravdovějších duševních emocí
zvaných „Láska“, která opět má minimum místa
ve společnosti.

Ta takzvaná vysoká kultura, Film, divadlo, už
ovšem není pro masy, ale pro vybranou společnost
a je určována platební schopností konzumenta.
Systematické kulturní vzdělávání, je pro vše-
stranný rozvoj člověka, který každodenně svádí boj
s zajištěním existenciálních potřeb, prakticky ne-

dosažitelné (například svobodné rozvedené matky)
Navíc závislost kultury na sponzorských subjek-
tech způsobuje, že tuto kulturu platí opět široké
masy ze svých nutných existenčních plateb (Česká
pošta, RWE, ČEZ a podobně). Tito sponzoři, jsou si
vědomi, své úlohy nástroje závislosti kultury
a podle toho se taky chovají. 

Devalvace mravních a etických společenských
a hlavně kulturních norem, je tímto systematicky
řízena. Důvod je programově tříštit a konfrontovat
společenské vztahy, neboť roztříštěná společnost je
základem vlastní existence kapitalismu. Málo kdo
z nás tuší, že tyto každodenní rutinní útoky na nás
a naši společenskou a národní kulturu, jsou vlastně
útoky. Informační pole je kvantitativně zasypáno
dezinformacemi, demagogií, který způsobuje dez-
orientaci široké veřejnosti a to napříč celým poli-
tickým spektrem. Jestliže společnost široce
kritizuje a odmítá tyto společenské normy, nesmí
a nemůže je v žádném případě tolerovat. Natož, aby
svou lhostejností vytvářela, takto podmínky pro tyto
špatné jevy. Tady je nutnost základní společenské
síly, se těmto jevům kategoricky postavit a tou silou
je odvaha. Nejkomplexnějším nositelem této síly,
jsou komunisté. V dějinách naše kulturní hodnoty
statečně a opravdově bránili i za cenu toho nejcen-
nějšího – ceny vlastního života. 24. 7. 2015
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Proti zbourání červeného
domku Petra Bezruče

Jak jsme se dozvěděli z médií, chce nechat
Olomoucký kraj zbourat historický červený dům
v Kostelci na Hané, kde léta pobýval slezský bard
Petr Bezruč. Červený domek sloužil od roku 1962
jako Památník Petra Bezruče se zachovanou pů-
vodní pracovnou, fotografiemi a stálou výstavou.
Od roku 1990 ale domek chátrá. Olomoucký kraj,
nyní pod vedením ČSSD, se dlouhodobě rozho-
doval, jak se vyhnout opravě. Hejtman k tomu
podle Českého rozhlasu uvedl: „Od roku 1990
domek nenaplňuje potřeby, které se k němu vzta-
hovaly za komunismu. Od té doby chátrá.“ Po-
slední hřebík do rakve dalo Ministerstvo kultury
pod křesťanskodemokratickým vedením, které
na žádost kraje vyškrtlo červený domek ze se-
znamu kulturních památek. Ministerstvo se
k tomu (podle ČRo) vyjádřilo šokujícím způso-
bem: „Petr Bezruč byl jako básník značně přece-
ňován. V dnešní době není jeho význam tak

společensko-his-
toricky zásadní,
jako v době mi-
nulé. Není nutné,
aby domek,
v němž pobýval,
byl nadále kulturní
památkou.“

Na základě toho si ulehčil Olomoucký kraj své
barbarské rozhodnutí – zbourat bývalý památník. 

Není divu, že se současná moc snaží potlačit
tradici básníka, který vyjadřuje odpor lidu proti
všem formám útlaku nejen slezského lidu – ná-
rodnímu, jazykovému, sociálnímu a nábožen-
skému, proti všem těm Rotschildům, císařpánům,
markýzům Gerům i Marynám nad Vltavou. Naopak
opět jsou aktuální otázky „a čí jsou ty černé doly,
a čí jsou ty rudé hutě, a kdo je jich pán?“ A sou-
časná moc se bojí, aby pro ni neplatilo, „že tě je-
denkrát strhneme s koně, markýzi Gero!“, že
„zúčtujeme spolu“. 

Po zneškodnění dělnického hnutí, po snaze vy-
mazat lidové husitské hnutí nebo z něj udělat jen
neškodný utopický proud, přichází řada i na velké
sociální básníky, i na barda Petra Bezruče. Můžeme
se dohadovat, co nyní může udělat Národní mu-
zeum s drahocennými dokumenty a historickými
předměty, které získalo z Muzea dělnického hnutí 

Mýlí se ministerstvo, že dnes již není význam
Bezruče tak zásadní. Výrok o tom, že byl jako bás-
ník přeceňován, je plivnutím na tuto osobnost slez-
ské literatury. Protestujeme proti tomuto
kulturnímu barbarství a svévoli moci postupně vy-
tlačit pokrokové tradice vyjádřené i v díle Petra
Bezruče. Vyzýváme všechny pokrokové síly k pro-
testu a úsilí za zachování této památky a sociální
tradice. 

Tak málo mám krve a ještě mi teče
z úst.
Až bude růst
nade mnou tráva, až budu hnít,
kdo místo mne na stáž,
kdo zdvihne můj štít?

Předsednictvo Ústřední rady
Komunistického svazu mládeže, z. s.
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Ještě k Petru Bezručovi
KSČM považuje kulturu za významnou součást života lidské společnosti.

Kulturní dědictví vnímáme jako hmotný a duchovní poklad, o který je nutné
pečovat, rozmnožovat jej a předávat dalším generacím. Prostředky vložené
do kultury rozhodují o budoucím charakteru a kvalitě života každého ob-
čana.

Na podnět kraje rozhodlo ministerstvo kultury o vyjmutí Červeného
domu, ve kterém prožil část svého života v Kostelci na Hané básník Petr
Bezruč, ze seznamu kulturních památek. Z variant navržených a projed-
naných Radou Olomouckého kraje považuji za schůdnou celkovou rekon-
strukci Červeného domku a bílého domku s využitím pro muzejní
a klubovou činnost. Červený domek připomíná dlouhou etapu života bás-
níka Petra Bezruče a je nutno odmítnout zpochybňování významu a osob-
nosti Petra Bezruče. Jedná se o jednoho z nejpřekládanějších českých autorů, jehož verše byly přeloženy
do více než čtyřiceti jazyků, včetně čínštiny, japonštiny a korejštiny. Zachování Červeného domku a odkazu
Petra Bezruče považuji za důležité nejen pro dnešní, ale především pro další generace.

Z rozhovoru Jany DUBNÍČKOVÉ s Josefem AUGUSTINEM (KSČM), předsedou komise pro kulturu a pa-
mátkovou péči Rady Olomouckého kraje a předsedou komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města
Prostějova. http://www.halonoviny.cz/articles/view/42079226

Jsou duše drsné, co samy šly žitím,
Hroty a ostny je zalily vrchem.
Co měly v srdci?
Kvetly – li jednou a kvetly-li v noci,
Hleď, rudým květem…
Takto několika slovy odhalil svou duši veliký

básník slezského lidu – Petr Bezruč. Květ, který
z jeho srdce vykvetl rudým plamenem, vyburcoval
svět. Síla jeho veršů přivolávala k boji proti vyko-
řisťování, útlaku a bezpráví. Své Slezské písně
o milovaném, opomíjeném a chudém slezském lidu
napsal krví svého srdce.

Veliký básník a člověk žil skromným, téměř osa-
mělým životem. Vyhýbal se poctám a jen málo lidem
se dostávalo cti se s ním osobně setkat. Bylo
opravdu neuvěřitelné štěstí, že se mi podařilo tuto
čest získat. Stalo se to před mnoha, mnoha lety, kdy
se tři školačky vydaly na kolech z Olomouce do Kos-
telce pod Kosířem s jediným, velkým přáním – uvi-
dět velkého básníka. Nesměle jsme čekaly před
malou vilkou, kde pobýval. Otevřel nám jeho přítel
a pobaveně si nás prohlížel – tři malá děvčátka, spíš
ještě děti, plná dychtivého očekávání. Přesto nás po-
zval dovnitř. Ještě dnes cítím to vzrušení, když se
před námi objevil vzpřímený, zasmušilý muž, prová-

zený věrným psem. Muž, ze kterého přímo vyzařo-
vala síla osobnosti. Mile a s úsměvem si s námi
krátce popovídal a věnoval nám svou báseň s pod-
pisem. Na tento zážitek nelze zapomenout.

V dnešním uspěchaném životě, kdy existenční
starosti a nízká mediální úroveň pomalu zatlačují
opravdové umění, nějak se už neumíme radovat
z krásy slova. Nevyslyšeno je přání Seiferta: „Ať
v této zemi nikdy nezevšední slova básníků a mo-
týli, kterých ubývá, ať usedají na čerstvé květy je-
jich písní!“ Motýly už byli odehnáni, nedopusťme
však, aby byly zničeny památky na ty, kteří dovedli
přinést lidem krásu a obohatit jejich duše. Nedo-
pusťme, aby naše tzv. ministerstvo kultury, které
vynakládá nemalé finanční částky na „jiné účely,“
zbořením příbytku Petra Bezruče znevážilo jeho
památku. Hlas tohoto hrdého, nepokorného slez-
ského barda se jim stejně nepodaří umlčet – ten
bude znít navěky.

Svůj věčný pokoj nalezl Petr Bezruč v rodné
„bílé Opavě“. Na jeho hrobě je umístěna socha
truchlící ženy, jeho děvuchy z hor – Maryčky Mag-
donové. Truchlíme s ní. N. Žečeva-Uvirová
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Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR se obrátil na některé 
spisovatele s anketou „Současní spisovatelé a cenzura“.

Takto odpovídal DANIEL STROŽ
1. Čím jste se cítil nejvíce omezován při psaní

a publikování před listopadem 1989?
V šedesátých letech minulého století, kdy jsem psát

a publikovat coby mladý básník začínal, neměl jsem
pocit, že bych byl v něčem omezován. Využíval jsem
plně publikačních možností, a to jak v denním tisku,
který tehdy pravidelně verše přinášel, tak i v časopisech,
nebo v tzv. divadlech poezie (pořady Eduarda Pergnera
v pražském Luxoru, nebo v Domě dopravy a spojů
v Praze na Vinohradech, pod vedením Pavla Kohna aj.).

2. Jak byste souhrnně, na základě vlastní zkuše-
nosti, charakterizoval podobu a roli cenzury v českém
literárním životě před listopadem 1989?

Bezprostředně po invazi roku 1968 jsem odešel do
západoněmeckého exilu, odkud jsem ale český (a slo-
venský!) literární život nadále intenzivně sledoval. Po-
doba a role cenzury byla v podstatě stejná jako dnes:
spočívala především v zamlčování režimu nepohodl-
ných autorů a měla za cíl vymazat je z povědomí čte-
nářů. Tato situace dala příležitost (taktéž podobně jako
dnes!) vzniku a šíření literárních samizdatů a pro mne
v Mnichově byla impulzem k založení exilového na-
kladatelství Poezie mimo domov v roce 1975. Později
pak – 1981 – také čtvrtletníku nezávislé české a slo-
venské kultury Obrys. Mou snahou bylo dosáhnout
v budoucnu sloučení všech „tří proudů“ české litera-
tury; té tzv. oficiální, samizdatové i vznikající v exilu.

3. Byl jste před listopadem 1989 konfrontován
s cenzurováním svých literárních děl (původních, pře-
kladů, kritických či vědeckých článků nebo knih)?

V roce 1981 jsem byl za svou literární činnost zba-
ven čs. občanství.

4. Co bylo v těchto případech předmětem cenzuro-
vání (osoba autora, skutečná historická jména a dě-
jinné reálie, nacionální nebo sociální charakteristiky,
literární motivy, témata, názory, jazyk, styl, vyprávěcí
postupy, kompozice, žánr atp.)?

V rozhodnutí o zbavení státního občanství ČSSR
(Ministerstvo vnitra ČSR, podepsán Dr. Oldřich Bastl,
ředitel odboru) stojí psáno, kromě jiného, že „jmeno-
vaný v NSR publikuje básně a verše zaměřené proti
socialistickému zřízení v ČSSR a jejímu spojenectví se
SSSR a tím poškozuje důležité zájmy ČSSR“.

5. Kdo cenzurování vašich děl prováděl a jak jste
byl seznamován s jeho výsledky? Kdo pro vás před-
stavoval zosobnění cenzury (pracovník nakladatelství,

ministerstva kultury,
šéfredaktor časo-
pisu, funkcionář
KSČ, pracovník cen-
zurního úřadu atp.)?

Zhodnocení mého
tehdejšího díla pro-
vedla zřejmě osoba
k tomu „nejpovola-
nější“ – vnitrácký
právník Dr. Oldřich
Bastl.

6. Jaké publikační
nebo autorské strategie jste ve vztahu k omezování
nebo cenzurování své tvorby volil?

Žádných zvláštních „strategií“ mi nebylo zapotřebí.
Žil jsem a psal svobodně v bavorském Mnichově, kde
mi na základě rodinného původu udělili německé ob-
čanství po ztrátě toho československého. Jsem za ně
vděčen a nevyměním je až do smrti za jiné.

7. Zůstalo některé vaše dílo, které je pro vás osobně
podstatné, nevydáno? Můžete ho charakterizovat
a uvést, proč nevyšlo?

Žádné moje dílo nezůstalo nevydáno.
8. Měl jste v listopadu 1989 v některém naklada-

telství přijat k vydání rukopis, který poté už v důsledku
změněné situace nevyšel nebo vyšel s delším časo-
vým zpožděním? Můžete ho charakterizovat a uvést,
proč k vydání nedošlo, čím bylo způsobeno zpožděné
vydání apod.?

Osobně jsem tento problém neměl. Stalo se tak
ovšem celé řadě mých básnických souputníků. Buď
prý z důvodu, že byli komunisté, nebo „publikovali moc
často a teď musí přijít na řadu jiní“, což je přímo šílená
argumentace. Začal jsem proto jejich odmítané práce
(mnohdy se jednalo i o hotové knihy, které šly do
stoupy) vydávat ve svém mnichovském nakladatelství.
Trvalo to až do počátku roku 1996.

9. Čím se nejvíce cítíte omezován při psaní a pub-
likování po listopadu 1989?

Při psaní jsem se nikdy a nikým omezován necítil.
Ani bych to nedopustil. Hůře tomu bylo a je s publiko-
váním po převratu 1989. Díky svým západoevropským
zkušenostem jsem totiž velmi brzy pochopil, že cesta,
kterou Havel s Klausem v této zemi nastoupili, povede
do zkázy. Poté, co jsem některé své kritické názory
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zveřejnil, dostalo se mi všestranného mediálního boj-
kotu za údajné „kacířství“. A to ačkoli se tady tenkrát
neustále dokola omílalo „Demokracie, toť diskuse!“,
jak prý s oblibou říkával T. G. Masaryk…

10. Setkal jste se, popřípadě setkáváte se, po listo-
padu 1989 s něčím, co byste nazval cenzurováním
svých děl (původních, překladů, kritických či vědec-
kých)? Kdo nebo co vás takto cenzuruje? Cenzurování
snad už konečně pozbývá dřívějšího významu, zrovna
jako odmítání a bojkot. Autoři, kteří se cítí být z něja-
kých příčin „upozaděni“, mohou využít internetových
serverů; je jich bezpočetně. Básníci mají „své“ inter-
netové Divoké víno Ludvíka Hesse, političtí komentá-
toři kupř. Britské listy Jana Čulíka, ve kterých se
probírá mnohé z toho, co se v tomto státě lidem za-
mlčuje. Tady totiž veškerá oficiální média manipulují
bez jakéhokoli ostychu politická i historická fakta
a fungují ryze prorežimně. O demokratické výměně
názorů nemůže být řeč.

11. Máte delší dobu ke zveřejnění připraveno takové
dílo, které byste rád uveřejnil, ale nemůžete dosáhnout
jeho publikace? Můžete toto dílo charakterizovat
a uvést důvody, proč ho nelze vydat?

Žádné takové dílo připraveno nemám.
12. Narážíte ve své autorské praxi na to, že určitých

slov, názorů, idejí, motivů, žánrů nebo obecně literár-
ních postupů nelze použít? Uveďte prosím, o jaké jde.

Po převratu 1989 jsem nějaký čas přispíval do ob-
noveného týdeníku Tvorba. Když časopis zkrachoval,
našel jsem „azyl“ (jinde mě tisknout odmítali!) v ko-
munistických Haló novinách, v nichž jsem později spo-
luzaložil literární přílohu Obrys-Kmen. Od té doby -
a hlavně poté, co jsem působil v letech 2004 - 2009
coby poslanec EP nominovaný KSČM - jsem nepřetr-
žitě označován za komunistu. Přitom přece není složité
si zjistit, že jsem nikdy v žádné partaji (ani v cizině!)
evidován nebyl. Ano, jsem člověkem levicového smýš-
lení, ovšem ve smyslu sociální spravedlnosti a humán-
ního přístupu k občanům. A jsem současně proti státu
řízenému mafiemi a podsvětím, neboť takový stát
nemá nic společného s demokracií.

Lživé údaje o mé osobě vedly a vedou k tomu, že
mně ani v postu poslance EU nebylo v médiích umož-
něno vyjadřovat se ke své práci v Bruselu a ve Štras-
burku. Příznačné je pro stav této společnosti snad i to,
že jeden z mých úhlavních očerňovatelů (bývalý akti-
vista SSM) obdržel nedávno novinářskou Cenu Ferdi-
nanda Peroutky, určenou za „nekompromisnost vůči
projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, ná-
rodnostní a politické“. Podělil se o ni spolu s někdejším

„řezníkem“ české literatury z padesátých let a fana-
tickým vyznavačem stalinismu.

13. Omezuje vaši tvorbu to, čemu se říká „ekono-
mická“ nebo „tržní cenzura“?

Nevím. Domnívám se, že nikoliv.
14. Omezuje vaši tvorbu to, čemu se říká „politická

korektnost“?
Tohle mne přivádí k veselosti. Co je, prosím vás,

„politická korektnost“ v tomto státě? Existuje tu něco
takového?

15. Jsou podle vašeho mínění granty z veřejných
prostředků (MK ČR, městské či krajské rozpočty) na
vydávání knih nebo literárních časopisů udělovány
spravedlivě? Jakou roli hrají při vydávání vašich děl?

Osobně jsem nikdy o žádný grant nežádal. Zkuše-
nost mám jen jako někdejší místopředseda Unie čes-
kých spisovatelů, řádně evidované zájmové
organizace. V prvních letech jsme MK ČR nestáli ani
za odpověď, později nám odtud docházely alespoň za-
mítavé dopisy.

16. Existuje-li podle vašeho názoru po listopadu
1989 cenzura, jak byste souhrnně, na základě vlastní
zkušenosti, charakterizoval její podobu a roli v českém
literárním životě?

Do jisté míry se zde nadále praktikuje v minulém
režimu a možná již během protektorátu osvědčená
„cenzura tichem“. Jinými slovy prostě zamlčování ne-
pohodlných autorů před veřejností. Dneska to dokonce
funguje i bez zásahů za tímto účelem zřízeného úřadu.
Opravdový pokrok, že?

17. Existuje něco (či někdo), čím (nebo kým) se jako
autor cítíte v současnosti umlčován?

Explicitně jmenuji veřejnoprávní mediální pro-
středky. Těm se už vlastně po celé čtvrtstoletí náramně
daří zamlčovat nejenom mou vlastní tvorbu, ale
i všechno ostatní, co jsem svou exilovou vydavatelskou
činností pro českou (i slovenskou) literaturu vykonal.

18. Zde uveďte to, co je podle vašeho názoru pro
téma ankety podstatné, ale z předchozích otázek to
vypadlo.

Nejspíš to sem asi nepatří, ale dovolte mi závě-
rem, abych zde oznámil rozhodnutí předat veškerou
svou literární a jinou písemnou pozůstalost, včetně
rozsáhlé korespondence a taktéž kompletní kolekci
všech mých vlastních a mnou vydaných knih a časo-
pisů, do archivu Bayerische Staatsbibliothek v Mni-
chově. Současná Česká republika není z mého
pohledu státem, který lze označovat za kulturně spo-
lehlivý, a nemohlo by tím pádem být ani zaručeno ne-
rozkradení, anebo nezničení předaných věcí.
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DESET STRATEGIÍ MANIPULACE
SYLVAIN TIMSIT

1) Odvádění pozornosti
Základním elementem společenské kontroly je

strategie odvádění pozornosti od důležitých otázek
a změn řízených politickými a ekonomickými eli-
tami, přičemž jsou používány techniky zaplavování
veřejnosti nepřetržitým odváděním pozornosti
a bezvýznamnými informacemi. Strategie rozpty-
lování pozornosti je také důležitá, aby se předešlo
zájmu o základní poznání vědy, ekonomie, psycho-
logie, neurobiologie a kybernetiky. „Odpoutávat po-
zornost veřejnosti od našich skutečných sociálních
problémů s důrazem na záležitosti, které jsou zcela
bezvýznamné. Lidé musí být neustále něčím zane-
prázdněni, aby neměli čas na přemýšlení. (Silent
Weapons for Quiet Wars)  

2) Vytvořte problém, pak navrhněte řešení
Této metodě se také říká „problém-reakce-ře-

šení“. Vytvoří se problém, „situace“ za účelem vy-
volání určité reakce, aby došlo ke krokům, které
potřebujete. Například dojde k vyvolání nebo posí-
lení násilí v určité oblasti nebo k aranžování krva-
vých útoků, aby veřejnost byla ochotná přijmout
přísnější zákony, které omezují občanské svobody.
Vznikne ekonomická krize, aby veřejnost přijala
nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv
nebo postupného odstranění veřejných služeb.
Média dávají takovým událostem různě velký pro-
stor podle svých vlastních zájmů a tak s lidmi ma-
nipulují v souladu se svými cíli.  

3) Postupná strategie
Je to postup, který umožnil postupné zavedení ra-

dikálně nových socio-ekonomických (neoliberálních)
podmínek. V USA došlo během 80. a 90. let k postup-
nému zavedení destruktivní sociální politiky, která by
byla jinak politicky neakceptovatelná. Patří mezi ně
minimální stát, masivní privatizace, nejistota, masivní
nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd atd.

4) Strategie podrobení se
Další způsob, jak získat souhlas veřejnosti s ne-

populárními opatřeními, je představit je jako „sice
bolestná, ale nutná“. Známe u nás jako tzv. do-
časné utahování opasků. Cílem je získat veřejné
pochopení pro budoucí použití nepopulárních a ne-
příjemných opatření. Je snazší odložit problémy
a nepříjemnosti do budoucnosti. Obecně má člověk
tendenci věřit, že v budoucnosti bude lépe. Lidé

dostanou více času
na to, aby se při-
pravili na nepří-
jemné změny,
a později je pasivně
a klidně přijmou.  

5) Infantilní pří-
stup 

Mnoho reklam i některá propaganda zaměřené
na veřejnost používají způsob projevu, argumenty,
písmena i intonaci promluvy, jako by příjemce byl
malé dítě nebo byl mentálně zaostalý. Tento přístup
svou sugestivností omezuje racionální kritičnost.
Příjemce reklamy nebo propagandy se s určitou
pravděpodobností bude v daný moment chovat jako
12leté dítě, když k němu budete tak přistupovat.  

6) Povzbuzení emocionálních reakcí místo raci-
onálních

Použití citového přístupu je klasická technika, jak
se vyhnout racionální analýze a kritické úvaze.
A navíc emocionální přístup otevírá dveře do lidského
nevědomí, kam je možno umístit inspiraci, ideje,
touhy, obavy, úzkosti nebo vyvolat určité chování.  

7) Udržovat veřejnost v nezájmu a průměrnosti
Je důležité, aby lidé nechápali techniky a metody,

jak je s nimi manipulováno a jak jsou zotročeni.
Kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrst-
vám je úmyslně udržována co nejhorší, aby propast
nevědomosti ležící mezi nižšími a vyššími vrstvami
zůstávala stejná a nebylo možné ji překročit.  

8) Podporování veřejnosti - být šťastný s prů-
měrností

Podporujte veřejnost v tom, aby uvěřila, že je
moderní být hloupý, vulgární a nevzdělaný.  

9) Posilování pocitu viny
Přesvědčujte lidi, že oni sami jsou vinni svým

neštěstím, protože jsou hloupí, nešikovní, ne-
schopní nebo líní. Místo aby sebevědomě povstali
proti ekonomickému systému, budou si připadat
bezmocní a obviňovat sami sebe. Ideální občan
nižších tříd má depresi a je neschopný jednat. Bez
akce není revoluce.  

10) Je nutné znát lidi více, než oni znají sami
sebe

Za posledních 50 let vědecký pokrok vede
k stále větší propasti mezi tím, co veřejnost ví
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a mezi tím, co vědí vládnoucí elity. Díky biologii,
neurobiologii a aplikované psychologii „systém“
získává pokročilé znalosti člověka, ať z fyzického
nebo psychologického hlediska. To vede k tomu,

že systém stále více kontroluje a má stále větší
moc nad lidmi.

Český překlad na Pravdu.cz
http://www.svetbezvalek.cz/
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Z projevu bavorského premiéra Horsta Seehofera na 66. sjezdu
Sudetoněmeckého landsmanšaftu, Augsburk, 24. května 2015 

Milí krajané,
vřelé přivítání na tradičních Letnicích na setkání

sudetských Němců v Augsburgu. Tady v bavorském
Švábsku začínaly sudetoněmecké dny před 65 lety.
Zde začínala pravidelná roční shromáždění této et-
nické skupiny:

*pro připomenutí společné vlasti,
*pro kultivaci své vlastní kulturní tradice,
*pro upozornění na nespravedlnost vyhnání,
*pro společné porozumění.
Kdo je zde navštívil, uznává, že tato tradice je živá

a vitální. Jsem rád, že jsem dnes s vámi. V pamětním
roce 2015 si připomínáme konec války před 70 lety.
Pamatujme si s důstojností a respektem všechny
oběti války. Bilance druhé světové války je bod níz-
kosti v dějinách lidstva: 55 milionů mrtvých, bezpre-
cedentní zločin holocaustu evropských Židů, miliony
deportovaných do koncentračních táborů. Ve Flossen-
bürgu a v Dachau jsme vzpomněli v hlubokém
smutku na oběti v koncentračních táborech. Mezi
vězni byli i sudetští Němci. Tato část naší historie zů-
stane navždy - a to opravdu navždy - varováním a při-
pomínkou minulosti, ale stejně tak vážným
mementem pro budoucnost. 70 let od války také zna-
mená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské
Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala
v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších et-
nických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni
práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země
předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Za-
sáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně
se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.
Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání su-
detských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem
proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.
Krátce po válce přijely první vlaky ze Sudet do Bavor-
ska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce,
domov jim byl ukraden. Ale přinesli věci, které jim ne-
mohli vzít: podnikatelské dovednosti, odvahu a tvůrčí
sílu. A především: vzali jim domov, ale ne jejich iden-
titu, ne jejich hrdost, ne jejich důstojnost, ne jejich sílu
k řešení problémů a k tvrdé práci.

Milí krajané,
s tímto bohatstvím ctností jste Bavorsko dobyli. Na-

vzdory vyhnání, chudobě a strádání jste tvrdě praco-
vali. Od houslařů v Bubenreuthu, přes rodinu
Wetzelovu v Dillingenu nad Dunajem, až k meziná-

rodně aktivním velkým podnikům, jako Kraiburg Hol-
ding v Waldkraiburgu - sudetští Němci a další vy-
hnanci, kteří pomáhali svou odbornou činností
bavorským podnikům v práci, úspěchu a prosperitě.

"Práce vytváří domov" - to byl slogan té doby. Ne-
stěžovali si, především ne na Strýčka Sama. Vytvořili
vlastním úsilím novou prosperitu. To platí nejen v Ge-
retsriedu, Waldkraiburgu, Traunreutu, Neutraublingu,
Neugablonzi nebo Bubenreuthu. Přinesli budoucnost
celého Bavorska. Sudetští Němci žili s přesvědčením:
naše budoucnost je založena na hodnotách a kulturní
identitě. Domov je víc než odměna a chléb. Domov
potřebuje soudržnost a sebevědomí. S obyvatelstvem
jste vytvořili nový společenský život - a ne izolovaně,
ale společně s místními obyvateli. Společně řešit pro-
blémy, společné hledět do budoucnosti - to bylo a je
jejich krédo. Pro tento postoj jsem jim vyjádřit své po-
děkování a uznání! Tady na sudetoněmeckém dni se
ukazují v plném květu staré zvyky a tradice: velkolepé
kroje, lidové písně a tance, švestkové knedlíky, pala-
činky a koláče – na "českém vesnickém festivalu "
můžeme zažít jejich kulturu všemi smysly. Tradice su-
detských Němců patří Bavorům, stejně jako Frankům,
Švábům a Starobavorům. Náš "Čtvrtý kmen" je stře-
dobodem naší bavorské vlasti! A to je důvod, proč je
Bavorsko tak atraktivní a uznávané po celém světě.
Protože jsme zvláštní. Protože nejsme zbroušeni do
globální jednolitosti. My jsme my - a to je dobře! Za-
chování domova, formování budoucnosti: To je nový
program Sudetoněmeckého muzea. Vytváříme místo
paměti a setkávání. To je touha mého srdce. Stavíme
a financujeme novou budovu v Mnichově jako důle-
žitou státní stavbu. Podporujeme provoz muzea plně
podle plánu. To jsem slíbil, a tento závazek splním.
V loňském roce se konala architektonická soutěž
a má vítěze. Koncem ledna byla podepsána smlouva,
stavební plány jsou konkretizovány. Předseda před-
stavenstva Franz Pany pracoval usilovně ve prospěch
zřízení muzea. Spolu s mou kabinetní kolegyní Emilií
Müllerovou řídí plánování. Bůh vám pomáhej s tímto
závazkem! Sudetoněmeckým muzeem v centru
města jsme se vytvořili něco nového a zvláštního -
symbol sudetoněmeckého etnika. Ve středu města,
v centru života. Je klíčovým projektem bavorských
kulturních koncepcí! Jsem si jistý, že jsme zde proto,
abychom nastavili standardy pro moderní a inovativní
muzeum a kulturní paměť. Z návratu k našim kultur-
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ním kořenům čerpáme v Bavorsku sílu
a sebedůvěru. V našem stále více pro-
vázaném světě mohou aktivně utvářet
budoucnost jen ti, kteří znají své kořeny!

Milí krajané,
udržujete již 70 let své kulturní bo-

hatství a živou paměť: ve svých pokojích
v bytech, ve svých krajanských sdruže-
ních a ve vašem Sudetském dnu. Vzpo-
mínám si přesně: jako pro malého
chlapce nebylo pro mě nic krásnějšího,
než poslouchat vyprávění starších ge-
nerací. Vzpomínky z minulosti byla pro
mě zkušenost, jako bych tam dokonce
byl. Ale jednoho dne již nebude možné slyšet osobní
zkušenosti. O to je důležitější předat pochodeň vzpo-
mínky našim dětem a vnoučatům. Jsem proto rád,
že se spolková vláda nakonec rozhodla o národním
dnu vzpomínky na vyhnání. 20. června čas nadešel.
My Bavoři jsme začali valit tento kámen. Naše trvalé
úsilí se vyplatilo. Celostátní Den vzpomínání je důle-
žitým signálem pro všechny vyhnance.

Máme dokonce první bavorskou vzpomínku věno-
vanou obětem útěku a vyhnání. V září loňského roku
jsme vyslali silný signál - s účinností daleko za hra-
nice Bavorska. Naším poselstvím je, že vyhnání je
a zůstává křivdou. Musíme vyhánění po celém světě
zavrhnout! To je naše poslání pro budoucnost. Naše
historie nás zavazuje říci nahlas "Ne" - v boji proti ra-
sismu, antisemitismu a xenofobii, proti všem formám
bezpráví a násilí. Každému musí být jasné: Nedáme
extremistům a štváčům ani milimetr prostoru! Vy su-
detoněmečtí vyhnanci jste příkladem: V dialogu kultur
vzniká důvěra. Přes vaše utrpení, a to navzdory svým
ohromným   ztrátám, jste hledali pravdu a usmíření.
Obě k sobě patří: usmíření potřebuje sílu pravdy. Dnes
žijeme v Evropě v míru a svobodě. Německo je sou-
částí evropského společenství hodnot. Za 25 let jsou
naše země je smířeny. Váš domov, Sudety, byl více
než 40 let oddělený za železnou oponou. Dnes jsou
Sudety součástí sjednocené Evropy. Naše děti a vnou-
čata žijí evropskou myšlenkou. Zcela přirozeně. Ví-
kend v Praze, studentské výměny se Skotskem,
studium v Paříži. Pro mladé lidi se Evropa stala do-
movem.

Při všech problémech, při všech zatěžkávacích
zkouškách, bychom si měli být my Evropané neustále
vědomi: Evropská unie je nejbrilantnější politickou
představou moderní éry. Největším mírovým projek-
tem v dějinách. Žijeme ve šťastném dnešku!

Vážené dámy a pánové, 
naše společná Evropa začíná lidmi. S každým set-

káním a přátelství s každým, překonejme hranice
a uveďme do života naši představu o sjednocené Ev-
ropě.

Přátelská setkání, spolupráce a porozumění - to
platí zejména pro mnoho kontaktů s našimi českými
sousedy. Společně jsme dosáhli hodně. Po desetile-
tích nepřátelství a oddělení jsme sousedé a přátelé
v srdci Evropy. Vzpomínám si na 25. výročí pádu
vnitřní německé hranice. Na slavnostním ceremoniálu
v Selbu byl dojemný moment: mladí lidé z Bavorska
a České republiky předvedli společně hru na jevišti.
Zářící oči, zářící tváře - tatáž generace, vydali zprávu:
Evropa je naše budoucnost! Školáci, učni, studenti
v Bavorsku a Česku se poznávají a stávají se přáteli.
Lidé se setkávají - v práci, při nakupování, ve volném
čase. To je nejlepší důkaz sjednocené Evropy jako
společenství hodnot a míru! Chceme zachovat roz-
ličné kontakty mezi našimi dvěma zeměmi a prohlu-
bovat je. V prosinci jsme učinili historický krok.
Otevřením našeho bavorského zastoupení v Praze
jsme udělali milník v cestě do budoucnosti. Je to
místo pro dialog, místo pro přátelství, pro spolupráci.
Společně s našimi sudetoněmeckými krajany
a v úzké spolupráci s našimi českými sousedy.

Vážený Berndte Posselte,
po celá desetiletí otevíráte dveře, stavíte mosty, na-

vazujete kontakty. S jasnými slovy a odvahou prosa-
zujete usmíření a mezinárodní porozumění v Evropě.

Pět let jste pracovali společně s naším ministrem
školství Louisem Spaenlem na kulturní dohodě mezi
Bavorskem a Českou republikou. Teď by již mohla být
formálně podepsána. Je to další milník. Bavorsko
a Česká republika bude udržovat jejich společné kul-
turní dědictví. Máte na mysli budoucnost, aniž byste
ztratil ze zřetele minulost. Jste přesvědčený Evropan.

Lipa_01_2016_LIPA  21.03.16  14:01  Stránka 49



Bůh vám žehnej za vaši velkou obětavost a vaše od-
hodlání! Sudetoněmecký den je významný pro bu-
doucnost, pro mezinárodní porozumění. Sudetští
Němci hledají po mnoho let dialog a zůstávají v kon-
taktu s jejich vlastí. Budují lidské mosty a překonávají
staré příkopy v myslích a srdcích.

Co jste všechno udělal pro dobré sousedské vztahy
mezi Bavorskem a Českou republikou, je těžko vyjád-

řit slovy, odvádíte skutečné dílo porozumění. Vám
všem za to, o čem jsem mluvil, vyjadřuji své upřímné
poděkování! Bývalý český ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg svým krajanům doporučil, aby nyní
„ze své strany vyslali signál". Odpovědi přicházejí -
také z politiky. Nový starosta Brna oznámil plány na
využití 70. výročí "Brněnského pochodu smrti" k pro-
spěšné aktivitě.  Vzpomínkový vlak ponese název "Br-
něnský pochod života". Rok 2015 byl v Brně vyhlášen
jako "Rok smíření". Jedná se o pozitivní signály pro
budoucnost v duchu evropských národů! Čeští politici
přijímají pravdu o vyhnání! A dochází k usmíření, dů-
věře, partnerství.

Milí krajané,
vy jste vyhlásili heslem 66. Sudetského dne: "Lid-

ská práva bez hranic". To je hluboce evropské a křes-
ťanské poselství. Evropské společenství prosazuje
tyto hodnoty, stavíme se za ně, aby všude ve světě
platila síla zákona, a nikoli zákon džungle.

Vy, vaši rodiče či prarodiče zažili nespravedlnost
a násilí z vlastní zkušenosti. Kdy jim byla odňata je-
jich vlast a lidská práva, násilně odňat jejich maje-
tek. Utrpení a nespravedlnost, které zakoušeli, jsou
nesmazatelně zapsány do duše. A kdo byl kdysi
obětí sám, má zvláštní solidaritu s oběťmi dnes.
Dnes musíme říci: útěk a vyhnání jsou hořké reality.
Na celém světě je více než 50 milionů lidí na útěku
před válkou, hladomorem, terorem a pronásledová-
ním. Náš svět se mění. Před 25 lety jsme opustili
studenou válku bipolárního světa, je za námi. Doufali
jsme v mírový pořádek, triumf míru a demokracie

na celém světě. Ale dnes musíme říci: svět je v ne-
pořádku. Svoboda a prosperita mají svou cenu.
A tato cena je vysoká. Štěstí znovusjednocení v míru
a svobodě, náš hospodářský úspěch, naše životy ve
stabilní demokracii, větší než kdy předtím v němec-
kých dějinách – to vše nás pohání k mezinárodní
odpovědnosti, k přijímání opatření, k aktivní solida-
ritě. Pro nás je na prvním místě - solidarita se sla-

bými, s těmi v nouzi. Pomáháme lidem, kteří jsou
na útěku. To je požadavek lidské důstojnosti, sa-
mozřejmost pro lidstva a pro všechny z nás. Lidé
v Bavorsku jsou vnímaví a připraveni pomoci. Pro-
jevují solidaritu s trpícími lidmi prchajícími před
pronásledováním a násilím. Jsem vděčný mnoha
dobrovolným pomocníkům z kostelů, spolků a or-
ganizací sociální péče za jejich úsilí. Tato vstříc-
nost je vzácné zboží. Naši občané a občanky
očekávají solidaritu, ale také spravedlnost. Naše
pomoc je k dispozici lidem, pro něž je určena.

Zvlášť pokud chceme pomoci lidem, kteří byli trau-
matizováni válkou a terorem, platí: pouze cílené so-
lidarita je silná solidarita. Potřebujeme, aby se
zabránilo zneužívání azylu! Na tomto bodě stranické
linie jsme se dohodli na summitu o azylu před
dvěma týdny v Berlíně. A jen proto, že pracujeme
v Evropě společně, se dokážeme vyrovnat s rostou-
cím tokem uprchlíků, který pokračuje. Evropská unie
má 28 partnerů. Pět členských států přijalo na 70
procent všech uprchlíků. To nemůže být správné!
V tom spočívá hlavní výzva evropské solidaritě!

Milí krajané,
Evropa má budoucnost jen s angažovanými Evro-

pany! S Evropany, kteří vytáhli z bolestných zkuše-
ností správné ponaučení. Vy všichni z nich máte jako
vyhnanci posílenou víru v porozumění. Vy vytváříte
novou důvěru. Děkuji vám všem jménem bavorské
zemské vlády a celé bavorské populace! Můžete se
s důvěrou podívat do budoucnosti. Máte silné mládí.
Máte asertivní zástupce, kteří reprezentují vaše hod-
noty a hledí do budoucnosti. A budete mít spolehlivý
záštitu. Svobodný stát Bavorsko. Emilia Müllerová a já
osobně, jsme i v budoucnu na vaší straně.

Spolupracujme nadále - pro dobrou budoucnost,
pro mír, svoboda a přátelství v Evropě! Přeji úspěchy
milým sudetským Němcům, úspěchy "čtvrtému
kmeni" Bavorska

Volný a krácený překlad: Pavel REJF
www.ceskenarodnilisty.cz

http://www.bayern.de/66-sudetendeutscher-tag-
in-augsburg/
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Vyšla najevo informace až dosud pečlivě skrý-
vaná, že byli odškodněni nejen odsunutí sudetští
Němci v SRN a v roce 1993 i v bývalé NDR, ale
i tzv. Novorakušané, tj. osoby, které získaly ra-
kouské občanství teprve po roce 1945, prakticky
po odsunu, na něž se nevztahovaly českosloven-
sko-rakouské smlouvy o odškodnění z roků 1964
a 1974, kdy ČSSR zaplatila Rakousku pro tzv. Sta-
rorakušany (tj. osoby, které byly rakouskými ob-
čany před anšlusem v roce 1938) miliardu šilinků.
Novorakušané byli odškodněni na základě
zvláštní rakousko-německé smlouvy v letech
1961-62. Odškodňování (podle zvláštního zákona,
označovalo se eufemisticky jako Lastenausgleich,
tj. "Vyrovnání břemen") bylo velmi velkorysé. M.

Moulis upozornil v referátu o publikaci Češi
a Němci. Dějiny - kultura - politika, Praha, Paseka
2001, že do roku 1993 bylo v SRN všem vyhnan-
cům vyplaceno jako odškodné celkem 141 miliard
DEM. Sudetoněmecký podíl mi znám není, podle
počtu osob činil asi čtvrtinu. Velikost sumy vy-
svitne, srovnáme-li to s 10 miliardami na odškod-
nění všech pracovních otroků z let války. Přesto
jim to nebrání zvlášť hlasitě křičet o svém domně-
lém "právu na odškodnění" podruhé, či právu na
totální majetkovou restituci od Česka. Podivné?
Nepochybně ano, ale pro doslova vyděračské
chování vůči Česku, nenáviděné "Tschechei",
které se stává u některých našich sousedů zvy-
kem, spíše příznačné.

Maďarsko a Benešovy dekrety
Maďarský politik, zakládající člen pravicové strany Fidesz a současný předseda Národního shromáždění

Maďarské republiky László Kövér prohlásil v rozhovoru pro deník Právo: Doufám, že jednou budou ve
střední Evropě takové vztahy, že mů-
žeme mezi sebou slušně a upřímně
urovnávat historické křivdy a názorové
rozdíly, například kolem otázky menšin.
Aby bylo každému jasno, následně pak
ještě zpochybnil české a slovenské
členství v Evropské unii, mimochodem
rovněž v souladu se stanoviskem Su-
detoněmeckého landsmanšaftu:
„Česká republika a Slovenská repub-
lika se neměly vůbec stát členy Unie,
pokud součástí jejich právního řádu je
zákon, vycházející ze zásady kolektivní
viny." Odkazoval se přitom na existenci Benešových prezidentských dekretů, jež po 2. světové válce zba-
vily Němce a Maďary v tehdejším Československu majetku a občanských práv. Naše Česká republika
tyto dekrety odmítá zrušit, považuje je ale za právně vyhaslé.

"Já pevně věřím, že pan předseda maďarského parlamentu měl špatný den a pokud by ho snad neměl,
tak postoj České republiky je jednoznačný. Máme jiná témata, jiné problémy, které bychom měli s našimi
maďarskými partnery řešit. Téma Benešových dekretů je pro nás neměnné a nedotknutelné," řekl Cho-
vanec, který takto komentoval Kövérova slova během své návštěvy Maďarska, kam přijel za českými po-
licisty, kteří zde pomáhají s ostrahou hranic schengenského prostoru.                                  

13. 12. 2015
JP
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O PRÁVU NA ODŠKODNĚNÍ
JAROSLAV VALENTA
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Sudetoněmecký program tzv. 20 bodů
z hlediska mezinárodního práva
Prof. JUDr. Miroslav Potočný, DrSc.

Třináctý bod
Od spolkové vlády očekáváme, že nikdy nepři-

jme vyhnání a vyvlastnění 3 milionů německých
státních občanů v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku, a že naopak bude jejich práva v každém
směru účinně zastupovat. To platí též v případě
navázání diplomatických styků s Českosloven-
skem.

Takové očekávání je z hlediska mezinárodního
práva marné. Tzv. sudetští Němci přehlížejí závaž-
nou okolnost, že k přesídlení došlo na základě me-
zinárodní smlouvy sjednané třemi vítěznými
velmocemi, a to i jménem poraženého Německa.
Československo řádně provedlo XIII. část Postu -
pimské dohody, k níž přistoupilo.

Spolková vláda by se tedy teoreticky s nároky
tzv. sudetských Němců musela obrátit na tři
velmocenské strany, ne na Československo. Ty
za sebe, nepřímo i poražené Německo, a státy,
jichž se to týkalo (Polsko, Československo a Ma-
ďarsko), převzaly mezinárodněprávní závazek
přesídlení německého obyvatelstva z jejich
území.

Německý ministr zahraničí se v r. 1996 pokusil
zpochybnit trvalou platnost XIII. části Postupimské
dohody. Uvedl, že šlo o dokument politické povahy,
jehož se ostatně Německo neúčastnilo.

Všechny tři velmoci na toto prohlášení opět - tak
jako již při jednání o československo-německé
smlouvě 1991/92 - okamžitě ostře a zásadně rea-
govaly. Spojené státy prohlásily, že rozhodnutí při-
jatá v Postupimi byla striktně založena na
mezinárodním právu. Závěry konference byly od té
mnohokrát potvrzeny v různých multilaterálních
a bilaterálních souvislostech.

Velká Británie prohlásila, že závěry Postupimské
dohody byly striktně založeny na mezinárodním
právu a že konference uznala nezbytnost přesídlení
německého obyvatelstva, sídlícího na území Čes-
koslovenska.

Ruská federace, nástupce Sovětského svazu,
prohlásila, že považuje Postupimské dohody za
důIežité mezinárodní dokumenty, které zakotvily
výsledky druhé světové války, právně stvrdily po-
rážku fašistického režimu a nacistické ideologie
v Německu a vytvořily základ poválečného terito-
riálního uspořádání a míru Evropě. Postupimské
dohody a rozhodnutí byly uváděny do života po
celá pová lečná léta a byly potvrzeny v následují-
cích mezinárodněprávních aktech jak vícestran-
ného, tak dvou stranného charakteru. Realizace
Postupimských dohod je reálný historický akt a je-
jich význam nemo hou oslabit ani je zrušit jakékoli
pokusy o jejich libovolný výklad, ať už by vychá-
zely odkudkoliv.
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Citát, bez komentáře…
"Mohutnost Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od

Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejenom oddělit, ale především postavit proti
Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bude bratr
vraždit bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukra-
jinské nacionalistické elity, a s jejich pomocí změnit uvažování jedné
části velikého národa až do toho stadia, kdy bude nenávidět vše ruské.
Vše ostatní je jenom otázka času".

Otto von Bismarck 
německý kancléř v letech 1862-1890
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Hlavný problém Ruskej federácie spočíva v jej
nesmiernom prírodnom bohatstve, o ktoré sa dl-
hodobo a čoraz okázalejšie uchádzajú vytrvalí zá-
ujemcovia. Napríklad – Allen Dulles už v roku 1920
navrhoval rozparcelovanie ruského územia na
americké protektoráty. Myšlienkou ovládnuť ropné
zdroje v zakaukazskej oblasti si vtedy získal pria-
zeň klanu Rockefellerovcov.

Priblížme si najpodstatnejšie kuriozity, týkajúce
sa dynastie Dullesovcov. Allen sa narodil 7. apríla
1893 v mestečku Watertown v štáte New York. Mal
tri sestry a o opäť rokov staršieho brata Johna Fos-
tera Dullesa. Ich starý otec z matkinej strany – ge-
nerál John Watson Foster – bol počas vlády
prezidenta Benjamina Harrisona ministrom zahra-
ničných vecí. Ich ďalší príbuzný Robert Lansing mal
rovnakú funkciu v kabinete Woodrowa Wilsona
a bol kľúčovým reprezentantom USA na mierových
rokovaniach po 1. svetovej vojne. Jednoducho –
politika v určitých rodinách očividne patrí k zvyčaj-
ným povolaniam.

Allen začal svoju diplomatickú a špionážnu ka-
riéru v roku 1916 na americkom veľvyslanectve vo
Viedni. Odtiaľ sa presunul na ambasádu do Bernu,
kde sa k nemu viaže obskúrna epizóda z 8. apríla
1917, keď telefonicky komunikoval s Vladimirom
Iľjičom Leninom (vlastným menom Ulianov, starší
prepis Uľjanov), ktorý bol vtedy exilovým politikom
vo Švajčiarsku a hľadal americkú podporu. Mimo-
chodom – revolúciu do Ruska prišiel z USA robiť aj
Lev Davidovič Trockij (vlastným menom Bronštejn),
ktorý sa s Leninom spriatelil vo Veľkej Británii, kde
redigoval časopis Iskra pod edičným pseudony-
mom Pero.

Allen Dulles spojený s tajnou službou striedal
pozície v štátnej administratíve a spolu so svojím
bratom v súkromnej advokátskej kancelárii na Wall
Streete, kde k jeho prominentným klientom patrili
aj svetoznámi naftoví magnáti. V Úrade strategic-
kých služieb (Office of Strategic Services – OSS)
viedol počas 2. svetovej vojny európsku centrálu
so sídlom na americkom veľvyslanectve v Berne.
Udržiaval čulé styky aj s predstaviteľmi výzvedných
služieb hitlerovského Nemecka. Preto sa nemožno

čudovať, že po
vojne urobil zo šéfa
elitného spravodaj-
ského útvaru Cud-
zie armády Východ
Reinharda Gehlena
bossa západone-
meckej rozviedky.
Nacistického gene-
rála Gehlena, ktorý
zakladal výsluchy
ruských zajatcov
na dileme: zrada, alebo smrť od hladu, poctili vy-
znamenaním Maltézskeho rádu a ustanovili do
funkcie prezidenta Spolkovej spravodajskej služby
(Bundesnachrichtendienst – BND), kde pôsobil až
do mája 1968.

Allen Dulles sa dostal do najvyššieho vedenia
Ústrednej spravodajskej agentúry (Central Intelli-
gence Agency – CIA), kde získal post zástupcu ri-
aditeľa pre plánovanie, čo v praxi znamenalo
vedenie tajných operácií, nazývaných aj špinavé
triky (dirty tricks), spojených s atentátmi a štátnymi
prevratmi. Hlavou celej CIA sa stal po inaugurácii
prezidenta Dwighta Eisenhowera. V tom istom ob-
dobí sa Allenov starší brat stal ministrom zahranič-
ných vecí, čo vytvorilo pozoruhodnú rodinnú
harmóniu v činnosti diplomatických a špionážnych
služieb USA. Kariéru šéfa CIA ukončil neúspešný
pokus o inváziu na Kubu v Zátoke svíň.

K najvýznamnejším inováciám tajného frontu po
2. svetovej vojne patril dôraz na psychologické sú-
perenie, vedené najmä hromadnými oznamovacími
prostriedkami, medzi ktorými získala osobitné po-
stavenie rozhlasová stanica Slobodná Európa. Za-
kladajúcimi členmi National Committee for a Free
Europe (Národného výboru pre Slobodnú Európu)
bol Allen Dulles ako predstaviteľ CIA, vtedajší ná-
čelník amerického generálneho štábu a neskorší
prezident Eisenhower a ďalší činitelia z rozhoduj-
úcich spoločenských kruhov.

Fakt, že v mimoriadne vplyvných pozíciách na
vrchole najdemokratickejšej krajiny sveta súbežne
pôsobilo súrodenecké duo Dullesovcov, zreteľne

Rozparcelovanie Ruska?
Internet obletela správa o (zatiaľ) neúspešnom pláne na rozparcelovanie Ruska

PAVOL JANÍK
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naznačuje, že rodinkárstvo nebolo a nie je výsadou
totalitných režimov. Rody s dedičným privilegova-
ným ekonomickým a politickým postavením evi-
dentne nepatria ani do starého železa naďalej
prekvitajúcich monarchií, ani do zošrotovaných so-
ciálnych experimentov 20. a 21. storočia. Naopak
– pre Spojené štáty sú dynastie charakteristické
a ich vyjadrením zďaleka nie sú iba uvedení bra-
tia.

Prezident USA George H. W. Bush bol postupne
podnikateľ, kongresman, veľvyslanec, riaditeľ CIA
a viceprezident. Jeho otec Prescott Bush bol se-
nátor. Jeho syn George W. Bush začínal ako kon-
troverzný podnikateľ v oblasti ropného priemyslu
a skončil ako nemenej problematický prezident
USA. Do prominentnej rodiny Bushovcov patrí aj
ďalší syn a brat dvoch amerických prezidentov Jeb
(vlastným menom John Ellis Bush), ktorý sa stal
guvernérom štátu Florida.

Azda stačí uviesť ešte príklad, keď prezident
John F. Kennedy vymenoval do vlády (za ministra
spravodlivosti) svojho brata Roberta F. Kennedyho.
Mimochodom – Johna zastrelili 22. novembra
1963 v Dallase a Roberta 5. júna 1968 v Los Ange-
les, čo tiež dokresľuje špecifické črty demokracie
amerického typu.

Ukazuje sa, že nijaký politický systém nie je
a zrejme ani nemôže byť vo svojej podstate natoľko

originálny, aby sa z hľadiska technologických prin-
cípov a zákonitostí moci zásadne odlišoval od
iných spoločenských modelov, ako sa to usiluje
hlučne tvrdiť každá konkurenčná propaganda.
V tomto zmysle treba vnímať všetky dvojaké metre
a dvojtvárnu politiku pri sústavnom uplatňovaní
celej škály mediálnych, diplomatických, ekonomic-
kých, špionážnych i vojenských tlakov, ktorých sú-
časťou je aj neutíchajúce úsilie o rozparcelovanie
Ruska a o zmocnenie sa jeho hodnotných zdrojov.

3. 12. 2015

54

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 F
B 

2x
Kr

es
ba

 D
av

id
 D

ee
s

Citáty 
„Musíme stále putovat z tábora do tábora, spolu

s pravdou, tou uprchlicí z tábora vítězů.“ 
(Jan Pavel II.)

„Žurnalismus je tisknout něco, co někdo ne-
chce, aby se tisklo. Všechno ostatní je Public Re-
lations.“ (George Orwell)
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Původní zpráva:
Od: Eva Novotná, OI Na základnám
Datum: 13. 10. 2015 10:18:00
Od: "Think-tank Evropské hodnoty" <nevari-

lova@evropskehodnoty.cz>
Komu: <dasaw@centrum.cz>
Datum: 12.10.2015 14:11

***********************************************
Původní zpráva 
Od: jan.v.polacek@seznam.cz
Komu: Eva Novotná, etc
Datum: 13. 10. 2015 18:42:09
Předmět: Re: Fwd: Pozvánka: How do we cope

with the Russian aggression?
Vašhnosti, takh si nějakh think, že se mi chhce

blejth thank nějakh soforth. 
Honza Lípa L

***********************************************
Ivan Votava 
Re: Fwd: Pozvánka: How do we cope with the

Russian aggression?
Dnes 15. 10. 2015, 9:47:38
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Fascinuje mě to, že na půdě naší Poslanecké

sněmovny PČR, při účasti pěti česky nebo sloven-
sky mluvících účastníků, jednoho Maďara a jed-
noho Němce, je pracovní jazyk angličtina. Jó, holt
kolonie je kolonie. 

yves

***********************************************
Milan Pavýza 
Re: Pozvánka: How do we cope with the Russian

aggression?
Dnes 14. 10. 2015, 0:50:57
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
V Poslanecké sněmovně Parlamentu České re-

publiky (pominu-li to demagogické téma) se bude
konat konference v angličtině????? Myslím, že jak
ten americkej velvysranec píská, tak naši tancujou!
A tak to bylo, je, a bude až do další války, kterou
musí Amíci vyvolat, protože jsou ekonomicky vyří-
zení. Válka seškrtá všechny jejich dluhy, pozabíjí
dvě třetiny planety, a jedeme dál! Staré americké
přísloví: Nejdřív střílej, a pak se ptej... Není lepší
vysvětlení toho, co se ve světě děje.

Milan

***********************************************
Fighting for Russia against the NWO. 
https://www.facebook.com/Russia-Truth

JAK SE VYROVNAT Z RUSKOU AGRESÍ?

Předmět: Pozvánka: How do we cope with
the Russian aggression?

Vážená paní, vážený pane,  
dovoluji si Vás pozvat k účasti na dvou ku-

latých stolech, které organizuje think-tank Ev-
ropské hodnoty v rámci mezinárodní
bezpečností konference, International Security
Conference, na téma „How do we cope with
the Russian aggression?“. Kulaté stoly se
budou konat v pondělí 26. října 2015, na půdě
Poslanecké sněmovny.

Program:
10:00 – 11:30 Expertní kulatý stůl 1: 
“The Role of the V4 Countries in the context

of European security.”
13:30 – 15:00 Expertní kulatý stůl 2:
“How to counter Russian propaganda?”
Potvrzení hosté:
Daniel Koštoval, náměstek ministra obrany ČR
Tomáš Szunyog, ředitel odboru bezpeč-

nostní politiky MZV ČR
Jakub Kalenský, East STRATCOM, EEAS
Milan Šuplata, odborník na bezpečnost

a obranu, CEPI, Slovensko
Jaroslav Naď, odborník na bezpečnost

a obranu, CEPI, Slovensko
Péter Krekó, ředitel, Political Capital Insti-

tute, Maďarsko
Oliver Tamminga, SWP, Německo
Pracovní jazyk: angličtina
Registrovat se můžete na e-mailové adrese

nevarilova@evropskehodnoty.cz
Detailní program naleznete ZDE.
S přátelským pozdravem
Radko Hokovský
Think-tank Evropské hodnoty je nevládní in-

stituce, která prosazuje zvyšování politické
kultury v České republice i na evropské úrovni.
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Protest proti šíření protiruské propagandy ve veřejnoprávních médiích, 
na středních školách a také proti přepisování historie

Ve středu 9. prosince 2015 se ve Velkopřevorském paláci od 16.30 konala konference, nazvaná "Historie,
versus propaganda". Jejím organizátorem byl ÚSTR, mediálním partnerem Radio Svobodná Evropa. Záštitu
nad touto akcí převzala ministryně školství, Jiří Dienstbier a Karel Schwarzenberg, jenž také na konferenci
vystoupil. Hlavními řečníky byli ruský profesor Andrej Zubov, Michael Romancov, Josef Pazderka z ČT, Irina
Lagunina z Radia Svobodná Evropa a další lidé šířící protiruské nálady v naší společnosti.

Ti, kteří se snaží naší veřejnost přesvědčit, že Rusko je "Říše zla" ohrožující svět, mají prakticky neo-
mezený přístup do médií, a jejich činnost financuje štědře stát. Organizace "Člověk v tísni" v rozporu
s Všeobecnou deklarací lidských práv, na níž se sama odkazuje (čl. 19: "Každý má právo na svobodu
přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje
právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na
hranice"), nechce sjednat vyrovnaný přístup do médií i zastáncům jiných názorů, ale naopak se snaží
ovlivnit dětské mysli zavedením jednostranně zaměřeného výukového programu na středních školách
o "ruské propagandě". 

(Více viz https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Soucasna_ruska_propaganda.html?theme=82)
Budeme k tomu všemu mlčet? NE!
My občané této země považujeme Rusko za přítele a v této nelehké době i za přirozeného spojence.
Požadujeme, aby zvláště veřejnoprávní média informovala o dění v Rusku objektivně. Protěžování lidí

v médiích, pro které je démonizace Ruska patrně smyslem života (Romancov, Mitrofanov, Dvořák, Votápek,
Fištejn, Šír, Štětina a další), musí skončit. Chceme, aby byl dán hlas i názorům odlišným, neboť ČT má ze
své podstaty přinášet informace nestranné a vyvážené.

Požadujeme také, aby byl zastaven na středních školách výukový program "Současná ruská propa-
ganda", nebo aby byl změněn na zvyšování dětské odolnosti proti jakékoliv propagandě a reklamě.

*********************************************
Přeposílám výzvu a prosím o šíření dál a účast. Děkuji.
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Bohumír Pospíšil
Pochvala
Včera 10. 2. 2016, 23:21:39
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Milý Honzo!
Milovaná LIPKA je na světě a nutno konstatovat, že je čím dál krásnější. Dokonce o pár stránek větší.

Kdyby se bývalí vedoucí VNK věnovali více rozšiřování okruhu čtenářů a sponzorů, tak by se LIPKA stala
nejčtenějším periodikem v tomto oboru. Ale zřejmě měli jiné zájmy. Hlavně že jsi zůstal šéfredaktorem
a můžeš více ovlivňovat obsah i úpravu LIPKy.  Ale měl bys mít více věrných spolupracovníků, kteří by ti
pomohli s redakcí a administrací, abys nebyl na všechno sám. Jsi statečný a houževnatý bojovník, ale
šetři se, taky si musíš odpočinout. Kdybych bydlel v Praze, tak bys měl o jednoho přítele i pomocníka po-
staráno. Bohužel do Brna je to daleko a já jsem navíc překročil věk, kdy jsem byl ještě aktivní. Přesto se
budu i nadále snažit pomáhat ti způsobem, který ještě zvládnu. Držíme ti palce a prosíme o zaslání slo-
ženky na zaplacení předplatného + jako obvykle daru pro Lípu. Přejeme ti zdraví a úspěch, pozdravuj
milovanou Janinu a my doufáme, že se ještě setkáme. Bohumír a Helena

Jiří Ovčáček na Facebooku, 20. 1. 2016 v 14:47 hodin
Propagační brožurky pro dítky školou povinné, to je málo. Obrat ve veřejném mínění si žádá více.

Co takhle obnovit Festival politické písně v Sokolově s novým obsahem?
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Zatímco Washington horlivě pracuje na podko-
pání dohody z Minska, které německá kancléřka
Merkel a francouzský prezident Hollande dosáhli,
aby zastavili vojenský konflikt na Ukrajině, poslal
Washington Victorii Nuland do Arménie, aby tam
zorganizovala „barevnou revoluci“, či puč, poslal
Richarda Miles coby velvyslance do Kyrgyzstánu,
aby tam učinil totéž, a poslal Pamelu Spratlen coby
velvyslankyni do Uzbekistánu, aby si tam koupila
loajalitu vlády a odtrhla ji od Ruska. Výsledkem by
byl rozpad CSTO a před Rusko a Čínu by to posta-
vilo destabilizaci tam, kde si to mohou dovolit ne-
jméně.

Tudíž Rusko čelí obnovení konfliktu na Ukrajině,
zároveň se třemi dalšími Ukrajině podobnými situ-
acemi na svých asijských hranicích.

A to je jen začátek tlaku, který Washington vyvíjí
proti Rusku.

18. března 2015 generální tajemník NATO od-
soudil mírové urovnání mezi Ruskem a Gruzií, které
ukončilo gruzínský vojenský útok na Jižní Osetii.
Generální tajemník NATO řekl, že NATO odmítá toto
urovnání proto, že „brání současnému úsilí mezi-
národního společenství posílit bezpečnost a stabi-
litu v regionu“.

Podívejte se na toto prohlášení blíže. Definuje
„mezinárodní společenství“ jako loutkové státy
NATO Washingtonu a definuje posilování bezpeč-
nosti a stability jako odstraňování změkčujících
polštářů mezi Ruskem a Gruzií, aby mohl Washing-
ton umístit do Gruzie vojenské základny, přímo na
ruské hranice.

V Polsku a pobaltských státech jsou lži Washing-
tonu a NATO o hrozící ruské invazi používány
k ospravedlnění provokačních válečných her na
ruských hranicích a k posilování amerických jed-
notek na vojenských základnách NATO u ruských
hranic.

Máme zešílené americké generály v celostátní
televizi, kde vyzývají k „zabíjení Rusů“.

Vedení EU souhlasilo se zahájením propagandi-
stické války proti Rusku, s vysíláním lží Washing-
tonu v Rusku ve snaze podkopat podporu Rusů své
vládě.

To vše je děláno proto, aby se Rusko donutilo
k předání Krymu a své černomořské námořní zá-

kladny Washingtonu a akceptovalo poddanství
k Washingtonu.

Když se hrozbám Washingtonu nepodvolili Sad-
dám Husajn, Kaddáfí, Asad a Taliban, proč si šašci
ve Washingtonu myslí, že Putin, který má v rukou
největší jaderný arzenál na světě, se podvolí?

Evropské vlády, evidentně, nejsou schopny jaké-
koliv myšlenky. Washington vystavil Londýn
a hlavní města všech evropských zemí, jakož
i každé americké město, zničení ruskými jadernými
zbraněmi. Stupidní Evropané spěchají do vlastního
zničení, ve službách svému washingtonskému pá-
níčkovi.

Lidská ostražitost zmizela, když po 14 letech
americké vojenské agrese proti osmi zemím světa
nechápe, že Washington propadl aroganci a pýše
a představuje si, že je pánem vesmíru, který ne-
bude tolerovat žádný odpor proti své vůli.

Víme, že americká, britská a evropská média
jsou prodejná, dobře placená za lhaní pro svého
pána. Víme, že velitel NATO a generální tajemník,
když ne členské země, baží po válce. Víme, že ame-
rický dr. Divnoláska v Pentagonu a zbrojní průmysl
se nemohou dočkat, aby otestovali své rakety
a nové zbraňové systémy, do kterých vždy vkládají
přílišnou důvěru.

Víme, že britský premiér je naprostá nula. Ale
jsou německá kancléřka a francouzský prezident
připraveni na zničení svých zemí a Evropy? Pokud
má EU takovou cenu, proč je ohrožována samotná
existence její populace, aby se podrobila a akcep-
tovala vedení ze zešíleného Washingtonu, jehož
megalomanie zničí život na Zemi?

27. 3. 2015
Russia Under Attack vyšel 23. března 2015 na

ICH. 
Překlad Zvědavec.

RUSKO POD ÚTOKEM
Paul Craig Roberts
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Washington tříbí své operace
pod falešnou vlajkou
Paul Craig Roberts

Washington a jeho francouzský vazal vylepšili, jak
provádět své operace pod falešnou vlajkou. U operace
Charlie Hebdo věděli vše, aby mohli okamžitě vytesat
báchorku do kamene a vyhnuli se jakýmkoliv otázkám
tiskových a televizních médií a aby použili báchorku
k nasměrování vyšetřování.

Díky připravené báchorce tak nebylo potřeba vy-
světlovat záhadnou „sebevraždu“ jednoho s hlavních
policejních vyšetřovatelů, který měl tuto záležitost na
starosti. Díky připravené báchorce nebylo také třeba
vysvětlovat, proč bylo nutné údajné pachatele zabíjet,
místo zatýkání, nebo vysvětlovat, jak se mohly fran-
couzské úřady tak mýlit ohledně údajného uprchlého
řidiče, ale ne u dvou střelců. Neobjevilo se žádné vy-
světlení, proč úřady věřily, že existuje řidič na útěku,
a žádný takový řidič nebyl zabit ani zatčen. Skutečně,
je spousta nezodpovězených otázek, které nezajímají
žádná média, vyjma alternativních internetových.

Ze skepticismu u Charlie Hebdo na internetu se USA
a Francie poučily a nechaly příběh plynout. U Charlie
Hebdo byla dvě místa s násilím a spojitost mezi těmito
dvěma teroristickými činy byla vágní. Tentokrát bylo
několik míst s násilím a byla v příběhu lépe propojena.

A co je důležitější, po příběhu rychle následovalo
větší drama, jako stíhání podezřelého pachatele v Bel-
gii, francouzské bombardování Islámského státu, fran-
couzská letadlová loď vyslaná na Střední východ
a vyhlášení války ISIL francouzským prezidentem.
A spekulace, že Hollande, tlačený Washingtonem, bude
aktivovat článek V NATO, což povede k invazi NATO
a napadení Islámského státu. Nahrazováním každé
události novou je pozornost veřejnosti přesměrová-
vána od samotného útoku a zájmů, kterým posloužil.
Samotný útok jsou již staré zprávy. Pozornost veřej-
nosti byla odvedena jinam. Jak brzy budou jednotky
NATO na zemi?

Západní média se vyhnula mnoha zajímavým
aspektům pařížských útoků. Například co probírali ře-
ditel CIA a francouzské tajné služby na setkání pár dní
před útoky v Paříži. Proč byly k identifikaci pachatelů
použity falešné pasy? Proč došlo k útokům téhož dne,
kdy probíhala simulace teroristického útoku na mnoha

místech, které se zúčastnily i organizace první reakce,
policie, záchranné služby a zdravotnický personál?
Proč se média nezabývala zprávou, že francouzská
policie byla oslepena komplexním kybernetickým úto-
kem na její systém sledování mobilních dat? Opravdu
někdo věří, že ISIL má takovou schopnost?

Západní média slouží jen jako hlásná trouba vládní
propagandy. Dokonce i nezápadní média se drží tohoto
vzorce, kvůli vzrušujícímu účinku. Pro média je to
dobrá historka a není třeba žádné snahy.

Z počátku dokonce i ruská média vytrubovala při-
pravenou báchorku, která zachraňuje západní politic-
kou elitu před politickou porážkou doma a porážkou
ze strany Rusů v Sýrii. Ale netrvalo dlouho a ruská
média připomněla řadu podvodných báchorek o ruské
invazi na Ukrajině, o použití chemických zbraní Assa-
dem, o rozmístění americké protiraketové obrany na
hranicích Ruska, aby se ochránila Evropa před neexi-
stujícími íránskými jadernými balistickými raketami.
A tak dále.

Ruská média začala klást otázky a od Gearoida
O Colmaina dostala některé dobré odpovědi. Abychom
pochopili pařížské útoky, pomůže nám začít s otázkou:
„Co je ISIL?“ ISIL je evidentně výtvorem CIA nebo ně-
které organizace hlubokého státu odstíněné sekcí CIA
pro operace. Zdá se, že ISIL byl použit ke svržení Kad-
dáfího v Libyi a pak byl poslán svrhnout Assada v Sýrii.
Člověk by si myslel, že ISIL by měl být skrz naskrz in-
filtrován CIA, Mossadem, britskými a francouzskými
tajnými službami. Možná ISIL zjišťuje, že je nezávislou
mocí a nahrazuje agendu svého pána ve Washingtonu,
ale ISIL se stále jeví být aspoň částečně závislým na
podpoře Washingtonu, aktivní či pasivní.

ISIL je novou skupinou, která se objevila náhle. ISIL
je líčen jako tlupa barbarských fanatických podřezá-
vačů ze středověku. Jak taková skupina získala tak
rychle rozsáhlou globální schopnost, aby vyhodila do
vzduchu ruské civilní letadlo na egyptské obloze, pro-
vedla bombové útoky v Libanonu a Turecku, přelstila
francouzskou tajnou službu a provedla úspěšnou sadu
útoků v Paříži? Jak to, že ISIL nikdy nezaútočil na Iz-
rael?
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Další otázkou je:
„Jak útok v Paříži pro-
spívá ISIL?“. Prospívá
ISIL uzavření evrop-
ských hranic, a tím za-
mezení možnosti ISIL
infiltrovat se do Evropy
jako uprchlíci? Po-
máhá ISIL vyprovoko-
vat bombardování
pozic ISIL na Středním
východě Francouzi
a přivodit si invazi
NATO?

Kdo z toho má pro-
spěch? Jasně evrop-
ská a americká
politická elita, a to
mnoha způsoby. Etab-
lované politické strany
ve Francii, Německu
a Británii mají pro-
blémy, protože umož-
nily války Washingtonu
na Středním východě, které posílají uprchlíky do Ev-
ropy. Pegida vzestupuje v Německu, Farageova Nezá-
vislá strana v Británii a Národní fronta Marine Le Pen
ve Francii. Skutečně, nedávný průzkum ukázal, že Ma-
rine Le Pen je favoritkou jako příští francouzská pre-
zidentka.

Útoky v Paříži berou tuto záležitost a iniciativu
z rukou těchto disidentských politických stran. K prv-
ním slovům, která vypustil francouzský prezident z úst
v reakci na útok, patřilo prohlášení, že francouzské
hranice jsou uzavřeny. „Paříž mění vše“ prohlašují.
Zcela jistě zachránila evropskou politickou elitu před
porážkou a ztrátou moci.

Ke stejnému výsledku došlo v USA. Outsideři Do-
nald Trump a Bernie Sanders masakrovali prezident-
ské kandidáty elity. Trump a Sanders měli hybný
moment. Ale „Paříž mění vše“. Trump a Sanders jsou
nyní odsunuti do ústraní, mimo zprávy. Hybný mo-
ment je pryč. Příběh se změnil. „Pařížské útoky se
stanou středobodem kampaně 2016,“ prohlašuje
CNN.

K prvotním slovům francouzského prezidenta, a bez
jakýchkoliv podpůrných důkazů, patřilo Hollandovo
prohlášení, že Islámský stát zaútočil na Francouze.
Evidentně je to příprava, aby se Hollande mohl dovo-
lávat článku V NATO, což by mohlo vyslat invazní jed-

notky NATO do Sýrie. To by dalo Washingtonu způsob,
jak čelit ruské iniciativě, která zachránila Asadovu
vládu před porážkou Islámským státem. Invaze NATO
by svrhla Asada, jako součást války proti Islámskému
státu.

Ruská vláda tuto hrozbu okamžitě nerozpoznala.
Ruská vláda považovala pařížský útok za příležitost
získat spolupráci Západu v boji proti ISIL. Ruskou linií
bylo, že všichni musíme bojovat proti ISIL společně.

Ruská přítomnost, ačkoliv je vysoce účinná, je
v Sýrii malá. Co ruská vláda udělá, když její politika
v Sýrii bude tlačena invazí NATO?

Jediným, kdo má z pařížských útoků prospěch, je
západní politická elita a cíl Washingtonu sesadit Asada
v Sýrii. Pařížské útoky odstranily hrozbu pro francouz-
skou, německou a britskou politickou elitu ze strany
Národní fronty, Pegidy a Nezávislé strany. Útoky v Pa-
říži odstranily hrozbu pro americkou politickou elitu ze
strany Trumpa a Sanderse. Útoky v Paříži prosadily cíl
Washingtonu odstranit Asada od moci.

Odpověď na římskou otázku „cui bono“ je jasná.
Ale neočekávejte, že to uslyšíte od západních médií.
19. 11. 2015
Washington Refines Its False Flag Operations vyšel

16. listopadu 2015 na paulcraigroberts.org. Překlad
Zvědavec.
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Nenechte si od Američanů nic
nabulíkovat, víte, kolik vedli válek?  
Rozhovor PL s režisérem Zdeňkem TROŠKOU

Summit EU koncem srpna rozhodl, že Evropská
komise kvůli ukrajinské krizi navrhne další přitvr-
zení protiruských opatření, s čímž ovšem tehdy
moc nesouhlasil český premiér Bohuslav Sobotka.
Poslanci z TOP 09 a z ODS ho pak za to „grilovali“
ve sněmovně. Má podle vás pravdu Sobotka, který
je ohledně sankcí stále opatrný? Prý poškodí naši
ekonomiku...

To je naprosto v pořádku, co pan Sobotka udělal,
neboť prezident i premiér jsou tady od toho, aby
hájili zájmy našeho státu a našich lidí a nebyli jak
tupé ovce, které jen přikyvují hlavou na vše, co se
seshora – ať už z USA, či z Bruselu – nařídí. Já si
myslím, že to je od pana premiéra naprosto v po-
řádku. Ony sankce - byť i mírné - totiž jinak zapů-
sobí v obrovském státě jako je Německo, nebo
Francie, ale tak malý státeček jako je Česká repub-
lika přitom můžou daleko více poškodit. No a jest-
liže si to premiér a prezident uvědomují a to navíc
v době, když se sankce schvalují a ještě ani není
jasné, jakého druhu budou, tak pak je logické, že
takto zareagovali. Dali na vědomí, že nejsou ovce.
Od toho jsme přece lidi, abychom o tom diskuto-
vali. Z hlediska Česka dali velmi dobře najevo, na
co bychom mohli přistoupit a na co v zásadě ne.
Já jsem totiž celkově proti bezhlavému přikyvování
na vše, co přijde ze Západu. Máme přece svou
hlavu i rozum a své způsoby žití, které mohou být
jiné nežli třeba v USA, a podle toho musíme ladit
naše potřeby a naše zájmy. Takto by to ale měl
dělat každý stát.

Co si myslíte o krizi na Ukrajině? Jste přesvěd-
čen o tom, že největší podíl za rozpoutání této krize
nese prezident Ruska Vladimir Putin? 

Já mám za to, že není vše tak černobílé, jak se
nám předkládá. Mainstreamová média nám sice
mohou předkládat formy a podoby ukrajinská
krize, ale je třeba si klást otázku, zda to tak náho-
dou nechtějí vidět pouze majitelé oněch médií.
Možná, že se Rusko něčemu jakoby brání a do-
konce jsem k tomu četl několik postřehů, že za tím
stojí také USA. Vždyť Amerika během posledních

dvaceti let rozdmýchala až šedesát válečných kon-
fliktů po celém světě! No, a jestliže je pravda, že
se objevila obrovská ložiska ropy a zemního plynu
v Černém moři, tedy u pobřeží Ruska a Ukrajiny, no
tak je pak také logické, když americké koncerny
a nadnárodní společnosti projevily zájem se jich
zmocnit. Je ale také pochopitelné, že se tomu
Ukrajina, či spíše Putin, snaží zabránit. Jak by se
líbilo Spojeným státům, kdyby se Rusko rozhodlo,
že si u pobřeží amerického státu bude těžit, co
chce, nebo že bude řešit mexicko-americký kon-
flikt? Také by se tomu bránilo!

Takže vy zřejmě nepatříte mezi ty, co říkají, že
největší nebezpečí Evropě hrozí z východu?

To rozhodně ne! Musíme se podívat trochu dál.
Totiž ta bezohledná demokracie, co k nám přichází
ze Spojených států, má jiné plány, než nám jsou
předkládány. Ono to tak bývalo ale vždy: Rozvine
se nějaké hra, jež má odvést pozornost od určitých
problémů, které se řeší v tu chvíli velmi skandálně.
Dnes se už třeba ví, že Muammar Kaddáfí v Libyi
musel padnout, protože odmítl po padesáti letech
Americe, aby spravovala jejich ropu. Dal najevo, že
si onu ropu budou Libyjci distribuovat a prodávat
sami. Z takových podobných příkladů si beru nad-
hled, a proto nic hned nevidím černobíle. Nevidím
tedy touto optikou ani krizi na Ukrajině, že by ji
rozdmýchalo jen Rusko. USA si prostě myslely, že
si udělají své základny NATO na Ukrajině a na
Krymu, no tak pochopitelně Putinovi se tohle ne-
bude líbit nikdy. To je jako kdyby si Rusové chtěli
udělat základny na Floridě, to je také k smíchu.
Proto nevěřím oné černobílé nálepce, že Putin
může za vše. To není pravda.

Lidem na Václavském náměstí chcete v neděli
říci něco podobného?

Ano. Řeknu jim, aby si tyto věci prostým selským
rozumem a chladnou hlavou zvážili a nenechali si
nabulíkovat něco, co nás může i poškozovat. Jest-
liže jsme čtyřicet let poslouchali příkazům
z Moskvy, tak teď poučeni přece nebudeme po-
slouchat tupě příkazům z Bruselu! Oni tam totiž
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někdy vymýšlí strašné kraviny... Měli by asi dostat
studenou sprchu, aby se probrali. Jak ten Sobotka,
tak i Zeman jsou tak podle mne v právu. Ať se to
vše pořádně zváží a prodiskutuje a neřeší jen pro-
stými befely...

A proč své názory chcete sdělit po telefonu?
Proč mezi občany nepřijdete osobně?

Já mám totiž o víkendu pracovní schůzku v Ně-
mecku - máme tam schůzky s partnery, kteří by
mohli vstoupit do koprodukce. Ale popravdě ještě
nevím, zda tam opravdu budu stále ještě v neděli,
takže proto se asi spojím s těmi demonstranty jen
telefonem.

Ve čtvrtek poslanci ve sněmovně projednávali,
zda se má topkař Miroslav Kalousek omluvit po-
slanci z KSČM Zdeňkovi Ondráčkovi za slova o ko-
munistických fízlech. Byla to ale velmi barvitá
debata. Co byste poslancům za jejich řeči vzkázal?

Já si myslím, že by se mělo dbát na kulturu vy-
jadřování na těchto nejvyšších místech, která re-
prezentují republiku. A jestliže se někdo takto na
půdě sněmovny vyjadřuje, tak to si může dovolit
někde v bufetu a ještě mezi čtyřma očima. Ale
takto to hlásat veřejně do světa? Tohle slovo by se
podle mne nemělo veřejně používat. Slovo „fízl“ je

totiž takové zapáchající a není to vhodný výraz pro
politika, který chce nějak důstojně reprezentovat
svou stranu.

Ale Miroslav Kalousek si stojí na tom, že se
onomu komunistovi omlouvat nebude. Podle slov
Kalouska se totiž není zač omlouvat. Ondráček
před listopadem 1989 prý vskutku sloužil režimu
v pohotovostním pluku SNB a těm se podle něj
běžně říkalo „komunističtí fízlové".

Mne takový postoj od Miroslava Kalouska ani
nepřekvapuje. Pan Kalousek je prostě pan Kalou-
sek! Já se nestačím divit jeho jednání a chování.
Je opravdu s podivem, že je pořád v opozici a proti
všem. Mám z toho dokonce pocit, že nemůže pře-
nést přes srdce, že se někomu něco povedlo lépe
nežli jemu a tak to teď nemůže vydýchat, neboť on
byl ten báječný a úžasný a také ředitel zeměkoule.
Podle mne se nyní snaží dělat vše pro to, aby ni-
koliv pomohl této republice, ale aby spíše někoho
poškodil nebo pomluvil. Je z něj cítit taková ura-
žená ješitnost, závist a podle mne jedná a mluví
s pocitem ukřivděnosti, že už není ministrem,
neboť to byl přece on, kdo byl v tomto nejlepší!

26. 9. 2014 7:58
http://www.parlamentnilisty.cz/
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Ze slovníku vlezdoprdelky
Uchopit moc. Lze použít pouze ve spojení s komunisty, například s Únorem 1948. Na moc má totiž nárok

jen vyvolený. Kdokoli neschválený „demokraty“ je k jakémukoli získání moci nepovolaný, a proto se jí může
jen zmocňovat, nebo ji uchopovat. Nikdy tato slova a slovní spojení nelze použít v souvislosti se stavem, kdy
vládnou „demokraty“ schválené politické strany a osoby. Ty vládnou se souhlasem „demokratů“ (rozuměj
bohatých zájmových skupin z USA nebo z EU), kteří těmto stranám a osobám k moci dopomohli nákupem
armády hluboce oddaných pisálků, televizních propagandistů a dalších žvanilů (historiků, politologů, mana-
žerů, ředitelů a „prezidentů“, i dalších „odborníků“), jejichž nutnou, a často i postačující odborností je bezbřehý
antikomunismus. Uchopit moc, tedy znamená vládnout bez řádného požehnání z USA, bez souhlasu nejrůz-
nějším způsobem zbohatlých panáků, kteří si na moc dělají stejný dědičný nárok, jako na nakradený majetek.
Každý „demokraticky“ zvolený zástupce lidu, který neplní jejich příkazy přesně a bezodkladně, si zahrává
s nebezpečím, že bude výše uvedenými pisálky a žvanily z povolání označen za gaunera, lháře, rasistu, xe-
nofoba, atd. Ti, kteří pak jejich texty či výroky přežvykují u oběda v rámci společenské konverzace, pak ta-
kovéto vyvrhele označují již jen pojmem „hovado“. To vše proto, že se dotyčný vlastně pokouší uchopit moc,
která samozřejmě nenáleží jemu, ale ani žádné lůze, která si myslí, že rozhoduje ve volbách, a ještě by snad
měla tu drzost chtít uzákonit nárok na obecné referendum! Takové „hovado“, se občas dokonce z neuvěřitelné
zpupnosti nechá lůzou zvolit bez požehnání z příslušných demokratických míst. Jako například ten, co se
taky opovážil uchopit moc, a s ní funkci prezidenta ČR, zatímco vůlí „demokratů“ stejně jako sudeťáků bylo
a je, mít na Hradě vlastence, knížete Šláfnberga). „Demokraté“ tedy moc nikdy neuchopují! Naopak, vůle
mocných uchopuje je do té míry, že musí zapomenout na své předvolební sliby, přestože jim vynesly hlasy
ve volbách, vhozené jim lůzou. Té proto chodí k volbám stále méně a méně. Ale to demokratům nevadí. Vždyť
některé demokratické strany dokonce bez skrupulí vládnou či vládli, aniž by je vůbec kdo volil (např. demo-
kraté z LiDem). Hlavní ale je, že vládnou, aniž by „uchopili moc“. kec
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Nositelkou Nobelovy ceny 2015 za literaturu se
stala běloruská spisovatelka Světlana Alexijevičová.
Cena jí byla udělena s formulací „za mnohohlasou
tvorbu – pomník utrpení a odvahy naší doby“.  Alexi-
jevičová, autorka „Černobylské modlitby“ a proslulé
knihy „Válka nemá ženskou tvář“, v posledních letech
pronesla mnoho nejednoznačných výroků o Rusku,
jeho historii, národě a politickém vývoji. Ruposters na-
bízí příležitost seznámit se s nejvýraznějšími citáty
Alexijevičové z posledních roků. 

O Moskvě a KLDR
Nedávno jsem se vrátila z Moskvy, zastihly mě tam

májové oslavy. Týden jsem poslouchala, jak po nocích
hřměly orchestry a po vozovce duněly tanky. Měla
jsem pocit, že jsem nebyla v Moskvě, nýbrž v Severní
Koreji. 

O Vítězství a prázdnotě
Miliony shořely v ohni války, ale miliony leží také ve

věčně zmrzlé půdě gulagů a v zemi našich městských
parků a lesů. Velké, bezesporu Velké vítězství oka-
mžitě zradili. Zakryli jím před námi stalinské zločiny.
A vítězství teď využívají, aby nikomu nedošlo, v jaké
prázdnotě jsme se ocitli.

O radosti po navrácení Krymu
Na shromáždění k vítězství na Krymu se sešlo 20

tisíc s transparenty: „Ruský duch je neporazitelný!“,
„Ukrajinu Americe nedáme!“, „Ukrajina, svoboda,
Putin“.  Bohoslužby, kněží, korouhve, patetické projevy
– jak je to archaické. Příval ovací se rozléhal po vy-
stoupení jednoho řečníka: „Ruská vojska na Krymu ob-
sadila všechny klíčové strategické objekty.“ Rozhlédla
jsem se kolem: na tvářích byla zuřivost a nenávist. 

O ukrajinském konfliktu
Jak je možné zaplavovat zemi krví, provádět zlo-

činnou anexi Krymu, a vůbec ničit celý tento křehký
poválečný mír? To nelze ospravedlnit. Právě jsem do-
razila z Kyjeva a jsem otřesena těmi obličeji a lidmi,
jež jsem viděla. Lidé chtějí nový život, jsou na něj na-
ladění. A budou se o něj rvát.

O prezidentových přívržencích 
Mluvit s lidmi je úplná hrůza. Stále jenom opakují:

Krym-je-náš, Donbas-je-náš, Oděsa byla darována
neprávem. A přitom jde o různé lidi. Putinových přívr-
ženců je osmdesát šest procent, takové je reálné číslo.
Mnozí Rusové jsou totiž prostě zticha. Bojí se, stejně
jako my, kteří se nacházíme v okolí toho obrovského
Ruska. 

O pocitu ze života
Jeden italský majitel restaurace vyvěsil oznámení:

„Rusy neobsluhujeme.“ To je dobrá metafora. Svět se
dnes zase začíná bát toho, co je tam v té díře, v té pro-
pasti, která má jaderné zbraně, šílené geopolitické
ideje a nemá ponětí o mezinárodním právu. Žiji s po-
citem porážky. 

O ruských lidech
Máme co do činění s ruským člověkem, který v po-

sledních 200 letech skoro 150 roků válčil. A nikdy se
mu nežilo dobře. Lidský život pro něj nemá žádnou
cenu a za důležité nepokládá to, že se člověku má žít
dobře, ale to, že stát má být velký a prošpikovaný ra-
ketami. Na tom obrovském postsovětském prostoru,
zejména v Rusku a Bělorusku, kde lid nejprve 70 let
klamali a potom dalších 20 let okrádali, vyrostli lidé
agresivní a pro svět velice nebezpeční. 

O svobodném životě
Podívejte se na Pobaltí, tam se dneska žije úplně

jinak. Měli jsme důsledně budovat onen nový život,
o němž jsme se tolik namluvili v 90. letech. Tolik jsme
chtěli žít opravdu svobodně, vstoupit do toho společ-
ného světa. A co teď máme? Plný second hand. 

O nových opěrných bodech Ruska
Určitě už jimi nejsou pravoslaví, samoděržaví, a co

dalšího… národ? To je také takový second hand. Tyto
body se musí hledat společně a kvůli tomu se o nich
musí hovořit. Tak jako se svým národem hovořila polská
elita, tak jako po fašismu se svým národem hovořila
německá elita. My jsme po těch 20 let zůstávali němí. 

O Putinovi a církvi
Vypadá to, že Putin přišel nadlouho. Uvrhl lidi do ta-

kového barbarství, do takového dávnověku, do stře-
dověku. Víte, je to nadlouho. A ke všemu se toho
účastní i církev. To není naše církev. Církev neexistuje.  

O Majdanu
Tam v Kremlu nemohou uvěřit, že na Ukrajině ne-

proběhl nacistický převrat, nýbrž národní revoluce.
Spravedlivá. První Majdan vychoval druhý Majdan.
Lidé udělali druhou revoluci, nyní je důležité, aby ji po-
litici opět neprohráli. 

Přeložila IVANA BLAHUTOVÁ
Zdroj http://ruposters.ru

RUSKO JE SECOND HAND
NEJKŘIKLAVĚJŠÍ VÝROKY LAUREÁTKY NOBELOVY CENY
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Milí přátelé
tady posílam jiný pohled na uprchlictví od mého přítele Andreho, přeložený z amerického časopisu

CounterPunch. Milan Kohout

ZÁPADNÍ IMIGRANTI JSOU
AROGANTNÍ A SVÉHLAVÍ
ANDRE VLTCHEK

Desítky milionů evropských a severoamerických
imigrantů, legálních i ilegálních, zaplavují města i ven-
kov v Asii, Latinské Americe a dokonce i v Africe.

Západní migranti se řítí jako býci a zem se otřásá
pod jejich nohama; prchají z Evropy a Severní Ameriky
v zástupech. Někde hluboko v sobě nemohou vystát
svůj vlastní životní styl, svá vlastní společenství, ale
stěží uslyšíte, že by to přiznali. Jsou příliš hrdí a příliš
arogantní! Ale jakmile shledají nesčetné oblasti světa
za vyhovující jejich osobním potřebám - za bezpečné,
atraktivní a levné - prostě se sbalí a vyrazí!

Říká se nám, že pár set tisíc afrických a asijských
vyhnanců teď způsobuje po celé Evropě velkou
"uprchlickou krizi"! Vlády a sdělovací prostředky šíří
paniku, jsou znovu vztyčovány hranice a ozbrojené síly

přerušují volný pohyb lidí. Ale počet cizinců, nelegálně
vstupujících do Evropy, je nesrovnatelně menší, než
počet migrantů ze Západu, kteří zaplavují, často nele-
gálně, prakticky všechny kouty světa.

Už nelze skrývat žádný "tajný ráj" a žádná země si
nemůže zachovávat rozumnou cenovou strukturu. Po-
tenciální evropští, severoameričtí a australští imigranti
jsou odhodlaní se obohatit jakýmikoli prostředky na
úkor místních obyvatel. Neustále se snaží smlouvat:
všude sledují ceny, připraveni se okamžitě a bez roz-
mýšlení stěhovat, dokud místo nabízí nějaké velké vý-
hodné koupě, má laxní imigrační zákony a slabý právní
rámec.

Všechno čiré a nevyužité je kažené. Západní imi-
granti popadají rozumně oceněné nemovitosti a půdu
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rychlostí světla. Potom vnutí všem těm "nově zabra-
ným územím" svůj životní styl. Výsledkem je, že se
celé kultury hroutí nebo mění k nepoznání.

Celkově jsou západní imigranti arogantní a a své-
hlaví; necítí soucit se zeměmi, které zaplavují. Jediné,
co je obklopuje, je dost pestré pozadí jejich drahocen-
ných životů. Nejsou schopní ani ochotní "přijmout"
místní zvyky, protože jsou zvyklí na fakt, že jejich je
"vedoucí kultura" - kultura, jež kontroluje svět.

Přicházejí, žádají a berou si, co mohou a často silou.
Nejsou-li kontrolovaní, berou si všechno. Potom, když
už nezbývá skoro nic, co by šlo vyrabovat, prostě jsou
dál. Po nich "tráva neroste"; vše je spálené, v troskách
a zkažené. Jako Bali, Phuket, jižní Srí Lanka, velké
části Karibiku, Mexiko a východoafrické pobřeží, mám-
li jmenovat alespoň pár míst.

***
Kdo představuje větší "hrozbu": nějakých 300 000

"ilegálních" uprchlíků, prchajících ze zemí, destabili-
zovaných nebo zničených Západem, nebo ony milióny
Zápaďáků, kteří každý rok prchají před svým depre-
sivním životním stylem a sobecky se vnucují tolika
ekonomicky slabším a proto zranitelnějším částem
světa?

Jsem přesvědčený, že odpověď je zřejmá.
Lidé ze zničených zemí jsou často zanecháni bez

výběru: mnozí přicházejí ke svým trýznitelům, donu-
ceni okolnostmi přijmout naprosto nesmyslné pod-
mínky, ponížení a zapomnění. Musí neobyčejně tvrdě
pracovat. Musí přijmout zaměstnání, o kterých si Zá-
paďané myslí, že "jsou pro ně příliš dobří", a očekává
se, dokonce je jim nařizováno, aby se kulturně "při-
způsobili". Procházejí úděsnými nafilmováváními
a rozhovory, a téměř všichni se musí ponižovat, jen
aby přežili a nakrmili děti. Jen málo z nich má dovo-
leno zůstat. Ti, kteří zůstanou, silně přispívají k místní
ekonomice.

Samozřejmě to je součástí špinavého triku: Západ
potřebuje cizince; nemůže přežít bez imigrantů, bez
jejich levné pracovní síly. Nikdy by to ale otevřeně ne-
přiznal. Než je "přijme", musí nejprve ponížit a zlomit
i ty, které zoufale potřebuje. To musí ještě více ponížit
ty, jejichž národy jsou již o všechno okradeny a impe-
rialistickou zahraniční politikou Západu a firemním te-
rorismem dokonce vrženy do války.

***
Západní migranti se ve většině zemí, jež zaplavují,

setkávají s úplně jiným zacházením. Pro začátek, zá-
padní imigranti ani nepotřebují ke vstupu do většiny
zemí víza. Před několika desítkami let Impérium silou

otevřelo téměř všechny "rozvojové státy". Zápaďané
mají přednost, a místní režimy je všeobecně prosazují
coby "zdroj příjmů".

Jsou to většinou západní nadnárodní společnosti,
kdo rozděluje kořist ze zemí Asie, Afriky a Středního
východu, ale trocha kořisti vždy končí v kapsách oněch
obyčejných evropských a severoamerických občanů,
hlavně ve formě důchodových plánů či dalších soci-
álních dávek. Potom každoročně desítky milinů Zápa-
ďanů, vyzbrojených fondy, jež byly ukradeny
"rozvojovému světu", vyrazí na cestu, se snahou, aby
jejich peníze dále chodily na místa, kde jejich fondy
vlastně vznikly!

Není tajemstvím, že západní migranti využívají chu-
dobu, nízké ceny, a korumpují právní systémy. Jejich
příchod zvyšuje cenu bydlení a půdy. Zanechává mili-
ony místních doslova bez domova a místnímu obyva-
telstvu zvyšuje ceny potravin a základních služeb. Tak
jsou lidé v mnoha zemích okradeni dvakrát: západními
firmami, a potom, ještě jednou, západními migranty.
Ale zničené země neposílají plavidla pobřežní stráže,
aby západní migranty zadržovaly. A k deportacím do-
chází jen stěží. Vyhnáni jsou jen ti, kteří se odváží
systém kritizovat.

***
Viděl jsem celé ostrovy spolykané zaživa západ-

ními imigranty. Téměř žádné pobřežní oblasti nejsou
ponechány místním na indonéských ostrovech Lom-
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bok a Bali. Skandinávské mafie, středoevropské
mafie, australské mafie... Krádež dosáhla nepředsta-
vitelných rozměrů. Dokonce, i když je nezákonné
skupovat půdu, Evropané a Severoameričané se spo-
jují s místními gangy nebo kují plány, jež obsahují
manželství s místními ženami. Západní migranti jsou
ohromně chytří! Vždycky se najde nějaký způsob, jak
obejít zákony a zmáčknout chudé v nejbědnějších
zemích planety.

Italské "převzetí" keňského pobřeží..., a tamní
dětská prostituce.

Thajské ostrovy jsou úplně pryč. Nezůstala žádná
kultura, místním nepatří téměř žádné domy..., téměř
žádný kousek pobřeží nezůstal nedotčený. Je tu jen
jakási všední, ohavná turistická infrastruktura a mili-
ony západních migrantů opékajících se na slunci,
s odkrytými břichy, na nohou žabky (vietnamky),
hrnou do sebe pivo, ruku v ruce se svými kulturně vy-
kořeněnými thajskými společnicemi. Co při-
nesli Thajsku tihle lidé? Svobodu?
Prosperitu? Vyšší kulturu? Opravdu! Nebo
upřímně, není to pouhá morální korupce
a totální kulturní zkáza?

V jihovýchodní Asii žijí doslova miliony -
možná dokonce desítky milionů - západních
(hlavně evropských) migrantů. Přesná čísla
nejsou známá; žádné spolehlivé studie
a statistiky neexistují. Mnozí západní imi-
granti v jihovýchodní Asii jsou vlastně "ne-
legální". Někteří jsou "pololegální", se
svými trvalými "vízovými běhy" (v originále
"visa runs", vízum udělené na jednodenní
cestu do jiné země, existují celosvětově, ale
v Thajsku jsou nejobvyklejší, pozn. překl.),
falešnými manželstvími a podezřelými in-
vesticemi.

Kambodža je jedním z míst, jež přitahují
nejzhustlejší západní migranty. Jejich sexu-
ální horečka a "2 dolary za soulož" jsou detailně po-
pisovány v několika barevných knihách.

Setkal jsem se s mnoha "vystěhovalci" a "mi-
granty", když jsem nejprve vyšetřoval a potom pomá-
hal zavřít jedno z nejproslulejších středisek dětské
prostituce na Zemi, takzvaný "Kilometr 11" na okraji
Phnompenhu. Tam byly tisíce unesených dívek, mnoho
z nich nezletilých, nuceno sloužit převážně evropské
klientele. Některé z nich byly unesené a hromadně zná-
silněné pašeráky cestou, odvlečené sem z celé Kam-
bodže a ze sousedního Vietnamu. Ty dívky žily v zajetí,
hlídány zlými bandity. A po celém místě vystavovali svá

pivní břicha veselí evropští migranti středního věku,
kteří se právě přistěhovali, a říkali mi: "Souložit s ne-
zletilou je levnější než vypít pintu mizerného piva."

Místní dopisovatel Reuters a já jsme dokázali udě-
lat rozhovor s několika čtrnáctiletými děvčaty, z nichž
některá viditelně umírala na AIDS. Později, když jsme
začali scénu fotografovat z auta, zaútočil na nás zá-
stup mužů s lahvemi od piva v rukou, v šortkách pa-
dajících jim ze zadků, připravení zabíjet. Úžasný zisk
pro Kambodžu, tihle evropští migranti!

Bojoval jsem vší silou s těmihle záštiplnými němec-
kými imigranty v Colonia Dignidad na jihu Chile. Mnoho
evropských náboženských fanatiků si tam založilo celý
stát uvnitř Chilského státu, úzce spolupracující se Spo-
jenými státy podporovanou Pinochetovou diktaturou.
Jednu chvíli tu byl Bormann i další prominentní nacisté.
Po usazení v "nové vlasti" začali němečtí imigranti
spěšně "pracovat", znásilňovali děti, dělali lékařské po-

kusy na místních sirotcích a nelítostně mučili odpůrce
fašistické diktatury. Neimigrovali samozřejmě jen do
Chile; miliony evropských fašistických emigrantů se
valily do všech koutů Jižní Ameriky. Nejprominentnější
z nich tam byli dopraveni na lodích s péčí zpravodaj-
ských služeb USA a Británie.

Zatímco západní propaganda neustále hovoří o ne-
legálních imigrantech, mířících do USA z Mexika, jen
velmi málo se mluví o těch desítkách milionů lidí, kteří
nepřetržitě imigrují do Latinské Ameriky z celé Evropy
a usazují se v Paraguayi, Brazílii, Argentině, Chile, Ve-
nezuele i jinde. Před poslední vlnou latinskoameric-
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kých revolucí, konečně zaručujících domorodcům na
kontinentu rovnost a respekt, většina evropských imi-
grantů dokázala vštípit hlubokou rasovou a společen-
skou segregaci. Na některých místech, jako v Peru
a Bolívii, se situace dost podobala jihoafrickému
apartheidu. Donedávna evropští imigranti vytlačovali
původní obyvatelstvo do zapomnění, když jim ukradli
zemi a odstavili jejich kultury na vedlejší kolej. Dělo
se tak po celé Latinské Americe a stále se tak děje
v mnoha dalších částech světa.

Takže: "Co uděláme s těmi miliony západních imi-
grantů?" Můžeme si skutečně dovolit, aby byli v na-
šich zemích? Můžeme je ubytovat? Můžeme platit za
jejich potřeby, za jejich agresivitu a divoké a násilné
vzory kultury a chování? Můžeme jim dovolit, aby si
brali všechno od těch, kterým bylo ponecháno jen
velmi málo?

***
Podívejte se vlevo i vpravo: celá planeta je plná zá-

padních imigrantů. Mají pod kontrolou diamantové
doly v Jižní Africe i "chráněné oblasti" v Keni. Drží
velké plochy půdy v Asii a prakticky veškerou ko-
merčně ziskovou půdu a průmysl v Latinské Americe.

A přicházejí a přicházejí! Jsou nezastavitelní. Vět-
šina z nich má až po krk šedivého života v Evropě
a Severní Americe. Mají plno komplexů nadřazenosti,
ale ve skutečnosti by udělali cokoli, jen aby unikli své
domácí osamělosti, depresi a prázdnotě.

Aby mohli "legálně" zůstat v jihovýchodní Asii, mi-
liony západních mužských imigrantů se žení se služ-
kami, tanečnicemi go-go nebo dokonce se sexuálními
pracovnicemi. Potom s nimi ale zacházejí s nevraži-
vostí (protože mnozí z nich ve skutečnosti nevědí, jak
jinak se chovat k lidem z jiných kultur). Jsou tu dese-
titisíce bývalých armádních veteránů USA, žijících ve
vesnicích na severu Thajska, v Kambodži, Laosu a Vi-
etnamu. Poté, co bombardováním vrhli jihovýchodní
Asii zpět do doby kamenné, "nemohli se vyrovnat" se
zacházením, jakého se jim dostalo po návratu domů.
A tak imigrovali; vrátili se na půdu, kterou už tak dů-
kladně zničili, otrávili a znásilnili.

Potkal jsem jich hodně, psal jsem o téhle části
světa celá léta. Někteří bývalí veteráni - imigranti teď
byli zcela zlomení, snažili se půjčit si ode mne peníze,
a přicházeli s bizardními příběhy a plány. Téměř
všichni cítili zášť vůči místním, ale nedokázali se vrá-
tit do vlasti, protože ztratili veškeré kontakty a do-
vednosti, jež by jim umožnily tam žít. Někteří přetáhli
víza a dlužili místním úřadům ohromné sumy na po-
kutách.

***
Vyslechl jsem nepočítaně zoufalých příběhů. Ale

na rozdíl od pronikavých a srdceryvných příběhů vy-
právěných migranty ze zemí zničených Západem
byly příběhy západních imigrantů hlavně sobecké,
soustředěné na touhu zlepšit svůj život nebo unik-
nout z neutěšených podmínek v zemích, odkud po-
cházejí. Po většinu času jejich přítomnost
nepřinášela zemím, do nichž se dokázali přesunout,
nic pozitivního.

Indická spisovatelka Gita Mehta ve své ikonické
knize "Karma Cola" už před čtvrtstoletím popsala
ony miliony Zápaďanů, kteří zaplavovali subkontinent
při pátrání po "poučení", alternativním životním stylu
a dalších masově produkovaných pozápadničených
kulturních a náboženských trendech. Mnozí skončili
coby nelegální migranti, hnijící v odloučených nábo-
ženských střediscích a bizardních komunitách,
a někteří dokonce prodali svůj pas, aby přežili.

***
Svět měl trpělivost - řekl bych přílišnou trpělivost

- se západními imigranty! To by mělo skončit, už kvůli
brutalitě, dokonce divokosti, již Evropa momentálně
projevuje vůči těmto zoufalým mužům, ženám
a dětem, snažícím se uniknout ze svých zemí, podo-
bajících se potápějícím se lodím, jež byly torpédo-
vané západním imperialismem.

Ale svět naopak Západu nic nedluží! Proto by víza
a imigrační politika měly být reciproční, což je přesně
přístup některých latinskoamerických zemí.

Prakticky řečeno, v Indonésii a v Thajsku žije víc
legálních i nelegálních západních imigrantů než kde
jinde v okolí. Pro země jako Chile platí totéž.
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Po děsivých staletích, v nichž západní kolonialis-
mus a imperialismus dokázal zmařit miliardy lid-
ských životů ve všech koutech světa, se Evropa stále
opovažuje zacházet s jeho zoufalými oběťmi hůř než
se zvířaty. V poslední době jsem byl svědkem její
zášti vůči uprchlíkům přicházejícím do Řecka, Fran-
cie, Německa a České republiky.

A po tom, co jsem viděl, se cítím rozhořčený a zdě-
šený. Už je toho dost! Západ, se svými válkami, desta-
bilizačními kampaněmi, ekonomickým terorem
a drancováním planety, i nadále demonstruje, jak nízká
a surová je ve skutečnosti jeho kultura. "Uprchlická
krize" je jen poslední kapitolou nekonečného neoko-
lonialistického hororového představení. Zatímco ev-
ropské lodě neustále zachycují ubohé čluny, nacpané
lidskými troskami, které bojují o život, zatímco evrop-
ské armády znovu vztyčují hraniční kontroly, několik
latinskoamerických zemí, které jsou teď spravovány
pokrokovými vládami, včetně Argentiny a Chile, de-
monstruje obrovskou morální nadřazenost, solidaritu
a internacionalismus, když zvou tisíce syrských a pa-
lestinských uprchlíků, a starají se o ně, a nadto s nimi
zacházejí s velkou důstojností a laskavostí!

***
V jednom hotelu v brazilském Sao Paulu jsem

v noci v baru vyslechl rozhovor mezi hostujícím švý-
carským podnikatelem a jeho chilským protějškem:

"Znáš tyhle imigranty, kterým říkáme 'bezpapíráci'
(the paperless, zde lidé bez dokladů, ale původně
výraz označující úřady nebo osoby, nepoužívající
k záznamům nebo informacím papír, pozn. překl.)",
lamentoval Švýcar. "Je jich příliš moc..., příliš moc!
Měli bychom je rovnou házet do moře, měli bychom
je topit! V Evropě takovou holotu nepotřebujeme."

O pár dnů dříve mi přítel, ekvádorský vládní úřed-
ník usazený v Quitu, vyprávěl příběh:

"Nedávno přicházelo mnoho Evropanů do Ekvádoru
i do dalších latinskoamerických zemí, hledali práci,
snažili se migrovat. Jejich ekonomiky se hroutí, ale
když přijdou sem, nemají žádnou pokoru, jen aroganci.
Jednou ke mně přišel Španěl a žádal práci. Požádal
jsem ho o životopis. Podíval se na mě úplně rozzuřeně:
'Ale já jsem Španěl!' křičel. 'No a co?' odtušil jsem. 'Ty
dni, dny, kdy být bílý Evropan stačilo, abys dostal práci
kdekoli v Latinské Americe, jsou pryč, kamaráde!'"

***
Nezápadní svět si jednoduše nemůže dovolit tole-

rovat každoroční příliv milionů západních imigrantů!
Nejprve je napadán Západem, potom je okradený
a nakonec se od něj očekává, že bude tolerovat

ohromné hordy bezohledných, sebestředných, sa-
rančatům podobných migrantů, kteří se snaží pohltit
to málo, co zbylo po západních firmách a vládách.

Měl by být zaveden reciproční vízový režim. Právní
rámce by měly být posíleny, aby zabraňovaly korupci
a spekulacím s půdou a nemovitostmi. Potenciální
západní imigranti by měli být nuceni dokázat, že je-
jich přítomnost prospěje zemi, v níž se chtějí usadit,
že jejich schopnosti jsou skutečně potřebné, právě
tak, jako jsou k tomu zavázáni všichni afričtí a asijští
imigranti, když se chtějí usadit v Evropě, v Severní
Americe nebo v Austrálii.

A ještě jednou: nezapomínejme, že je mnohem víc
západních imigrantů, kteří se snaží usadit v cizině,
než kolik je lidí z chudých zemí, žádajících o usídlení
na Západě. Imigrační krize? Ano, samozřejmě! Pro
Západ ale ne skutečné "krize"! Ti, kteří to nechápou,
by si měli prohlédnout čísla!

Mnozí z nás určitě chápou, jak deprimovaní mnozí
Zápaďané doopravdy jsou; jak jsou jejch životy v Ev-
ropě a v Severní Americe nepříjemné, šedé a dezori-
entující. Skutečně chápeme, jak moc chtějí imigrovat
do teplejší (v pojmech počasí i lidských vztahů) části
světa. A kdyby pokorně přiznali, co cítí, místo aby dá-
vavali najevo aroganci a nadřazenost..., kdybychom
to všechno měli otevřeně..., kdyby stejná pravidla pla-
tila pro každého..., kdyby byla stejná pro pro ty, kteří
chtějí imigrovat do Evropy, USA, Asie, Afriky nebo La-
tinské Ameriky..., potom jsem si jistý, že aspoň někdo
by byl ochotný ukázat sympatie a zvážit přijetí alespoň
některých nejzoufalejších migrantů ze Západu.

Ale nemůže být sympatií, není-li spravedlnosti. Za-
tímco Zápaďané volně imigrují, kam se jim zachce,
Evropa teď nasazuje své vojenské síly, aby zastrašo-
vala, ponižovala a zastavovala ty okradené a zmu-
čené oběti Impéria! 9. října 2015 

Překlad =npa=)
http://andrevltchek.weebly.com/
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1. Jak tomu vždycky v polemice bývá, pravdivost
výroků v článku Andre Vltcheka ohledně "západ-
ních" imigrantů a jejich "nezápadních" protějšků
čili obětí je pouze relativní, zde však hodně jedno-
stranná a vybudovaná na černobílém vidění situ-
ace. Je jasné, komu autor straní a komu ne. To je
v pořádku. Chápu jeho oprávněné rozhořčení. Já
však tento pohled nesdílím, přesněji: nesouhlasím
s jeho generalizací a absolutizací. Opakuji, jde
o pravdivé výroky ve vztahu k určitým sociálním
skupinám, nikoli ve vztahu ke všem obyvatelům
Evropy a Severní Ameriky. A stejně tak jedno-
stranný je pohled na trpící imigranty, které by měl
zlý Západ přijmout s otevřenou náručí, aby odčinil
své krvavé viny. Ani v tomto případě nejde pouze
o trpící imigranty, o běžence prchající před válkou
a zachraňující si holé životy – to už je dnes snad
každému jasné. 

2. V obecnější rovině jde o rozpor, který dneska
sociologie (Zygmunt Bauman) označuje jako anta-
gonismus mezi globály, k nimž náleží ony popsané
skupiny "západních" imigrantů, a lokály, to jest
těmi, jimž jejichž životní způsob a ekonomické
možnosti nedovolují někam imigrovat (emigrovat),
případně po takovéto migraci netouží – a k nim
jistě ještě stále náleží i většina obyvatel Západu
(rozuměj Staré Evropy), nemluvě o dalších částech
Evropy, a stejně tak i USA, jejichž obyvatelstvo
nikam neemigruje a ani to nemá v plánu: většinou
jim stačí migrovat po vlastní širé zemi. Pokud jde
o USA, samozřejmě jde o stát vzniklý imigrací a ge-
nocidou původního obyvatelstva, stát vybudovaný
za pomoci práce afrických otroků. Mimochodem,
tyto černochy prodávali v Africe bílým otrokářům
arabští – muslimští zotročovatelé. A ještě jednou
mimochodem: vzpomínám si, že snad jen asi 10 %
občanů USA vlastní cestovní pas. Jenomže právě
indiánské původní obyvatelstvo už nemá šanci vy-
stavit Američanům svůj účet. A černoši v USA se
ho snaží vystavit a teprve pořádně vystaví svým
bílým a dalším spoluobčanům sami, a to i bez další
vlny barevných imigrantů. Opakuji, mluvím

i v tomto případě
stále o lokálech.
A vztah mezi glo-
bály a lokály v éře
globálního imperia-
lismu možná není
až tak vzdálený ně-
kdejšímu pojetí
třídního rozdělení
kapitalistické spo-
lečnosti a jejich an-
tagonismů. 

Shrnuji: ti, kteří patří k "západním" imigrantům,
jsou GLOBÁLOVÉ. Ti, kteří zůstávají doma (po ge-
nerace, staletí, tisíciletí), a hlavně nyní, jsou LOKÁ-
LOVÉ. A já jsem lokál! Lokálů je v mé zemi naprostá
většina obyvatelstva. A právě lokálové – zde
a v celé Evropě – jsou ti, jež jsou nyní objektivně,
nejenom subjektivně ohrožení valící se vlnou imi-
grantů z Blízkého a Středního východu, Afriky, Asie
atd. Já hájím zájmy lokálů. Po lokálech se totiž nyní
chce, aby zaplatili účet za globály! – A navíc je zde
naprosto specifická hrozba: islám a islamizace! 

3. A když hovořím o lokálech, musím mluvit
o své zemi, o své lokalitě. Jak známo, Česká re-
publika ve svých historických předchůdcích nikdy
v dějinách nepatřila ke kolonizátorům Asie, Afriky,
Latinské Ameriky... Naopak v éře reálného socia-
lismu patřila k zemím, které se dle svých možností
snažily někdejším koloniím pomoci – pomáhaly
budovat jejich infrastrukturu v rámci vzájemně vý-
hodných a rovnoprávných ekonomických vztahů,
pomáhaly vzdělávat jejich mladé kádry –  vysoko-
školští studenti zde získávali profese, po dobu stu-
dia dostávali solidární stipendia atd. Česká
republika a řada dalších zemí někdejšího socialis-
tického bloku tudíž nepatří k těm, jež autor článku
paušálně kritizuje. I v tom je Vltchekovo zobecnění
nespravedlivé. 

4. To, co autor v článku Západní imigranti jsou
arogantní a svéhlaví popisuje, jsou krvavé a shnilé
plody imperialismu. Předmětem kritiky nechť je

Děkuji za zajímavý článek Andre Vltcheka Západní imigranti jsou arogantní a svéhlaví. Zasloužil by si
velmi promyšlenou a podrobnou odpověď. Čas mě tlačí a nejsem novinář, který procestoval celý svět,
nejsem politolog či sociolog, nejsem odborník na politickou či ekonomickou geografii. Takže jenom v rych-
losti v mailu stručné laické poznámky:

GLOBÁLOVÉ VERSUS LOKÁLOVÉ
IVANA BLAHUTOVÁ
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tudíž imperialismus a imperia-
listé. I ti zdevastovaní američtí
veteráni nejsou ničím jiným než
plody imperialismu a jeho impe-
riálních válek. Jestliže po státním
převratu v roce 1989 čeští voliči
– troufám si tvrdit, že hlavně z bl-
bosti, nenažranosti, rozežranosti
a politické nevědomosti – svými
hlasy ve volbách pomohli dosadit
do mocenských postů loutky glo-
bálního imperialismu a nadále je
svými hlasy ještě formálně udr-
žují u moci, pak musíme jistě jako
národ nést svůj díl zodpověd-
nosti. Coby členové NATO jsme
v tomto smyslu spoluviníky válek proti Iráku, proti
Jugoslávii, proti Libyi, proti Sýrii...  Ale jako občana
se mě nikdo neptal, zda souhlasím s naším vstu-
pem do NATO. Uráčili se mě zeptat pouze, zda sou-
hlasím s naším vstupem do EU. Hlasovala jsem NE!
Trvám tudíž na tom, že účet, který autor předkládá
jak "západním imigrantům", tak současně těm
masám evropských lokálů, jež nehlasují ve volbách
pro válečnické plány "globálních prediktorů", není
spravedlivý. Diskuse o tom, za co řadový občan
(svou konkrétní volbou či neúčastí ve volbách)
může – a co zmůže, by byla asi hodně dlouhá.

5. Celý život tvrdím, že turismus – zejména zbě-
silé harcování po celém světě za účelem zábavy
(bílí páni se jistě dobře baví s dětskými prostitut-
kami v Thajsku a jinde) a za účelem tzv. "odpo-
činku" –, je jeden z největších ekologických
a rovněž kulturních zločinů lidstva. A pokud autor
mluví o milionech "západních" imigrantů, pouze
v tomto směru mu čísla mohu věřit – jistě je to
správná statistika. 

6. Poznámka na okraj: "západní" imigrace pro-
bíhá nejenom jako tah "zápaďáků" pryč ze Západu,
ale i v rámci Západu – např. britští a jiní mohovitější

senioři si kupují sídla na dožití ve Španělsku,
Řecku, Itálii atd. Vedle obchodního užitku to nepo-
chybně přináší stejná negativa, jaká autor popsal,
především zvyšování cen nemovitostí v atraktiv-
ních oblastech, a tím vyhánění původních – míst-
ních evropských – obyvatel do lacinějších rajonů.
A to nemluvím o bohatých globálech, kteří investují
do nemovitostí rovněž po celé Evropě. Jak to na-
příklad nedávno ukázal dokumentární snímek
o Benátkách, jež jsou ukázkovou tragickou obětí
turismu a horentních cen nemovitostí, které zvedl
zájem globálů do nedosažitelných výšin. A to už se
jen okrajově zmiňuji o imigrantech z jižní a vý-
chodní Evropy, o imigrantech převážně ekonomic-
kých, dílem však jde i o válečné běžence (dříve
z Jugoslávie, teď z Ukrajiny), ti rovněž migrují na
Západ. Migrace probíhá pak přirozeně v rámci EU
a je představována jako jeden z nejlepších výdo-
bytků společné Evropy (ačkoli jediným důvodem
k "jednotě" je kšeft). To je ale zcela jiná kapitola
a zcela jiný druh migrace a imigrace. 

Závěrem: globálové versus lokálové, to je, oč tu
běží! 

12. 11. 2015
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Re: Vánoční přání a PF 2016
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Za Tvé přání děkuji a nápodobně přeji také, jak se máš...
Já třetím rokem nemám práci a tedy ani peníze.
Ztratily jsme právo na práci a tedy i na život.
To znamená, že nemám nárok na život.
Jsme jen lidské zdroje a po zneužití patříme k recyklaci - asi na psí konzervy...
Občas něco napíši, ALE asi mne zavřou nebo někdo zastřelí... Pavlína Štrossová
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8:00 – Americký expediční sbor překročil hranice
ČR

8:05 – laserem naváděné střely zničily základnu
stíhaček Grippen a pivovar ve Velkých Po-
povicích

8:27 – Armáda ČR si všimla, že je pod útokem
8:35 – proti nepříteli startují bitevníky L-159
8:50 – všechna naše letadla byla zničena americ-

kými Raptory ještě za hranicí viditelnosti
9:00 – na Obraně si mnou ruce, neboť se konečně

zbavili bitevníků L-159
10:00 – americké síly zaznamenaly ztrátu šesti tanků

Abrams, kterým někdo v okolí Mostu odcizil
za jízdy pásy, útok na Prahu přesto pokračuje

10:30 – transportéry Pandur vyjíždějí z kasáren
bránit hlavní město

10:45 – Bruntál vyhlásil samostatnost
11:00 – testeři v BIS začínají obědvat
12:30 – všechny Pandury mimo, většinou z důvodu

poruch nebo utopení v loužích

12:45 – náčelník generálního štábu buší na vrata
vojenského muzea Lešany a dožaduje se
nějaké funkční bojové techniky

12:47 – správce mu daroval kolo zn. Ukrajina
a poté ho vyhnal koštětem

13:00 – americké jednotky doposud ztratily 12
tanků Abrams a 23 obrněných vozidel Bra-
dley, vesměs kvůli poškození podvozku na
českých silnicích

14:30 – první americké jednotky v Praze
15:40 – velitel 22nd MEU, poručík T. Taxis Taylor,

byl na Žižkově udeřen cepem
16:30 – američtí vojáci vztyčují vlajku na Praž-

ském hradě
17:00 – Clint Eastwood sleduje záběry z Evropy a píše

scénář pro svůj nový film Vlajky našich synů
18:00 – oficiálně podepsáno příměří
23:30 – náčelník generálního štábu dorazil na kole

do Bratislavy a žádá o azyl
23:45 - Američané zjišťují, že Čečensko je jinde

Z deníku dobrého českého vojáka Švejka juniora: 

PROSRANEJ ŽIVOT VÁCLAV FRANC
Jaroslav Čejka patří k autorům, kteří vlastně píší jeden román. Pochopitelně s jinými postavami, ale hlavní hrdi-

nové se nápadně podobají autorovi, jsou to hrdinové, kteří mají ta nejlepší léta dávno za sebou, takže tak trochu bi-
lancují, počítají milostné avantýry, děti, kompromisy v práci či s režimními figurami i figurkami. Až nakonec po
sametovém převratu zase nejsou na té správné straně barikády, takže jejich bilancování končí neradostně. Ale
v žádném případě není Čejkova kniha Prosranej život (vydalo nakladatelství Novela bohemica v roce 2015), nudným
vyprávěním či naříkáním nad krutým osudem. Právě naopak. Čejka s humornou nadsázkou jemu vlastní představuje
život Josefa Horáka, jemuž život vedle všech dalších nástrah připraví i onemocnění, takzvaný syndrom dráždivého
tračníku, takže značnou část času prožije vsedě v oné místnosti. Zajímavý je i jeho životní příběh, kdy poznáváme
jeho bývalou manželku Hedviku i dceru, jejíž vztah k rodičům prochází vlastním vývojem. Horák řeší svoje zdravotní
problémy s nadhledem, koupí si staré auto, umožňující mu cestování bez omezení, ale s invalidním důchodem. Vy-
právění je rozděleno do pěti kapitol, v té první nám vypravěč představí postavu Josefa Horáka, jeho bývalé manželky
a dcery, která je tmavé pleti, takže se sice jmenuje Brigita, ale manželka ji nazývá pouze Briketa. V druhé kapitole
nám o Josefovi vypráví exmanželka Hedvika a ve třetí jeho dcera - nedcera Brigita. Až ve čtvrté části, kdy už jde
do tuhého, se slova ujme sám Josef Horák a v páté, nejkratší části se s Josefovým životem musí nějak vypořádat
kněz, ačkoliv Josef v boha nevěřil. A poslední kapitoly jsou výborně a přesvědčivě napsané do super pointy! Autor
dokáže vtipně glosovat nejrůznější společenské události, například viz str. 32: Když ho nakopli do řitě, netušili, kdo
všechno mu z ní vypadne. Či str. 72-73: Ono se sice říká, že neexistuje tak špatnej spisovatel, aby si nenašel ještě
horšího čtenáře... Dále na str. 169: ...takže jsem byl v nepřítomnosti souzenej a na základě kolektivní viny, která je
těžko zpochybnitelná, taky odsouzenej, samozřejmě bez práva na odvolání, a pak i veřejně popravenej salvou
dalších sraček z per lidí, kteří dřív organizovali čtenářský konference nad knihami soudruha Brežněva, anebo do-
konce v dobách svýho nezralýho mládí psali oslavný básně na soudruha Stalina… A na str. 176: ...když si tě nějakej
blbej tajemník zavolal na kobereček, dalo se to okecat, usnesení ústředního výboru se daly ochcat, i když jen po
větru, ale peníze okecat ani ochcat nejde... Josef Horák na sklonku života zdá se začíná nacházet pevnou půdu
pod nohama jako předseda představenstva akciové společnosti Český palcát, ale nakonec se ukazuje, že je opět
v nesprávnou dobu na nesprávném místě a k tomu neumí nikomu nic odepřít. 31. 1. 2016
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Jak Vladimír ke štěstí přišel
JAN POLÁČEK

Jeho postava hudebního klauna ve fraku patřila
neodmyslitelně ke koloritu našeho hlavního města.
Na Karlově mostě a na Staroměstském náměstí
před kostelem svatého Mikuláše v Praze vystupoval
pravidelně. Jak sám VLADIMÍR PINTA říká, byl jako
ti svatí mužové, také jako oni i on pracoval od pátku
do neděle. Jeho hudební repertoár byl skutečně roz-
sáhlý a různorodý, a kolem procházející publikum
cizokrajné, ale i to naše, si opravdu dokázal získat.
Lidé se zastavovali a poslouchali s úsměvem známé
jazzové a swingové pecky. Sáhnul ale bez skrupulí
i k popovým melodiím či zabrousil i do vážné mu-
ziky. Tomu všemu ovšem dodával osobitý šmrnc. Do
pohodové hudby, která se jako podkres linul z jeho
CD přehrávače či z kazeťáku, s chutí vystřihoval sóla
na saxofon nebo na trombón a zpíval věci převzaté
i vlastní. Kolemjdoucí udivoval svou muzikálností
a vitalitou projevu. A ovšem nemůžeme zapomínat
ani na jeho humorné texty. Doba je podle něho příliš
vážná a lidi potřebují trochu té srandy a optimismu,
aby mohli normálně fungovat. Nikdo se nemůže
divit, že po takové šichtě měl tento pouliční muzi-
kant sucho v krku, ale jeho manželka Daniela mu
byla stále nablízku a tak hned pohotově podala
pivko. Ve vlaku cestou domů do Řevnic se ještě po-
silnil něčím menším na zahnání hladu. Naše první
setkání před několika roky proběhlo právě tam,
i v tom City Elefantu byl totiž nepřehlédnutelný a ne-
přeslechnutelný, s pivkem v jedné ruce a v druhé
šmakulatůru, tedy nefalšovaný pravý hot dog s pat-
řičně uleželým párkem a hořčicí ze smíchovského
nádražního stánku. 

„O životě člověka rozhodují většinou náhodná
setkání. Například o mě se za války jednu dobu
starali salesiáni – táta byl v Říši, maminka totálně
nasazená, a já byl sígr. Tenkrát nic nebylo, dostávali
jsme k večeři tři vařené brambory. Kdo měl štěstí,
dostal větší, kdo měl smůlu, dostal tři malé. A ře-
holníci počkali, až jsme se najedli, a teprve co
zbylo, měli k večeři oni. Nesměli mít žádný maje-
tek, jen cibule hodinky a jednu knihu, nějakou váž-
nou – třeba Káju Maříka,“ vypráví a blýskne se mu
v očích. „To byl asi jeden moment, který ve mně
vyvolal potřebu pomáhat druhým. Mám vůbec
snahu pomáhat, nejen lidem, ale i věcem – tím že
je vracím do života. Sbírám fraky, těch mám velkou

spotřebu, ale
vezmu si i boty,
které najdu u po-
pelnic, nebo to, co
od někoho dostanu.
Nemám rád nové
věci, ale ty, které už
někdo nosil, které
mají za sebou už
kus života. Dostal
jsem třeba parádní
proužkové frakové
kalhoty. Sáhnu do kapsy a našel jsem tam vstu-
penky na ples do Obecního domu s letopočtem
1938. Modrá byla pro pána, a růžová pro dámu. Ty
kalhoty vypadají pořád jako nové, na most ani na
Staromák je nenosím, šetřím si je na lepší. No,
a taky jsem chtěl zachraňovat svět. Možná jako od-
platu za to, že jsem sám byl zachráněn. V pětačty-
řicátém roce jsem se totiž dostal do Olivovny, to
byla léčebna pro tuberáky. Už plive maliny, říkávali
jsme poeticky o nepoetické věci, to když některý
z nás kluků na pokoji začal vykašlávat krev.
A občas přijel sluha s penálem a některého od-
vezl… Hodně nám tehdy pomáhaly balíčky od
UNRRY - tedy Správy Spojených národů pro pomoc
a obnovu – dávali nám sušený mléko a vykrmovali
nás. A tak jsem utek� hrobníkovi z lopaty. Dnes už
sice neuběhnu těch 40 kiláků, jak před lety, ale
když nehraju, chodím alespoň po lesích nad Řev-
nicemi se svým kamarádem, a někdy třeba i sám.
A jako Miloš Zeman tam objímám stromy a čerpám
z nich uklidňující energii. Hraju na saxofon a na
trombón, což je dost náročný dechový nástroj. 

Jeden z dalších zážitků, které mne popostrčily ur-
čitým směrem, byl film Mládí na rozcestí o dětech
poznamenaných válkou, který jsem viděl na konci
čtyřicátých let. Vystudoval jsem učitelství, aprobaci
výtvarná výchova a defektologie a strávil pak 29 let
jako učitel kreslení v pasťáku. Snažit se spasit svět
je věru drahý koníček, dělal jsem tam za pár šupů.
Přivydělával jsem si ale po večerech hraním po ba-
rech, například U pěti Pé, či U tří bílých beránků. Tam
se scházel pražský polosvět, úžasné postavy jako
Hraběnka a další. Svět, který zdokumentoval svými
knížkami třeba Ignát Hermann. Je obrovská škoda,

72

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 a
rc

hi
v 

VN
K

Lipa_01_2016_LIPA  21.03.16  14:01  Stránka 72



73

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

že tenhle svět vymírá, a že se o něm za chvíli ne-
bude vědět… 

Mám v sobě potřebu vyjadřovat se hudbou – je
to stejné jako s malováním – a v posledních deseti
letech i psaním textů na svou i převzatou muziku.
Nejdříve jsem - nerad – chodil do houslí, pak mi
učaroval jazz, už jako klukovi. Začínal jsem během
ZVS v dixielandu a s trombónem. Proč? Byl totiž
nejlacinější, stál 1000 korun, to se psal rok 1953,
tak jsem si ho prostě koupil. Voni mi tehdy na vojnu
poslali tzv. Mahenovo stipendium, to dávali za
dobrý prospěch. Sloužil jsem v Olomouci, kde bylo
velitelství letectva, a v jejich operačních sálech
sloužily samý mladý buchty, četařky, staršinky
apod. Ony to byly holky krev a mlíko a byly… no,
prostě se po nocích toulaly, směje se Vladimír.
„Velel jim major Hanousek, a von byl za ně, jak to
říct slušně, no, kritizovanej od nadřízenejch, pro-
tože se po Olomouci říkalo, že se mu ty jeho kočky
po večerech a po nocích ve městě toulají, že si pro-
stě užívají naplno života. A tak ho napadlo je v je-
jich volném čase nějak zaměstnat, a tak z nich
udělal armádní uměleckej soubor, a my kluci z di-
xielandu jsme s nimi pak jezdili po celé republice
jako jejich kapela. V té době se rozkulačovalo, byly
zřizovány ty JZD, hráli jsme na tamních zábavách,
lidi na to chodili. Dokonce i ti, co moc veselí nebyli,
protože jim zrovna sebrali majetek a převedli ho
do družstva, často i s nimi. 

Ale mojí hlavní náplní bylo přece jen chodit do
stráže, hlídali jsme muničáky v okolí.

Na ten trombón jsem se naučil hrát sám, kluci
z kapely mi s tím pomohli, vono toho do dixielandu
moc nepotřebuješ. Já se do toho pustil ale pořádně,
už i tam jsem cvičil dlouhý tóny. V naší kapele byli 2
výborný trumpeťáci, pianista, bicí, prostě všechno.
No, hráli jsme americký jazzůvky. Dost jsem se toho
za ty dva roky naučil. 

Po vojně už jsem pokračoval v hraní na konzer-
vatoři, tam jsem se dostal přes Ušáka z Hostivic.“

Vrtá mi ale pořád hlavou, kdy teda začal hrát na
ságo.

„ To bylo v osmašedesátým roce. Na něj jsem se
naučil hrát úplně sám.“

To smekám, neskutečnej borec. Saxofon vypadá,
jako že dost pamatuje. 

„Jo, já ho mám už přes čtvrt století, je německý,
předválečný. Vedle toho učení se na ságo jsem ještě
chodil soukromě k panu Fridrichovi na operní zpěv.
Což byla ohromně zajímavá figura, voni byli ohromně

bohatý lidi. Jeho rodičům totiž patřila Radlická mlé-
kárna. Byl to takovej boží člověk.   

Hrál jsem v té době v jazzové bandě. V osmaše-
desátém všichni kluci z ní odešli na Západ, já jediný
zůstal. Říkal jsem jim, já s váma nepudu. Voni – prej
proč? Protože vy akorát přicmrdáváte pinglům, aby
šel guláš líp na vodbyt… A tohle, co já dělám v pas-
ťáku, to je vznešený, snažím se tam z těch kluků
něco udělat...

V pasťáku v Krči jsem po vojně od roku 1955 jako
učitel strávil 29 let. K nám do ústavu posílali větši-
nou cikány. Ze všech chovanců jsem se snažil vy-
chovat takové lidi, aby v životě obstáli, vyučili se
nějakému řemeslu. Kolega, ředitel a tělocvikář,
všichni jsme mu říkali Oťka, je zase péroval v těloc-
vičně a na hřišti. Říkali jsme jim, když se nebudete
dobře chovat, nepůjdete do hudby nebo do tělo-
cviku. A oni sekali dobrotu, nechtěli o ten zpěv a tě-
locvik přijít. Skládal jsem žertovné i mravoučné texty
na známé melodie a vymýšlel všelijaké ptákoviny.
S ředitelem Oťkou jsme si třeba nasadili klaunské
červené nosy a chodili po třídách, dělali jsme „in-
spekci“. On byl menší postavy, a tak jsem chodil
v podřepu – kvůli subordinaci – a říkal jsem jim, jako
to vždycky říkával inspektor - nenechte se rušit, jako
bychom tady nebyli. Kluci nás měli proto rádi. A po
večerech jsem hrál.“

S těma cikánama?
„Jo. Taky. Hráli skvěle, i na basu váleli. Voni ty

kluci sotva uměli psát, ale tohle jim šlo moc dobře.
Hráli jsme třeba Only you od Platters a takovýhle
fláky. No, a zákazy v pasťáku? Já přišel třeba na zá-
chod, tam nebylo na krok vidět, tak jsem tu clonu
trochu rozhrnul. Vidět sice ani potom moc nebylo,
ale zato slyšet bylo, jak honem splachovali.

Chlapci, povídám jim, přijde soudruh inspektor,
nekouřili jste tady? Soudruhu učiteli, to bychom si
nedovolili, to je přece zakázaný… No, a jejich
trestná činnost? Jen sem tam někteří utekli a vy-
kradli nějakou chatu, ale někdy jí i zapálili, aby za-
metli stopy. Na špinavou práci jsem pak měl
spolehlivé asistenty z řad žáků, někdo jim musel za
to rozbít hubu. Nemohlo to zůstat nepotrestáno.
V noci ti grázlové dostali deku, a byl zase na dlouho
klid. Jak to probíhalo, když jsem pak druhej den pot-
kal nějakého z těch syčáků, moncly na oku a na
hubě. Jářku, copak se ti to stalo? Pane učiteli, spad�
jsem na schodech. Určitě?, řku já, nezmlátil tě snad
někdo, nešikanoval? Ne, kdepak, pane učiteli, s po-
hledem upřeným do země řekl ten ztrestaný dareba.
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Na hrubý pytel hrubá záplata. No, a zase byl na-
dlouho klid…

Jednou jsem vezl jednoho žáka do učení, a on
musel vrátit ústavní oblečení a sám měl jen poma-
lované tesilky. Říkal jsem si, v tomhle moc velký
dojem neudělá, tak jsem mu obstaral džíny. Peníze
pro mne nebyly problém, měl jsem jich dost z hraní
po barech. V pasťáku jsem postupně zaplnil na
chodbě tři skříně oblečením, které jsem rozdával,
když potřebovali. Vyvěsil jsem v domě inzerát, že
koupím od panstva obnošené šatstvo na hochy šesti
a až patnáctileté. Lidi mi ty věci dávali zadarmo nebo
za malý peníz. Zeptal jsem se tehdy také svého pří-
tele a duchovního otce Vladimíra Rudolfa, který
býval knězem ve Lhotce a kterému vděčím za
mnohé, jestli můžu ten inzerát vyvěsit i u něho
v kostele, že tam chodí hodně lidí. On povídá, a proč
inzerát? A spoustu věcí mi obstaral, skoro nenošené
oblečení z Rakouska, kam často jezdil. Takové džíny
se tenkrát u nás ani nedostaly. Klukům se to líbilo,
už týdny dopředu mi připomínali – prosím, pane uči-
teli, já budu mít narozeniny – abych na některého
z nich nezapomněl. Zážitků s těma rukama mám
hodně. Jeden třeba přišel do hodiny se zavázanou
rukou. Ostatní na něho práskli, že si chtěl podřezat
žíly. Já na něho, rozbal tu ruku, ať se podívám, co to
tam máš! - Nic. – Proč sis jí tím nožem pižlal? To je
moje věc, moje ruka. No, seřval jsem ho, aby už to
příště neudělal. Sebepoškozování bylo dost časté,
kluk si třeba strčil napínáček do nosu, jeli jsme
s ním na chirurgii, tam mu napínáček vyndali. Ale
nikdo se neptal, proč to udělal. Kluci pili rtuť, polykali
špendlíky, aby se dostali do Bohnic. Věděli, že tam
se nemusí pracovat, a taky si mysleli, že je odtamtud
lehčí zdrhnout. A nikoho to nijak zvlášť nezajímalo.
Ani to, co se s těmi kluky stane, až z pasťáku ode-
jdou. Chodilo k nám spousta redaktorů, od novin
i z televize, ale o tomhle nikdo nechtěl pravdu na-
psat. Já bych se v případě potřeby klidně uživil mu-
zikou, v té době se začalo budovat metro. Hráli jsme
v triu třeba U třech bílejch beránků, nebo v 5 P. Tam
chodili hodně buzeranti. Od 8 hodin jsem učil, a od
20 hodin jsem hrál, většinou do 2 hodin v noci, na-
příklad i s Richardem Adamem. 

No, a nakonec jsem si ověřil v pasťáku jednu vel-
kou pravdu – to, co už jsem poznal u salesiánů.
Dokud jsem byl jako řeholník zavřený s nimi v cele
a sdílel jejich život, ti kluci mě brali. A když jsem se
posléze oženil, a měl jsem najednou vlastní život,
rodinu a děti, přestali mi postupně důvěřovat. 

Po všech těch letech strávených jako učitel
v pasťáku jsem nakonec zjistil, že se na tuhle práci
nejspíše nehodím. Já jsem tam učil kreslení. Měl
jsem nejlepší ohodnocení, kluci mi skoro neutíkali.
Bohužel tehdy můj kolega a kamarád Otík odešel
do penze. A my s novou ředitelkou jsme si nepadli
zrovna do oka, kdysi dávno jsem s ní taky měl ně-
jaké ty techtle mechtle, což tehdy skončilo rozcho-
dem. No, a bez Otíka už to nebylo stejně ono… Bylo
to ve čtyřiaosmdesátém, synům byly dva a čtyři
roky, a já byl najednou bez práce. A tehdy mi v nouzi
nejvyšší pomohl kamarád, malíř Konečný, můj další
duchovní otec. Začal jsem pro něho pracovat, ma-
lovali jsme kytice, takové tmavé breughelovské ob-
rázky, dobře se na Karlově mostě a na Zámeckých
schodech prodávaly. Měli jsme na to dokonce vy-
staveno povolení od Národního výboru. Abych se při
tom prodávání nenudil, začal jsem k tomu navrch
po čase, to už bylo po listopadu 1989, ještě muzicí-
rovat. A tak jsem vlastně ke štěstí přišel. Chvíli mi
ale trvalo, než jsem se do toho dostal, to víš, nátisk
a tohle všechno. Vždyť jsem tou dobou nesáhl na
saxofon a na trombón už 5 let… Chodil jsem pak
hrát taky jako záskok v různých jazzových kape-
lách. To trvalo ale jen 2 roky, pak už jsem hrál jen
na ulici, a sám. A ty moji kluci mrňaví se pořád
kolem mne motali, házeli vlašťovky, pozorovali
lupou mravence... Taky je jako mne formovala ulice.
Dneska se živěj podobně jako já, stali se z nich prů-
vodci turistů. Já sám jsem ze strašně chudýho
pytle, mě ta ulice formovala rovněž už od dětství.
A navíc dokázal jsem dvakrát přežít svou vlastní
smrt.
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Po nějaké době přišlo pozvání hrát na Sicílii,
s celou rodinou, tak jsme jeli. Na tu Sicílii jsme na-
konec ani nedojeli, zůstali jsme na pevnině, ale zji-
stil jsem, že se jako muzikant neztratím, a nadělal
jsem si tam další kontakty. Takhle jezdíme každý
rok, do Itálie, a taky do Řecka, na Korfu, a do Egypta.
Vždycky na podzim, abychom si prodloužili léto. 

V poslední době taky hodně čtu, doháním tak to,
na co jsem dříve neměl čas. S chutí jsem si přečetl
třeba Povídky od Anatola France. Znáš jeho Svatého
Mikuláše? To si musíš přečíst. Tam je všechno. O ži-
votě, o lidech, o touze pomáhat druhým, prostě
všechno.“ 

Knihu s vlastními texty doprovodil kresbami
svými, ale především Nepraktovými.

Další otázka se tak přímo nabízela. 
Kdy si začal psát vlastní texty? A jak si se k tomu

vlastně jako jazzový muzikant dostal?
„Tak asi před 10 lety. Vlastně jeden text je starší,

Intimní život mám zauzlen. Tenkrát ještě nebyl Uzel.
A Karel Hála zpíval My gigolo sedni na kolo a po-
dobně. Tak jsem mu říkal, to se nedá poslouchat
a napsal jsem mu tenhle text. Ale on zemřel dříve,
než ho nazpíval. Možná že dalším důvodem bylo, že
jsem měl pianistu, nějakýho Láďu Šlajta (?), to byl
pro Prahu pojem, i když dneska to jméno nikomu nic
neřekne. Nebo tu byl Lojza Šebek. To byli oba velký
baviči. Já ti zazpívám Šebkovu písničku. Její text asi
už dneska nikdo nezná, ale napsal ho tuším jeden
z našich nejlepších básníků, Pepík Kainar.

Na kopečku v Libni vypíná se plynojem,
zblízka i zdálky dělá úžasnej dojem.
Na kopečku vypíná se koule kulatá,
naproti má filiálku firma Hulata.
Tam chodíval každý večer hladem puzený,
oficiál Džundžera pro maso uzený.
On vám se tam zakoukal do panny Lidunky,
a ona mu přidávala tlustý od šunky.
A ta láska převeliká blbě dopadla,
vypučela rozkvetla a zase uvadla.
Oficiál Džundžera uprchl milence,
kupuje si taliány od konkurence.
Slečna Lída vzpomíná na jeho polibky,
když si dává registrovat návrh kolíbky.
Pořád hučí pořád naříká lítá pokojem,
z velké lásky zbyl jen syn a v Libni plynojem.“
Usmívám se, to je ze stejného rodu, ze stejného

vrhu, jako to píše sám Vladimír. 
„To ti byl zvláštní svět, uvědom si, že za komančů

v takových osmi až deseti podnikách byly odpolední

čaje, Na sklíčkách, v Karioce, v Savarinu, v Pasáži,
U Šmelhausů… A večer se jen v Praze hrálo na 30
místech v Praze, nejen kolem Václaváku. Tam byla
tančírna, co je teď Semafor, nebo u Lověny, tam byla
scéna pro muzikanty, všude se lidi bavili. A podívej
se teď, je to v prdeli všecko. To je změna. Těch mu-
zikantů, co tady bylo. Velký bandy, velký kapely,
nejen Vlach. Byl to i Jirka Procházka, skvělej Barták
hrál na Slovači, to byly samý dvacetičlenné bandy.
Dneska je tu mrtvo.“

Kdy a kde si začal vůbec svoje věci natáčet?
„Písničky jsem začal točit u Zdeňka Rytíře.

Všechno je to nějak daný. Já Zdeňka přitom musel
osudově potkat ve vlaku, jako tebe. Přitom je to jeho
nahrávací studio tady kousek ode mne... Vždycky je
to takhle, vždycky se někde takový 2 duše sejdou. Já
se Zdeňkem, jako s Tebou, ve vlaku. Kde se sešel
Suchý se Šlitrem, nevím. Jsou to zvláštní náhody.
Voskovec s Werichem se seznámili ve škole, chodili
spolu do Křemencárny. Vždycky je to nějaká náhoda.
No, a těch písniček jsem ve studiu v Řevnicích natočil
za deset let přes 200, všechny je mám na svém CD.“  

Vladimír Pinta je také velmi rád, že z některých
jeho chovanců či žáků z pasťáku se stali slušní lidé,
což není tak obvyklé, jak by se někomu mohlo zdát.
V televizi proběhl nedávno pořad o pedagogovi
z pasťáku, který rovněž jako on také pátral s odstu-
pem času po osudech „svých“ žáků. Bohužel
všichni byli buď již ve vězení, nebo byli alespoň
trestně stíháni. 

Vladimír si dodnes pamatuje desítky svých žáků
jménem, a oni se k němu s povděkem dodnes hlásí.
„Jeden žák, jinak velký ničemník, jménem Zdeněk
Mlčoch, mi telefonoval, že se stane evangelickým
knězem. Další, nějaký Milan Zopka, pracuje jako
programátor v Ostravě. A další výtečník, Radek Chlu-
mecký, žije dnes v Americe. Byl se na mne při své
návštěvě Prahy na Karlově mostě podívat, jak tam
hraju, kdesi v novinách totiž našel mou fotku a člá-
nek. Udělal mi radost, daří se mu dobře, je saxofo-
nista a milovník jazzu, jako já. Tak vlastně po letech
sklízím i ovoce své práce v pasťáku…“

Nešťastní učitelé a učitelky, ředitelé a ředitelky
škol, 30 let jsem úspěšně a v dobrém rozmaru pře-
vychovával grázly v pasťáku v Praze-Krči. Je mi
83 let, mám také defektologii, ohromně rád vám po-
radím a s vámi se sejdu. Nic za to nechci. Vladimír
Pinta, Řevnice.

Mobil: +420 602 747 066
E-mail: pintovadana@centrum.cz
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Slunce, seno, jahody a křoví
JAN DAWIDKO

Jako každé léto jsem vlakem odvezl rodinu –
manželku a dva syny – na dva měsíce do Hoštic
u Volyně, kde měla manželka strejdu a tetu. Když
jsme toho léta přijeli do Hoštic, zrovna se tam na-
táčel film od mého kamaráda režiséra Zdenka Tro-
šky, který je rodák z této krásné jihočeské
vesničky a dodnes tam střídavě s Prahou bydlí.

Když jsem se přivítal se strejdou a tetou, zašel
jsem za Zdeňkem a našim společným kamarádem
Mílou Kubíčkem, hudebním skladatelem, který tráví
víkendy na zámku v Hošticích. V tu dobu, kdy se
natáčelo, patřil zámek Jednotnému zemědělskému
družstvu. (Nyní zámek patří Mílovým rodičům). Ten
večer jsme se docela dobře společensky unavili,
takže se nám ráno nechtělo na natáčení vůbec
vstávat. Zařadil jsem se mezi kompars, a hurá do
toho. První natáčecí scéna byla, že jsme měli běžet
do kopce na Sosnovec, kde údajně hořel les.
Všechny účastníky komparsu s mužskou postavou
pana Škopka nás seřadili pod kopcem. Ozvalo se
číslo klapky, a my vyrazili s vědry a lopatami směr
Sosnovec. Po uběhnutí několika metrů, kdy jsem
vedl hordu komparzistů, se náhle ozvalo: Kamera
stop. Pomocná režie nás vrátila zpátky pod kopec.
Ty mladej, obrátil se na mně jeden z asistentů, ty
nesmíš běžet první, to je místo pana Škopka. Po-
stav se do středu a pamatuj si jeho místo. Já za-
mumlal: Jasně, šéfe. Znovu se ozvala klapka, číslo
a ostrý start davu venkovanů. Prohrábnul jsem
nožní rošt, a zase jsem byl v čele, a zase se ozvalo:
Kamera stop. Heleď mladej, kolikrát ti mám říkat,
že první běží Škopek. Tentokrát mě zařadil až na
konec řady a pak mi ještě řekl: Udělej deset kroků
zpět. A zase klapka, číslo po třetí, a dav se řítil do
kopce. Tentokrát mi trvalo delší dobu, než jsem se
dostal na stejnou úroveň herce Stanislava Třísky
v roli Škopka. Pomalu jsem přidával, a asi pět
metrů si udržoval náskok, tentokrát mi to prošlo, už
jsme byli dost vysoko. Udýchaní a splavení jsme
pak dosáhli vrcholu Sosnovce. Helenku Růžičkovou
coby Škopkovou dovezlo nahoru auto.

Tato scéna se točila za pravého poledne, teplota
na sluníčku dosahovala třicet pět stupňů. Hořící
les se točil přes speciální filtr, aby bylo vidět, že je
soumrak a měsíc na obloze. Veselí nastalo po zjiš-
tění, že les Sosnovec nehoří, a obyvatelé Hoštic

popíjeli láhvové pivo. Bylo to ovšem jen tak na oko,
láhve byly uzavřené.

Další natáčení probíhalo v sále místního pohos-
tinství, kde se chystal Babský bál. Této natáčecí
scény jsem se neúčastnil, na rozdíl od mé tchýně.
Blížilo se k obědu, když na mne manželka mně,
zrovna jsem čistil houby. Honzo, buď tak hodný,
a skoč s obědem za mamkou do hospody, za
chvilku tam budou mít přestávku, mluvila jsem se
Zdeňkem, teda s rejžou. Jen tak v montérkách
jsem usedl na kolo, a uháněl s kastrolem a kon-
vičkou do hospody. Přijel jsem akorát, zrovna kon-
čili s natáčením. Vklouznul jsem do lokálu jako
velká voda, a rovnou jsem se hrnul ke tchýni a po-
dával jí oběd. To jsem neměl dělat, moje tchýně se
na mně ve zlém obořila, že jí dělám ostudu mezi
tolika lidmi, že ona bez oběda vydrží. Chtěl jsem
odejít s nepořízenou, ale při ochodu na mně houkla
paní Růžičková. Heleď, Honzo, co máš dobrého
v tom kastrůlku? Já prohodil jen tak na půl huby,
ale aby to bylo dost slyšet: Škubánky s mákem,
a v konvičce studené mléko. Helenka Řůžičková
se hned celá rozzářila a řekla mi: Honem to sem
dej. Vrhla se na ty škubánky, jako by nejedla ales-
poň dva dny. V cuku letu to měla v sobě, pravíce:
Bylo to dobré, to jsem si pošmákla, díky mladej.
Další natáčení jsem absolvoval jako běžec a lepič
žvýkaček. Toho rána jsem vstal a šel do krámu
koupit pár rohlíků, a tři litry plnotučného mléka
v pytlíku z PVC a dvacet žvýkaček. Před natáčením
scény, kdy Venca vyndal z úst žvýkačku, a nalepil
jí na kmen borovice, jsem ještě spolu s několika
mladíky musel nakoupené žvýkačky poctivě roz-
žvýkat a nalepit na onu borovici. Celé dopoledne
jsme pobíhali po lese jako splašená zvěř. Srandy
jsme si užili dost, každou chvilku někdo z nás za-
kopl o kořen nebo o zvednutou větev, kterou omy-
lem běžící soused šlápnutím přizvedl. 

O jedné pauze mezi natáčecími scénami, za
mnou přišel Miroslav Zounar a povídá mi: Já už
jsem tě někde viděl, ale marně vzpomínám, kde to
bylo. Já jsem s úsměvem na něho kouknul a poví-
dám: No přece v Chodově u Karlových Varů, pomá-
hal jsem při stavění kulis. On na to: No jo, máš
pravdu, a pak jsme všichni jeli do Tatrovic na pe-
čeného berana… 
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Na dovolenou přijela do Voštic také moje sest-
řenka s rodinou, a mě teta vyslala do Volyně koupit
tři kila špekáčků: Bude tam velká fronta, bez špe-
káčků se ale nevracej, na mně volala, zrovna když
už jsem sedal na kolo. Ve Volyni jsem byl asi za
dvacet minut. Teta měla pravdu, před krámem če-
kalo na uzeniny asi třicet místních. Kolo jsem za-
mknul naproti řeznictví na tyč od dopravní značky,
zákaz zastavení.

Pomalu jsem přecházel přes silnici na druhou
stranu, koukal jsem, jestli neuvidím někoho zná-
mého, nikdo takový tam ale nebyl. Když jsem přišel
na začátek fronty, slyšel jsem: Koukejte ženský, po-
vídala jedna starší paní, to je ten herec, co hraje
v Hošticích v tom Zdeňkovým filmu. Nežli jsem se
stačil rozkoukat, tak mě několik ženských doslova
vecpalo do krámu a rovnou před kasu. Stál jsem
tam jak Alenka v říši divů. Prodavačka na mě
houkla, co si přeji, já jí vyklopil, co chci a už jsem
vzápětí stál zase před krámem. Srdečně jsem
všem ženám, stojící ve frontě, poděkoval a uháněl
zpátky do Hoštic. Velkou dřevěnou bránou, která
byla otevřená, jsem vjel do dvora, kde všichni pří-
buzní i moje žena zrovna popíjeli kávu. Teta na mě
spustila: Ty ses na to vyprd, byla tam velká fronta,

co? Já jí na to odpověděl: Byla, a velká. A vyndal
jsem ty špekáčky. Usmívající se teta mi vlepila mi
velkou pusu.

Druhý den jsme točili scénu, kdy Keliška vylézá
na strom a čučí do hospody oknem. Já jsem měl
za úkol dělat opilého, jak vychází z hospody ven.
Vypotácel jsem se ven, opice se mnou cloumala
z jedné strany na druhou, když jsem se dopotácel
k zábradlí tak jsem se pěkně nahnul, že jsem přes
něj přepadl, až to na zemi pěkně zadunělo. Kolem
stojící diváci se dali do takového smíchu, že mu-
sela zasáhnout pomocná režie a ztišit je. Celá ta
scéna se musela opakovat ještě několikrát. Nako-
nec se to muselo natočit už bez přítomnosti ču-
milů. 

Herci večer co večer odjížděli, byli totiž ubyto-
vaní mimo Hoštice. Což se jim stalo jednoho rána
málem osudným, pří jízdě na natáčení jejich auto-
bus havaroval. Nikomu se nic vážného ale nestalo.
Jen sem tam ňáká ta odřenina, která se zakryla
šminkami. I díky tomu se mohl dotočit jeden z nej-
oblíbenějších a nejsledovanějších českých filmů
v naší historii. Chválených a vyhledávaných vděč-
nými diváky, a proklínaný filmovými kritiky, vyzna-
vači kina jednoho diváka.

JAN DAWIDKO. 70
BLAHOPŘEJEME

Český básník, spisovatel a novinář Jan Dawidko,
člen Unie českých spisovatelů, Výboru národní kul-
tury a spolupracovník časopisu Lípa, se narodil 31.
3. 1946 v Praze ve znamení Berana. Po absolvování
SOU chladírenského v Častolovicích pracoval v Ko-
voslužbě Praha. V letech 1968 až 1988 žil v Chodově
u Karlových Varů. Pracoval jako mechanik měření
a regulace v Palivovém kombinátu Vřesová HDB So-
kolov. Po ukončení dvouleté večerní školy pro novi-
náře externě působil jako člen redakční rady
Sokolovského revíru. Zároveň byl vedoucím redakto-
rem podnikového časopisu Vřesovské mládí. Mezi
lety 1988 a 1997 pracoval jako správce na Škole
v přírodě v Habrové, Rychnov nad Kněžnou. Poté rok
působil jako člen Bankovní ochranné služby Komerční banky v Kostelci nad Orlicí. Od roku 1999 byl za-
městnán jako školník, údržbář a topič na OÚ Častolovice. V červnu 2001 odchází do invalidního důchodu.
Od téhož roku je členem UČS a VNK. Věnuje se psaní pohádek, dětských říkadel a básní. Má zajímavého
koníčka - sbírá kovové zvonky. Ve své sbírce jich dosud shromáždil přes 400 kusů z různých zemí. 

Do dalších roků přejeme autorovi mnoho tvůrčích nápadů a pevné zdraví.
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NÁŠ JUBILANT
JIŘÍ STANO, spisovatel, básník, novinář, zakláda-

jící člen Výboru národní kultury a Unie českých spi-
sovatelů se 29. ledna 2016 dožil devadesátky!

Srdečně ještě jednou blahopřejeme!

*********************************************
Silnou stránkou Stanových fejetonů je kompo-

zice. Jako jeden z mála současných fejetonistů
také snese náročnější jazykovou analýzu – protože
je co analyzovat. O Stanových hyperbolách platí
totéž, co o mostních obloucích; jejich klenba může
být o to smělejší, oč pevněji kotví v zemi. A Stanovy
nadsázky kotví opravdu hluboko v mateřštině, hlu-
boko ve znalostech lidí. Proto se i modelové situ-
ace jeho satirických fejetonů jeví jako pravdivé,
kdežto pokusy neznalců o tentýž postup vycházejí
jako trapné taškařice. Stano se důsledně vyhýbá
klišé, a buď je nepoužívá, nebo je vtipně demon-
tuje. Pavel Mlýnský

*********************************************
Jiří Stano nesnáší romantický přístup k člověku

spjatý s idealizací. Hrdinství postav nachází v jejich
činech, v jejich charakterech. Vhodnou volbou
kompozice dokáže na malém prostoru oznámkovat
povahový rys hrdiny, gradovat výmluvné životní zá-
běry a tím přispět k prohloubení vědění o člověku,
o smyslu jeho jednání.

V této složité typizační práci se Stano dokonale
orientuje a vychází z důsledného pozorování života
i portrétované postavy. Pozorovat skutečnost, pro-
nikat do jejich skrytých vnitřních souvislostí, obje-
vovat dosud nepoznané nebo nerozvinuté
vlastnosti člověka – to je činnost, k níž je zapotřebí
velkého talentu a tvůrčí fantazie. Fantazie a tvůrčí
obraznost se u Stana projevuje i při zvažování kon-
fliktních momentů, jimiž postava prochází. V jeho
portrétování není hluchých míst, osudové příběhy
postav nejsou chaotické, jednostranné nebo nudné.
To proto, že Jiří Stano ovládá všechny složky kom-
poziční, umění gradovat a pointovat. Jeho tvůrčí
schopnosti se projevují i v práci s jazykem. Zvolená
slova mají přesvědčivý obsah a význam, věty jsou
jasné, čtivé a umocňují autorův záměr.

Už tyto poznámky o Stanově tvorbě, o jeho
umění „kresby na malém prostoru“, umění tvorby
portrétu, naznačují, proč jsou jeho reportáže čtivé
a pro čtenáře přitažlivé. Karel Štorkán

*********************************************
Jako beletrista má Stano jednu z největších zá-

sluh na vytvoření socialistické portrétní reportáže.
Tento osobitý literární žánr nezvolil Stano jako klí-
čový projev své publicistické tvorby náhodně.
V něm promítl svou životní filozofii, svůj světový
názor, těmito reportážemi vyjádřil svůj kladný vztah
k životu, vyslovil v nich svou důvěru v člověka,
v dobrou, pokrokovou stránku jeho bytosti. Ve
svých reportážích promlouvá Stano k veřejnosti
jako moudrý a zkušený umělec a znalec života.
Žurnalistika je rodná sestra literatury. Ne všem no-
vinářům se však podaří se s ní spříbuznit. Stanovi
se to podařilo. Zdeněk Hoření

*********************************************
Jiří Stano ako reportér má vzácný dar vidieť v re-

alite, ktorú poznává v celej šírke, na zaklade z bo-
hato preskúmaných faktov v minulosti,
predovšetkým ludi s ich rozmanitými osudmi, pre-
javmi, s neschematicky videnou psychológiou. Do-
vedne spája ideje minulých zápasov s problémami
dnešných ludí. Břetislav Truhlář

*********************************************
Stano dovede přiblížit specifikum prostředí

i vhodným výběrem výrazů. V přímé řeči nekomolí
jazyk, s citem umírněně si vypomůže i slovy dia-
lektu nebo žargonu. Umí ve zkratce lidi charakte-
rizovat tak, že si je rázem oblíbíš, připadají ti
důvěrně známí. Dušan Tomášek

Z doslovu ke knize Jiřího Stana Řeč plátna 
a kamene, kterou v roce 2016 vydalo nakladatel-
ství FUTURA
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GENERÁL KLAPÁLEK.
74 LET OD BITVY O TOBRUK
Z reportérova zápisníku

JIŘÍ STANO
Při prvním výročí založení Klapálkova praporu,

v listopadu 1941, byl tento československý útvar
odvelen jako posila obráncům Tobruku. Do krvavé
řeže s útočícími německými vojáky se prapor za-
řadil mezi ty nejstatečnější. Účast na této obraně
se stala největší válečnou akcí československé
jednotky v severní Africe. V počtu 634 mužů, pod
velením tehdy podplukovníka Klapálka, hájila jed-
notka nejvíce ohrožený pevnostní úsek před úto-
čícími Rommelovými vojsky. Bitvu, trvající od
dubna do 10. prosince 1941, ukončila vítězně
ofenzíva 8. britské armády. Definitivně byl Tobruk,
po jeho předchozí ztrátě, obsazen britskými jed-
notkami 13. listopadu 1942. Při vzpomínce jede-
náctého výročí této bitvy, v listopadu 1952, byl
brigádní generál Karel Klapálek v souvislosti
s procesem „Slánský“ zatčen, obviněn ze saboto-
vání Košického vládního programu ve vojsku,
a odsouzen k šestiletému vězení. Po čtyřech le-
tech, s přispěním maršála Žukova, byl propuštěn
a rehabilitován.

V květnu 1968 mu prezident Ludvík Svoboda
udělil titul Hrdina ČSSR a dva nejvyšší vojenské
řády. Nelze ovšem zamlčet, že jeden z největších
polistopadových demokratů, prezident Václav
Klaus, odmítl návrh Parlamentu ČR v roce 2009
udělit generálu Klapálkovi posmrtně Řád Bílého
lva. Horlivý Miroslav Kalousek si také přisadil a hla-
soval proti udělení. 

Náhoda mě po letech svedla s bývalým politru-
kem útvaru, u kterého jsem sloužil, Václavem P. To
už byl podplukovníkem. Vzpomněl jsem si, že v té
době, to byl Klapálek ve vězení, Václav patřil k ne-
jaktivnějším zastáncům jeho neviny a jako voják
obdivoval jeho vojácké cesty od Zborova po Tobruk
a Duklu, kde se stal velitelem 3. brigády a nakonec
celého sboru, s nímž přišel do Prahy. Dáno to bylo
zřejmě skutečností, že oba byli rodáci z Nového
města nad Metují a přátelé. Václavovo zanícení na-
značovalo, že mu je jenom rehabilitace pořád málo.
„Ty máš obratné péro,“ škubal mi rukávem. „Ne-
chtěl bys o něm do Rudého práva něco napsat?

Stejně se mnozí dodnes dívají na generála skrz
prsty.“ 

A tak mne svým neuhasitelným zápalem přítel
podplukovník přivedl do střešovické vily, kde ge-
nerál s dvěma dcerami a manželkou Olgou bydlel.
Bylo to někdy v únoru nebo březnu roku 1968.
Představil jsem se jako major v záloze, z úsměvu
bylo patrné, že mě přijal málem jako kolegu. Ještě
dvakrát jsem ho navštívil, aby mohla z jeho vyprá-
vění vzniknout črta o „Cestě vojáka“, která
v Rudém právu vyšla 2. dubna 1968. Generál se
svěřil i s trpkou vzpomínkou, kterou do své knihy
Ozvěny bojů nezařadil. „Ten čas za mřížemi jsem
prožíval jako zlý sen s kulisami Ruzyně, Pankráce
a Valdic, degradován na vojína.“  Říkal jsem si, proč
si mám tu dobu připomínat? „Nakonec, aby se ne-
mohla nikdy opakovat“, s uveřejněním souhlasil.

„Černé myšlenky mě přepadávaly na frontě
v posledních týdnech bojů: zda najdu své blízké.
Našli jsme se, obnovil jsem svoji rodinu a žijeme
tu, obě holky Olga a Eva, které se narodily ještě
v Užhorodě, a manželka. Žijeme tu, s výjimkou
oněch děsivých čtyř let mé nepřítomnosti, šťastně
a klidně.“

Život a vojácká cesta generála Klapálka – to je
dynamický gejzír událostí, že je až s podivem, jak
se mohly vměstnat do života jednoho člověka.

Čím ovšem začít? Snad okamžikem, který pova-
žuje generál za nejtěžší svého života a který už
chtěl vymazat ze své paměti. Pro výstrahu.
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Prosinec 1954. Pankrác.  Pokračování odroče-
ného soudu z května téhož roku.

„0bžalovaný, vstaňte.” 
Karel Klapálek stojí. Dívá se do tváří vojenských

soudců, kteří jsou oblečeni do stejné uniformy, kte-
rou nosil on sám ještě v dubnu 1950 ve funkci ve-
litele 1. vojenské oblasti Praha. Tuto funkci zastával
od května 1945, hned po osvobození Prahy, kam
přišel jako velitel 1. čs. armádního sboru. Tuto
funkci převzal poté, kdy byl generál Ludvík Svo-
boda jmenován ministrem první československé
košické vlády.

Karel Klapálek stojí nehnutě, bez nejmenšího
pocitu viny, přesvědčen i přes dva roky vyšetřo-
vací vazby a výslechů, které má už za sebou, že
jde o tragický omyl, o šílené nedorozumění, jež
se musí vysvětlit. V myšlenkách znovu zkoumá
poslední roky a zastavuje se u uzlových oka-
mžiků, které obrátily jeho život vzhůru nohama.
První - 26. duben 1950. Do funkce ministra ná-
rodní obrany nastupuje advokát a četař aspirant
v záloze, který ještě tentýž den posílá na odpo-
činek generály Klapálka, Drgače, Bulandera
a další. Tato čistka Alexeje Čepičky, jejímiž prv-
ními oběťmi byli nejvýznamnější frontoví velitelé,
narušila vývojovou kontinuitu armády a způsobila
nenapravitelné škody. Karlu Klapálkovi bylo
tehdy 57 let, proto osobně nebral tento odchod
tragicky, i když se domníval, že nově se tvořící
armáda by mohla potřebovat zkušenosti fronto-
vých válečníků.

Ten druhý uzlový okamžik je už poznamenán
tragédií listopadu 1952. Už první den procesu ci-
tuje Rudolf Slánský vynucenou úlohu, kterou mu
určil připravený scénář. “Vedení armády bylo
v rukou několika vysokých reakčních důstojníků.
Byli to především Bohumil Boček a generál Klapá-
lek... Přitom jsem byl na jejich nepřátelské smýš-
lení upozorňován, a neučinil jsem nic, aby byli
odstraněni.”

To měly být, podle obžaloby, vojenské opory tzv.
protistátního spikleneckého centra. Ještě tentýž
den v noci, 20. listopadu 1952, zastavilo u Klapál-
kovy střešovické vily auto a odvezlo ho do stejné
budovy v Ruzyni, kde byly připravovány všechny
politické procesy, do věznice, která plnila funkci

vyšetřovací věznice Státní bezpečnosti. Tam měl
“změknout” i generál Klapálek.

Za celý rok ho nikdo neudeřil, avšak vyšetřu-
jící uměli působit na nervovou soustavu: “Kou-
kejte, generále, říkají o nás, že jsme jako
gestapáci, můžeme vám to předvést? “ Nesne-
sitelná trýzeň pramenila ze samoty, z nejistoty,
z nekvalifikovaných vyšetřovatelů, kteří o vojen-
ských věcech neměli nejmenšího ponětí.  Obža-
loba byla mlhavá, nekonkrétní, vynucovala
absurdní přiznání, vyšetřující nerozuměli nejzá-
kladnější vojenské organizaci, nerozuměli ani
tomu, nač se tázali. Obviňovali ho mezi jiným
z toho, že byly u nás vyráběny samopaly, a proč
jsme je nekupovali ze Sovětského svazu. To
ovšem bylo v kompetenci vlády, a nikoliv okru-
hového velitele. Upustili tedy od této obžaloby
a hledali další. Neboť dostali příkaz odsoudit
Klapálka za cokoliv. Protože Klapálek byl zapsán
do listiny zločinců a ruzynští vyšetřovatelé měli
rok času něco na něj vymyslit. A všechno, co vy-
myslili, se zhroutilo před Klapálkovou stateč-
ností. Trochu mu pomohlo štěstí. Jeho vleklá
žlučníková choroba se zhoršila natolik, že ho
museli převézt do střešovické nemocnice na
operaci. Pod cizím jménem. Lékaři nesměli
vědět, že jde o generála Klapálka. Pak proležel
dlouhé měsíce na vězeňském lůžku. Dovolili mu
číst a to ho posilovalo.

Vyšetřující tým, který se na něm za celý rok
v Ruzyni vystřídal, kapituloval. Nedokázali mu ani
jediný výmysl, k nimž potřebovali jeho přiznání.
A tak soud, po dalším jednoročním věznění na
Pankráci, se stal fraškou. Obžaloba se zmohla na
všeobecnou, nic nedokazující formulaci - “sabotáž
Košického vládního programu”.

Generál Klapálek stojí vzpřímen a poslouchá ne-
pohnutě rozsudek:

„Vzhledem k vašim zásluhám se soud přiklonil
k spodní hranici trestu.“

Generál Klapálek byl takto odsouzen ústně, bez
písemného dokladu - který mimochodem neexis-
tuje dodnes - k šesti letům žaláře.

Vzhledem k vašim zásluhám… V Kartouzích,
kam byl odvezen k odpykání trestu, měl čas pře-
mýšlet o těchto zásluhách. 0 své cestě v bojích za

CESTA VOJÁKA 
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svobodu svého lidu, která trvala téměř tolik let, ko-
lika lety byly “zváženy” jeho zásluhy…

Ve Valdicích u Jičína stojí starý klášter ze 17.
století. A v něm je ona pekelná věznice kartouz-
ská. Už rok u velikého stolu dere Karel Klapálek
peří, kus dál proti němu bývalý pověřenec
dr. Okályi. Neopouští je optimismus, přestože
byli zařazeni do kategorie s přísným dohledem
a zákazem práce mimo prostory věznice. Klapá-
lek dává občas k lepšímu nějaké historky od
soudu.

„Jak jste mohl dostat Řád února?” ptali se ho
například.

„Na to se mne, pánové, neptejte. Zeptejte se na
to těch, co mi ho dali. Ti vědí, za co mi ho připíchl
vlastnoručně ministr Václav Nosek.” 

„A za co jste dostal Řád Bílého lva?”
Provokativní otázky,

které měly znevážit a ze-
směšnit Klapálkovu čin-
nost. Bílého lva mu
předal osobně Klement
Gottwald. Není pochyb,
že by nevěděl za co...*)

Od prvního dne oku-
pace se podplukovník
Karel Klapálek postavil
proti nacistům. Když se
stahuje síť gestapa
kolem jeho podzemní
činnosti, prchá v únoru
dobrodružnou cestou
přes Maďarsko, Jugoslá-
vii, Řecko, Turecko a Sýrii
do Palestiny, kde vstu-
puje do britské armády.
Organizuje Českosloven-
skou jednotku, která se
později pod jeho velením
proslavila v bojích na
Středním východě, a při
obraně obklíčeného Tob-
ruku. Později, ve svazku
Montgomeryho 8. ar-
mády, účastní se Klapál-
kova jednotka
vyčišťování severní
Afriky od Rommelova
Afrikakorpsu. V roce
1943 přechází jednotka

do Anglie, kde je zařazena do československé obr-
něné brigády. Nějaký čas je generál Klapálek zá-
stupcem velitele této brigády, pak pracuje jako
přednosta odboru ministerstva národní obrany
v Londýně.

V srpnu 1944 je převelen do Moskvy, odkud se
odebírá okamžitě na frontu k Dukle, kde přebírá
velení 3. čs. brigády. Byly to vlastně zbytky brigády,
zdecimované masakrem u obce Wrocánky, kde bri-
gáda vběhla do nacistické pasti.

Vilém Sacher, generálporučík v záloze, nyní
ředitel Junior-hotelu v Praze, mi řekl: „Velel
jsem dělostřelectvu 3. brigády. Vím, že se ge-
nerál Klapálek dlouhou dobu rozmýšlel, zda má
převzít tuto brigádu. Převzal ji, vtiskl jí pečeť
své vojáckosti, pevné vůle a neústupnosti. Vrátil
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ji bojovou morálku, s vojáky byl ustavičně
v první linii. Já jsem s ním velmi rád spolupra-
coval a nesmírně jsem si ho vážil. Když se stal
generál Svoboda ministrem, byl generál Klapá-
lek jediným možným kandidátem na funkci ve-
litele sboru.”

Přes Duklu, Ondavu, Ostravu a Moravu přivedl
generál Klapálek 1. čs. armádní sbor 17. května
1945 do Prahy. Je jmenován velitelem 1. vojenské
oblasti, během Února vstupuje do obrozené Národní
fronty, a s dalšími významnými vojenskými veliteli
- generály Svobodou a Bočkem - staví se manifes-
tačně po bok KSČ, stává se nakonec členem Komu-
nistické strany Československa. V. Bušek v roce
1954 vydává v New Yorku knihu Poučení z únoro-
vého převratu, kde píše, že ve chvíli, kdy se gene-
rálové Svoboda,  Boček a Klapálek dali k dispozici
ústřednímu akčnímu výboru, president se nemohl
spolehnout už ani na armádu...

Dnes, po všech těch letech, generál Klapálek
řekl: „Nemohl jsem se stavět na stranu Ripky,
Stránského, přece jsem viděl, co dělali ti pánové
v Londýně.”

V Kartouzích byl jeden vyšší činovník věznice,
který si nikdy neodpustil oslovit Karla Klapálka
slovy: „Tak co, generále, jak se máme?”

„Čekáme, čekáme...,” odpovídal s úsměvem
vězeň. To nebylo gesto, ale víra ve spravedlnost, ne-
zlomná víra, jakou může v sobě nést čestný člověk.

A skutečně se dočkal dne 6. dubna 1956. V 17
hodin se vrátil zpět do své střešovické vily, ze které
byl násilím odvezen před 3 roky, 4 měsíci a 16 dny.

„Byl jsem jedním z prvních, kterým XX. sjezd
KSSS vrátil svobodu a čest,” říká dnes s ulehčením.
Odebral se do ústraní a přes plnou rehabilitaci jeho
jméno jaksi zapadlo, a roky na něj vrstvily příkrov
zapomenutí...

Seděl jsem s generálem Klapálkem v jeho vile
a poslouchal jeho vyprávění. Přes jeho vysoký věk
dodnes musí imponovat každému jeho vojácké
vzezření, fyzická svěžest i duševní bodrost. Na
těžké chvíle svého života vzpomíná bez roztrpčení,
neprojeví ani stín pocitu křivdy. Obrovská životní
zkušenost v něm vypěstovala klid a obdivuhodnou
vyrovnanost.

„Celou dobu, co jsem tam byl,“ řekne, „ jsem
věřil, že jde o nějaký zlý omyl. Neztratil jsem víru
v lidi, ani ve spravedlnost.”

„Jak tato zjevná a neomluvitelná nespravedl-
nost, soudruhu generále, ovlivnila váš vztah k so-
cialistickému zřízení?,” ptám se.

„Nijak, naprosto nijak,” odpoví rychle. „Horší je,
že jsem tam z těch bačkor dostal ploché nohy,” dá
se potom do smíchu a dává najevo, že je tato ka-
pitola jeho života ukončena.

„Jaký by byl váš vztah k obnově vašeho členství
ve straně?”

„Byl jsem vyloučen, to se mne dotklo. Dlouho
jsem usiloval o stranickou rehabilitaci v uliční or-
ganizaci. Vleklo se to. Až v poslední době jsem byl
zavolán na ÚV KSČ. Obnovení členství jsem už ne-
chtěl, jenom to, aby byla škrtnuta potupná formu-
lace - byl vyloučen.”

„Jak jste uvítal demokratizační proces, který
probíhá v naší zemi?”

„Jistě, uvítal. To, co u nás bylo, se už nesmí opa-
kovat. Avšak neměla by to být příležitost zase
k tomu, aby se veřejně spílalo kdekomu. Společen-
ské normy, vkus a etika by tomuto procesu neměly
být na závadu. A potom si myslím, že není pravda,
že všichni byli odsouzeni neprávem.”

Rozloučili jsme se srdečně. Zůstal ve mně pocit
o velké skromnosti a moudrosti tohoto člověka.
Chtěl bych tyto řádky ukončit ještě jednou slovy
generála Viléma Sachera: „Byl a je to typ člověka,
který se lišil od typů, které měly velké fráze a řeči.
Byl skromný a houževnatý, jeho slova se kryla
s činy. Svými skutky dokazoval, že za vlast se má
bojovat a třeba i umírat. Byl typickým vlastencem,
který těžce nesl Mnichov - a snažil se odčinit tuto
tragédii. Když se člověk zamyslí nad jeho životem,
až žasne, jak čistý má charakter.”

JIŘÍ STANO
RP 2. 4. 1968

Post scriptum: 
- Po prvé světové válce se Karel Klapálek vrací

plavbou z Vladivostoku do vlasti v roce 1920.
- Jeho útěk z Protektorátu Čechy a Morava končí

3. 7. 1940 v Sýrii
- Bitva o Tobruk trvala dva měsíce – od 18. listo-

padu 1941 do 15. ledna 1942.
- Z Afriky byl přemístěn do Londýna, odtud převe-

len ke Svobodovu sboru.
- V období listopad 1952 až červen 1956 byl vězněn.
- V roce 1968 mu udělil náš prezident Ludvík Svo-

boda titul Hrdina ČSSR.
- Zemřel 18. listopadu 1984 ve věku 91 let.
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MLHY NEUŠETŘEN
(Bart, Ilja. 17. 5. 1910 - 11. 11. 1973).

EVA BARTŮŇKOVÁ

Je Ilja Bart pozapomenutým básníkem? Byl při-
tom plodným autorem, vydal řadu básnických sbí-
rek, prozaických knih a překladů z ruštiny
a španělštiny. A přesto se s jeho jménem často ne-
setkáváme.

Vlastním jménem Julius Bartošek, pocházel z ro-
dinného prostředí, které rozhodně inspirovalo
k tvůrčím aktivitám a vzdělávání.

Jeho otec, filolog a gymnaziální profesor Julius
Bartošek, proslul jako propagátor francouzského
jazyka a kultury. Zpracoval učebnici francouz-
štiny a publikace o francouzské literatuře. Získal
několik francouzských vyznamenání včetně ry-
tířského řádu se stužkou Čestné legie. Jak o něm
řekljeho syn Ilja, byl jakýmsi neoficiálním fran-
couzským konzulem, ke kterému vedly cesty
všech francouzských návštěvníků. V knize Dny
života Bart napsal o otci: „V poměru k žákům ne-
znal rozdílu – jemu šlo v první řadě o rozvinutí
nadání a charakteru každého z nich. Nečinil
nikdy rozdíl mezi proletářským a havířským syn-
kem nebo dcerkou a dětmi ze zámožnějších vrs-
tev. Všemožně pomáhal různými podporami
a učebními pomůckami nemajetným dětem, pod
střechou duchcovského gymnázia vládla na-
prostá rovnost, demokracie a názorová tole-
rance.“

Jinou významnou osobností v rodině byl Iljův
strýc Theodor (Bohdan) Bartošek, starší bratr jeho
otce. Na přání rodičů se měl stát knězem, ale ode-
šel ze semináře a vystudoval práva. Byl spoluza-
kladatelem a prvním předsedou Svazu českého
studentstva, sblížil se s anarchisty. Pracoval
v české organizaci Volné myšlenky a okusil za to
politické pronásledování, které vyvrcholilo za 1.
světové války, kdy byl internován. V roce 1918 se
stal členem revolučního Národního shromáždění.
Svého právnického vzdělání využíval pro obranu
nespravedlivě pronásledovaných. Po nástupu fa-
šismu v Německu se stal předsedou Spolku na
ochranu a k podpoře obětí boje proti fašismu. Za
okupace byl několikrát zatčen. Ještě v roce 1944
úspěšně hájil členy své ilegální skupiny před sou-
dem v Drážďanech.

Svou stopu v české vědě a kultuře zanechal také
Iljův bratr Milan Bartošek, docent římského práva
na PF UK, autor obsáhlých publikací Dějiny řím-
ského práva a Encyklopedie římského práva.

Ilja se narodil v Chrudimi, ale část dětství a do-
spívání prožil v Duchcově, kde se roku 1919 jeho
otec stal ředitelem nově založeného českého gym-
názia. Český sever se mu stal domovem. Byl, ales-
poň tedy v předválečné tvorbě, dělnickým autorem,
chápeme-li to tak, že našel své místo v hnutí, které
usilovalo o sociální spravedlnost. Dělníkem v do-
slovném smyslu ovšem nebyl. Patřil k levicové in-
teligenci, což v první polovině 20. století nebyla
vzácnost. Psát poezii začal už jako gymnazista.
První sbírku, Slunce nad blátivým jarem, vydal
ještě před maturitou. Tehdy se kryl pseudonymem
Ilja Hlučák. V době studia práv byl činný v Komso-
molu a Kostufře. Po promoci krátce pracoval jako
advokát, později zastával různá úřednická místa.
S rozhodnutím věnovat se literární tvorbě přijal
pseudonym Ilja Bart. Psal a překládal poezii a re-
portáže, redigoval. Významnou část jeho prací tvo-
řila politická poezie, vydaná například ve sbírce
Písně s náhubkem.

V létě 1936 pobýval v Paříži jako zpravodaj Ru-
dého práva a Haló novin. Jako novinář na Lidové
olympiádě prožil první měsíce občanské války ve
Španělsku, a účastnil se bojů v interbrigádě repub-
likánské armády na aragonské frontě. Zároveň pra-
videlně dopisoval do různých redakcí, například do
Tvorby, Hej rupu a Rudého práva. Své zážitky pro-
mítl do básnické sbírky Španělské rytmy a do pro-
zaické sbírky črt, vzpomínek i poezie Kráter se
otevírá. 

Patřil k těm autorům, kteří za první republiky do-
stali příležitost navštívit Sovětský svaz. Cestu mu
umožnilo stipendium, které nabídlo pobyt v některé
z vybraných evropských zemí, odměnou za vítěz-
ství jeho básně Puško! v mezinárodní protifašis-
tické soutěži. Zvolil si pobyt v Sovětském svazu.
V jeho případě, jak píše ve svých vzpomínkách, se
spojil obdiv k zemi, která uskutečňovala socialis-
tickou cestu vývoje, s pozorováním znepokojivých
známek stalinismu.
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V době nastupujícího fašismu podnikl také cestu
do Drážďan a Berlína.

V okupované vlasti byl v červnu 1940 zatčen
a vězněn na Pankráci, v Terezíně, Lipsku, Drážďa-
nech a Waldheimu. 

V předmluvě ke knížečce žalářní a koncentráční
poezie Hlásíme příchod… (Praha, Svaz osvoboze-
ných politických vězňů, 1945), kterou Bart sestavil
a redigoval, popsal, jak se v tak extrémní situaci
může v člověku probudit poezie:

„ a právě v těchto chvílích zdravá, věčně živá,
zpěvavá duše našeho národa, národa muzikantů,
neklesala. Rozpínala křídla ke smělým letům v do-
bách nejtěžších, nejnelidštějších. A v těchto chví-
lích my všichni čeští političtí
vězňové jsme se stávali básníky.
Veliká tesknota a bolest se zdvi-
hala v našich hrudích, ne bolest
našich vlastních osudů, ale bolest
nad celým lidstvem, které toto
všechno trpí, bolest nad nevinně
ubíjeným a zrazeným národem.
Bolest nad bolestí našich blíz-
kých, kteří nás marně po leta
a léta očekávají. A současně vě-
domí vlastní síly a převahy nad
našimi vězniteli, vědomí veliké
duševní převahy nad hordami
placených a řemeslných katů, vě-
domí bojovníků za pravdu a svo-
bodu národa.“

Ve sborníčku se tak sešly
práce autorů různého vzdělání,
nadání a sociálního postavení. Vedle veršů ne-
známé ženy tak stojí báseň slavného malíře a spi-
sovatele Josefa Čapka a dalších autorů, v nichž
„rány, urážky a hlad … vykřesaly jiskry pravdy
a krásy, o kterých jsme do té chvíle ani sami ne-
měli tušení…“ Obsah, především fluidum skrom-
ného hrdinství, je v takové publikaci důležitější, než
míra umělecké hodnoty.

Ilja patřil k těm nemnoha šťastným, kteří se vrá-
tili. Propustili ho v roce 1943, a do konce okupace
naší vlasti pracoval v totálním nasazení na statku
v Lysolajích. 

V osvobozené republice prošel řadou zaměst-
nání, například v aparátu KSČ, ve Svazu osvoboze-
ných politických vězňů, v rozhlasovém studiu
v Mostě, a byl vedoucím úřadovny Ministerstva in-
formací v Ústí nad Labem. Pracoval pro ČTK a v re-

dakci Rudého práva. Kromě toho pravidelně fáral
do hlubinných dolů. 

Po válečných útrapách ho čekala další zkouška
v podobě vážné nemoci. Své zážitky zachytil ve
sbírce Navrácené dálky (Praha, Československý
spisovatel, 1956). Ve verších přímočaře vypsal stří-
dání nadějí a obav, ale i neústupnosti zkušeného
bojovníka. Smrt, která nechá práci nedodělanou,
by znamenala dezerci.

Doba výstavby socialismu s padesátými lety
a normalizací nebyla snadná. Zvlášť těžké to mu-
selo být pro ty, kteří za socialismus bojovali a byli
jeho poctivými stoupenci. I autorova poezie prošla
krizí a na čas se odmlčela. Překládal z ruštiny

a španělštiny, psal prózu, vydal
vzpomínkové knihy, například Dny
života (Praha, NPL, 1966) a Na ges-
tapu. V jeho pozdější poetické
tvorbě vidíme odraz komplikova-
ných poměrů, myšlenky na stáří
a nemoc. Zároveň jako básník
rostl.

Žil v Praze a severních Čechách
a svému kraji věnoval řádu básní,
například sbírku Uhelný kraj. Seve-
ročeská nakladatelství vydávala
jeho knihy, Silokřivky, Tři lidé, Můj
sever. V posledním období jeho
tvorby vznikaly skutečně pozoru-
hodné verše. Snad nejcennější jsou
ty, které vyšly posmrtně v knížce Já
jsem ten šachový král (Praha, Čes-
koslovenský spisovatel, 1976).

Po nelehkém životě ten nejtěžší úder ho čekal
na samém konci. V roce 1972 ztratil svého syna
Ilju (*1948). Ten za svůj krátký život dokázal, že by
byl schopen pokračovat v tradici mimořádně na-
daného rodu Bartošků. Stal se písničkářem a ky-
taristou, vystupoval samostatně nebo ve dvojici
s Georgijem Dymičem. Hrál také na kytaru ve sku-
pině Extempore Jaroslava Jeronýma Neduhy. Po-
dílel se jako host na přelomovém rockovém albu
Kuře v hodinách skupiny Flamengo (Supraphon,
1972). Zemřel předčasně na rakovinu.

Julius Bartošek – Ilja Bart zemřel 11. listopadu
1973 v Praze. To už byl vyloučen ze Svazu česko-
slovenských spisovatelů a jeho veřejný pohřeb byl
v podstatě zakázaný. Má hrob v Duchcově, s po-
mníkem, který byl vytvořen podle návrhu akade-
mického sochaře Stanislava Hanzíka.

Lipa_01_2016_LIPA  21.03.16  14:01  Stránka 85



Z galerie opomíjených klasiků 20. století

JAN OTČENÁŠEK
Jiří STANO

Byl především vypravěčem lidských příběhů.
Znal jich bezpočet už ze své životní zkušenosti.
A další si vytváří jeho obrazotvornost, vrozený
epický talent. Zdálo se, jako by přímo potřeboval
vyprávět.

Dovolil jsem si oprášit citát, jímž charakterizoval
literární kritik František Buriánek autora, který byl
jednou z nejvýznamnějších postav české prózy pa-
desátých až sedmdesátých let. Byli si podobni se
Zdeňkem Pluhařem, kteří dlouho ani nepomysleli,
že by mohli být spisovateli, jako třeba Vladimír Neff,
který už ve dvaceti věděl, že bude prozaikem.

Pluhař a Otčenášek se připravovali na zcela od-
lišnou životní dráhu. Pluhař vystudoval stavění říč-
ních mostů, zatímco Otčenášek ekonomiku
a obchod. Za německé okupace byl totálně nasa-
zen jako dělník v závodě AVIA v Čakovicích a ČKD
Praha. Rodinné, dělnické prostředí ho přivedlo
k ilegální činnosti komunistické strany a ke styku
se skupinou Předvoj. 

Oba nakonec patřili k těm, kteří představovali
hodnoty socialistické literatury, byť každý jiným
způsobem. S Otčenáškem jsme se často setkávali
na spisovatelských sjezdech a schůzích na Národní
třídě. Byl to sympatický a vnímavý člověk, chlapsky
vyhlížející fešák, přátelsky nakloněn ke každému
dobrému člověku. Ostatně, člověk byl démonem
všech jeho tvůrčích činů. Zvláště ten, kterého mohl
zařadit po svůj bok při otevírání nové cesty a na-
děje. 

Narodil se v Praze roku 1924 v dělnické rodině,
vystudoval obchodní akademii. Díky své prvotině
Plným krokem (1952), která překvapivě naznačo-
vala příchod významného prozaika, získal práci
v sekretariátě Svazu čs. Spisovatelů, kde se pak
od roku 1956 do roku 1959 stal jeho 1. tajemní-
kem.

Román Plným krokem byl prvním literárním
dílem, které ztvárnilo uměleckým pohledem zápas
za splnění pětiletky v našem průmyslu, obrazem
nových hrdinů práce, jejich nových přístupů k práci.
Jak už od roku 1949 prokazovala v Ostravě na dole
Generál Jeremenko (osvoboditeli města) úderka

bratrů Bořuckých, která strhla svým příkladem
stovky kolektivů po celé zemi.

Tyto údernické skupiny, jak se promítl jejich pří-
nos i u Otčenáškovy vyzrálé prvotiny, objevují
v osvobozené práci konkrétní morální zdroje spo-
lečnosti, která se zbavila vykořisťování. Zájem au-
torů starší, a zejména nastupující generace, se
obrací k současnosti, v níž hledá její obraz, nositele
a tvůrce, tvář pracujícího člověka. Prozaici vychá-
zejí z konkrétní životní předlohy. Například Jiří
Marek v románu Vesnice pod zemí (1949) nebo
v povídkové knize Nad námi svítá (1950), Zdeněk
Pluhař v Modrém pondělí (1954), či Václav Káňa
v divadelní hře Parta brusiče Karhana (1949) a Jiří
Stano v Natálii (1949), Vojtěch Cach v DS 70 nevy-
jíždí, Miloslav Stehlík ve Vysokém letním nebi
(1955) a v řadě dalších předzvěstí, těch prvních
vlaštovek jara.

Jan Otčenáček se narodil do generace budou-
cích literátů vychovaných a vycepovaných k zdra-
vému a nezastřenému pohledu na svět a život, než
tomu tak bylo u předcházející generace autorů
prózy. Nutně se stali prozaiky vycházející z kon-
krétní životní předlohy.

Ve svém druhém románu Občan Brych (1955) se
Otčenášek posunul o notný krok dále, když přikro-
čil k závažnému tématu „o bitevním poli v člo-
věku“. Antagonický třídní konflikt, širší
společenský záběr se stává určující. Pokračuje
v zobrazení střetů tvůrců socialismu s protagonisty
poraženého světa se zřetelem k nitru člověka.

Příklady těchto zobrazování nalézáme u povídek
Rudolfa Kalčíka v Hraničních horách (1954), nebo
v Králi Šumavy (1960), v Bitvě Václava Řezáče, v ro-
mánu Divoký západ (1954) Marie Majerové, či ve
Venkovanu (1955, 1958) Bohumila Říhy. V tomto
smyslu se stal Občan Brych průkopnickým. Tato
postava právnického intelektuála je autorovi
ústředním hrdinou dramatických událostí vrcholí-
cích Únorem 1948. Drama Brycha je obrazem části
inteligence, která se ve složité době zbavovala zau-
jatostí o buržoazní demokracii, aby nakonec po-
chopila skutečný obsah socialistického státu. 
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Otčenáškova kniha zůstává stále románem,
který své téma překračuje. Je svědectvím vítězství
člověka nad sebou samým. Není náhodou, že
Občan Brych spolu s románem Zdeňka Pluhaře
Opustíš-li mě (1957) patřily ve své době k meziná-
rodně nejznámějším románům české poválečné li-
teratury.

Dalším Otčenáškovým významným dílem je no-
vela Romeo, Julie a tma (1958). Tento komorní pří-
běh studenta Pavla a židovské dívky Ester z období
okupace, její vraždou nacistickými podlidmi, se
také dočkal světového úspěchu. Román Kulhavý
Orfeus (1964) se vrací příběhy několika maturantů,
totálně nasazených do továrny na výrobu letadel,
do doby nacistického teroru. Tady už autor výrazně
dbal na zachycení duševních pochodů postav mla-
dých hrdinů. 

Romány Když v ráji pršelo (1972) a Mladík z po-
volání (1968) sáhl Otčenášek k látce ze současné
doby, v nichž se věnoval i psychologické pitvě po-
stav a citového vztahu mladé dvojice.

Napsal rovněž divadelní hru, spolupracoval na
dvou desítkách filmů a televizních inscenací,
z nichž Byl jednou jeden dům se stal evergreenem
do dnešních dnů. Účastnil se rovněž populárního
rozhlasového seriálu, koncipovaného Jiřím Mar-
kem, Jak se máte Vondrovi.

Ve všech svých prozaických i dramatických dí-
lech byl neodmyslitelný jeho novátorský zásah do
vývoje české poválečné literatury. Vedl neutuchající
zápas, jemuž věnoval veškerý svůj talent, umě-
lecké cítění, neskrývanou čistou víru v nový svět. 

Ve své době česká literatura takového spisova-
tele potřebovala, čekala na něho. Lze jen plně sou-
hlasit s Vítězslavem Rzounkem, který označil
Otčenáška za nejsilnější epický talent poválečné
literární generace. Vždyť už jeho první tři romány
– Plným krokem, Občan Brych a Kulhavý Orfeus –
staly se třemi mimořádně důležitými mezníky ve
vývoji poúnorové socialistické prózy, které prorá-
žely přežívající schematické zobrazení života.

Padesátá léta, do nichž vstoupil, byla i věkovým
předělem, v němž nastoupila mladá krev bojovně
naladěných tvůrců, které dnes „pravda a láska“
paradoxně vytlačila do postavení opomíjených kla-
siků 20. století. U Otčenáška nelze opominout silné
stránky jeho umění – smysl pro psychologii postav,
pro vystižení různých typů, schopnost tvorby jak
komorních próz (Romeo, Julie a tma) tak i velkých
prozaických děl (Občan Brych, Kulhavý Orfeus). 

Zasloužilý umělec (1966) a nositel Státní
ceny KG (1956 Brych a 1965 Orfeus), Jan Otčená-
šek, nestačil, bohužel, své dílo dokončit. Patřil
k němu rozepsaný román Pokušení Katarina.
České literatuře a čtenářům vzala jeho život v mla-
dém věku padesáti let zákeřná nemoc (1979).
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Ve jménu života aneb Hygiena duše 
ALEXEJ MIKULÁŠEK

Nová básnická sbírka Michala Černíka, jehož čte-
nářům našeho časopisu jistě představovat netřeba,
nese název PLACHÉ RADOSTI (Brno: vlastním nákla-
dem, vytiskl Tribun EU, 2015, ISBN 978-80-260-
7882-1) a řadí se k těm, které se vyznačují takovou
životní moudrostí, rozvahou a klidnou vyrovnaností,
že by v nich měly pojem a rozmysl, filozofie života,
reflexe, sentence a etické instrukce vytěsňovat poezii
kamsi na okraj do druhého plánu, měnit autonomní
verš v „užitný“ prostředek mimo- a vně-poetického
obsahu. A přitom nic není falešnějšího než tato me-
chanistická rozvaha, kladoucí proti poezii racionální
myšlenku, proti kráse nějakou praktickou etickou
radu (a výzvu k činu, jakkoli sebeočistnému), proti
metafoře pojem, proti okamžitému nápadu řád a pra-
vidlo. Černíkova sbírka dokazuje, že poezie se rodí
i tam, kde má krásný verš jiné poslání než to, které
se mu konvenčně přisuzuje (např. se oceňuje „krása
jazykového ozvláštňování“, „lehká a duchaplná zá-
bavnost“, „významové dění“ v ambivalenci a poly-
sémii, „dekonstrukce“ tvaru etc.), protože básnické
slovo v ní chce – a samozřejmě poeticky, nikoli pro-
středky neslovesnými – skutečnost rozsvítit a posvítit
slovem na cestu všem, kteří toto čiré světlo uvidí,
resp. jsou ochotni naslouchat, tedy vidět. Vlastně tu
také dochází k jakési dekonstrukci – báseň je nové
vidění, nové osmyslování něčeho, co vnímáme jako
banalitu (např. vlastní existenci).

Existenciální lyrika těží z nekonečného projekto-
vání situací a scén, vjemů a prožitků sebe sama,
toho, jak nahá lidská duše je vržena do nepřátel-
ského, cizího a nepochopitelného světa, v němž pa-
nuje jediná jistota, tedy že – sartrovsky napsáno –
„peklo jsou ti druzí“. Je v tom „žitém existencia-
lismu“ také hodně pravdy, pravdy potvrzované den-
nodenní zkušeností, ale současně i mnoho, mnoho
omezenosti, jednostrannosti, kterou je třeba korigo-
vat.

Autor jistě dobře zná odvrácenou tvář života, srov.
např. básně Nihil nebo Konec iluzí, ostatně jejich
tvůrce už třikráte překračoval hranici smrti, aby se
znovu mezi živé vrátil:„Třikrát mi tykala smrt / Smrt
každému tyká / Ani zlatý klíč / před ní dveře neza-
myká“ (s. 56). Jenže Černíkova lyrika je „lidská“
(sbírku otevírá báseň přímo nazvaná Lidské verše)
i v tom smyslu, že svět lidí vidí právě jako náš svět,

jako skutečnost po-
lidštěnou a živou,
dýchající a laskající
a promlouvající
a učící a hojící…
Slovem, ta Černí-
kova poezie je lyrice
existenciální jistou
protiváhou či proti-
pólem, jakkoli
z těchto důvodů
jistě psána nebyla:
nemá polemický ráz, a do žádných dveří, natož pak
těch důkladně zavřených, se nedobývá.

Černík ve svých verších už nejen hledá a kontu-
ruje, ale slovesně vyznačil a vyměřil svět základních
podstat a jistot – pro sebe i všechny ochotné mu
naslouchat. Sbírka se odvíjí jako veršovaná učeb-
nice života – z neumannovské chvály života, radosti
i krásy je především akcentována první část triády,
aniž by byly zcela opomenuty její dvě další tváře.
Je to chvála života a modlitba k němu v jednom,
chvalořeč poznání toho božského v nás i v druhých
(Boha?) i výzva všem živým, aby si uvědomili, co
hodnotného drží ve svých rukou a co je jenom stín
a blín. Náboženství bez Boha, a současně víra
v Boha bez nějakého určitého náboženství! Vroucí
modlitba bez sakrálního adresáta, Boha nebo
světce, a uvědomění si existence duše jako největ-
šího lidského daru. Spirituální lyrika povstává
z těchto nestejně dlouhých řádků bez jakéhokoli
ponižování (a sebe-ponižování), čmoudu kadidel
a okázalého klanění se Tvůrci, Hospodinovi, Allá-
hovi, Řádu veškerenstva. Jestliže náboženství vzni-
kalo jako svého druhu odcizení – Bůh byl projekcí
nejkrásnějších a nejčistších lidských sil, vlastností,
tužeb a snů –, je zde náboženství (rituál, gestace,
víra) znovu zhodnoceno, a máme dojem, že i reha-
bilitováno, ovšem víra jako přesvědčení o přesahu
k věčnosti je stěží převoditelná na nějaký konkrétní
a hlavně známý „systém“, dejme tomu bez Boha
a Bohů.

Zajímavé – zatímco evropští ateisté nalézají Boha
v humanitě, přírodě a etice, aniž k tomu potřebují
zprostředkovatele v podobě církve či kněze, evropští
křesťané se svou dogmatikou a Bohem-Vykupitelem
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nechávají své křesťanské svatostánky prázdnými,
svou církví pohrdají a svá srdce opevnili!

A nejde vlastně o hledání Boha, to by nás při vý-
kladu Černíkova záměru spíše zavádělo, protože zde
čteme výsledek celoživotního poznání a uvědomo-
vání si toho, čemu židé dali výraz v zákonech a slo-
vech proroků (a čeho se také báli) a za co přijímali
odpovědnost, aniž by za vše špatné vinili okolí
a zlobu těch druhých. Řekové řádu a zákonům dávali
výraz v pojmu osud, FATUM, nebo také NÚS (na po-
čátku byl chaos a ten byl popřen svým uspořádáním),
křesťané se zaštiťovali Zjevením a „vůlí Boží“, naši
idealisté své zákony ztotožnili s demo-
kracií a humanismem a tyto hodnoty
sakralizovali jako kdysi jejich předkové
Boha a neomylnou Církev.

U Černíka se ocitáme v jiném světě
„osrdečňovaných“ (jak by možná napsal
Wolker a jeho vykladači) zákonů, možná
v něčem naivní moudrosti přirozeného
světa, zákonů objevovaných a ozřejmo-
vaných darem slova. Rozevřená učeb-
nice života, to je oč v Plachých radostech
běží, odvěké lidské zákony bez naučného
systému, exaktních vět a cizelovaných
definic. A tak jen básník může „řešit“
Úděl vlaštovek, které oblohu rozpáranou
tryskami a hromy letadel opět scelují,
„rychlými tahy sešívají / to potrhané“ (s.
65). Scelují i naši duši, když i „tvá duše
je rozpáraná“.

Černíkův svět konturuje a slovesnými
prostředky vymezuje podstaty lidského
života, stejně jako vyzývá k tomu, aby si
je dokázali nalézt či stvořit (v sobě a mezi sebou)
všichni lidé. Základem poetického vidění je metafora
a metaforický symbol, a samozřejmě možnosti, které
nabízí při situování do prostoru a pohybu, času, jejich
prostupování když „všemi listy ticha / všemi blízkými
světly dýchám“ (s. 57). Jejími konstantami jsou věci
a jevy viděné důsledně z lidské, humanistické per-
spektivy, bez humanitářských frází a pokrytectví, ne-
odcizené a nesegregované, a tak objevované z nové
perspektivy. Uvědomění si nesamozřejmé samozřej-
mosti země je něco jiného než lhostejné míjení če-
hosi banálního. Až náš pohled věcem vtiskne jejich
zázračnost, neopakovatelnost, hodnotu, s níž se stále
obrozujeme, v níž je sama hodnototvorná.

Důležitým výrazovým prostředkem sbírky je me-
lodie a písňovost, vzbuzující dojem lidovosti, s ní pak

spjatá refrénovitost a hravost veršů. Ožívá zde poe-
tika přísloví a vůbec dětské poezie, která se stává
nástrojem „sakralizace“ poznání profánního, realis-
tického (jistě nikoli pragmatického ve smyslu fi-
nančně vyčíslitelného užitku). Je pouze zdánlivým
paradoxem, paradoxem nedialektického rozumář-
ství, poznání, že se smrtí přibližujeme dětství, jako
v básni Prostě jsi. Darem je každodenní probuzení
se, umění se na něco těšit, být zvědavý jako dítě,
znovu slyšet hlas maminky („Tu písničku znáš od-
malička / kdy na hrníček lžička cinká“, s. 17). A ožívá
tu i poetika sentencí a gnóm, „malých lidských

přání“, malých modliteb (zvláště dva oddíly Poklek-
nutí). Vedle dětského aspektu, který je konstantní
součástí Černíkova pohledu na svět, kromě lidovosti,
kterou samozřejmě neztotožňuje s primitivností,
kromě odvážné a nové spirituality je silnou tóninou
jeho básní-písní rovněž vlastenectví, kterým má
blízko k Janu Nerudovi, Svatopluku Čechovi nebo Jo-
sefu Václavu Sládkovi, ale nelze zapomenout ani na
Seifertovu Maminku nebo na reflexivní poezii Miro-
slava Floriana. Zdá se, že tento pozapomenutý a ještě
nedávno „elitami“ hrubě vysmívaný cit bude znovu
rehabilitován, pokud nechceme spáchat národní se-
bevraždu.

Ne každý bude ochoten naslouchat tichému slovu,
v němž navíc rezonuje cosi kazatelského, ale kdo
bude ochoten naslouchat, ten uslyší a uvidí.
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JE TO OD ČERNÍKA? POTOM TOMU VĚŘ
Miroslav VEJLUPEK

Věřím všemu, co si myslím, / a nevěřím všemu,
co říkám, / ale věřím všemu, co napíši.“

(MČ: Sentence o pravdě)
Kde jsme k takovým nápadům přišli, to už ne-

vzpomeneme. Ale pořád si stojíme za svým:
Hloubku a pravost jedině estetického a jedině kul-
tivovaného v osobnosti básníka objevíš ve slokách
milostných a erotických. Michal Černík (na snímku
nahoře) jakoby klonil čelo, když napíše: „Zůstaň ty
můžeš zůstat / dokud tě miluji / dokud jsem /
dokud jsem nemocný tvým životem / dokud tě
volám do své přítomnosti // dokud si tě vyťukávám
/ váhavou rukou do psacího stroje / a přesto jsi
plná překlepů / jako bys ulhávala // Všechny tvé
řádky přesahují papír / přesahují mě / Nikde tě
není konce / Jsi na pokračování …“ (Jsi krásná
až potom) Tak takovou originální a přesvědčivou
poklonu dámě dovede vyseknout patrně jen Čer-
ník. A aby vskutku nedlužil, přidá a opět jakoby se
kořil: „Ženo tvou ozvěnou je dítě / Jsem pouhá ná-
pověda / Život jak jablko rozdělí tě / a budoucímu
času jeden díl předá“ (Ozvěna ženy) 

Básnická přiznání k záviděníhodné vyrovnanosti
a (převážně) senzitivní duchaplnosti Černík (*1944)
publikuje knižně od svých osmadvaceti let (Ná-
hradní krajina, Blok, 1971). Na to chceme poukázat,
a čtenář už patrně vytušil, že Černík nikdy nevolí
hrubosti. Ani v básních erotických ne, jak činí pseu-
dobásníci-seladoni v chrámu rodného jazyka s tak
komickou jistotou, že umělečtějšími, že originálněj-
šími. Černík hrubostí zkrátka nepotřebuje, neboť ty
ignoruje sama jeho duchovní podstata.

Ovšemže ani neopisuje, Michal Černík. Vše
něžně milostného, co napsal, je svébytně jeho,
a třebaže toho není nikterak málo, připadá nám,
že zůstal umělcem skromným - „Čtu milostné
verše mrtvých básníků / a žárlím / Už o tobě řekli
všechno / co jsem chtěl napsat“. (Věčné téma) -
a v tvoření samém postupně více a více flexibil-
ním, jak si dnes dokážeme na fotografiích a příště
i v textu.

Takto básníka známe.
Jenže to ještě není celý Michal Černík.
* * * 
„Mnohé moje verše svědčí proti mně / u mých

nepřátel / a svědčí v můj prospěch / mezi mými

přáteli. / Vemte je na milost / nebo odsuďte na
smrt, / nebudu jiný.“ (MČ: Identifikace)

Básníkův generační druh Karel Sýs (*1946)
kdysi poznamenal, že Černík oslovuje čtenáře
s biblickou prostotou. Je to velmi přiléhavé. Černík
své verše vnějškově nezdobí, ale činí je srozumi-
telnými jazykem oproštěným od všech laciných
efektů. A naopak to byl Josef Peterka (*1944),
který druhé vydání Černíkova P. F. (ČS, 1990) vy-
provodil ke čtenářům doslovem Poezie realistic-
kého intelektu. Peterkův doslov vskutku byl hoden
provodit sbírku pro štěstí  – vždyť textem odváž-
ným na způsob celé básnické knihy. „P. F. se tedy
jeví výrazným tvůrčím příspěvkem k rehabilitaci
zprofanované politické lyriky. Její podmínkou,
vedle již zmíněné plné lidské účasti bez zapově-
zených zón, se stává ještě cit pro oslovení: Básní-
kovo slovo tu nikoho neokřikuje, nepřekřikuje ani
nezastrašuje. Je mu vzdálená militantní rétorika
a ponižování odpůrce. Vyjadřuje pevné přesvěd-
čení, aniž upadá do autoritářských prohlášení věš-
tících nedostatek smyslu pro dialektiku a dialog.“

A opravdu, Černík už ve čtyřiaosmdesátém (to
bylo P. F. po prvé na knihkupeckých pultech) jako
by nedbal povytažených obočí (jako by jest zhola
nemístné, pochopili jsme se zpožděním), která jej
kárala za to, že napsal „Cožpak souhlasným po-
kyvováním hlavy / se dají vytvářet hodnoty? / Ne-
chtějte tedy, / abych používal fráze tak
samozřejmě / jako toaletní papír. / Usnadňoval
bych si život / a měl bych jistotu, / že se nebudu
mýlit“ (Identifikace), vždyť nahlížení světa a tvárný
svět myšlenek jsou z forem procesů: „Mezi lidmi
se prodírám / obrušován a otloukán k tvaru. / Zas
postoupil jsem dál o jistá poznání, / o několik
básní, o pár let.“ (* * * Mezi lidmi se prodírám). 

P. F. Ve své - v pořadí sedmé - sbírce básní autor
zmnožil tvary znaku štěstí jakožto variací na pro-
stotu a skromnou obyčejnost. Jenže (!!) – ne - na
vyprázdněnost – ideálů. Už po třech letech si
o sobě přečtou, pochopili-li ovšem, vážení prů-
měrní „jste dobrou zárukou dobré společnosti /
a ještě lepší zárukou setrvalého stavu / a poměr-
ného úspěchu v práci. / Je na vás spolehnutí, /
vždy znáte správnou míru. / Stali jste se nositeli
pořádku a disciplíny / a věrnými strážci dosaže-
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ných hodnot. / Vyloučili jste tvořivost a kritičnost,
/ touhy a sny jste směnili za konzumnost, / myš-
lení jste podřídili uniformitě, / víru jste postavili
nad pravdu“. (Vážení průměrní; ze sb. Rozečtený
život; Československý spisovatel, 1987)

- - - Na poslední straně sbírky Ke mně se při-
tiskni (ETC Publishing, 1998), kde bychom očeká-
vali medailon či genezi, vyklíčila pod básníkovým
jménem jen skoupá informace: „Narodil se 28.
února 1943 v Čelákovicích“.

Nemyslíme, že by to bylo ne-
dopatření.

O čemkoli dalším vypovídá
Černíkova tvorba sama. Prav-
daže autenticky.

Když se vám podaří ze sebe
/ strhat uniformu doby / náhle
s úlevou zjistíte / že nejste nazí
/ Ale jen o něco svobodnější /
o něco víc důstojnější / o něco
víc silnější proti všemu / co
chce ve vás porazit vás“. (MČ:
Když)

Josef Peterka svého času
nazval generačního vrstevníka
Michala Černíka samorostlým
myslitelem. Není to nepřilé-
havé: Každý ze společenských
systémů, v kterých samorostlý
myslitel Černík žil, žádal a žádá
od lidského jedince vytvoření
niterného azylu. Společenský
systém třetí v Černíkovi přizna-
ném čase, Kybérie totiž, si vy-
mínil, aby niterný svět jedince
dvacátého prvního věku po Kristu, tedy věku in-
formačního, spoluvytvořila zcela nová (digitální)
média a schopnost autentického člověka být kre-
ativní.

V té souvislosti: Jak by bylo možné zapome-
nout, že přelom minulého a přítomného století
ostudně poznačily nářky básníků a prozaiků, lo-
mících rukama nad poklesem zájmu o jejich
tvorbu a donekonečna opakujících svoji mantru
o společenském nedocenění. Že obrazí skutečnost
jen mělce, neslyšeli. Že literatura chce do nových
(elektronických) médií, kde už potenciální čtenář,
neviděli.

My jsme se však potkali s Michalem Černíkem
v kyberprostoru právě v oné době, jen co čas začal

odpočítávat rok 2001. To se básník přidal k pro-
fesně sociální komunitě, která spoluvytvořila elek-
tronický literárně-výtvarný projekt ZONTY, nikoli
rozběžiště tvořivých benjamínků, nýbrž virtuální
salon kvalifikovaných mágů.

Považme, jestliže kompozice měla tři subpro-
jekty – Almanach ZONTY 2001 – Almanach ZONTY
2002 – ZONTY-edici, rodáka z Čelákovic bylo vidět
v každém z nich: Černík vložil do toho kterého po-

eticko-tematickému bloku básně Smrt sněhu,
Sražte mne nebesa, Pokleknutí, ale také literární
pastely Někdy se modlím, Rozsvěcujte světla fan-
tazie či Kde jste skutečně doma, a ne naposled
skici Peklo začíná v člověku, Země uprostřed
země, O hledání štěstí a Několik vět o naději. Pa-
mětliví se nejspíš rozpomenou na Černíkovy bás-
nické sbírky Nechtěj obývat vichry a Cena dětství.

Není to dávno,  Černík sezval příznivce své
tvorby k návštěvě vlastních internetových strá-
nek a určitě tu nejde o sebepřecenění: dal vhléd-
nout do podstatně obnovené a rozšířené
virtuální galerie  vlastních obrazů. Do těch za-
komponoval filozoficko-básnické sentence,
přání a verše. Stránkám dal název Kdyby slova
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byla světlem - otextovaných obrázků v nich má
plných dvě stě dvacet, ale pomýšlí na dalších
padesát. Michal Černík, básnící ve verších
a básnící v obrazech, na kterých frekventované
odstíny modře a hnědi jakoby značí nebe a zemi,
potažmo prostor mezi nimi, prostor člověku stále
ještě domovský, tento Michal Černík zůstává i ve
virtuální realitě typicky svůj. „Tuto zemi jsem
zdědil / a patří nám všem / Stal jsem se její od-
povědí / dala mi slovo – svůj šém // Tady je můj
střed světa / od něhož měřím každou dálku
a snění / Tráva odtud roste až k moři / a moře tu
není // Odtud se chodí pro štěstí / Od země
žádám jen / ať je mi domovem / když srdce ne-
mohu unésti“. (Tuto zemi jsem zdědil) Nebo: „Ať
všechno je zas / nevinné / jako započaté
dítě / jako započatý sníh / a my o tom ne-
víme / a nepočalo zlo / a nepočal se
hřích“. (Přání nevinnosti)

Již léta tomu, kdy Michal Černík přisvěd-
čil: „Poznání jsou mé doživotní honoráře“.
(Reportážní) Proto máme za to, že Černík
už tehdy na začátku milénia pochopil, co
mnohým dalším jeho věku unikalo, ba na-
mnoze uniká stále. Literatura se nemůže
elektronických médií stranit – musí do nich
vstoupit a tak prodloužit svoji životnost.
A uvědomil si ještě více, umělec Černík:
Elektronika a kyberprostor nabízejí (nebo
si vynucují?) zcela nové tvůrčí postupy
a nové žánry!

Když si Michal Černík začal rozumět
s grafickým programem Image Ready ve
svém počítači, hledal, kterak umělecky vy-
užít, respektive dotvořit fotografie z digi-
tálního fotoaparátu. Pochopení počítačové
platformy a odvozeně tedy i osvojení intelektuální
sebereflexe v ní daly vzniknout prvním, po stránce
technické originálním básnicko-grafickým kom-
pozicím: složkou básnického textu je v nich čer-
nobílá ilustrace nejčastěji s motivem bodláčí
a větvoví. Sám motiv, pravda, k nejoriginálnějším
nepatří, v Černíkově podání jej považujeme za při-
znání k jemnocitu, ovšem umělec se výrazově
záhy posunul k barevným fotoobrazům noční
zimní Prahy. To už byl odrazový můstek do světa,
který se neokouká. V něm mezistupněm byly fo-
toobrazy na saténovém plátně. Bylo jich tolik, že
vydaly na samostatnou výstavu v Lysé nad Labem
(2003).

Nato Michala Černíka napadlo elektronicky do
obrazů vkomponovat verše a sentence – a zase to
je nový výraz a zase nevšední výraz, opět celá ex-
pozice, tentokrát digitální ovšemže: Kdyby slova
byla světlem (http://michalcernik.cz/
kdyby_slova/kdyby_slova.htm).

„Uvědomuji si, že profesionální fotograf mé ob-
rázky nepřijme, ale nepřijme je ani profesionální
výtvarník, i jeho budou míjet. Každý má jinak na-
stavenou fantazii, jiné pojetí krásy. Dělám jen ta-
kové obrazy, které se líbí mně, a předpokládám,
že se mohou líbit i někomu jinému. Pro mne je ta
práce zábavou, krásnou hrou, duchovní jógou, ra-
dostí, hledáním harmonie,“ vyznal se nám nekon-
venční tvůrce.

A přidal, abychom více porozuměli, abychom
porozuměli určitě: „Snažím se, aby mé texty s ob-
razy rezonovaly, aby vše jako celek působilo pozi-
tivně a texty vedly čtenáře k zamyšlení. Je to moje
skromná odpověď na současný trend ve výtvar-
ném umění, kde se preferuje bezobsažná origina-
lita za každou cenu či umění zvané art brutus, kde
se naopak glorifikuje ošklivost, morbidita a často
i nekrofilie.“ 

My jsme si z umělcovy virtuální galerie odnesli
ještě variaci na krédo: „Chodím od slova k slovu /
jako ode dveří ke dveřím a naslouchám / které
slovo se přihlásí k domovu / a otevře mi dveře
i k vám“. 
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Psal se rok 1966. Tedy čas před padesáti léty.
Už také v pražských kavárnách se diskutovalo
o Franzi Kafkovi a Maxu Brodovi, po úspěšné kon-
ferenci v Liblici, to bylo téma už i pro snoby. Bylo
mi osmnáct a v té době má mozek radarovou
schopnost vnímat lidi a události kolem sebe prav-
divěji, než léta před tím a léta potom. V rámci škol-
ních výletů jsme navštívili nejprve Terezín a vzápětí
Lidice. A pak jsem v malém zapadlém knihkupectví
na samé hranici tehdejší Prahy objevil knihu Ar-
nošta Lustiga Noc a naděje. Povídky nejen z tere-
zínského ghetta. Arnošt Lustig už od své prvotiny
v roce 1958 dokázal nasadit vysokou laťku nejen
formě, ale především obsahu. Psal prostě o válce
jinak, než ti před ním. Jeho hrdinové postrádali ro-
zevlátá gesta a prvoplánovou čitelnost. Úsporně
několika slovy naznačil, že jeho lidé na okraji
zájmu o jejich existenci, drceni tlakem událostí,
které jedinec nedokázal ovlivnit. Bylo z toho cítit
kafkovskou nevyhnutelnost, stejně jako koktejl od-
vahy, cti, naděje, touhy a svědomí, jak to do té doby
uměli namíchat pouze angličtí a především ame-
ričtí mistři pera. Na onu včerejší válku, kterou už
moje generace nemusela prožít, autoři zemí, v té
válce zúčastnění, se začali dívat z jiného, čtenářsky
zajímavějšího úhlu pohledu. Ať se jednalo o ruské,
americké, anglické, ale například i polské autory.

Arnošt Lustig,
stejně jako Norbert
Frýd, nebo Ladislav
Fuks či Milan Jariš
se věnovali životu
za drátem koncent-
ráku. Arnošt Lustig
se s tématem ne-
vyrovnal pouze je-
dinou knihou, či divadelní hrou. Dobu, v níž poznal
Terezín, Buchenwald a Osvětim v dalších knihách
neopustil, ani v době, kdy vršil zážitky z Izraele, Ju-
goslávie a Spojených států amerických. Po emi-
graci, jak bývalo pravidlem, zmizel z českých
a slovenských knihoven a z knihkupeckých pultů,
ale ke svým čtenářům se vrátil oklikou přes toront-
ské nakladatelství manželů Škvoreckých. A protože
přece jen spravedlnost existuje, po roce 1990 vyšla
všechna Lustigova díla znovu. V nižších nákladech,
než ve vzpomínaném roce před padesáti lety, ale
s tím rozdílem, že žádný z Lustigových titulů se
ještě v antikvariátech nepropadl do moderního
trendu knížek, které jsou za pětikorunu za kus.
Zatím, řekl by Arnošt Lustig, kdyby žil, a s humorem
sobě vlastním by mě jemně upozornil, že například
Karla Čapka, jehož díla si nesmírně vážil, už to po-
stihlo.       

1966
PETR BURDA
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Jak jsou na tom čeští spisovatelé
Zcela náhodně jsem našel ve starých novinách zajímavé zamyšlení nad údělem českých spisovatelů

– otiskl ho sice Jihočeský Dělník v roce 1899 (konkrétně pak 4. března), ale jako by to bylo napsáno
dnes… 

„Spisovatelům daří se znamenitě kupř. v Anglii, Francii, ale – v Čechách? Spisovatelé, básníci, hudební
skladatelé musí se duševní činnosti věnovati jen co vedlejší práci, obyčejně v noci. Jinak by se neuživili.
V tom ohledu je na tom každá jiná hmotná práce v lepším postavení. Dělník, řemeslník, věnuje se svému
oboru, spisovatel se nesmí – není-li bohat – oddati spisovatelství. Že tak smutné poměry v Čechách a na
Moravě panují, není  divu. Měšťáctvo se stará o všechny možné věci, jen nikoliv o to, co je krásné, užitečné
a národnímu povznesení prospěšné a dnes i nezbytné. A těch, co literaturu podporují, je skrovničká řada
a ještě hubenější počet je těch, kdož podporují básnickou a vědeckou produkci.  – Takhle svinská četba,
to je znamení doby. Nemravného „Pikantního kalendáře“ bylo prodáno za rok 26 tisíc výtisků, jakéhosi
vídeňského snáře 160 tisíc exemplářů a díla básnického,  „Karolinská epopej“ od Jul. Leyera celých –
13 kusů.“ 

Srdečně pozdravuje JAROMÍR JINDRA 
9. 3. 2016 9:54:55
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Derniéra Básníků v prostoru
Miroslav TOMŠŮ

Na dálku to možná smrdí velkou válkou, ale tady
u nás se pořád probírají komunisti, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/169197
4-dolejs-za-komunismus-se-nestydim-vadi-mi-
co-se-v-jeho-jmenu-delo . Už mě celkem unavuje,
že se pořád někdo i po pětadvaceti letech prohra-
buje v minulosti, hledá viníky a přibarvuje si ně-
které skutečnosti. Jo, když současný režim nemá
úspěchy, tak aspoň musí poukazovat na neúspěchy
minulého. Už je to opravdu únavné. Kdo chce psa
bít, hůl si vždycky najde. Míla Ransdorf říkal, že
stálé ohlížení se do minulosti je stejné jako v autě
- když se stále budeme dívat do zpětného zrcátka,
tak můžeme dřív nebo později nabourat… 

A ještě jeden kulturní zážitek z pátku. Navštívil
jsem autorské čtení Derniéra z cyklu Básníci v pro-
storu s Františkem Petrákem ve Zlíně. Bylo to
v Krajské galerii (ta je mimochodem hnízdištěm
všech bývalých básníků - bývalých disidentů, nej-
větší z nich, Pavel Petr, tam tyto básnické večery
řídí). Inu, chodím tam, protože nikde jinde na Zlín-
sku žádná podobná kultura není. Ale zase musím
říct, že z celé té jejich básnické party (říkají si Zlín-
ská literární tržnice - co čítá pisálka MF DNES Mi-
lana Libigera, namyšlenou fiflenu Markétu
Horákovou, a topiče Jaroslava Kovandu) je ten Pavel
Petr jediný, se kterým se tam bavím. I když býval
zakázaným básníkem, tak je docela otevřený
i jiným názorům. Abys rozuměl, alespoň jednou za
cyklus na těchto básnických setkáních musí být
účasten nějaký disident (vloni to byl John Bok),
a nesmí ani chybět kníže Karel. Takže už asi chá-
peš, že tam chodí jedni a ti samí lidé. A můj páteční

literární zážitek? Když jsem tam přišel, přemýšlel
jsem, jestli jsem přišel vůbec na autorské čtení,
nebo na hostinu? Vínečko je tam vždy po skončení
pořadu vždy, ale tentokrát už před jeho zahájením
byly sklenky plné, a tácy chlebíčků jenom přetékaly.
V některých chvílích jsem si připadal, že jsem nad-
bytečný, protože se tam všichni spolu znali, a já
jsem neznal nikoho. A to nemluvím ani o tom, že
v čase zahájení celé akce měl každý z návštěvníků
v ruce rozpitou skleničku a cpal se chlebíčkem. Od-
cházel jsem jako jeden z prvních. Tak mi připadá,
že to byl spíš dýchánek pro autorovy kamarády
a kamarádky, nikoli autorské čtení. Nevím, proč tam
žádný "návštěvník z ulice" nepřišel. Asi už zjistili,
jak se věci mají. Pokaždé si říkám, že jsem tam už
naposled. Sám sobě se divím, že tam na ty Básníky
v prostoru vůbec chodil… 14. 2. 2016
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K Reportérům ČT
Byl jsem vyzván ČT, abych se hájil v případech šíření "hoaxů", na www.hrdycechacek.cz, a také k mojí

spolupráci s Blokem proti Islámu. Stejně tak byl vyzván i exministr ČSSD Ivan David, který provozuje web
www.novarepublika.cz, a další lidé, kteří provozují nemainstreamové zpravodajsko-publicistické weby.

Moje odpověď:
Dobrý večer, moje odpověď je stejná, jako pana Ivana Davida, kterého si velmi vážím, jako profesionála

ve svém oboru a slušného a poctivého člověka, i když on je levicově zaměřený a já pravicově. Takže Vás
zklamu, ale necítím potřebu se vyjadřovat pro Českou televizi, která bude beztak brzo zrušená. Mějte se
fajn a bděte! Emotikona grin.

S pozdravem Hoax TGM Praha
2. 2. 2016 v 0:07 hodin
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Po hodně dlouhé době mě velice potěšila ne-
dávná zpráva o významné změně názvu jízdenky
MHD v Praze: z Opencard na Lítačku. Jistěže se
současným radním nejedná pouze o vlasteneckou
změnu názvu z anglického na český, ale chtějí tím
především setnout hlavu nenažrané sani v po-
době bývalých radních, co tu „anglickou“ kartu
zaváděli, poněvadž jim už tehdy uvízlo za nehty
pár miliónů,  a díky „dokonale“ nastavenému pe-
nězovodu stále a stále padají do bezedných kapes
další miliony .

Ponechme stranou ukradené peníze a sou-
střeďme se na označení z roku 2006. Bylo mi tehdy
nekonečně smutno, jak si my, Češi, nevážíme od-
kazu předků a prolité krve na poli válečném, aby-
chom měli svůj vlastní národní stát s bratry
Slováky. Kromě jiného v mém srdci neproběhlo
rozdělení Československa.

Nechápal jsem a stále nechápu tu malověr-
nost, kdy vše (ne)možné získává z jistě poťouchlé
souvislosti od rozdělení naší země vedví na pře-
lomu let 1992/1993 anglické názvy, anglická
označení, anglická jména. Jako kdybychom po
rozdělení za každou cenu hledali spásu kdekoliv
na opačné straně od Slovenska. Důvod je jasný
– rozdělení nás, Čechy, oslabilo, stejně jako Slo-
váky.

Onu pomocnou berličku jsme spatřovali až
u vzdálenějších Angličanů, jimž jsme se patolízal-
sky vnucovali a stále vnucujeme tím pošetilým po-
angličťováním, neb tehdy ještě nemohla být
spatřována u sousedních Němců. To se ještě mělo
v paměti, jaké zámysly měl se Slovany Hitler
a spol., protože ještě neplatila současná „pravda“,
že vlastně nacistické Německo aneb Třetí říše bylo
to hodné a blahosklonné, a žádné jeho vyhlazovací
tábory nikdy nestály.

Je vidět, jak za pár let, kdy už tu Němcům patří
skoro všechny tiskoviny, továrny a peněžní domy,
se dovedli postarat o nový náhled na jejich činy.
Proto věřím, že díky naší malověrnosti by se tu vše
začalo stejně chorobně poněmčovat, kdyby před-
tím nepřišlo to poangličťování.

Jak Němci, tak Angličané (oba to germánské ná-
rody) se nám za zády smějí, co jsme to za hovádka
v chlívku bez vlastní hrdosti. Pravda, každý tak činí

z jiného důvodu. Zatím jen za zády, zepředu nás
pochopitelně hlučně a okázale plácají po ramenou,
jaký jsme to světový národ a kdesi cosi. Vzpomeňte
si, co předcházelo 28. září 1938, a dějiny se prý
opakují. Střesme se dne, kdy se nám začnou smát
do obličeje.

Angličanům je koneckonců jedno, když padne
pod stůl jedno anglické slovo OPENCARD někde
uprostřed Evropy. Nám by to jedno být nemělo. Na
druhou stranu, když ostrované jedou k nám do
Čech, měli by nalézt Čechy, nikoliv odvar rádoby
Anglie. A možná i chtějí poznat něco jiného, jinak
by mohli zůstat doma a nic by se pro ně nezměnilo.
Paní Adriana Krnáčová (z ANO), ač rodačka z Bra-

tislavy, tak nyní hlavní představitelka Prahy, možná
nevědomky, možná vědomky, přišla s průlomem
a návratem ke kořenům. Začas by si nás tak cizinci
zase mohli začít vážit a nepovažovat nás jen za ona
hovádka.

Zkrátka, výraz „lítačka“ jsme vždy používali.
Čeština má oproti angličtině kouzlo skloňování;
s lítačkou lze vše, s opencard/em nikoliv. Zevšeo-
becnil bych rozhodnutí paní Krnáčové a zavedl
Pražskou lítačku, Olomouckou lítačku, Brněnskou
lítačku, Pardubickou lítačku, Kroměřížskou lítačku,
Ostravskou lítačku atd.

Bude tedy zase Praha (a nejen ona) česká? Vy-
pudíme všechny ty fastfůdy (občerstvení), bejkry
(pekařství), hejdresry (kadeřnictví), čekpojnty (vše-
obecné úřady), sityelefanty (příměstské vlaky
zvané Slon), eksčenže (směnárny) apod.? Pustí se
paní Krnáčová do všeho ještě hlouběji? Je to moc
a moc potřeba. A co naši čtenáři? Nevěřím, že by
jim byla čeština ukradená, jako ony stamiliony
z pražského jízdného.

Pražská Lítačka
VLASTIMIL HLOUPÝ
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Zemřel Martin Houska
Karel Srp

Brzo ráno 21. ledna 2016 zemřel na rakovinu
skvělý Člověk Martin Houska. Jazzová sekce ne-
zapomene, co pro ní v těžkých chvílích udělal.
Martine - díky.

Poslední rozloučení ve Velké obřadní síni kre-
matoria v Praze Strašnicích ve čtvrtek 28. ledna
od 13 hodin.

Komentáře:
21. leden v 15:17
Gabriela Kalábková Martin s námi všemi navždy

zůstane...
21. leden v 15:31
Karel Ulík st. Martine, s kým budu trousit slovní

hříčky?
21. leden v 17:00
Naďa Vokušová Martinko, kto mi bude hovorit tie

krasne poklony?!!
21. leden v 17:04
Pavel Jesus Zušťák R.I.P. není měsíce, kdy by

neodešel někdo blízký... a bude hůř, sami jsme
v pořadí... Emotikona frown.

21. leden v 17:07
Táňa Vinšová Je mi to moc líto, moc vzpomínám,

byl to můj nejlepší šéf.
21. leden v 18:41
Karol Hrádela Nelíbí se mi to. Znal jsem ho

zhruba 40 let a byl to čestný chlap.
21. leden v 20:28
Marek Řezanka
To mě moc mrzí, byl pro mě gejzírem energie,

upřímnou soustrast, Karle...
22. leden v 7:28
Jaromír Slušný Nepoznali sme sa dlho, ale sú

ľudia, ktorí iných pripútajú za okamžik. Martin pat-
ril medi nich.

22. leden v 16:54
Světlana Navarová To je mi moc líto.
22. leden v 17:13 
Karel Srp Na podzim začal hubnout. Rozsáhlou

rakovinu plic diagnostikovali až na Bulovce. Po de-
seti dnech jej propustili do domácího léčení. Chodil
o holi, zesláblý, ale překypoval humorem. Návštěvy
v nemocnici se měnily v gezjíry srandy. Věděl to.
Po vyhoštění z Bulovky jej kamarádi obratem hos-
pitalizovali na interně v Bohnicích. Měl pokoj pro
sebe a servis ve dne v noci. V neděli 24. 1. jsme

za ním opět byli. Poprvé necítil bolesti. Byli jsme
ten den asi osmou návštěvou. Všechny se shodly,
že vtipy a slovní hříčky nebraly konce. Asi působilo
morfium. Při odchodu mi podal ruku. Nikdy před-
tím. 30 let. Měl pevný stisk, až jsem mu to řekl. Ve
středu 20. 1. byl moc špatný. Byli za ním studenti
ze Slovanského gymnázia. Ve čtvrtek 21. 1. prý ve
4:15 konec.

23. leden v 11:16 
Barbara Freslová Martina jsem neznala tak

dlouho, jako mnozí z vás. Ale budu ho mít už na-
vždy ráda. Každé setkání s ním mě těšilo a obo-

hatilo můj život. A tak na něj budu myslet, jako na
moudrého, vtipného a okouzlujícího kamaráda.

23. leden v 18 hod 
Luboš Göbl Dohadovali jsme se, zda se známe

20, 40 nebo 45 let. Ale pak jsme přišli na to, že
v kamarádství se neměří a neváží. Říkává se, že
po odchodu vzniká mezera. Ale ne, Martin zůstává
s námi. Možná i víc než dřív. A zůstane tak, dokud
bude žít poslední kamarád.

23. leden ve 23 hod
Světlana Navarová Moje zážitky s Martinem jsou

nezapomenutelné, brečeli byste smíchy, a tak si ho
pamatuji a budu vždycky pamatovat.

23. leden ve 23 hod
Jan Poláček Jeho smrt mi doslova vyrazila

dech. Znal jsem ho sice jen několik let, ale byl to
skutečný Kamarád, vždy vtipný, pohotový, po-
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vzbuzující mne třeba v mé práci na časopise Lípa.
Poslední číslo tohoto tištěného literárního a kul-
turně politického levicového čtvrtletníku už si bo-
hužel nepřečetl... Náš společný kamarád Ivan
Votava, jinak člen naší redakční rady, mu ho měl

vzít do Bohnic právě ten čtvrtek, kdy vydechl na-
posledy... Jeho odchod na věčnost mne hrozně
sebral. Bude mi moc chybět...

Facebook, Jazzová sekce, 
Rádio Hortus

Vzpomínka na Miloslava Ransdorfa
Při Setkání pod Kunětickou horou na začátku září loňského roku jsem naposledy hovořil s Miloslavem

Ransdorfem, který mně naprosto otevřeně, a přitom objektivně, podal potřebné informace. Jak v tu chvíli,
tak i ex post, vše oceňuji zejména proto, že filozof a historik takové velikosti dokázal vysvětlit souvislosti,
které pro mě, jakožto laika, nebyly příliš srozumitelné. Vzpomínal jsem v tom punktu na jeho knížky,
z nichž některé jsem si obstaral a přečetl. Za všechny jmenuji publikaci Muž velké touhy (Komenský
proti proudu dějin), neboť pro mě, jako bývalého pedagoga, byl obsah samozřejmě velice předmětný. Ně-
které pasáže z knihy jsem četl několikrát, musel jsem o nich mimořádně přemýšlet, dělal jsem si výpisky,
prostě jsem postupoval téměř jako v přípravě na vysokoškolský examen.

O Mílovi píšu především proto, že na FF UK studoval u doc. Dušana Machovce, vynikajícího znalce an-
tické filozofie. Dušan byl mým kolegou v Pěveckém sdružení pražských učitelů, spatra uváděl programy
na koncertech a koncertních zájezdech (a to i v němčině), byl vzdělán v hudební vědě a byl rovněž vý-
borným korepetitorem.

Míla mně tehdy slíbil básničku, kterou mu doc. Machovec poslal ještě krátce před smrtí, ve které cha-
rakterizoval tehdejší neutěšené poměry ve společnosti. Bohužel na to již nedošlo – možná by se našla
v jeho pozůstalosti.

Dušan Machovec o Miloslavu Ransdorfovi mluvil vždy jen v superlativech (pokud na zkouškách Sdru-
žení zbyl čas a zavedli jsme spolu o něm řeč), považoval jej za mimořádně pozoruhodného člověka s en-
cyklopedickými vědomostmi, s dokonalým přehledem ve filozofických, historických a politologických
otázkách, za znalce mnoha jazyků – polyglota. Byl jednoduše v jeho očích géniem současnosti.

Na Miloslava Ransdorfa budu vždy s vděčností vzpomínat. Zanechal totiž na naší a evropské scéně výraznou
stopu, kterou chtějí političtí odpůrci za každou cenu, a za nezměrné podpory médií, smazat. Už se přece po
jeho náhlé smrti ukázalo, jak se těmto „lžidimitrijům“ dostalo a dostává sluchu. Miloslav Samek

21. ledna 2016 zemřel Martin Houska
Martine,
když jsem ve čtvrtek ráno dostal tu zprávu, jen jsem nevěřícně zíral… Chvíli jsem si dokonce říkal, že se

zase jedná o nějaký Tvůj žertík, už jen ve vztahu k tomu datu. Nebylo tomu tak, byla to krutá realita. Já nějak
nemohu najít slova, což by se Tobě samozřejmě stát nemohlo, a vylezla by z toho, jako obvykle, nějaká sranda.
Co mě také jiného, v souvislosti s Tebou, mělo napadnout, když si uvědomím, že jsem Tě nikdy neviděl smut-
ného, rozčileného, etc… Když jsem za Tebou byl v nemocnici, oba jsme věděli, že víme a přesto jsme spolu
kecali, jako kdybychom seděli u dvou deci. Říkal jsem Ti, ať nepředbíháš, že chci udělat ještě jedno divadlo,
které bez Tebe neudělám. Zase jsi neposlechl, zase sis to udělal po svém. Budou mi chybět  Tvé historky ze
zákulisí politické scény, už mi nedoporučíš ke čtení pořádnou knížku, nezajedeme se spolu podívat na vete-
ránské srazy. Jsem Ti velice vděčný za to, že jsi mě naučil dívat se na divadlo trochu jinak, než jsem byl zvyklý.
Teď mi nezbude nic jiného, než vzpomínat na ta představení, která jsme spolu udělali, která jsme spolu viděli,
komentovali a kritizovali. Tvůj záběr byl neuvěřitelně široký. Vždyť i Tvůj vztah ke studentům a naopak, byl
v téhle podivné době atypický a takový, jaký by měl v normální společnosti být. Budeš mi, Martine, strašně
moc chybět, a nepochybně nebudu sám. Lermontovův Démon říká - „Smrti se nebojím. Bojím se zmizet beze
stopy.“  Pokud odněkud sleduješ svůj posmrtný osud, uvidíš, že nemáš důvod se ničeho obávat. Opravdu ne-
zmizíš beze stopy. Naopak. Tvé stopy budou stále stejně zřetelné. V každé vzpouře, v každé odvaze být sám
sebou, v každé nespokojenosti se stavem světa, do kterého jsme se náhodou narodili. Ivan Votava
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Kancelář VNK opět otevřena pro veřejnost 
Kancelář Výboru národní kultury a redakce čtvrtletníku Lípa, místnost č. 106 ve 2. patře budovy

ÚV KSČM v Praze 1, v ulici Politických vězňů 9, je otevřena každou středu od 15 do 17 hodin, kromě
prázdnin. Petr Kadlec

Vzpomínky na mezi vločkami sněhu
MAREK ŘEZANKA

Ve druhé polovině ledna odešli dva lidé, kteří se
sice rekrutovali z odlišných názorových pólů, pře-
sto však podle mne měli řadu společných rysů.
Mluvím jednak o Martinu Houskovi, milovníku
dobré literatury, inteligentního humoru, vína a žen
– a jednak o Miloslavu Ransdorfovi, sečtělém his-
torikovi a filozofovi.

Dodnes vidím rozesmátou tvář Martina Housky,
stále se dobře bavícího a popichujícího. Slyším, jak
říká: „Znáte Chandlera? Ale ne toho s Marlowem,
toho, co napsal mnohem lepší knihu než Goethe.
Kdepak nějaká Markétka, tady je hledání smyslu ži-
vota…“ Martin Houska kromě toho, že všechny
okolo bavil a rozdával dobrou náladu, udivoval svými
vědomostmi. Je též autorem několika divadelních
her, například hry Kolumbovo značně nakřáplé vejce.

Miloslava Ransdorfa mám v paměti uloženého
jako člověka vzdělaného, hledajícího, který má svůj
specifický smysl pro humor. Který umí argumentovat,
ale bohužel je utlučen mainstreamovými nálepkami.
Je pro mě jakýmsi Švejkem domácí politické scény
– myšleno v dobrém slova smyslu, neboť tak nasta-
vuje zrcadlo hlouposti a omezenosti kolem sebe.

J. H. Vitvar z Respektu neměl po oznámení jeho
skonu nic lepšího na práci, než že na sociální síti
Twitter zvolal: „Mrtvý komunista, dobrý komu-
nista.“

Přepadá mě takový divný pocit zmaru. Ransdorf
byl velmi vzdělaný a kultivovaný člověk, ale kdekdo
do něho kopal kvůli jeho vzhledu a tvaru jeho úst.
Korektnost se v jeho případě jaksi nenosila. Byl ze-
směšňován, aniž mu bylo nasloucháno. Zasloužil
by si trochu důstojný nekrolog, a ne jen další vlnu
pokryteckého pohrdání.

S hrůzou jsem zaregistroval, že se člověk půso-
bící v médiích na jeho adresu vyjádřil tak, že pro
to znám jediný výstižný termín: chucpe. Takovou
absencí respektu k jinému člověku by se novinář

vyznačovat neměl.
Hrubě tím poško-
zuje svou pověst
i pověst plátku, do
něhož přispívá.
Čekal bych vlnu ne-
vole a bojkot tohoto
autora – i onoho
plátku. (Následně
se sice dotyčný
omluvil, nic to však
nemění na tom, že
něco takového napsal a veřejně sdílel.)

Možná mnohým ani nedochází míra pokleslosti
(ne)argumentace v našich zeměpisných délkách
a šířkách. Jeden volá po rozemletí lidí do maso-
kostní moučky či po omezení něčích práv, jiný zase
s uspokojením konstatuje, že někdo zemřel – a ne-
tají se svou plošnou nenávistí. Toto má být hlas ně-
čího „svědomí“? Ostatně, dosaďme si za slovo
komunista slova jako žid, muslim, křesťan, levičák,
pravičák, černoch, běloch, atp.

Oběma, Martinu Houskovi i Miloslavu Ransdor-
fovi, přeji lehkou zem. Oni jsou již nad tíži hlouposti
a omezenosti vezdejší povzneseni. Jejich přátelům
a blízkým pak vyjadřuji upřímnou soustrast –
a v případě pana Ransdorfa si přeji, aby smrad
tchořů a kvičení hyen k jeho nejbližším nedoléhalo.
Či doléhalo co nejméně.

Pokud se někteří lidé vysmívají politikovi pro
jeho vzhled (což je zjevný druh šikany) a nezabývají
se jeho sdělením, je něco s touto společností v ne-
pořádku. Zřejmě je tu zvykem se klanět před těmi,
kdož lidi ohlupují prázdnými frázemi, do nichž balí
své neznalosti. Pokud se pak setkají s člověkem
vzdělaným a argumentujícím, označí ho nezřídka
za hlupáka, jelikož mu nerozumí – a mnohdy mu
ani rozumět nechtějí.
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Horory jsou filmová dis-
ciplína, jejímž cílem je u čte-
náře nebo diváka vyvolat
pocit strachu a děsu. Jsou
to takové pohádky pro do-
spělé. Ale můžeme začít ho-
rory pro děti, třeba
pohádkami O Červené Kar-
kulce či O Jeníčkovi a Ma-
řence. I tvorba bratří
Grimmů nebo Hanse Chris-
tiana Andersena je plná ho-
rorových prvků. Příběhy
o upírech, démonech a růz-
ných tajemných bytostech
se najdou ve všech světo-
vých kulturách, a z toho vět-
šina autorů těží.

Základem jsou děsivé
gotické romány, které ke
klasickému hororu dovedli
k dokonalosti takoví velikáni literatury jako na-
příklad Bram Stoker, Robert L. Stevenson,
Edgar A. Poe. Po nich pak připomeňme Ho-
warda P. Lovecrafta, Ray D. Bradburyho, Step-
hena E. Kinga, z našich pak Jakuba Arbese
a Ladislava Fukse.

Jak bylo řečeno, horor je pohádka pro dospělé.
Ve správném hororu je minimum násilí, lekaček
a podobných prvků, protože divák musí nechat
pracovat svou fantasii, a tu správnou hrůzu domys-
let sám. Bohužel v poslední době jsou za horor vy-
dávána různá pochybná díla, ve kterých se to
prvoplánovitě hemží brutálním násilím, a kde tečou
potoky krve. 

My se budeme věnovat začátkům filmového ho-
roru, zejména éře němého filmu. Začneme noto-
ricky známou klasikou, kterou je Upír Nosferatu
Fridricha W. Munrauma z roku 1922, pak si dáme
film z roku 1921 ze zlaté éry švédského filmu
Vozka smrti, pokračovat budeme Příšerným hos-
tem z roku 1927 (první horor Alfreda Hitchcocka),
a spoustou dalších, například Golemem, Pražským
studentem, King Kongem, Fantomem opery, ale
i několika zachovalými fragmenty dalších filmů.

Aktuální program naleznete na webových strán-
kách Jazzové sekce www.radiohortus.cz

Začínáme ve středu 2. března 2016 v 18,30
hodin a pokračovat budeme vždy ve čtrnáctiden-
ním intervalu, tedy 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., a 11.
5. Klub bude otevřen v dané dny vždy už od 16
hodin, a pokud bude zájem si o filmu popovídat po
jeho promítnutí, či o něčem jiném, bude klub k dis-
pozici i poté.

Ivan Votava

Cyklus hororových filmů
Jazzová sekce - Filmový klub, Valdštejnská 14, Praha 1 - vstup ze zahrad.
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Vzpomínková knížka Zdeňka Mahlera
Zdeněk Mahler se narodil 7. 12. 1928 v Batelově u Jihlavy. Měl po otci v knihovně jedinou knihu, která

se jmenovala Mazání výbušných motorů. O to byl na něj otec pyšnější, když vystudoval srovnávací litera-
turu. Kromě ní absolvoval ještě bohemistiku a anglistiku. Jeho zájmem se stala i hudba, je dokonce vzdá-
leným příbuzným skladatele Gustava Mahlera. Léta se věnoval psaní scénářů pro film i televizi, z jeho
pera pochází známé filmy jako Svatba jako řemen nebo Sedmý den, osmá noc, podílel se i na Amadeovi
režiséra Miloše Formana. Kromě filmových námětů a scénářů psal i knihy, k nimž se s postupem času
přesunul docela - jak sám říká, knihu vám nikdo neupraví tak, jak nechcete, je jen a jen vaše. Z jeho his-
torických a životopisných publikací jmenujme Katedrálu, Ano Masaryk nebo životopisy Smetany, Dvořáka
a Mozarta. Novou knihu čestného předsedy našeho Výboru národní kultury „...ale nebyla to nuda“ tvoří
osobité poznámky, glosy a úvahy, vybrané z pečlivě vedených deníkových záznamů autorových. Celek díla
mapuje nejen jeho osobní a tvůrčí život, ale zároveň reflektuje události velké části minulého 20. století,
s přesahem do století současného. Zdeněk Mahler patří k nejvýraznějším osobnostem naší české kultury,
je vynikající vypravěč, a jeho vzpomínková knížka je inspirativní a zároveň poučné čtení.

Listopad 2015 Více zde: http://www.slafka.cz/

KŘEST KNIHY ZDEŇKA MAHLERA 
...ALE NEBYLA TO NUDA

V podvečer 17. listopadu 2015 se v Lidické ga-
lerii uskutečnil křest publikace Slávky Kopecké s
názvem Zdeněk Mahler... ale nebyla to nuda.

Vzácný večer byl naplněný vlastenectvím, svě-
tovostí a úžasnou atmosférou. Stal se důstojným
aktem k uctění svátečního památného dne 17. li-
stopadu. Jedinečné klima vytvořily vynikající osob-
nosti kulturního života, v čele se skvělým a
výjimečným Zdeňkem Mahlerem, který je stálou
studnicí vědomostí a pramenem moudrosti, s
úžasnou rétorikou a neuvěřitelnou paměťovou
schopností, se vzácnými úvahami a filosofickými
názory.

Celovečerní program na počest památného li-
stopadového dne byl zahájen státní hymnou v po-
dání dětského pěveckého sboru Sluníčko z Kladna
a oblíbenou písní T. G. Masaryka Ach synku,
synku...

Úvodní slovo patřilo řediteli Památníku Lidice
Milouši Červenclovi, který byl zároveň vřelým prů-
vodcem celého večera. Samotní aktéři, Zdeněk
Mahler a jeho žák z DAMU, Luděk Munzar, zavzpo-
mínali na slova Miroslava Horníčka: Kluci, až bu-
dete v mém věku, budete stále dojatí. Ale nebyl to
jen večer dojetí a vzpomínek, byl to zároveň večer
radostný a vděčně humorný, naplněný pohodou vy-
tvořenou plejádou bardů kulturního světa, přátel ve
vzájemné úctě.

Čtení úryvků z knihy, vydané Slávkou Kopeckou,
Zdeněk Mahler... ale nebyla to nuda, se ujal s chutí
herec Josef Somr. Klavírní doprovod zajistil jako
vždy virtuózní Martin Fila.

Poté následoval samotný křest knihy, jejímiž
kmotry se stali Luděk Munzar, František Novotný a
Josef Somr.

Zlatý hřeb večera tvořilo fantastické vyprávění
samotného Zdeňka Mahlera, který celá desetiletí
psal své deníky a ukládal je do skřínek. Svazků
bylo více jak sto. Nakonec s díky podlehl tlaku spi-
sovatelky a nakladatelky Slávky Kopecké, a vybur-
coval se k jejich vzkříšení a sepsání do knihy, která
podává obraz společnosti a doby, vždy s apelem...

Zdeněk Mahler v rámci besedy odpovídal na
řadu zajímavých otázek. Otázka směřovaná na Li-
dice vyzněla v jednoznačné odpovědi – msta na
nevinných lidech. Proto jsou Lidice dle jeho názoru
bezprecedentním varováním.

Neuvěřitelný rétorik plnými hrstmi rozdával ná-
vštěvníkům krásná, vzácná a moudrá slova, na kte-
rých předvedl bohatost a rozmanitost českého
jazyka.

Večer byl zakončen neutuchajícím potleskem
plně obsazeného velkého sálu Lidické galerie a ná-
slednou autogramiádou.

J. CHOUROVÁ PLACHÁ, S. KLÁNOVÁ
www.lidice-memorial.cz
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V posledních několika letech zapnul Karel Sýs
svůj básnický turbomotor na vysoké obrátky – po
260tistránkové Apokalypse podle Joba (2013)
a 60tistránkových Třech vzkazech spáčům (2015)
vypravil ke čtenářům poezie 220tistránkový svazek
Básně všeho druhu. Po dvou knihách plných
skepse ze stavu současného světa, až starozá-
konně rozhněvaných, dostáváme do rukou knihu
chlapecky něžnou, nostalgickou, inspirovanou
vzpomínáním na dětství a mládí, na básníkovy nej-
bližší, na jeho lásky a nelásky. Místo hněvu je tu
základní emocí smutek, smutek z příliš prchavého
času, který nám bere vše, co jsme milovali. Není
to však poezie lítostivá, ani ufňukaná – už proto,
že Karel Sýs je i v této knize mistrem překvapivých
metafor. A pokud je pravda, že autor je pouhým za-
pisovatelem veršů, které mu diktuje Hospodin, je
třeba konstatovat, že Nejvyšší capo di tutti capi je
v dobré básnické kondici.

JIŘÍ ŽÁČEK
*Dočítám se, že básně nevymýšlíš ty, ale že ti je

diktuje Hospodin. A co když Hospodin zrovna ne-
může – nevypomáhá mu Satanáš?

Hospodin samozřejmě nemá čas jen na mne.
Ovšem i Satanáš neví, kam a na koho dřív skočit.
Takže musí občas zaskočit pootevřený anděl.

*Báseň Sliby chyby končí slovy: „Maminko / proč
jsi se mnou zabloudila do Čech?“ Kde by to bylo
lepší?

No, vlastně nevím. Všude je prý chleba o dvou
kůrkách a básník všude tvrdý chleba má. Ve Francii
zase pečou bagety a ty mají kůrku jen jednu. Na
druhé straně nejen chlebem živ je člověk. Tak
přece jen to je v Čechách nejlepší? Ale když si
vzpomenu na Antonína Sovu, jak sděluje mladič-
kému, práci hledajícímu Vladimíru Holanovi, že
pražský magistrát má jen jedno volné místo: plést
košťata, a komentuje to slovy: „Básník dnes zna-
mená hovno!“, tak znovu znejistím.

*Které město z tvých tří erbovních je to nejer-
bovnější: Rychnov nad něžnou Kněžnou, Rajský
Kostelec, nebo Písek nad Seinou?

Vlastně ani jedno. Erb je něco vnějšího a já ta
místa nosím hluboko, kam žádný místní blbec ne-
dohlédne ani nedošáhne.

*Kolik let jsi vlastně prožil v Písku? Potkal jsi tam
někdy Fráňu Šrámka? A je tam ještě slyšet stříbrný
vítr?

Stříbrný vítr vane jen pro ty, co dosud nedospěli.
Dospěje někdy básník? Maminka o mně s oblibou
říkala: Je mu padesát, šedesát atd., ale rozum má
na osm let.

*S kterým básníkem bys šel na pivo do své ob-
líbené hospody Secesse? S Máchou, s Nezvalem,
s Hrubínem?

Z těch tří jmenovaných nejradši s Nezvalem.
Před Máchou bych se ostýchal, Hrubín by zas mohl
Secessi vybílit. Nejradši bych tam šel s tebou,
Jirko.

*Ve které tramvaji tě napadá nejvíc veršů?
Jezdím rád desítkou a mezi stanicemi Florenc

a Palmovka se to verši jen hemží. Nejvíc básní
najdu při sjíždění z Krejcárku, ale musím sedět na
levé straně.

*Který park funguje jako černá díra?
Díra se nachází v Sejkorově parku v Kostelci nad

Orlicí. Ale tamní černá díra není hrozivá – naopak,
pomáhá mi provléknout se do dob, kdy mě tam vo-
dila babička, abych se vyběhal, vyřádil a vypotře-
boval energii.

*Opravdu jsou nejdůležitější nástroje tvé múzy
sextant a teodolit?

To je tak trochu básnická licence. Kdybych měl
vysvětlit, k čemu a jak se přesně používají, asi
bych uvedl tazatele v omyl. Sextant však byl
a dosud je nepostradatelný pro námořníky, teo-
dolit pro cestovatele a já chtěl být námořníkem
i cestovatelem. A i ženy je třeba dobře zaměřit
i vyměřit.

*Dá se v Literární akademii vystudovat na bás-
níka, nebo se člověk už musí narodit kopnutý Pe-
gasem?

Vystudovat se nedá na nic, snad ani na kněze!
Já studoval na ekonoma a ty na stavitele mostů.
Stavění mostů má asi k psaní básní nejblíže, ale
bez Pegasa se neobejdeš a z Pegasa se státnice
neskládá.

*Co by asi řekla slečna Kleprlíková Apokalypse
podle Joba? A tvůj profesor literatury z píseckého
gymnázia?

*Slečna Kleprlíková by asi řekla: Já to vždycky
říkala, že z takhle malýho děcka nic jinýho nebude.
A profesor literatury pan Votava by asi opatrně řekl:
Vždyť jsem to vždycky říkal…!

*V básni Diluviální pastorále čtu, že by ses chtěl
sblížit s Věstonickou Venuší. Chtěl bys žít v době

CO BY ASI ŘEKLA SLEČNA KLEPRLÍKOVÁ?
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lovců mamutů, nebo jsi přece jen spokojen s dneš-
kem?

Všechno má své plus a mínus. Ženu zvíci Věsto-
nické Venuše jsem v naší době nepotkal, ale ženu
svého gusta si beztak musíš uhníst sám.

*Už víš, nač ses chtěl zeptat Pánaboha? A proč
vymyslel humry?

Například právě na to, proč vymyslel humry
a nevymyslel, aby na ně měl básník.

*Na webu Lidovky.cz čtu: „Poezie jako zbraň.
Džihádistí ji využívají k rekrutování bojovníků.“ Ko-

nečně někdo bere poezii vážně! Nebudou nás lust-
rovat zpravodajské služby?

Nejen lustrovat, ale i odposlouchávat a vůbec
kontrolovat. Já bych byl rád, aspoň by se naše
básně zase o trochu víc rozšířily!

*Kým bys chtěl být v příštím životě?
Pokud tam nahoře najdu své blízké a milované,

už bych dolů nechtěl.

KARLA SÝSE SE PTAL JIŘÍ ŽÁČEK
Divoké víno a LUK březen 2016
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FESTIVAL SPISOVATELŮ PRAHA 2016
Téma: Zločin a trest
Festival spisovatelů Praha,

v pořadí 26. ročník, se bude
v rámci diskusí věnovat tématu,
které je nosné pro tvorbu každého
spisovatele. Téma „Zločin a trest“
v sobě zahrnuje kolaps samot-
ného lidského svědomí, které čelí
zhroucení morálních hodnot ve
válce, v prostředí rasismu a xeno-
fobie. A právě rozklad hodnot způ-
sobuje odlidštění člověka, jehož
obrannou reakcí je často krajní in-
dividualismus.

Spisovatelé a publikum si
budou klást otázky, zda je vůbec
možné sladit zájmy společenské se zájmy jednotlivce, a to právě v případě válečných konfliktů. Je vinen
jedinec, který zločin spáchal, nebo ten, který jej připravil? Do jaké míry medializovaná realita dennodenně
ztrácí na své účinné síle? A proč nás tolik přitahují falešné ohňostroje politických proklamací? V čí pro-
spěch se nakonec vychýlí váhy spravedlnosti? Provokující téma vede k širokému spektru otázek, o nichž
budou hovořit spisovatelé pozvaní do České republiky z různých částí světa. A tyto výjimečné literáty
vám budeme v průběhu roku představovat.

Letošní vizuál bude vycházet z plakátu autorů Andreje Kolosova a Valerie Kovriginové z roku 1990
(vydal Thames and Hudson, Londýn)

**********************************************************
Je to vůbec možné? Karel Sýs

Citát:
„Jestliže stroje vyrobí všechno, co potřebujeme, výsledek bude záviset na tom, jak jsou věci distribu-

ovány. Každý si může užívat volnosti a luxusu, pokud bohatství produkované stroji bude sdíleno, NEBO
většina lidí může skončit v příšerné bídě, když se vlastníkům strojů podaří úspěšně lobbovat proti pře-
rozdělení bohatství. Dosud se zdá, že trend směřuje ke druhé možnosti, se stále rostoucí nerovností po-
háněnou technologiemi."

STEPHEN HAWKING
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Karel Sýs patří k nejpřednějším a nejoriginálněj-
ším současným českým básníkům. Vydal přes dva-
cet básnických sbírek, několik básnických próz,
publicistické knihy politických glos a komentářů,
knihy esejů o výtvarném umění a literatuře, řadu his-
torických knih, epigramy, ale i poetické knížky pro
děti a překladové knihy, převážně francouzské poe-
zie. Sýsovo dílo čítá na sedm desítek knižních titulů
různých literárních žánrů. Jeho verše byly přeloženy
do dvaceti jazyků. 

Karel Sýs se narodil před sedmdesáti lety 26. 7.
1946 v Rychnově nad Kněžnou. Vystudoval zahra-
niční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze,
avšak většinu života pracoval a pracuje jako časopi-
secký redaktor v různých funkcích v kulturních a li-
terárních týdenících jako Tvorba a Kmen, v současné
době řídí literární přílohu Haló novin nazvanou Lite-
ratura - Umění - Kultura (LUK). V roce 1999 inicioval
s několika dalšími spisovateli založení Unie českých
spisovatelů a dodnes je jejím předsedou. Unie čes-
kých spisovatelů spolu se Spolkem slovenských spi-
sovatelů ho v prvním desetiletí našeho století
několikrát navrhly na udělení Nobelovy ceny za bás-
nické dílo. 

Sýs zaujal už svou básnickou prvotinou Newton
za neúrody jablek (1969) velmi osobitými a smyslově
bohatými verši. Po ní následovaly další básnické
sbírky, které se zapsaly do čtenářského povědomí:
Pootevřený anděl (1972), Dlouhé sbohem (1977), Na-
dechni se a leť (1977), Americký účet (1980), Kniha
přísloví (1985), Ztráty a nálezy (1989). Neodmlčel se
ani po roce 1990, kdy byl on i jeho básnická generace
zavržen a z literatury vyděděn, a své knihy si většinou
financoval, distribuoval a prodával sám. Z tohoto ob-
dobí je třeba vyzdvihnout básnické sbírky Píšu báseň,
zatímco za oknem padá muž (1992), Pět let v mrtvém
domě (1994), Básně až na zem (2006), Pouhý jen
básník (2009), Apokalypsa podle Joba (2013), Tři
vzkazy spáčům (2015) a Básně všeho druhu (2015).
Ve všech výše uvedených knihách zaznívá básnicky
pojatá kritika naší polistopadové reality.

Obsáhlá sbírka básnických skladeb Apokalypsa
podle Joba patří k vrcholům Sýsovy tvorby, ale také
k vrcholům moderní české poezie posledního století,
hodnotově ji můžeme řadit do kontextu nezajímavější
evropské i světové moderní poezie. V tom nejlepším

slova smyslu se jedná o politickou poezii kriticky
smýšlejícího básníka, který v gejzíru překvapivých
metafor vyslovuje nelíbivé pravdy o dnešní době
a jako vždy jde proti pravicové uniformitě myšlení. 

Sýsovi je dán dar poezie, schopnost dávat do sou-
vislostí zdánlivě spolu nesouvisející věci, jevy a děje
a nabízet tak překvapivé poetické analogie, nád-
herné, originální metafory a obrazy, zmocňovat se
všednosti a vytvářet z ní novou krásu, vyslovovat je-
dinečné básnické pravdy. Nenechává se svazovat ra-
cionalitou, ale naprosto svobodně, s asociativní
lehkostí a smyslovou fantazií se odpoutává od reality.
Přitom výsledným tvarem jsou realistické verše,
které si při svém výsostném jazykovém mistrovství
udržují vnitřní logiku a srozumitelnost pro čtenáře.
V poezii často vzdává hold technickému umu, vyná-
lezům a vědě minulého století, s erotickou otevře-
ností píše o lásce, o vztahu k ženám, jeho častým
inspiračním zdrojem je dětství. V mnohých verších
(ale především v glosách a komentářích) zaznívá
jeho levicová orientace, zůstává věrný ideálu sociálně
spravedlivé společnosti. Pečetí celé básníkovy tvorby
je humanismus. 

Jako jeden z mála českých literátů si zachoval kri-
tické myšlení k současnému politickému dění u nás
i ve světě - například patřil k několika spisovatelům,
kteří veřejně odsoudili válečnou agresi proti bývalé
Jugoslávii a proti Iráku. Za své nekompromisní po-
stoje je osočován a literárně umlčován především
kulturními snoby tzv. pražské kavárny a pravicovými
redaktory českých veřejnoprávních a soukromých
sdělovacích prostředků. Sýs je pro ně personou non
grata. Nikdo však, pokud není ovládán mimoliterární
předpojatostí a politickou nesmiřitelností, nemůže
Sýsovi upřít, že patří k nejvýraznějším žijícím básní-
kům a osobnostem české literatury. Státní ocenění
Sýsovy básnické tvorby by se dálo chápat i jako akt
rehabilitace už čtvrt století zakazovaného a dehone-
stovaného básníka, a bylo by rovněž i posílením se-
bedůvěry dnes v Čechách stále embargovaných
nezávisle myslících a levicově orientovaných spiso-
vatelů a intelektuálů.

Za předsednictvo Unie českých spisovatelů návrh
sepsal 

Michal Černík, místopředseda UČS, 
básník, autor knížek pro děti a publicista

Návrh na udělení státního vyznamenání Za zásluhy
o stát v oblasti kultury básníku Karlu Sýsovi 
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

finančním darem nebo jinou pomocí na vydávání Lípy. 
Poděkování si zaslouží: Miroslava Hornychová, Helena a Bohumír Pospíšilovi, Jana Kačabová, Tomeš

Vytiska, Zuzana a Josef Číhalovi, Naděžda Chobotská, Alexej Mikulášek, Jana Kokošková, Miroslav Tomšů,
Jaroslav Kubínek, Jaroslav Jenerál, Jana Kolářová, Alena Zemková, Hana Nová, Lenka Tománková, Vla-
dimír Kopřiva, Pavel Procházka, Helena Křenková, Věroslav Sobek, Zdeněk Kuba, Miroslav Habida, Josef
Ballada, Jjiří Nejedlo, Marie Kočí, Dana Danihelková, Jan Kristek, Jindřich Liška, Ctirad Frčna, Vratislav
Vajnar, Hana Zoubková, Ludvík Rychnovský, Anna Laceková a Rostislav Boháček.

Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni, jsou pro nás
motivací pokračovat v naší práci. Každý nový člen, každý nový čtenář, každá forma podpory nám umožňují
uhájit další existenci časopisu LÍPA.

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
Tento formulář NEVYSTŘIHUJTE! Stačí do dopisu nebo mailu napsat potřebné údaje a zaslat je na

 adresu redakce.
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